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1. INLEDNING 

”Alla vet hur de hängde där på korsen och vilka som stod samlade omkring honom”.1 Så inleds 

Pär Lagerkvists roman Barabbas, vars reception utgör ämnet för den här uppsatsen. Scenen som 

beskrivs är Jesu korsfästelse. När romanen gavs ut år 1950, kände ’alla’, eller de allra flesta, 

svenskar till tablån på Golgata och dess innebörd. I svensk skola ingick fortfarande morgonbön 

och kristendomsundervisning som en självklarhet och det var olagligt att gå ur Svenska Kyrkan 

utan att ansluta sig till ett annat trossamfund; det blev lagligt först året efter, med 

religionsfrihetslagen år 1951.2 Kyrkan och den kristna tron hade alltså stor påverkan på 

samhället. Parallellt var Sverige inne i en sekulariseringsprocess. Statskyrkans makt var trots allt 

på nedåtgående, och den kämpade med inbördes splittringar och skandaler.3 Sekulärhumanismen 

var på frammarsch i Europa, och i Sverige hade filosofiprofessorn Ingemar Hedenius nyligen 

gett ut Tro och vetande, sin stridsskrift mot kristendomen.4 Dessutom hade Europa ännu en gång 

genomlidit ett världskrig, med efterföljande existentiella sår. Barabbas, som följer rövaren 

Barabbas’ liv och kamp med den kristna tron, utkom alltså i en idéhistoriskt turbulent tid där den 

kristna trons relevans diskuterades och prövades. Som påvisas i min uppsats utgjorde receptionen 

av boken i svenska dagstidningar del i den diskussionen och reflekterade tidens brännande 

existentiella och religiösa frågor.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur en roman med tydlig religiös tematik togs emot i 

svenska dagstidningar på 1950-talet. Romanen är Barabbas (1950), skriven av Pär Lagerkvist. 

Undersökningen är en receptionsstudie som knyter mottagandet av boken, och debatten om den, 

till dess idéhistoriska samtid. Frågeställningarna lyder: 

❖ Hur förstods och diskuterades Barabbas på dagstidningarnas kultursidor mellan 1950 och 

1955?  

 
1 Pär Lagerkvist, Barabbas, (Nyutg.) Stockholm: Brombergs 2017, s. 15. 
2 Johan Lundborg, När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande, Nora: 

Nya Doxa 2002, s. 34; David Thurfjell, Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, Stockholm: 

Molin & Sorgenfrei 2015, s. 56. 
3 Lundborg 2002, s. 33–34; Thurfjell 2015, s. 61–62. 
4 Thurfjell 2015, s. 94–95. 
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❖ Hur förhöll sig mottagandet på kultursidorna till de existentiella strömningarna och de 

religiösa debatterna under efterkrigstiden? Vad säger mottagandet av romanen om 

tidsandan?  

❖  Vilka grundhållningar kan urskiljas hos recensenterna? 

1.2 Teoretisk bakgrund 

Uppsatsen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv. Perspektivets grundläggande maxim är 

att ”studera växelverkan mellan samhälle och dikt”.5 En del i litteratursociologin utgörs av 

studier av litteratursamhället. Det innebär undersökningar av ”litteraturens yttre villkor”,6 av 

dess ”produktion, distribution och konsumtion”.7 Lars Furuland har skapat en användbar modell 

som belyser den litterära processen, alltså ett litterärt verks väg genom produktions-, 

distributions- och konsumtionsfaserna. Mycket förenklat kan processen beskrivas så att ett verk 

produceras av författare och förlag, distribueras genom förlag, bokhandlare, bibliotek och 

likande inrättningar, och konsumeras av läsarna.8 Min uppsats koncentreras på distributionsfasen 

av den litterära processen. Det är under denna fas som ett verk får som mest uppmärksamhet av 

kulturjournalistiken och omnämns som mest frekvent i recensioner och artiklar. De mediala 

omnämnandena av ett verk är också del i en större process som placerar in verket i litterära 

värdesystem.9 När Olof Lagercrantz, den nytillträdde kulturchefen på Dagens Nyheter, några 

månader efter de inledande recensionerna av Barabbas kritiserar dessa och framför sin egen 

tolkning känner sig en del av de utpekade recensenterna, likväl som andra intellektuella, nödgade 

att svara honom. Att som skribent vara med och tolka och värdera ett verk på kultursidorna 

innebar prestige. Det är en bidragande orsak till att debatten blev så omfattande.  

Furuland nämner ytterligare en litteratursociologisk modell, skapad av den franske 

litteraturforskaren Robert Escarpit. Denne menade att litterära verk tillhör ett av två kretslopp, 

det bildade kretsloppet eller det populära kretsloppet.10 Till det populära kretsloppet hör 

 
5 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle: om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i Litteratursociologi: 

texter om litteratur och samhälle, (2. uppl.), Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 2012, s. 18.  
6 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet: om en forskningstradition och dess grundantaganden”, i 

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, (2. uppl.), Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 

2012, s. 79.  
7 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, i Litteraturvetenskap: en inledning, (2. uppl.), Staffan Bergsten (red.), 

Lund: Studentlitteratur 2002, s. 97.  
8 Furuland 2012, s. 38–39. 
9 Ibid. 
10 Furuland 2012, s. 43. 
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populärlitteratur som säljs till lågt pris. Till det bildade kretsloppet hör de verk som värderas som 

kvalitetslitteratur och som säljs till högre pris i bokhandlarna. Det är också dessa verk som 

framför allt uppmärksammas av recensenter och kritiker. Furuland konstaterar: ”Recensenterna 

fungerar därvid som bokpublikens litterära tolkar, undervisare och språkrör, talande på egna och 

läsarnas vägnar till författare och förläggare.”11 Barabbas tillhör otvetydigt det bildade 

kretsloppet i Escarpits modell. Eftersom recensenterna, som citerats, innehade funktionen av 

”bokpublikens litterära tolkar”12 måste det antas att deras utläggningar om romanens tema och 

dess anknytning till samtiden influerade den kulturintresserade allmänheten. 

Speglingsteorin, tanken att samhället avspeglas i litteraturen, utgör ytterligare en 

komponent i det litteratursociologiska perspektivet.13 Barabbas utspelar sig vid Medelhavet 

under antiken, långt från efterkrigstidens Sverige. Trots det var romanen relevant för 1950-

talssvensken och resonerade med hennes existentiella och religiösa funderingar, vilket den 

långdragna diskussionen om verket på tidningarnas kultursidor påvisar. Recensenterna var själva 

medvetna om att de använde romanen som en tidsspegel; de uppfattade att Lagerkvist i Barabbas 

åskådliggjorde tidsandan.14  

1.3 Metod 

Metoden består i att jag jämför recensionerna av Barabbas med de idéhistoriska strömningarna 

vid romanens utgivning. Jag identifierar vad recensenterna uttrycker om tro och existentiella 

frågor och knyter deras tankar till 1950-talets brännande spörsmål på området. Vid min analys 

har jag valt att utgå från den tro- och vetandedebatt som briserade våren 1949, året innan 

Barabbas gavs ut. Startskottet var publiceringen av filosofiprofessorn Ingemar Hedenius 

kristendomskritiska bok Tro och vetande. Det som följde har beskrivits som ”en av de 

stormigaste kulturdebatterna i svensk modern historia”.15 Därmed får tro- och vetandedebatten 

representera efterkrigstidens viktiga skiljelinjer i fråga om tro och religion. Emellertid fångar 

min analys även upp existentiella funderingar som inte direkt avspeglas i tro- och vetande 

debatten, såsom reflektioner grundade i andra världskrigets erfarenheter. 

 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Svedjedal 2012, s. 87. 
14 Håkan Möller, Pär Lagerkvist: Från författarsaga till Nobelpris (Historia litterarum, 28), Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis 2009, s. 380. 
15 Thurfjell 2015, s. 96. 
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1.4 Material 

1.4.1 Romanen: varför Barabbas?  

Barabbas, huvudkaraktären i Lagerkvists roman, ser Jesus ledas till avrättningsplatsen och dö där 

samt är närvarande vid hans grav den dag Jesus (kanske) uppstår. De händelserna kommer att 

påverka hela Barabbas fortsatta liv – både på ett inre psykologiskt plan och på ett yttre plan i 

form av de kristna han möter. Skeendet på Golgata och dagarna efter utgör kärnan i den kristna 

läran, vilket påtalades redan under det första århundradet av den inflytelserika kristna lärofadern 

Paulus: ”Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus 

[---] [m]en om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro”.16 

Lagerkvists roman tar alltså avstamp i den kristna trons epicentrum – Jesu korsfästelse och 

uppståndelse. 

Den aspekten tar författaren och litteraturkritikern Erik Lindegren fasta på i sin recension 

när han konstaterar att karaktären Barabbas står ”i svarsposition till det tema som benämns Jesus 

och hans död på Golgata, och [att] vår bedömning av honom kommer i sista hand att bero på vår 

inställning till Golgatascenen, något som kanske i någon mån kan förklara den givande 

oenigheten om Barabbas gestalt”.17 Lindegren menar att de olikartade tolkningarna av boken 

beror på att den utgår från Jesu korsfästelse och att hur man ställer sig till det ämnet är en 

vattendelare. Undertecknad är inne på samma spår. Romanen centreras visserligen kring 

Barabbas, men handlar ytterst om hur Jesu korsfästelse, alltså kristendomens kärna, påverkar 

honom. Mottagandet av romanen speglar därför hur även det mottagande samhället ställer sig till 

kristendomens huvudteser. Därför är Barabbas en passande roman för att undersöka synen på 

kristen tro och existentiella frågor i efterkrigstidens Sverige, enligt de frågeställningar som jag 

har ställt upp för denna uppsats.   

1.4.2 Dagstidningar 

Min undersökning utgår från kulturartiklar i svenska dagstidningar under perioden 1950–1955. 

Både morgon- och kvällsutgivna tidningar har analyserats. Inte bara regelrätta recensioner av 

Lagerkvists roman Barabbas har varit av intresse, utan alla artiklar som på något sätt 

kommenterar eller analyserar verket. Sålunda har även en teaterrecension om den pjäs som 

byggde på romanen, några mer vittomfattande essäer om Lagerkvists författarskap, samt en mer 

 
16 Första Korinthierbrevet 2:2, 15:14, Bibel 2000, läst online via http://www.bibeln.se (2019-08-19). 
17 Erik Lindegren, ”BARABBAS och helvetesmaskinen”, Dagens Nyheter 1951-03-25. 

http://www.bibeln.se/
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generellt hållen betraktelse om ”Barabbas som människa och symbol”,18 tagits med i 

undersökningen. Gemensamt för dessa texter är att de specifikt hänvisar till och utgår från 

Lagerkvists roman Barabbas samt att deras innehåll har bäring på min frågeställning.  

 För att komma åt dagstidningsmaterialet har jag använt mig av Kungliga bibliotekets 

hemsida Svenska dagstidningar där svenska dagstidningar finns digitaliserade.19 De sökord som 

har använts är ”pär”, ”lagerkvist”, och ”barabbas”. Alla sökord har använts samtidigt i en 

sökning och jag har sökt i alla tillgängliga dagstidningar på hemsidan. Däremot har sökningen 

begränsats till tidningar utgivna mellan 1950-01-01 och 1955-12-31. En sådan sökning gav 412 

träffar i hemsidans databas. De flesta av träffarna var inte relevanta för min undersökning då de 

hänvisade till bokhandlares annonser för romanen, eller till andra korta notiser. Ett trettiotal 

artiklar var av tillräckligt intresse för att analyseras mer ingående, varav elva omnämns i 

uppsatsen. 

 Material som inte har fångats upp i min sökning är de artiklar som inte finns 

digitaliserade i databasen Svenska dagstidningar. De tidningar som finns digitaliserade för 

perioden 1950–1955 inkluderar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet 

samt ett antal mindre dagstidningar.20 Således saknas en del lokala dagstidningar i min 

receptionsstudie. Till exempel hänvisas det i en av artiklarna som jag har analyserat till en 

recension i Göteborgs-Posten. Eftersom den tidningen inte finns digitaliserad i databasen har 

artiklar publicerade där inte tagits med i min undersökning. Svenskt författarlexikon presenterar 

vilka tidningar som recenserade Lagerkvists roman Barabbas vid dess utgivning.21 De flesta av 

de recensioner lexikonet nämner publicerades i september 1950. I listan ingår en del tidningar 

som inte finns med i min undersökning. Det kunde hävdas att det materialet borde ha undersökts 

med hjälp av andra tillgängliga metoder, om det inte fanns digitaliserat. Av utrymmes- och 

tidsskäl har inte detta gjorts. En sådan undersökning skulle bli alltför omfattande för en uppsats 

av den här storleken.  

 
18 Märta Leijon, ”’Giv oss Barabbas lös!’”, Hudiksvallstidningen 1951-11-28. 
19 Svenska dagstidningar, https://tidningar.kb.se (2019-05-31).  
20 Förutom de fyra ovan nämnda finns även Arbetartidningen, Hudiksvallstidningen, Norrskensflamman, 

Provinstidningen Dalsland, Reformatorn, Söderhamns Tidning, Sölvesborgstidningen samt Trelleborgstidningen 

digitaliserade för perioden 1950–1955.  
21 ”Lagerkvist, Pär Fabian”, Svenskt författarlexikon: biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. [2] 

1941–1950, Bengt Åhlén (red.), Stockholm: Rabén & Sjögren 1953, s. 334. Läst online via Projekt Runeberg, 

http://runeberg.org/sfl/2/ (2019-05-29).  

https://tidningar.kb.se/
http://runeberg.org/sfl/2/
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 Sålunda har inte hela receptionen, i alla dagstidningar, vid romanens utgivning 

undersökts. Istället har en längre tidsperiod undersökts med syfte att följa debatten efter de 

initiala anmälningarna. Det material som har undersökts utgörs alltså av kulturartiklar i de fyra 

stora rikstäckande dagstidningarna, samt av någon enstaka regional dagstidning. Min 

undersökning utgör alltså inte en uttömmande redogörelse för de svenska tidningarnas reception 

av Barabbas. Snarare söker den definiera de större linjerna i mottagandet av och diskussionen 

om romanen, både vid dess utgivning och under de efterföljande åren. Mottagandet av Barabbas 

ses som ett lackmustest som visar på de större idéhistoriska strömningarna och existentiellt 

brännande frågorna i Sverige i början av 1950-talet.   

1.5 Tidigare forskning 

Teologen och litteraturvetaren Håkan Möller har studerat Lagerkvists författarbana utifrån ett 

litteratursociologiskt perspektiv. I Pär Lagerkvist: ögonblickets diktare och marknaden utgår han 

från ett varierat material, bland annat litteraturkritik, för att analysera Lagerkvists författarkarriär 

från starten fram till Nobelpriset.22 Det litteratursociologiska perspektivet tar sig uttryck i det att 

Möller undersöker ”samspelet mellan [Lagerkvist] och den omgivande litterära kulturens 

viktigaste aktörer och institutioner”.23 Litteraturkritiken intresserar Möller eftersom den utgör en 

viktig värderingsinstans och medverkar till skapandet av en författaridentitet.24 Möllers 

litteratursociologiska undersökning, där receptionsstudier utgör en del, syftar alltså till att förstå 

Lagerkvists väg till litterär stjärna. Möller har även i andra verk analyserat både Lagerkvists 

författargärning i stort samt hur svenska och utländska tidningar diskuterade Pär Lagerkvist, ett 

eventuellt nobelpris, och Barabbas.25 

 I Litteraturrecensionens anatomi: Dagskritikens utformning och dagskritikernas 

värdekriterier vid bedömningen av Pär Lagerkvist undersöker även Rolf Yrlid 

dagstidningsrecensioner av Lagerkvists verk. Syftet med hans studie är att analysera 

recensionerna i sig och deras form och funktion, inte att undersöka kritikens kommunikativa roll 

 
22Håkan Möller, Pär Lagerkvist: ögonblickets diktare och marknaden, Stockholm: Atlantis 2012, s. 8–9. 
23 Ibid. s. 8. 
24 Ibid. s. 9. 
25 Se Möller 2009, samt Håkan Möller, “Pär Lagerkvist, Barabbas and the Nobel Prize for Literature”, Journal of 

World Literature, volym 1, nummer 4, (publ. 2016), s. 503–518, e-artikel tillgänglig via Brill, https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.1163/24056480-00104008 (2019-08-12).  

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1163/24056480-00104008
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1163/24056480-00104008
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i det litterära kretsloppet.26 Yrlid tar fram, och prövar, en kvantitativ modell för detta i sin 

studie.27 Trots att det inte är huvudfokus i hans analys, avslutar Yrlid även med en kort överblick 

över kritikernas skiftande omdömen om Lagerkvist under hans författarkarriär.28 

 Inte bara receptionen av Lagerkvists verk, utan även verken i sig ‒ inklusive Barabbas ‒ 

har varit föremål för analyser. Här vill jag särskilt nämna Stefan Klints doktorsavhandling i 

teologi, Romanen och evangeliet: former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa. 

Avhandlingen är tvärvetenskaplig: både teologisk och litteraturvetenskenskaplig. Klint använder 

en genrehistorisk metod för att undersöka hur Jesu figur har blivit gestaltad i Lagerkvists verk, 

och hur den gestaltningen relaterar till den bibliska framställningen.29 I kapitlet om Barabbas 

analyserar Klint romanen utifrån olika bibliska och religiösa genrer men undersöker också hur 

verket har tagits emot av läsarna, bland annat genom hänvisningar till recensioner av boken.30 

 Den undersökning som kommer närmast min i teoretisk utgångspunkt och metod är 

Stefan Peterssons magisteruppsats ”Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken: Mottagandet av 

Bödeln och Dvärgen i svensk dagspress”. Även hans uppsats är en litteratursociologisk 

receptionsstudie som ser recensionerna som en tidsspegel för sin epok.31 Skillnaden mot min 

uppsats är att Petersson undersöker mottagandet av två av Lagerkvists tidigare verk: Bödeln 

(1933) samt Dvärgen (1944). Dessutom fokuserar Petersson mer på receptionens koppling till 

samtida politiska händelser och idéer, snarare än kopplingen till existentiella frågor. Således har 

ingen tidigare undersökt exakt det jag undersöker: Receptionen av Barabbas i anslutning till 

1950-talets existentiella frågor.  

1.6 Definitioner 

I beskrivningen av recensenternas ståndpunkter har jag använt mig av uttryck som här definieras 

närmare. 

 
26 Rolf Yrlid, Litteraturrecensionens anatomi: Dagskritikens utformning och dagskritikernas värdekriterier vid 

bedömningen av Pär Lagerkvist (Skrifter från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund: Litteratur Teater Film, 4), 

Lund: Gleerup 1973, s. 11–12.  
27 Ibid. s. 12, 108. 
28 Ibid. s. 164–173. 
29 Stefan Klint, Romanen och evangeliet: former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa, (diss. Uppsala) 

Skellefteå: Norma 2001, s. 14. 
30 Klint 2001, s. 121–171, 181. 
31 Stefan Petersson, Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken: mottagandet av Bödeln och Dvärgen i svensk 

dagspress, magisteruppsats framlagd vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 

Högskolan i Borås 2004, s. 3, 12–13, läst online via DiVA: http://hb.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1308307&dswid=-5231 (2019-08-25). 

http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1308307&dswid=-5231
http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1308307&dswid=-5231


9 

 

Materialistisk: Utgår från definitionen av ’materialism’ i Nationalencyklopedins ordbok: 

”filosofisk uppfattning som hävdar att verkligheten till sitt väsen i första hand är av materiell 

natur och att andliga yttringar kan härledas ur detta”.32 I uppsatsen använder jag alltså uttrycket 

för att beskriva en världsåskådning som endast, eller främst, räknar med en materiell dimension 

av verkligheten och förnekar eller ger liten betydelse till en eventuell andlig dimension. Mitt 

användande av begreppet ’materialism’ ska alltså inte likställas med marxismens idé om 

historiematerialism.  

Metafysisk: Inom filosofin är metafysiken en både omhuldad och kritiserad inriktning 

som ställer sig frågor om verklighetens yttersta natur.33 I uppsatsen används begreppet för att 

beteckna förhållanden som inte kan undersökas med sinneserfarenhet och empirisk vetenskap, 

till exempel Gud och en andlig dimension av tillvaron.34  

1.7 Presentation av romanen 

Lagerkvists roman Barabbas handlar om Barabbas – den förbrytare som enligt de 

nytestamentliga texterna blev frigiven istället för Jesus när folket i Jerusalem tilläts välja mellan 

de två.35 I evangelietexterna ges inte mycket mer information än så om Barabbas, men 

Lagerkvist spinner i sin roman vidare på rövarens livsöde. Nedan ges en kort beskrivning av 

romanens handling och av några av dess viktiga karaktärer.  

I Lagerkvists berättelse blir Barabbas liv sig inte likt efter den oväntade benådningen. 

Han klarar inte av att återgå till sitt rövarliv utan blir istället fixerad av den man – Jesus – som 

korsfästs i hans ställe.36 Efter sin frigivning ser han Jesus dö på korset och är närvarande vid hans 

grav på uppståndelsedagens morgon. Den uppståndne själv ser han inte, men väl att graven är 

tom. Under den följande tiden både söker sig Barabbas till de kristna och skyr dem. Han har 

svårt att förstå deras lära som sammanfattas i ”[ä]lsken varandra”.37 De kristna i sin tur försöker 

 
32 ”Materialism”, Nationalencyklopedins ordbok, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/materialism (2019-07-26). 
33 Dick A.R. Haglund, ”Metafysik”, Nationalencyklopedins uppslagsverk, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metafysik (2019-07-26).  
34 Nordisk familjebok nämner den aspekten av begreppet. Se ”Metafysik”, Nordisk familjebok 1994, bd. 2, 

Madeleine Stevelius, Marie Hellström & Bodil Andersson (red.), Malmö: Corona 1993, s. 1402. 
35 Se Matteusevangeliet 27:15–26; Markusevangeliet 15:6–15; Lukasevangeliet 23:18–25; Johannesevangeliet 

18:39–40. 
36 I Barabbas kallas aldrig den karaktär som korsfästs istället för Barabbas och som de kristna senare bekänner sin 

tro till för ’Jesus’. Den benämning av honom som kommer närmast är ’Christos Iesus’. Oftast används dock 

omskrivningar såsom ’den korsfäste’, ’Mästaren’ eller ’Frälsaren’. För enkelhetens skull kommer jag att använda 

benämningen ’Jesus’ för den karaktären när jag här beskriver romanen. 
37 Lagerkvist 2017, s. 56. 
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att förklara sin tro för Barabbas men ogillar honom samtidigt – han är ju trots allt rövaren som 

släpptes fri istället för deras mästare. Under sin tid i Jerusalem blir Barabbas också vittne till när 

en oskuldsfull kvinna kallad ’den harmynta’ stenas till döds för sin tros skull. Trots att han 

tidigare har utnyttjat och lurat henne tar Barabbas nu hand om den harmyntas sargade kropp och 

begraver henne bredvid deras gemensamma, dödfödda, barn. 

Den viktigaste kristna karaktären i romanen är armeniern Sahak. Honom blir Barabbas 

hopkedjad med i de romerska koppargruvorna på Cypern. Sahak är en okonstlad och godtrogen 

människa. I Barabbas ser han en vän och gläds när även denne vill låta rista in Jesu tecken på sin 

slavbricka samt böja sina knän i bön. Barabbas nyvunna fromhet blir dock inte långvarig. Han 

slutar snart att be. Inför den romerske prokuratorn vidgår han att han inte har någon Gud och 

protesterar inte när denne låter kryssa över det kristna tecknet på hans slavbricka. Sahak däremot 

står fast vid sin kristna bekännelse och döms till korsfästning. Även dennes död bevittnar 

Barabbas på avstånd. Sahak är en av få människor som har brytt sig om Barabbas, och som han 

själv har känt sig knuten till.  

Barabbas slutar sina dagar i Rom. En kväll märker han att staden står i lågor. Han hör rop 

om att det är de kristna som har anlagt branden. Barabbas tar det som ett tecken på att deras 

Frälsare äntligen har kommit tillbaka till jorden för att sätta den här världen i brand och upprätta 

sitt rike. Barabbas vill hjälpa till, och tänder på fler hus, frimodigt deklamerande sin kristna tro. 

Utan att mena det bidrar han därmed till att sprida de falska anklagelserna mot de kristna. 

Barabbas fängslas tillsammans med en grupp oskyldiga troende och de döms alla till döden. Vid 

korsfästelsen talar de kristna trosvisst och uppmuntrande till varandra om det eviga liv som 

väntar dem. Barabbas hänger ensam, vid sidan om. Romanen avslutas med de tvetydiga ord som 

Barabbas i sitt dödsögonblick talar ut i mörkret: ”Till dig överlämnar jag min själ.”38  

2. BAKGRUND 

2.1 Tro- och vetandedebatten 

Barabbas gav inte bara upphov till de sedvanliga recensionerna på tidningarnas kultursidor, utan 

föranledde också en ingående diskussion om tro och tvivel. En viktig bakgrund var den redan 

tidigare nämnda tro- och vetandedebatten. I Tro och vetande kritiserar Hedenius kristendomens 

läror med förnuftsbaserade argument samt går till attack mot enskilda svenska teologer. Boken 

 
38 Lagerkvist 2017, s. 166.  
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utgjorde ett bombnedslag i det intellektuella Sverige och både teologer och andra 

kulturpersonligheter gav sig in i debatten. År 1950, alltså året för Barabbas utgivning, hade Tro 

och vetande utkommit i 12 000 exemplar och måste följaktligen ha fått en stor spridning i de 

svenska hushållen.39  

Hedenius kristendomskritik uppstod inte i ett vakuum. Tiden efter kriget var präglad av 

framtidsoptimism och vetenskapstro, och kyrkan sågs som en konservativ bromskloss till den 

positiva utvecklingen.40 Hedenius hade god hjälp av tidsandan, och av Herbert Tingsten, 

dåvarande chefredaktör på Dagens Nyheter. Denne hade ända sedan tiden före kriget bedrivit 

kritik mot politiska ideologier både på höger- och vänsterkanten. I denna ideologikritik ingick 

även religionskritik.41 Vid sitt tillträde som chefredaktör på DN inbjöd Tingsten Hedenius att 

skriva kulturartiklar i tidningen, artiklar som kom att bli religionskritiska.42 Strax innan Hedenius 

gav ut Tro och vetande hade Tingsten också startat en artikelserie i DN med syfte att undersöka 

det som han uppfattade som svenskarnas låga religiösa engagemang och en urvattnad 

förkunnelse i statskyrkan. Målet var att visa på kristendomens tillbakagång.43 Mitt i detta 

publicerades alltså Hedenius skarpt kristendomskritiska bok. Den fick en lysande recension i 

tidningen, skriven av Tingsten själv.44 Hedenius och Tingsten gav följaktligen draghjälp åt 

varandra i sina respektive projekt att nedgöra vad de såg som antiintellektuella ideologier och 

tankeströmningar, däribland kristendomen. Det som följde var ett verbalt krig om tron, en kamp 

som måste ha varit i färskt minne hos de recensenter som diskuterade de religiösa motiven i 

Barabbas något år senare.  

Hedenius huvudtes i Tro och vetande är att det inte går att förena förnuftigt tänkande med 

religiös tro. Han menar sig undersöka ”huruvida det finns någon motsägelse mellan den kristna 

tron och förnuftet”45 och påpekar att om det föreligger en sådan motsägelse måste den uppriktigt 

sanningssökande människan träffa ett val mellan de två. Hedenius fortsätter sin studie med att 

visa hur olika kristna grundprinciper, såsom tanken att Gud är samtidigt både kärleksfull och 

 
39 Lundborg 2002, s. 7. 
40 Lundborg 2002, s. 24, 60, 301; Thurfjell 2015, s. 58. 
41 Johan Lundborg, Ideologiernas och religionens död: En analys av Herbert Tingstens ideologi- och religionskritik, 

(diss. Uppsala) Nora: Nya Doxa 1991, s. 13–15. 
42 Svante Nordin, Ingemar Hedenius: en filosof och hans tid (Vitterhetsakademiens serie Svenska lärde), Stockholm: 

Natur och kultur 2004, s. 136–7, 139–40. 
43 Lundborg 2002, s. 28–29. 
44 Lundborg 2002, s. 29–30; Nordin 2004, s. 163. 
45 Ingemar Hedenius, Tro och vetande, (Nyutg.) Lidingö: Fri tanke 2009, s. 27. 
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allsmäktig, tron på underverk och då särskilt tron på Jesu uppståndelse, samt idén att det ens 

existerar en Gud, alla strider mot förnuftet.46 Med hjälp av dessa exempel svarar så Hedenius på 

frågan om en eventuell motsättning mellan kristen tro och förnuftigt tänkande. Han konstaterar: 

”Som man kunde vänta har resultatet [av undersökningen] blivit, att det inte finns någon harmoni 

mellan kristendomen och vårt förnuft. De motsäger varandra. […] Vi står inför valet att antingen 

förkasta den kristna tron i alla dess former eller just i den viktigaste livsåskådningsfrågan vända 

oss bort från förnuftet”.47 Således driver Hedenius i sin inflytelserika skrift tesen att det inte går 

att vara samtidigt både rationell och religiös.  

Konsekvenserna av Hedenius attack på kristendomen blev långtgående. Tro- och 

vetandedebatten innebar ett skifte i hur religion diskuterades i svensk media: från en tidigare 

vördnadsfull grundhållning till en kritisk sådan.48 I dåtidens liksom i eftervärldens ögon gick 

Hedenius segrande ur striden med religionens företrädare. Den nutida teologen Johan Lundborg, 

som har analyserat tro- och vetandedebatten, påpekar emellertid att det finns luckor i Hedenius 

resonemang och menar att det är långt ifrån självklart att Hedenius argument var starkare än 

teologernas.49 Att Hedenius ändå framstod som segrare och att hans mening fick genomslag 

berodde på flera faktorer, däribland att hans kritik låg rätt i tiden.50 Tro- och vetandedebatten var 

alltså del i en utveckling där kristendomen gradvis förlorade inflytande över svenskarna. 

Religionsvetaren David Thurfjell konstaterar: ”1900-talets mitt var början på ett idéhistoriskt 

skeende i vilket kristendomen höll på att förlora sin relevans som livsåskådning och 

livsinramning för svenskarna […] Svenska kyrkan [hade] inte lyckats behålla sitt 

tolkningsföreträde och sin maktposition bland svenskarna.”51 Det är alltså i den tidsandan som 

Barabbas tas emot av recensenterna. 

3. ANALYS  

3.1 Inledning 

Efter utgivningen 1950 blev Barabbas flitigt recenserad och diskuterad i svensk dagspress. 

Tidningarna publicerade till och med omdömen från utländska intellektuella som exempelvis den 
 

46 För diskussionen om Gud som både kärleksfull och allsmäktig, se Hedenius 2009, s. 63–74, 94–95; För 

diskussionen om tron på underverk, särskilt Jesu uppståndelse, se Hedenius 2009, s. 81–92; För diskussionen om 

Guds existens, se Hedenius 2009, s. 93–101. 
47 Hedenius 2009, s. 103. 
48 Thurfjell 2015, s. 62. 
49 Lundborg 2002, s. 299–300. 
50 Lundborg 2002, s. 301; Thurfjell 2015, s. 97. 
51 Thurfjell 2015, s. 63. 
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franska författaren André Gide och den italienska skriftställaren och filosofen Giovanni Papini.52 

Eftersom den här uppsatsen fokuserar på det svenska mottagandet kommer jag dock inte att 

analysera de utländska omnämnandena vidare. Året efter publiceringen av Barabbas tilldelades 

Pär Lagerkvist nobelpriset i litteratur. Romanen gjordes också snart om till både pjäs och film. 

Allt detta bidrog till att romanen blev flitigt diskuterad. Men det verkar också som att romanens 

själva idéstoff lockade de litterärt bildade att framföra sina perspektiv och analyser. Initierad av 

Olof Lagercrantz bröt en diskussion om den rätta förståelsen av verket ut, främst i Dagens 

Nyheter. Fokus för debatten var frågan om hur man skulle förstå romankaraktärernas religiösa tro 

och tvivel. Nedan redogör jag för huvuddragen i de svenska litteraturkritikernas mottagande av 

Barabbas. Min analys redogör inte för hela receptionen av romanen eftersom den är alltför 

omfattande, utan sammanfattar istället särskilt intressanta aspekter av kritiken och kopplar dessa 

till det idéhistoriska klimatet under tidsperioden. 

3.1.2 Barabbas som en representant för mänskligheten 

Många av romanens anmälare menar att karaktären Barabbas är en representant för 

mänskligheten eller åtminstone för den vanliga, enkla människan. Den tolkningen är ett 

genomgående drag, oavsett recensenternas ideologiska tydning av verket i övrigt. 

Litteraturkritikern och barnboksredaktören Annie Löfstedt menar till exempel att karaktären 

Barabbas ”står oss nära, ja, han är en av oss”.53 Romanförfattaren Märta Leijon framhåller att 

”[h]os den stora massan finns det en inre frändskap med Barabbas”.54 Ivar Harrie, chefredaktör 

på den vid tiden nystartade, liberala kvällstidningen Expressen, recenserade både romanen 

Barabbas samt teateruppsättningen baserad på verket. Harrie uttrycker att Barabbas är ”som en 

av oss”55 och att han är ”en mänsklighetens representant”.56 Karaktären Barabbas uppfattas alltså 

som en representant för människosläktet, oavsett hur tolkningen av honom skiljer sig åt i övrigt. 

Om Barabbas är en representant för människosläktet måste det följa att han, och Lagerkvists 

berättelse om hans förhållande till Kristus och till de första kristna, har något att säga oss och 

angår oss alla.  

 

 
52 Se André Gide, “André Gide om ‘Barabbas’”, Dagens Nyheter 1950-10-26 samt ”En katolik om ’Barabbas’” 

[osign.], Dagens Nyheter 1952-01-21. 
53 Annie Löfstedt, “I Ingenmansland”, Dagens Nyheter 1951-04-24. 
54 Märta Leijon, ”’Giv oss Barabbas lös!’”, Hudiksvallstidningen 1951-11-28. 
55 Ivar Harrie, ”Vår vantros apostel”, Expressen 1953-01-31. 
56 Ivar Harrie, ”Barabbas den frikände”, Expressen 1950-09-07. 
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3.2 Ett försvar för den kämpande tron 

I slutet av februari 1951, knappt ett halvår efter de första recensionerna av Barabbas, skriver 

Olof Lagercrantz ett inlägg i Dagens Nyheter där han kritiserar de tidigare anmälarna för att ha 

missförstått verket.57 Lagercrantz menar att de flesta recensenter positionerat karaktären 

Barabbas som en otroende som står i rakt motsatsförhållande till Jesus. Enligt Lagercrantz anser 

recensenterna istället att det är den godtrogna, helgonlika karaktären Sahak som utgör den sanna 

bilden av en troende. Lagercrantz framhåller istället Barabbas som den enda uppriktigt troende 

karaktären i romanen, och kallar honom till och med för “Kristuslik”.58 Trots tvivel och 

motsträvighet förblir Barabbas ”helt och hållet fixerad till Kristus”59 romanen igenom. Det är 

Barabbas kamp och oroliga liv som gör hans religiositet djup och äkta, menar Lagercrantz. Sann 

tro inbegriper ovisshet och vånda: “Vad är trosupplevelse annat än ett uttryck för en människas 

kamp med de högsta tingen?”60 Med utgångspunkt i Barabbas diskuterar alltså Olof Lagercrantz 

vad sann religiös tro innebär, och kommer fram till att det är den kämpande tron av Barabbas 

sort, den som trots oro och tvivel vägrar att släppa greppet om det gudomliga, som utgör den äkta 

tron.  

Men Lagercrantz artikel är inte bara en betraktelse om tro baserad på en nyutgiven 

roman. Den är också, underförstått, en inlaga i samtidens tro- och vetandedebatt, där Lagercrantz 

i skarpa ordalag kritiserar de intellektuella som avfärdar de religiösa spörsmålen. Han menar att 

tidigare recensenters positionering av den trosvissa, godtrogna karaktären Sahak som den sant 

troende gör det enkelt för dem att avfärda religionen:  

Att tro, det är för de flesta människor, och särskilt för dem som själva inte tror eller står främmande 

för varje religiös verklighet, att vara som Sahak. Det skänker dem på en gång en känsla av 

överlägsenhet – så dumma och enkelspåriga är ju inte vi – och en förvissning om att religiös 

övertygelse hör samman med en förgången tid, är ett slags kulturhistorisk kuriositet, som man ägnar 

ett slags halvt avundsjukt medlidande.61  

Följden av att Sahak-typen utmålas som den äkta troende blir alltså, enligt Lagercrantz, att 

Barabbas utmålas som människan utan tro. Därmed avfärdas hans kämpande tro, och han 

behöver inte tas på allvar. Lagercrantz avslutar sin artikel med en rejäl känga till samtidens 

 
57 Olof Lagercrantz, ”Barabbas som trosvittne”, Dagens Nyheter 1951-02-26. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 



15 

 

intellektuella och menar att de har förlorat kontakten med den övriga befolkningen: “Lagerkvists 

senaste roman […] mottogs med så föga verklig förståelse av kritiken, medan däremot läsarna 

flockats kring honom i en omfattning som aldrig förr […] dagens intellektuella [har] blivit 

främmande för den religiösa problematiken, medan dessa livsfrågor […] ännu har sitt grepp över 

stora delar av vårt folk.”62  

Genmälena på Lagercrantz inlägg lät inte vänta på sig. En vecka efter hans inlaga 

publicerar DN en artikel där inte mindre än fem författare och kritiker går i svaromål och ger 

“sina synpunkter på bokens problem”,63 och även efter det publiceras ett antal diskussionsbidrag 

om romanen i DN och några andra tidningar. Prästen och författaren Olof Hartman ger i sitt 

inlägg stöd till Lagercrantz ståndpunkt. Också han försvarar dem som brottas med tron. Hartman 

anser att sann tro inte främst innebär “lärosatsbejakelse” utan att det är “väsentligare om en 

människa är besatt av Kristus än om hon på avstånd fäller riktiga omdömen om honom”.64 

Dragningen till Gud är viktigare än omfamnandet av lärosatserna om honom. Barabbas ville ju 

tro, även fast det var svårt för honom att nå fram. Liksom Lagercrantz kritiserar Hartman de 

tvärsäkra som föraktar den vacklande tron. Särskilt pekar han ut Hedenius: ”De som inte vågar 

tro att de tror betraktas med misstänksamhet av båda parter [kristna och okristna], inte minst av 

Ingemar Hedenius, som lite föraktfullt kallar trons kamp för ’ett halvt hysteriskt predikament’.”65  

Både Lagercrantz och Hartman omfamnar alltså den kämpande tron. Det innebär en 

positionering mot Hedenius i tro- och vetandedebatten. I teologernas försvar för kristendomen 

gentemot Hedenius ingick ett försvar för den kämpande tron; Lundborg hänvisar bland annat till 

biskopen Torsten Bohlins argumentation i detta.66 Till teologernas försvar för trons kamp sällar 

sig alltså Lagercrantz och Hartman. Det är sannolikt att åtminstone Lagercrantz inte drevs av 

enbart personlig övertygelse. En av de recensenter han nergjorde i sin artikel var den tjugo år 

äldre litteraturkritikern Sten Selander på Svenska Dagbladet. Själv hade Lagercrantz nyss värvats 

av Tingsten till att bli kulturchef på Dagens Nyheter.67 Det är mycket möjligt att han med sitt 

utspel ville positionera sig mot den konkurrerande tidningen och mot den äldre generationen 

inom kulturvärlden. Oavsett bakomliggande motiv, utgjorde Lagercrantz och Hartmans inlägg 
 

62 Ibid. 
63 “Barabbas och Sahak. En diskussion om ‘goda’ och ‘onda’” [osign.], Dagens Nyheter 1951-03-05. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Lundborg 2002, s. 145. 
67 Stig Hadenius, Dagens Nyheters historia: Tidningen och makten 1864–2000, Stockholm: Bokförlaget DN 2002, s. 

297. 
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om Barabbas ett försvar för den kämpande tron mot de intellektuella som kritiserar den, 

däribland Hedenius.  

3.3 Tron i förhållande till förnuftet och naturvetenskapen 

3.3.1 Att finna godhet i en värld styrd av naturlagarna 

I en artikel i Dagens Nyheter tolkar litteraturkritikern Annie Löfstedt Barabbas genom en 

darwinistisk, evolutionär lins.68 Hon ser romanen som en skildring av människans evolution från 

ett rovdjur bland andra till en varelse medveten om ”godhetens idé”.69 I romanens början släpps 

karaktären Barabbas loss ur sin fängelsehåla, ut på en borggård, och tycker sig se ett ljussken 

kring Jesus, mannen som ska dö i hans ställe. Löfstedt menar att det här är romanens nyckelscen 

och tolkar Barabbas som ”urmänniskan, grottmänniskan, som lösgörs ur djurens krets, vacklar 

upp ur sin underjordiska håla och inom sig upplever den första bländande glimten av vad 

medlidande och godhet är”.70 Däremot kopplar inte Löfstedt uppenbarelsen av godhetens idé 

specifikt till Jesus eller kristendomen utan menar att ”scenen på borggården [kunde] ha utspelats 

när och var som helst” och i ”andra sammanhang”.71 I Löfstedts läsning av romanen blir 

berättelsen om Barabbas alltså en berättelse om mänsklighetens evolution och själsliga 

framåtskridande. Således frigör Löfstedt Barabbas historia från den kristna religionen och gör 

den allmänmänsklig. I linje med detta anser Löfstedt att frågan om tro eller tvivel saknar 

betydelse: ”Om man till sist mest tror eller mest tvivlar är likgiltigt. Varför vill man veta det?”72  

Löfstedt menar även att människans utveckling mot att bli medveten om godheten är ett 

mysterium, och att det är ett mysterium som inte kan lösas med förståndets hjälp, utan att svaret 

måste sökas i ”i konst, i dikt, i myt”.73 Hon ger exempel på konstverk, musikstycken, och 

litteratur som uppenbarar godhetens idé och anser att även Lagerkvist meddelar något avgörande 

i Barabbas: ”Det är vad en diktare har att säga, en visionär, som bortom livets vilda brus hört två 

ord, ord av sådan kraft att de sprängt loss människan från alla andra skapade varelser i naturen 

[…] där hon levde omedveten om gott och ont, […] två stilla, milda, oerhörda ord: älsken 

varandra.”74 Något entydigt svar på frågan om godhetens uppkomst finner Löfstedt inte. Däremot 

 
68 Annie Löfstedt, “I Ingenmansland”, Dagens Nyheter 1951-04-24. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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betonar hon vikten av att finna godhetens idé och menar att konsten och konstnärerna kan hjälpa 

oss med detta. 

Löfstedt var inte ensam i sin hållning att konsten förmedlar något betydelsefullt i en värld 

som i övrigt är styrd av förnuftets och materiens lagar. Hedenius hade i Tro och vetande uttryckt 

en liknande tanke. Han menar där att människans tillvaro styrs av naturkrafterna och av andra – 

ofta onda – människors handlingar och att dessa realiteter inte går att rå på.75 Ändå längtar han 

efter att ”riva ett hål i själva verkligheten […] och få kontakt med en värld av ljus och 

harmoni”.76 Hedenius uttrycker att denna längtan, åtminstone delvis, kan tillfredsställas genom 

bland annat konstupplevelser, och jämför dessa upplevelser med upplevelsen av en andakt.77 Han 

skriver: ”Det finns något som jag skulle vilja kalla en ren musik, ett rent måleri, en ren lyrik, kort 

sagt en ren konst […] i själva sin hemlighetsfulla tvetydighet ger [den rena konsten] en 

egendomlig förnimmelse av salighet, en känsla som på en gång innehåller ängslan och 

befrielse.”78 Trots sin ateistiska livshållning söker följaktligen Hedenius en upplevelse av något 

odefinierbart annat än vad den prosaiska verkligheten har att erbjuda, och söker det på skilda 

ställen, men också i konsten, precis som Löfstedt.  

 Löfstedts och Hedenius inställning innebär att i en värld styrd av förnuft och naturlagar 

kan konsten erbjuda något mer än vad förståndet och vetenskapen förmår åstadkomma. Konsten 

som ett alternativ till religionen, om man så vill. Lundborg påpekar, i samband med att han 

beskriver den metafysiska längtan hos Hedenius, att det inte var ”ovanligt att man i 

kulturradikala kretsar under denna epok klagade över sin nihilism och sina metafysiska behov” 

och att man ville framställa sig som ”längtande och törstande” under den tuffa ytan.79 Lundborg 

ifrågasätter syrligt hur äkta denna längtan egentligen var, och avfärdar den som relativt ytlig, 

åtminstone hos Hedenius.80 Lundborg, som är inläst på Hedenius, må ha funnit evidens för att 

dennes metafysiska längtan inte var särskilt allvarligt menad. Däremot är Lundborg möjligtvis 

för sträng när han avfärdar de övriga intellektuellas uttryck för denna längtan som ”ett slags 

kulturellt snobberi”.81 Hos en människa kan rymmas både en metafysisk längtan och en kritik av 

religionen samtidigt. Det verkar sannolikt att en del av samtidens intellektuella, även de med en 
 

75 Hedenius 2009, s. 27. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Lundborg 2002, s. 48. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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naturvetenskaplig och materialistisk syn på världen, sökte efter något mer och större i tillvaron 

och att de letade efter den upplevelsen i bland annat konsten, eftersom religionen hade avvisats. 

Den inställningen kommer till uttryck i Löfstedts recension av Barabbas.  

3.3.2 Förnuftsmässiga förklaringar på religionen 

Även anmälaren Ingeborg Svensson presenterar en materialistisk tolkning av romanen, men på 

psykologisk snarare än evolutionär grund.82 Svensson menar att Lagerkvists författarskap inte 

handlar om kampen mellan tro och tvivel, utan om en protest mot auktoriteter.83 Hon anser att 

Lagerkvist i Barabbas försöker ”lösgöra sig från sin auktoritära barndomstro och nå fram till en 

religiositet där frågan om Guds existens är av underordnad betydelse”.84 I Svenssons tolkning av 

romanen blir religiös tro en potentiellt förtryckande kraft som hindrar människor från att leva 

sanna mot sig själva och rotade i verkligheten. Exempelvis beskriver Svensson den hängivet 

troende karaktären Sahak som ”urtypen för den som lever i andra hand” och den harmynta 

flickans fantasi om att hon ska vittna om Jesus som en idé som saknar ”fäste i verkligheten”.85 

I sin materialistiska och psykologiska läsning av romanen framhåller Svensson även Jesu 

mänsklighet. Jesus är enbart en människa och hans anspråk på att vara gudomlig grundar sig i 

hans efterföljares högt ställda förväntningar och på hans egen ”mänskliga begränsning”.86 Jesus 

frestas att, både inför sig själv och andra, leva upp till sina beundrares fantasibild. Han kan inte 

”dö namnlös”, utan utger sig för att vara Guds son.87 I sin analys ger alltså Svensson en 

psykologisk, inomvärldslig förklaring till Jesu agerande. En eventuell metafysisk dimension av 

tillvaron bortser hon ifrån. I denna hållning speglar Svensson Hedenius syn på tro och vetande. 

Hedenius menar ju att de enda sanningar som är förnuftiga att tro på är de vetenskapliga 

sanningarna.88 Eftersom kristna föreställningar som exempelvis Jesu uppståndelse och tron på ett 

evigt liv inte kan verifieras med hjälp av förnuftigt tänkande och vetenskapens regler bör dessa 

avvisas, enligt Hedenius.89  

Hedenius syn på sanning, tro och vetande delades alltså av intellektuella som Svensson, 

vilket framkommer i hennes recension av Barabbas. Ändå är det anmärkningsvärt att trots den 

 
82 Ingeborg Svensson, ”Lille Pär och Fadern”, Expressen 1951-12-05. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Hedenius ståndpunkter diskuteras och sammanfattas i Lundborg 2002, s. 59–60. 
89 Lundborg 2002, s. 65. 
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omfattande tro- och vetandedebatten något år tidigare är det få av Barabbas recensenter som 

kritiserar romanens skildring av tron på de vetenskapliga och förnuftsmässiga grunder som 

Hedenius dikterade. Svensson är den som kommer närmast i sin hållning, men inte heller hon går 

till uttalad attack. Visserligen riktar även författaren Tora Dahl kritik mot de troende 

karaktärerna i romanen: ”De förmår inte se verkligheten i ögonen” och vill inte veta av 

sanningen. 90 Barabbas, däremot, är ”en seende”, “en man som inte kan ljuga”.91 Dahl anser alltså 

att de troende karaktärerna lever i en drömvärld, men hennes kritik består främst i att de inte 

förmår se ondskan i den verkliga världen, snarare än i att de inte lyder förnuftets lagar. Övriga 

recensenter som kritiserar tron gör det också på moraliska snarare än på vetenskapliga grunder. 

Men det är alltså få av romanens anmälare, om ens någon, som i kölvattnet av tro- och 

vetandedebatten låter en religionskritik à la Hedenius skymta fram. Är det några av 

recensenterna som delar hans hållning är deras ton i så fall så pass mycket mildare än hans att det 

är svårt att upptäcka deras likhet.  

Idéhistorikern Svante Nordin gör en iakttagelse som kan förklara den relativa frånvaron 

av förnuftbaserad religionskritik i recensenternas texter. Han påpekar att ett antal kulturskapare 

kritiserade Hedenius under tro- och vetandedebatten: ”[D]e reagerade mot vad de hos Hedenius 

uppfattade som alltför dogmatiskt, tvärsäkert och oförstående inför det andliga livets problem 

och våndor. De ville undvika det alltför entydiga ställningstagandet och på så vis skapa ett frirum 

för privat funderande kring livsåskådningsfrågorna.”92 Nordin nämner bland annat skalden Karl 

Vennberg, och att denne raljant likställde Hedenius vetenskapstro med blind religiositet.93 

Måhända ansåg de konstnärligt känsliga att Hedenius var för dogmatisk och enkelspårig i Tro 

och vetande. Det står i alla fall klart att ingen av Barabbas recensenter direkt hänvisar till 

Hedenius de gånger de framför kritik mot tron. Trots att Hedenius vann uppmärksamhet under 

den stormiga tro- och vetandedebatten från 1949 och framåt lyckades han inte influera 

litteraturkritikerna, en viktig del av dåtidens kulturetablissemang, tillräckligt för att de ska 

referera till honom i positiva ordalag något år senare. 

 

 

 
90 “Barabbas och Sahak. En diskussion om ‘goda’ och ‘onda’” [osign.], Dagens Nyheter 1951-03-05. 
91 Ibid. 
92 Nordin 2004, s. 174. 
93 Nordin 2004, s. 173. 
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3.3.3 Agnosticism över ateism 

Inte någon av Barabbas recensenter intar en uttalat ateistisk hållning; de som är 

kristendomskritiska anlägger snarare en agnostisk attityd gentemot de existentiella frågorna. Vi 

kan ingenting veta, är deras inställning. Till exempel fastslår Dahl att ”[n]är han [Barabbas] dog 

visste han inte om hans liv hade haft en mening. Han anförtrodde sin själ åt mörkret. Åt det enda 

som är visst: att vi ingenting vet.”94 Löfstedt har en liknande inställning till livet och döden. Hon 

menar att vi alla, liksom Barabbas, ”lever en liten tid full av oro och sedan ger upp vår anda i ett 

stort mörker”.95 Också Svensson konstaterar att ”det enda vi med säkerhet vet [om livet] är, att 

döden är dess naturliga förutsättning”.96 Dessa recensenter intar alltså en materialistisk hållning 

så till vida att de inte blandar in det gudomliga i livet här på jorden och i att de inte spekulerar i 

vad som händer efter döden. Däremot intar de inte en uttalat ateistisk hållning. Också i detta 

skiljer de sig från Hedenius ståndpunkt. I Tro och vetande godtar han den agnostiska hållningen 

som på sin höjd acceptabel, men framhåller ateismens förnuftsmässiga överlägsenhet.97 

Kulturpersonligheterna som diskuterar tro och tvivel i kölvattnet av Barabbas förnekar dock inte 

Guds existens i sina recensionstexter så entydigt som Hedenius gör.  

Författaren Gunnar Ekelöf är den recensent som tar den ovissa hållningen längst. I sitt 

bidrag menar han att Lagercrantz tar upp ”en väsentlig fråga till debatt”.98 Samtidigt är Ekelöf 

motvillig att bidra med en egen ståndpunkt. Han slår bildligt talat uppgivet ut med händerna, 

varnar för ”övertolkning och [...] undertolkning” och menar att en definitiv tydning är svår att 

uppnå.99 Ekelöf konstaterar i sitt korta inlägg: ”Mitt intryck är att Lagerkvist egentligen lämnat 

[tolknings]frågan öppen. Och vad kan man annat göra?”100 Ekelöf avvisar således en absolut 

tolkning av romanen och dess karaktärer, och därmed också av dess tema; underförstått tycks 

han mena att på de stora frågorna om tro, tvivel och religion finns det inget säkert svar, och att 

människan kanske inte ens bör försöka söka ett svar. Ekelöf skiljer sig från kristendomskritikerna 

i det att han inte gör någon tolkning alls av romanen, vare sig med positiv eller negativ ton 

gentemot tron. Däremot exemplifierar hans inlägg oviljan hos Barabbas recensenter att med 

 
94 “Barabbas och Sahak. En diskussion om ‘goda’ och ‘onda’” [osign.], Dagens Nyheter 1951-03-05. 
95 Annie Löfstedt, “I Ingenmansland”, Dagens Nyheter 1951-04-24. 
96 Ingeborg Svensson, ”Lille Pär och Fadern”, Expressen 1951-12-05. 
97 Hedenius 2009, s. 98–101. 
98 “Barabbas och Sahak. En diskussion om ‘goda’ och ‘onda’” [osign.], Dagens Nyheter 1951-03-05. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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säkerhet uttala sig om de metafysiska frågorna. De intar därmed en agnostisk snarare än ateistisk 

hållning i recensionerna. 

3.4 Krigets efterdyningar 

Lindegren påpekar i sin recension att Barabbas ”är skriven strax efter ett världskrig och inför 

utsikten av ett nytt”.101 Vidare menar Harrie att karaktären Barabbas speglar Lagerkvists dystra 

sinne ”nu under mänsklighetens nya förnedring, det nederlag som heter andra världskrigets 

efterspel, kanske förspelet till ett tredje”.102 1950-talets människor kunde förstås inte förutse hur 

andra halvan av seklet skulle utveckla sig. Första världskriget hade ju berett vägen för det andra 

världskriget, så vad garanterade att inte det andra förebådade ett tredje? Världskrigen, både de 

föregående och hoten om kommande, kastade skuggor över samtiden. Hedenius och Tingsten 

kritiserade den antiintellektualism de uppfattade hos de totalitära ideologierna, en 

antiintellektualism som de menade riskerar att förblinda massorna. Deras kristendomskritik 

grundades delvis i krigets erfarenheter – de ansåg nämligen att kristendomen bar spår av samma 

sorts antiintellektualism.103 Tiden för Barabbas tillkomst och utgivning präglades av funderingar 

över ondskans väsen och totalitära regimers mekanismer. Dessa funderingar och krigets 

erfarenheter färgade receptionen av romanen. Barabbas bibliska och antika handling föranledde 

alltså inte bara en diskussion om tro, utan också om samtidens politiska och moraliska realiteter.  

3.4.1 Lidandets problem och den frånvarande Guden 

Några veckor efter Lagercrantz inlägg framlägger Lindegren sin syn på Barabbas.104 Han ger en 

mörk beskrivning av Golgatascenen och kristendomens födelse. Det romanen skildrar är en 

”avgrund” och en ”helvetesmaskin”.105 Lindegren drar paralleller mellan Lagerkvists Barabbas 

och Sofokles Oidipus och menar vidare att Lagerkvist pekar på ”det kristna mysteriet[s] […] 

skärpning av den antika ödestron”.106 Lindegren föreslår att Kristus kanske inte vet vad han gör – 

måhända famlar även Guds son blint i mörkret liksom de andra människorna. Dessutom 

framhåller Lindegren Barabbas anklagelser mot Kristus. Som enbart människa är Jesus oskyldig, 

 
101 Erik Lindegren, ”BARABBAS och helvetesmaskinen”, Dagens Nyheter 1951-03-25.  
102 Ivar Harrie, ”Barabbas den frikände”, Expressen 1950-09-07. 
103 Rainer Carls, Om tro och vetande: Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelsperspektiv, Lund: Arcus 

2001, s. 10; Lundborg 2002, s. 26–27. 
104 Erik Lindegren, ”BARABBAS och helvetesmaskinen”, Dagens Nyheter 1951-03-25.  
105 Ibid. 
106 Ibid. 
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men ”i hans egenskap av Guds son [börjar] skuldlösheten […] mörkna till blodlevrad skuld”.107 

Jesus led på korset och hans efterföljare måste också lida, och ibland dö martyrdöden, när de 

bekänner sig till honom. Lindegren frågar i sitt inlägg: ”Hur ska då denna lära om frälsningen 

genom eget och andras lidande kunna annat än öka lidandet i världen?”108 Det är inte bara 

Lindegren som understryker det grymma och motbjudande i det lidande som kristendomen 

förutsätter, både Jesu eget samt hans efterföljares. Också Dahl pekar i sitt inlägg på Barabbas 

förebråelser gentemot Jesus. Varför hjälper han inte ”människorna som han har lovat […] [o]ch 

varför allt detta tal om lidande?”109 Svensson, i sin tur, kontrasterar Jesu död mot Barabbas’ och 

framlägger att Barabbas död inte utgjorde en ”spekulation i lidande”.110 Underförstått menar 

Svensson alltså att Jesu död utgjorde en spekulation i lidande.  

Recensenterna uppmärksammar inte bara Guds grymhet, utan också hans frånvaro. 

Många av dem ger uttryck för en känsla av andlig tomhet. Litteraturhistorikern och 

kulturjournalisten Gunnar Brandell påpekar i en kulturessä år 1951 att Lagerkvist i Barabbas 

uttrycker ”den ångestfyllda känslan [av] att vara utestängd från livskällorna”.111 Han menar 

vidare att ”vi litet var, åtminstone i Europa, känner oss tveksamma, tvivlande, utanför”.112 Också 

Harrie formulerar en liknande tankegång. Han antyder att Lagerkvist i Barabbas uttrycker en rå 

känsla av lidande, utan kämpaglöd eller segervisshet avseende mänskligheten, och konstaterar att 

”[d]et gör boken om Barabbas till ett så hemskt vittnesmål om anno 1950.”113 Både Harrie och 

Brandell uppfattar alltså att problematiken i Barabbas resonerar väl med européernas 

ångestfyllda existentiella upplevelse under efterkrigstiden. 

Den norska litteraturvetaren Gunnel Malmström påtalar att Lagerkvist i sina senare verk, 

däribland Barabbas, angriper temat ”den skjulte [dolda] guden”.114 Även hon konstaterar att 

kampen med Gud, om han nu alls existerar, hör samman med 1900-talsmänniskans erfarenheter 

och främmandegörning i tillvaron.115 Problemet med den dolda, eller grymma, guden tas alltså 

upp av Lindegren och andra recensenter. De problematiserar romantiseringen av lidande i 
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kristendomen och ifrågasätter Gud. Att recensenterna tar upp dessa frågor i sina analyser av 

romanen är inte förvånande med tanke på de färska minnena från andra världskriget. Barabbas 

bibliska motiv tolkas in i samtidens andliga och själsliga vakuum efter krigets fasor: Var fanns 

du, Gud, och varför tillät du detta grymma att ske? 

Några av 1950-talets recensenter riktar alltså en undrande, delvis anklagande, blick mot 

den Gud som påstod sig vara god. Men kanske är skuldbeläggandet av Gud enbart en 

undanmanöver för att inte behöva möta den egna skulden? Klint antyder i sin doktorsavhandling 

att Lindegren även funderade över skulden hos de människor som kom lindrigt undan. Barabbas, 

menar Lindegren i sin anmälan av romanen, ”behöver bara stå och se på hur Jesus korsfästes i 

hans ställe, ungefär som när man överlever eller är neutral i ett världskrig som ska göra slut på 

krigen”.116 Om detta stycke anmärker Klint: ”När man i detta sammanhang påminner sig om att 

Jesus var jude, antyder kanske detta att det finns ett större djup i romanens skuldproblematik”.117 

Det är alltså möjligt att Lindegren inte bara läser in en skildring av Guds grymhet i Barabbas 

utan också omvärldens, människornas, skuld gentemot de lidande offren i det senaste kriget, 

särskilt gentemot judarna.  

Historikern Johan Östling påvisar att den dominerande berättelsen i Sverige, långt in på 

1990-talet, var att vi som land hade agerat rätt under andra världskriget. Vår måttfullhet och 

neutralitet hade varit till gagn både för oss själva och omgivande länder, löd uppfattningen. 

Motberättelser fanns, men de fick ingen genomslagskraft. Den förhärskande skildringen 

genomsyrade kulturproduktionen och läromedlen.118 I ett sådant klimat är det förstås svårt för 

människor att uttrycka känslor av skuld inför krigstiden. I Lindegrens recension av Barabbas 

anas en känsla av skuld, men sägs inte rent ut.  

Lindegren tecknar således en mörk bild av romanens idéstoff. Men i slutet av hans inlägg 

sker en vändning. Han tillstår att Barabbas är ”en mångtydig bok” och att även om han ”väljer 

att framhäva bokens karaktär av helvetesmaskin kan [man] inte undgå att förnimma den djupa 

fromheten i all denna skärande ironi, en vibration av mysterium”.119 Genom Jesu död räddas ju 

Barabbas trots allt till livet. Någon annan lider i Barabbas ställe och han själv kommer undan. 

 
116 Erik Lindegren, ”BARABBAS och helvetesmaskinen”, Dagens Nyheter 1951-03-25.  
117 Klint 2001, s. 136. 
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Men det är just detta som är det svåra, enligt Lindegren. Varken de troende eller de otroende kan 

hantera ”den absoluta och villkorslösa nåden”.120 Om nåden finns lyckas människan inte utnyttja 

den. Hon går vilse i nådens frihet eller skapar egna krav för att förtjäna den, menar Lindegren. 

Om kristendomens mysterium är sant, är det just på denna punkt som saker och ting går snett, 

tycks Lindegren mena. Trots sin mörka tolkning av Barabbas och dess ämne lämnar alltså 

Lindegren en dörr öppen på glänt mot hoppet. Han avslutar sin artikel med att konstatera att 

”helvetesmaskinen [skulle kunna] förvandlas till ovisst och hemlighetsfullt mörkeromstrålat 

evangelium”.121 Det är som att Lindegren inte helt vill släppa tanken på en nådefull Gud – 

kanske är det inte Gud som är frånvarande och grym, utan istället vi människor som har 

missförstått hans nåd? Klart är i alla fall att denna öppning är specifik för Lindegren. Övriga 

recensenter som tar upp kristendomens lidandeideal och ifrågasätter dess Gud, såsom Dahl och 

Svensson, diskuterar inte möjligheten att Gud trots allt skulle kunna vara god.  

3.4.2 Hur ska vi undvika att upprepa krigets ondska? 

Läkaren och författaren Lars Gyllensten tar i sin recension upp faran med starka övertygelser i 

grupp. I sin text resonerar han om karaktärerna Barabbas och Sahak och deras respektive meriter. 

Gyllensten menar att båda typerna behövs. Den överlåtna troende och den tvivlande rebellen 

kompletterar varandra i en religiös helhet. Men när det kommer till praktisk utlevelse av sina 

övertygelser föredrar han den ena sorten framför den andra: ”Det är alldeles uppenbart i detta 

århundrade hur farlig en hjord av får, också vita, kan vara, hur mycket ont som kan åstadkommas 

genom kollektiva, orubbligt trygga trosengagemang. En Sahak må vara – men en miljon är en 

dödlig fara”.122 Barabbas-människorna är alltid ensamma, även i grupp. Valet ”mellan en miljon 

oordnade Barabbasar och en miljon hierarkiskt organiserade Sahakar” är därför lätt: ”Giv oss, i 

så fall, Barabbas lös!” deklamerar Gyllensten.123 Utifrån karaktärerna i Barabbas kommenterar 

Gyllensten alltså samtidshistorien. Med bakgrund i händelserna under 1900-talets första hälft ser 

han faran med trosvissa, starkt övertygade personer i grupp och föredrar de oordnade, tvivlande 

och rebelliska, om han måste välja.   

 Också Leijon kopplar sin tolkning av karaktären Barabbas till samtidens händelser, men 

läser honom annorlunda än vad Gyllensten gör. Här ska inflikas att Leijons text snarast är en 
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betraktelse över Barabbas som symbol, och inte en analys eller recension av romanen Barabbas. 

Hennes inlaga är ändå relevant att ta upp här, eftersom hon knyter sin essä till uppmärksamheten 

runt Lagerkvists roman (och hans nobelpris). I Leijons inlägg är det Barabbas, inte Sahak, som 

symboliserar människotypen som låter sig föras med av mängden och handlar orättfärdigt i 

grupp. Hon skriver: ”Hos den stora massan finns det en inre frändskap med Barabbas […] [n]är 

massan förs fram i klump upphör den att tänka och lever på sina instinkter. Det är då Barabbas 

släppes lös.”124 Vidare poängterar hon människans syndfullhet och dragning till ondska: ”Massan 

känner sig som bror med syndaren” och ”i massans själ [finns] en motsvarighet till diktatorn”.125 

Enligt Leijon sitter det onda djupt i människan och är svårt att råda bot på: ”[i] människosjälen 

finns […] hemlighetsfulla djup som ingen uppfostran eller moral synes kunna nå fram till”.126 

Hon ger exempel på människans syndfullhet: bristen på civilkurage och hennes dragning till 

demagoger och våldshärskare, bland annat. Det är alltså en pessimistisk syn på människosläktet 

som Leijon uttrycker, och i hennes läsning får Barabbas representera den låga sidan av 

mänskligheten: ”[Å]ngesten är den förhärskande känslan i världen just nu” och det beror på att 

”Barabbas är lös”, konstaterar hon.127  

Både Gyllensten och Leijon diskuterar således romanens karaktärer och tolkar in dem i 

efterkrigstidens stora frågor. Deras tolkningar skiljer sig dock åt. Gyllensten menar att Barabbas-

människan är oorganiserad och därför inte utgör någon nämnvärd fara, medan Sahak-människan 

med starka övertygelser är farlig i grupp. Leijon, däremot, fokuserar på Barabbas och att han 

representerar alla människors inneboende dragning till det onda. Romanens karaktärer, i en 

handling som utspelar sig under antiken, används alltså av 1950-talets intellektuella för att 

kommentera och diskutera samtidens händelser och tendenser, särskilt med kriget och de 

totalitära regimerna i åtanke. 

4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en roman med tydlig religiös tematik, Pär 

Lagerkvists Barabbas, togs emot i svenska dagstidningar på 1950-talet. Liksom att undersöka 

hur mottagandet speglar efterkrigstidens avgörande idéströmningar och existentiella frågor. 

Undersökningen utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv där samhällsandan anses 

 
124 Märta Leijon, ”’Giv oss Barabbas lös!’”, Hudiksvallstidningen 1951-11-28. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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återspeglas i romanen och i recensionerna av den. Barabbas kretsar kring huvudkaraktärens 

livslånga kamp med den kristna tron. Hur recensenterna tolkar romanen och dess tematik säger 

alltså något om hur människor i 1950-talets Sverige förhöll sig till tro och livsfrågor. 

 I analysen har två huvudspår kunnat urskiljas. Dels diskuterar recensenterna religiös tro 

och tvivel. Den diskussionen kan kopplas samman med den häftiga debatt som hade utbrutit året 

innan i samband med utgivningen av Ingemar Hedenius bok Tro och vetande. Dels diskuterar 

recensenterna existentiella frågor med andra världskrigets upplevelser som bakgrund.  

 Vad gäller diskussionen om tro och tvivel kan flera ståndpunkter urskiljas. Olof 

Lagercrantz och Olof Hartman försvarar den kämpande tron och menar att den kan vara mer äkta 

än den fromma tillrättalagda tron. I detta positionerar de sig mot Hedenius och andra 

intellektuella som uttrycker ogillande gentemot de som tvivlar. Annie Löfstedt och Ingeborg 

Svensson, å sin sida, diskuterar inte tro och tvivel nämnvärt utan läser romanen utifrån en 

evolutionsbiologisk respektive psykologisk synvinkel. I sin förnuftsbaserade naturvetenskapliga 

hållning närmar de sig Hedenius linje. Löfstedt menar att godhetens uppkomst är en gåta, och 

söker svaret i konsten. Hos både henne och Hedenius tycks konsten kunna förmedla 

förnimmelsen av något överjordiskt, kanske i stället för religionen. Ytterligare en position intar 

bland andra Tora Dahl och Gunnar Ekelöf. De lämnar frågan om tro och tvivel öppen. 

 Hedenius hade, i och med publiceringen av Tro och vetande, orsakat stor uppståndelse 

och debatt året innan Barabbas gavs ut. Frågan är hur inflytelserik Hedenius de facto var bland 

samtidens intellektuella? Ingen av recensenterna i min undersökning uttrycker en förnuftsbaserad 

religionskritik så skarpt som Hedenius gör. Visserligen ifrågasätter vissa av dem kristendomens 

lidandeideal och Guds grymhet. Men de kritiserar religionens brist på moral snarare än dess 

förnuftsvidrighet. De anmälare som i likhet med Hedenius uttrycker en förnufts- och 

vetenskapsbaserad syn på tillvaron går ändå inte till frontalangrepp mot religionen så som han 

gör. Litteraturkritikerna uttrycker på sin höjd en agnostisk hållning till det metafysiska, inte en 

ateistisk som Hedenius förespråkar. 

Recensenterna anknyter också till krigets fasor i sina analyser av Barabbas. Erik 

Lindegren fokuserar på lidandets centrala plats i kristendomen och uppmärksammar Guds 

obarmhärtighet. Även andra recensenter uttrycker liknande tankegångar. En desillusionerad ton 

kan uppfattas bland dem: Var fanns du Gud, när Europa led och behövde dig som mest? Den 

brännande frågan om den egna skulden anas vid något tillfälle men bereds inte stort utrymme. 
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Ytterligare aspekter på krigets mekanik framkommer i Lars Gyllenstens och Märta Leijons 

analyser av den människotyp som möjliggör ondskan. Här, liksom i diskussionen om tro, tolkas 

karaktären Barabbas på två diametralt olika sätt. Hos Gyllensten är Barabbas visserligen 

oordnad, men ofarlig eftersom hans typ alltid förblir ensam. Hos Leijon, däremot, representerar 

Barabbas det egoistiska och fega i oss alla – det som måste bekämpas. 

”[K]onsten efterliknar livet – och livet efterliknar konsten”.128 Det är en av 

litteratursociologins grundsanningar. Barabbas gavs ut rätt i tiden och träffade existentiella 

smärtpunkter i efterkrigstidens Sverige. Landet befann sig i en brytningstid vad gäller religion 

och tro. Kyrkans inflytande var på avtagande och kristendomen hade i och med tro- och 

vetandedebatten kritiserats hätskt och offentligt. Således utvecklades receptionen av Barabbas 

till en omfattande debatt om tro, tvivel och existentiella frågor på svenska kultursidor. 

Litteraturkritikerna fångade upp och diskuterade frågeställningar såsom den kämpande religiösa 

tron, Guds frånvaro och grymhet, trons verklighetsfrånvändhet, och människans benägenhet till 

ondska.  

En uppgift för framtida forskning är att undersöka hur litteratur med religiös tematik har 

tagits emot efter Barabbasdebatten. Mig veterligen har ingen lika omfattande diskussion om tro 

och tvivel förts bland litteraturkritikerna sedan dess. Skulle ett sådant meningsutbyte ens vara 

möjligt idag, sjuttio år senare i ett än mer avkristnat samhälle? Religionssociologerna Jørgen 

Straarup och Mayvor Ekberg menar att svenskarna under 1900-talet har tappat förståelse för det 

religiösa språket.129 Också teologen Joel Halldorf har i en debattartikel uppmärksammat bristen 

på religiös förståelse bland litteraturkritikerna.130 Hur ser således receptionen av och 

diskussionen om litterära verk med religiös tematik ut idag? 

  

 
128 Svedjedal 2002, s. 85. 
129 Jørgen Straarup & Mayvor Ekberg, Den sorglöst försumliga kyrkan: belyst norrifrån, Skellefteå: Artos 2012, s. 

10–11. 
130 Joel Halldorf, ”Bibeln är nyckeln till många av dörrarna”, Expressen 2/8 2015, 

https://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/bibeln-ar-nyckeln-till-manga-av-dorrarna/ (2019-08-21). 

https://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/bibeln-ar-nyckeln-till-manga-av-dorrarna/
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