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Dan Anderssons lyrik och de frireligiösa
sångerna.

A v  E r i c  Uh l i n .

Dan Andersson började först något år före världskrigets utbrott 1914 
att tänka på ett framträdande inför offentligheten. Men — som hans 
fader säger — »det såg nästan omöjligt ut till en början».1 Bakom detta 
knappa och kärva vittnesbörd anar man de oerhörda svårigheter, som 
skalden måste övervinna, innan debutsamlingen »Kolvaktarens visor» 
kunde fullbordas. Dessa hinder voro naturligt nog först och främst eko
nomiska bekymmer, men han hade också att brottas med rent litterära 
formella problem. Det gällde att framträda inför, en stor och kritisk pub
lik med höga och av vanan väl tillrättalagda anspråk på lyrik efter Frö- 
dings och Karlfeldts stora och mönsterskapande insatser. En fast lyrisk 
formtradition härskade, och man kan säkert fastslå, att det till stor del 
var svårigheten att finna en acceptabel form, som gjorde »att det såg 
nästan omöjligt ut». Man har ibland betecknat den rytmiskt oroliga ka
raktären hos Dan Anderssons lyrik som slarvig och vårdslös och menat, 
att de skulle blivit bättre efter en noggrannare överarbetning. En under
sökning av författarens manuskript visar dock, att han inför debuten 
noga sovrat sitt material och ratat det mindre värdefulla, men även, att 
han gjort betydelsefulla omarbetningar och formella avslipningar av de 
godkända dikterna. Dan Anderssons till synes vårdslösa vers är sålunda 
i mångt och mycket ett resultat av övertänkt arbete. Den rytmiskt ore
gelbundna, liksom flämtande versen står i samklang med skaldens in
nersta väsen och är ett äkta kännemärke på hans lyriska egenart.

Till den allmänna oron inför debuten sällade sig så småningom ett sär
skilt bekymmer: hur skulle han klara sig inför litteraturrescensenternas 
korseld? Att Dan Andersson, som i sitt enstöringsliv inte såg ut att bry 
sig mycket om vad folk tyckte och tänkte, verkligen var känslig för all 
presskritik, är ett faktum. Fogelqvist säger: »Obekymrad om kritiken 
gick han sin väg och kunde ha hjärtligt roligt åt dess diametralt motsatta 
omdömen om samma sak. Som alla författare hyste han en viss benägen
het att anse kritikerns verksamhet som ett parasityrke, men han var sam
tidigt långtifrån okänslig för ett erkännande, en hos författare ganska 
vanlig motsägelse.»1 2

Alla de motiv som strömmade till vid genombrottet pockade på a

1 Fogelqvist, T., Till minne av Dan Andersson, i D. Ars Samlade skrifter, Minnesupp- 
laga, 1938, 1, s. xxv.

2 Fogelqvist, a. a., s. x l v .
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bli formade till gripbart stoff, och fastän skalden — vilket vi kunna se 
av hans tidigare alster — i början varit mycket osäker, arbetade han 
sig snart fram till en någorlunda känsla av säkerhet och självständighet, 
fastän tvivlet ändå alltjämt frätte hans sinne. Den första diktsamlingen, 
»Kolvaktarens visor», blev efter forcerat arbete utgiven julen 1915. Vil
ken betydelse denna händelse hade för Dan Andersson kan man se av 
ett brevkoncept, som återfinnes på ett blad i en av hans kladdböcker. 
Brevet är ställt till docenten fröken Eva von Bahr, sedermera fru Niklas 
Bergius, som vid denna tid tjänstgjorde vid Brunnsviks folkhögskola, 
och brevet lyder:

På tåget mellan Herrljunga och Göteborg den 8 jan. 1916.

Fröken Eva von Bahr!
Bäst att först be om ursäkt för detta slarviga brev —  men ursäkten betingas 

av vissa brådskande omständigheter. Jag har arbetat som en slav de senaste 
veckorna, mest på nätterna, för att få m itt manus färdigt i god tid.

Jag antager Ni sett den anmälan, som jag fått i »Dagen» —  något som nästan 
förefaller mig gåtfullt. För att inte tala om dessa ledsamma affärer —  så tror jag 
min bok fått märkvärdigt fina resc. m itt i denna oerhörda julflod. Jag har ej sett 
dem alla, men förlaget tyckes belåtet. Det är nu endast St. D. och Sv. D. samt 
några dagliga och litterära landsortstidningar som återstå att »erövra» och jag 
tänker göra det om jag får leva.

I en tidning kallas »Sista sången»------------»Sibelii klara och stränga skönhet»,
och man har redan ropat på tonsättare.

Ni förstår, att jag talar om detta, inte därför att jag fått storhetsraseri, utan  
därför att det öppnas någon utsikt även för mig att slippa slåss med det allra  
värsta  av fattigdomen. Och jag tackar Er för Er hjälp just under en svår period.

A tt rescensenterna ignorerat min sista prosa är jag dem så innerligt tacksam för. 
Dessa prosabitar hade gott kunnat användas för att slå ihjäl mig på.

Nu tror jag naturligtvis inte ett ögonblick på att jag med dessa få resc. lyckats 
i vanlig mening. Men att där fanns något bland allt skräpet, och detta något så 
pass starkt att jag inte fullständigt drunknade i årets litterära julflod —  det har 
gett mig större s. k. tillit till mig själv —  åtminstone stund vis —  ty  jag har också 
mina tider när jag känner mig absolut främmande i denna värld.

Detta brev utandas verkligen en oförfalskad glädje — dock blandad 
med vemod och ödmjukhet — inför den lyckade lyriska debuten. Kom
mentarer äro överflödiga. Dan Andersson anger själv klart nog, att han 
efter denna framgång hade utsikt till en ekonomiskt mera säkerställd 
framtid, och hans lyrik hade bestått det avgörande provet. Han hade 
kämpat och slagit sig igenom.

Den recension som överraskade skalden mest var en anmälan i »Da
gen» av C. A. Bolander den 17 dec. 1915. Hos honom fann Dan Anders
son en fin och oväntad förståelse, som till och med verkade »gåtfull»:

D et är naturligtvis icke frågan om att man icke kan höra efterklangen hos 
denne diktare —  det skulle vara märkvärdigt annars, då som här en självlärd 
kolvaktare debuterar som lyriker. Men ännu mindre är det frågan om att det icke 
här är en äkta skaldenatur, som möter oss ibland alla de samtida, bleka kammar
poeterna, en vildvuxen och inspirerad natursångare, full av visor som man icke
läser sig till och sånger som man icke leker sig t i l l . ------------Ty detta, som alla de
många tunnblodiga poeterna med all sin formkultur aldrig kunde förvärva sig,
den starka lyriska lidelsen, den äger denne ödemarksskogarnas fattige son .-----------
Som en gnistrande eld i en frostig natt är, sådan är Dan Anderssons dikt. Man 
häpnar, hur fri den är från det banala och schablonmässiga —  med vilket enkelt 
och levande mästerskap är det icke han sjunger om en »Hälgdagskväll i timmer-



kojan» —  hur egenartat, friskt och starkt är det icke, han i en dikt som »Vår
stämning» lever med natu ren!------------

Dan Anderssons lyrik och de frireligiösa sångerna 55

Man kan inte taga fel på den brinnande entusiasmen i denna anmälan. 
Bolanders kritik uppvisar en mycket fin förståelse för och rättvis upp
skattning av den nye skalden. Recensionen gav anledning till en varm 
och oavbruten vänskap dem emellan. Den andra recensionen, som om- 
nämnes i det citerade brevet, förekom i »Signalen», där det bl. a. hette:

------------Det sista stolta ordet är värt att citeras:
Släck dina stjärnors sken, etc.

Om någon, så borde denna dikt få en melodi, hög och manlig, klingande som den 
är av en Sibelii klara och stränga ton.

Även denna recension har i sin helhet endast vackra ord för den nye 
skalden, och samma tendens präglar genomgående presskritiken, allt
ifrån huvudstadens kulturorgan till de norrländska nykterhetsbladen. 
Vad mera var, författaren och kritikerna voro ense om debutens såväl 
fel som förtjänster.

*

Det poetiska koncipierandet av genombrottsdikterna från kolmilan 
röjer liksom en tudelning, som tydligt träder i dagen vid en granskning 
av de dikter i Kolvaktarens visor, som inleda samlingen och som behandla 
kolmilemotivet: kolmilan var den kärna omkring vilken ångeststämning- 
arna utkristalliserades i gestaltbart stoff. Dessa dikter äro genombrotts
dikterna.

Vid sidan av inledningsdikten Visa vid kolvakten 14 dec. 1913, Gen
gångare, Benkvarnen, I timmerkojan på Sami, Den gamle och Döden, 
alla med fyr- och trehöj d vers i folk visestrof1, ställer sig dikten Kolvakta
ren som en ganska anmärkningsvärd kontrast. Den senare dikten har 
ett omisskänneligt 90-talstycke och påminner genom sin estetiska behand
ling av kolmilemotivet om Fröding eller Karlfeldt. Det verkar som om 
Dan Andersson varit alltför behärskad av den stora svenska lyriska tra
ditionen för att med ens kunna frigöra sig från dess mäktiga inflytande.

Kolvaktaren skiljer sig märkbart från inledningsdikten. Den senare 
har karaktären av en religiös väckelsesång, som med hård kraft inskärper 
sitt »somna ej, somna icke in!» I denna dikt med dess hackiga och ångest
fyllda rytm är milan fienden, som endast lurar på ett tillfälle för att få 
övertaget:

»Om du somnar kan du väckas av en hel vetesbrand 
och den brödlöses sorg skall bli din.»

»Kolvaktaren» däremot finner ett visst estetiskt välbehag i sin pose fram
för de utrakade, kallnande kolen. Milelden är vänskapligt stämd:

»Glatt från gula lågorna 
flyta värmevågorna 
mot m itt breda bröst.»

1 Strofen i Döden är visserligen utbyggd och har jämna versrader fyrhöjda, men hör 
tydligt nog till genombrottsdikterna.
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Dikten gör med sin sövande rytm ett intryck av »dolce far niente». Den 
konstfullt och regelbundet byggda strofen med allitteration och inveck
lad rimflätning förstärker intrycket av att en rent litterär påverkan i 
traditionell mening gjort sig gällande. För att illustrera detta citerar jag 
andra strofen:

»Röken kväljer kvävande 
nät av ångor vävande 
het och stark och frän.
Kolen kallna klingande 
knäppande och ringande 
i höga svarta hoparna 
vid askbeströdda groparna 
emellan frusna trän.»

Här har man den konventionella variationen av kolmilemotivet. Det 
ligger ingen större överdrift i påståendet att det är sekelskiftets konst
lyrik, som Dan Andersson ännu ej gjort sig oberoende av, som ekar i 
denna dikt.

Dikten Kolvaktaren står emellertid alldeles isolerad bland kolmile- 
dikterna, som alla ha en tung och dyster prägel och med sin vacklande 
och ojämna rytm ge oss en känsla av osäkerhet och ångest. De från för
fattarens senare lyrik kända motiven äro redan utbildade eller förebådade. 
Grubblet över lidande och död är redan det förhärskande. De metafysi
ska funderingarna framträda i Benkvarnen.

Ett ganska starkt socialt patos spåras i dessa första dikter liksom 
förut i Kolarhistorier, men Dan Andersson arbetar sig snart ur detta. I 
Kolarhistorier identifierar han sig med den samhällsklass han tillhör och 
sina lidanden såsom tillhörande hans kamrater. Men snart märker man 
att han står ensam, att han är ödesmärkt. Det sociala stadiet var snart 
överståndet. Dan Andersson hade redan 1915, vilket Ragnar Jändel 
omvittnat1, föga intresse för diktning med rent social tendens:

»Mina dikters revolutionära jargong gillade han inte, anmärkte på banaliteter, 
men något fann han »oerhört starkt sagt». Han spelade fiol, berättade en hel 
del om sitt underliga skiftande liv, om självmordsförsök, om livets förfärligheter. 
Han berörde också sin politiska inställning eller rättare* sagt sin ovilja, oförmåga
att ta ställn ing.------------Dan Andersson var nog revolutionär, men hans problem
var först och främst metafysiskt.»

Genombrottet hos Dan Andersson hade sin utgångspunkt i ärvd dispo
sition för neuros. Härtill kom religiöst grubbel och fysisk överansträng
ning. Vid brottningen med det poetiska stoffet sökte han sig tillbaka till 
de rytmer, som i särskild grad behärskade just hans sinne. Titeln på hans 
första diktsamling är programmatisk. Det var i visan med dess enkla 
fyr- och trehöjda vers som han fann vad han sökte. Den förblev grund
valen för hans verskonst och hans förnämsta inspirationskälla, antingen 
det var folkvisor, »visor nytryckta i år», eller religiösa visor: psalmer och 
frireligiösa sånger.

I Visa vid kolvakten kan man söka en förbindelselänk mellan Dan An
derssons lyrik och den frireligiösa sångskatten. Den nämnda diktens ka
raktär av väckelsesång, som förut framhållits, är klar nog. Dess metriska

1 Jändel, R., Dan Andersson. Vecko journalen, n:r 30, 1933, s. 18.
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kännetecken äro folkvisans: fyr- och trehöjd vers i folkvisestrof.1 Byt- 
men och stämningen ha däremot en helt egen klang och färg och för tan
ken till en av våra mest kända frireligiösa väckelsesånger, den populära 
»Ingen hinner fram» (Nya Psalmer 1921, 576) av den kände bohuslänske 
predikanten Lars Linderot (1761—1811).1 2 I denna »nästan brutalt kraf
tiga sång» är Linderot »den själv i sitt innersta för sin frälsning uppska
kade själasörjaren, och framställningsformen blir därför ett manande 
samtal med den egna själen. Det är tungt västkustallvar i denna ständigt 
vaksamma månhet om salighetssaken, snarast av den gamla Mose-Lamm- 
pietismens typ. Det är inte duvoröst utan snarare havsmåseskri i hans 
sånger.»3-----------

Denna karakteristik passar i stort sett in även på Visa vid kolvakten. 
Även där är kolaren uppskakad i sitt innersta, fastän oron är av materiell 
art och här gäller den jordiska existensen, kampen för uppehället. Även 
här är det ett manande samtal med den egna själen, som inte får förtröt
tas i att vaka: »Somna ej, somna icke in!» Dikten gör över huvud ett 
mycket starkt intryck av aktivitet och kamp och skiljer sig i så måtto 
från inställningen i de senare kolmiledikterna. Man måste göra skäl för 
den »eviga ron». Först efter slutat dagsverke »får du sova och drömma 
dig död bakom kolkojans sotiga dörr».

Beträffande den Linderotska sångens meterschema är att märka, att 
man i Norge begagnar en norsk »folketone» till »Ingen vinder frem», som 
texten där lyder. Liedgren anser, att Linderot antagligen fått meter
schemat från någon bohuslänsk-norsk visa. »Jag har hört uppges», 
säger han, »att Ingen hinner fram tidigare sjungits på en annan, allvar
sammare melodi än vår senare traditionella ganska vulgära trall4: det 
förefaller vara densamma som förekommer i norska psalm- och sång
böcker, om jag nu minns rätt.»

Dan Andersson har övertagit versmåttet från »Ingen hinner fram». 
Samtidigt har stämningen överflyttats från den ena dikten till den andra, 
från den religiösa sfären till det dagliga slitets område. Att strofformen 
inte är densamma i de båda dikterna betyder i detta sammanhang ingen
ting, då det rimligtvis bör vara den rytmiska enheten, som är den av
görande faktorn vid rytmisk påverkan.

Den oroliga flämtande rytmen i de båda dikterna är uttryck för samma 
uppskakade stämning. »Detta faktum ger oss en inblick i det konstnär
liga skapandet: rytmen är där något primärt, rytmen uttrycker på sitt 
sätt hela det emotionella tillstånd, hvarur dikten föds. Det är som om 
takt- och klangförbindelserna gåfve känslolifvet ett visst bestämt sving, 
skildt från hvarje annat.»5 Sitt personliga sammanträffande med den

Dan. Anderssons lyrik och de frireligiösa sångerna

1 Att dikten med sitt manande omkväde rent typografiskt sett påminner om folk
visans uppställning, kan förtjäna att påpekas.

2 Denna sång förekommer i nästan alla frikyrkliga sångböcker från senare hälften av 
1800-talet, som jag sett, och trycktes först i Linderots Andeliga sånger och tillfällighets
verser (Göteborg 1815), med titeln »Sång om eldigt bemödande att vinna evig sällhet». 
Den variant som sjunges i frikyrkliga kretsar, har befriats från en del av Linderots sub
jektiva utgjutelser i originalet.

3 Liedgren, E., Svensk psalm och andlig visa, 1926, s. 406.
4 Denna senare melodi är enligt beteckningen i Musik till Sions Toner 1936, s. 232, 

en svensk folkmelodi.
5 Böök, F., Svenska studier i  litteraturvetenskap, 1913, s. 21.
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Linderotska väckelsesången har Dan Andersson skildrat i novellen Böne
mötet på Kavelås.1 Där har han på ett intensivt men samtidigt rörande 
sätt berättat om väckelserörelsens makt över sinnena. När han skrev 
denna novell, hade han på sätt och vis kämpat sig nr den frireligiösa kul
turkretsen och kunde se mer objektivt på sin barndoms religiösa upple
velser. Men att han fortfarande är engagerad i pietisternas ortodoxa upp
fattning av himmel och helvete och i deras kamp »för den tron, varpå vår 
salighet hänger», fastän nu snarare utifrån, halvt skeptisk, halvt gripen, 
visa hans känslor inför predikanten Stor-Andersson. »Det var tron i 
detta ansikte, som gjorde skillnaden — om det inte funnits tro i detta 
ansikte, skulle det ha varit en bödels — men Gud vare lov för all tro, 
som fanns i denna svarta tidsålder!»

I denna skildring av St or-Andersson, som säkert lånat drag från för
fattarens fader, är man strax Dan Andersson inpå livet. »För en orolig 
själ som Dan Andersson stod en sådan frid i stormen som det högsta
mänskliga-----------.» Det var denna livsfrid som Dan Andersson kämpade
för och som han själv inte kunde få hos pietismen. Men utgångspunkten 
för hans fortsatta sökande fanns där. »Barndomens religiösa fråga, en
kannerligen den pietistiska skuldfrågan, överskuggar hela hans liv.»1 2

I Dan Anderssons upplevelse av pietismens hårda krav erbjöd sig för 
honom både i hemmet och missionshuset ett för vissångaren och spel
mannen tilltalande moment: de religiösa sångerna. Att det inte var på 
»Kavelås» han första gången hörde Linderots väckelsesång är säkert. 
Bedan i hemmet, såsom det skildrats i De tre hemlösa är atmosfären mät
tad av religiositet, man läser bibel och sjunger psalmer. Sönerna i famil
jen, särskilt Dan Anderssons alter ego David och hans bror Karl Anton 
äro överlastade med bibelcitat, psalmer och andra andliga sånger. På 
flera ställen i De tre hemlösa och David Ramms arv, brytes framställ
ningen av infogade religiösa sånger, ibland citat, ibland författade av 
Dan Andersson själv. När man besinnar hur behärskad av religiösa sång
rytmer denne tydligen var, förefaller det naturligt, att han vid sitt lyriska 
genombrott genast anknöt till dessa vid utformningen av sitt stoff.

De väcktas sammankomster, bönemöten, spelade i detta fall en stor 
roll. Missionshuset, eller vad samlingsplatsen nu var, utgjorde inte bara 
en kyrka för de troende, utan var även ett slags centrum för traktens 
nöjesliv, ett förhållande, som fortfarande är välbekant för den som växt 
upp i en dylik miljö. Missionshuset spelade i Dan Anderssons barndom 
och uppväxtår samma roll som den som numera intages av Folkets Hus 
eller biografen i de mindre samhällena. Under vintermånaderna fanns 
det ingén annan samlingsplats för ungdomen. På somrarna var det dans
banan, som övertog rollen som folknöjets centrum. Detta faktum ger 
oss en god inblick i orsakerna till blandningen av högt och lågt i Dan 
Anderssons diktning, märkbar i det rytmiska förrådet, men även i stilen: 
motsatsen mellan högstämt religiöst patos och folkliga burleska eller 
elegiska tongångar, mellan orgelbrus och fiollåt.

Linderotsrytmen behärskar den första diktsamlingen Kolvaktarens vi
sor; nästan hälften av dikterna äro att hänföra till denna grupp. Under

1 Det kallas vidskepelse, s. 121.
2 Fogelqvist, a. a s. 50, 51.
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det att rytmen i Visa vid kolvakten och I timmerkojan vid Sami är högst 
oregelbunden, stigande och fallande inom samma strof, regulariseras den 
i det följande till stigande och blir ibland regelbundet anapestisk. I Den 
gamle finns sålunda endast anapester med undantag för en jamb. I Dö
den finner man strofen utvidgad och alla versrader med kvinnligt slut:
rytmen är rent prosaisk. I Jag väntar-----------äro jämna rader också
fyrhöjda, fastän här med manligt slut. Likaså i en strof med rent reli
giöst innehåll i De tre hemlösa, s. 126:

»Herre tag mig snart upp till stjärnorna, dina,
Trött jag är att blöda på hedens grova grus 
Högt vill jag bedja, sträcka händerna mina,
Höra vill jag sakta din mantelfåll av ljus.»

Samma schema återfinnes hos Pär Lagerkvist, t. ex. i Ingenting får störa 
vår stund med varandra-----------. Någon eventuell påverkan från någon
dera hållet behöver man inte tänka sig. Lagerkvists pietistiska barndom 
har väl också lämnat en del rytmiska minnen i arv.

Förutom i kolmiledikterna återfinnes Linderotsrytmen även i Min
v ä g -----------, Visa tillägnad all ömklighet, Hälgdagskväll i timmerkojan
och När Gasken dog, och den är så gott som begränsad till Kolvaktarens 
visor. I Efterlämnade Dikter återfinnes den i Ett rus (1916) samt i den 
vackra och vördnadsfyllda Till min får (1918). Den djupa känslan för 
fadern och hans fromma starka pietistiska trygghet framtvingade den 
enkla visans form. Eytmen återfinnes även i Över gränsen (1919), strof 
3—6. Inflytandet från Kiplings versteknik gör sig gällande i den vackra, 
av översinnlig extatisk lidelse fyllda dikten Om aftonen (1919) i Efter- 
skörd, där rytmen blivit liksom mera utdragen och kan karakteriseras 
som rullande. Den kantiga rytmen från Visa vid kolvakten uppenbarar 
sig åter i de sista självbekännelserna och uppgörelserna med livet. Så i 
En visa i ensamhet (Efterskörd), möjligen även i Epilog (1920) och Nu 
mörknar min väg (1920), båda i Efterlämnade Dikter, men särskilt märk
bart i Jag sjungit (1920) i Efterlämnade Dikter. Där betingas förhållan
det av återvändandet till utgångspunktens känsloläge efter utflykterna 
till Schopenhauer, Hartmann och den indiska religionen. Eingen har 
slutits, och Dan Andersson står åter på ortodox religiös grund, som syn
daren inför Gud, den stränge fadern:

»Mitt hjärta det vill brista, ty  det får ingen ro, 
det vill vandra där ingen känner vägen.
Mellan jorden och himlen det städs vill bygga bro 
likt en timmerman så ångestfull men trägen.
Och snart skall jag stå vid den halvöppna port 
och ingå i det namnlösas länder.
O, herre, förlåt mig den synd som jag gjort 
med min tunga och de skälvande händer.»

Hos Karlfeldt finnes ovannämnda verstyp, »folkviseversen», med fyr- 
och trehöjda rader, flera gånger under olika perioder. Man erinras ibland 
om vad jag härovan kallat Linderotsrytmen, t. ex. vid läsningen av Le
jonets barn i Fridolins visor och Elie himmelsfärd, i vilka peoner före
komma ofta. Peonerna (som dock liksom hos Karlfeldt ofta låna sig till 
dipodisk läsning), äro ett avgörande karakteristikum för Dan Anders
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sons vers, och förekomma avgjort ymnigare hos honom än hos Karlfeldt. 
I detta hänseende representerar Dan Andersson (liksom i viss mån Lager
kvist) sista stadiet i en utvecklingslinje, som kan följas från Goethes Erl- 
könig (som inspirerats av den engelska balladen), Geijers Den lille kolar- 
gossen, Frödings Sjöfararen vid milan över Karlfeldt till Dan Anders
son. Det är med all säkerhet Karlfeldt, som gett stöten till Dan Anders
sons upptagande av de versslag, som denne förutom Linderotsrytmen 
oftast använder: Kiplings (och över huvud den engelska lyrikens) vers
mått, den sjuhöjda balladversen, »the septenary», samt den åttafotade 
trokén. Karlfeldts betydelse i detta fall torde ligga i det faktum, att Dan 
Anderssons läsning eller upplevelse av sin store landsman skänkt konst
närlig sanktion åt den kantiga folkviserytmen i Linderots väckelsesång. 
Detta föredöme har skänkt säkerhet i osäkerheten åt den skeptiske auto
didakten och gett honom en fast utgångspunkt, så att säga. Skillnaden 
mellan de båda skaldernas folkvisevers är, att den hos Karlfeldt blivit 
»regulariserad» till en jämn och stadig gång, medan den hos Dan Anders
son är ryckig och verkar vårdslös. Detta faktum bottnar ytterst i skill
nad i temperament och livsåskådning. Dan Andersson var liksom Frö- 
ding av schizoid läggning, som hos båda berodde på ärftlig disposition för 
sinnessjukdom, och han behärskades av den ständigt pådrivande ånges
ten. Hos Karlfeldt däremot finner man inte några våldsamma inre bryt
ningar, fastän mörka lidelser skymta: »Djupt i din rot går ett hemligt 
flöde, en jordbrygd skum.»1 Till sist må man komma ihåg, att Karlfeldt 
alltid var en medveten artist, medan Dan Andersson ofta inte hade tid 
eller behov av någon konstnärlig fulländning. Han hade den nervöst 
belastade människans otålighet och brist på uthållighet och fullföljde 
mången gång ej sina intentioner. Hans storhet röjer sig i stället i hans 
oerhört suggestiva, naturalistiska bildspråk.

Barndomsintrycken från den pietistiska sången bilda grundvalen för 
Dan Anderssons versrytm och behärska Kolvaktarens visor. Linderots
rytmen når dock redan i denna diktsamling sin upplösning i Sista natten 
i Paindalen, där den stöter samman med den andra huvudrytmen hos 
skalden, den engelska balladmetern, som den återfinnes t. ex. i The Chevy 
Chase. Denna vers, som Dan Andersson hämtat från engelsk lyrik och 
främst från Kipling, hos vilken den fått sin ojämförligt mest glänsande 
utformning, behandlas av dem båda med stor frihet i många variationer, 
i växlande strofer, mest fyrradig eller stikisk. Kiplings balladmeter be
härskar Svarta Ballader. Redan titelbladen ge oss motsättningen: den 
anspråkslösa visan i Kolvaktarens visor kontra den mer konstfulla bal
laden i den senare diktsamlingen. I Svarta Ballader stöter Linderotsryt
men samman med det tredje versslag, som Dan Andersson uppskattade: 
den åttafotade trokén. I inlednings dikten Omkring tiggarn från Luossa 
och i En spelmans jordafärd kan man sålunda tveka om läsningen. Tro- 
kéerna ordna sig gärna dipodiskt i stigande rytm, och intrycket blir snar
likt det man får av Linderotsrytmen i t. ex. Om aftonen. Den åttafotade 
trokén förekommer hos Karlfeldt ofta med dipodisk rytm, säkert med 
Kipling som mönster. Denne är nog också den direkte läromästaren för 
Dan Andersson även i detta fall. Den direkta kontakten med engelsk vers

1 Sylwan, O., Svensk verskonst, 1934, s. 142.



bestyrkes av den typografiska utstyrseln i en del dikter, där författaren 
använder olika stilsorter i samma dikt, användandet av inrim, etc., vil
ket är vanligt hos Kipling och engelsk lyrik i allmänhet.1

Antagligt är, att rytmiska reminiscenser från den frireligiösa sångskat
ten bildat underlag även för dessa båda sista versslag i Dan Anderssons 
diktning, särskilt då den engelska balladmetern. Melodierna i de fri
religiösa sångböckerna äro till stor del av anglosaxiskt ursprung. En väl
dig ström av anglosaxisk uppbyggelselitteratur leddes in i Sverige under 
förra århundradet, och däribland följde en stor mängd andliga sånger, 
som vunno en oerhörd spridning, särskilt på 1870-talet. Oscar Lövgren 
har i sitt monumentala verk »Våra psalm- och sångdiktare» (1935—1939) 
lämnat en god överblick av detta förhållande.1 2

Chevy-Chasemetern är som man kan vänta ganska vanlig i dessa över
sättningar. Eedan i den första större sångsarnlingen med engelska (resp. 
amerikanska) sånger — Bröderna Palmqvists »Pilgrimssånger» (1859), 
är Chevy-Chasemetern väl representerad, t. ex. n:r 26, 28, 30, 48, 49, 
57, 58, 60, 64, etc. Att Dan Anderssons bekantskap med den engelska bal
ladmetern i de religiösa sångerna spelat stor roll vid hans upptagande av 
denna rytm från Kipling och Karlfeldt är mycket sannolikt. Det finns väl 
ingen annan svensk skald, som är så påverkad av engelsk vers som Dan 
Andersson, och på detta vis utgör han ett brott i den föregående, avgjort 
taktfasta traditionen i svensk lyrik. Är det kanske för djärvt att anse 
Dan Anderssons vers som ett betydande övergångsstadium mellan se
kelskiftets konstvers och den fria versen1? Det vore i alla fall frestande 
att antaga en utveckling som den förut antydda över Karlfeldt, Anders
son och Lagerkvist.

Detta faktum, att Dan Andersson rör sig med folkliga och folkkära 
rytmer av olika slag, ger oss en god föreställning om varför han redan 
blivit en folkskald. Det är rytmens betvingande makt, som har sin 
andel i att han i visans form lyckats sprida t. o. m. sina av metafysiskt 
grubbel fyllda dikter till så många svenska hem.

*
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I det föregående har jag sökt visa, hur Dan Andersson vid sitt lyriska 
genombrott övertagit rytmen från Linderots »Ingen hinner fram». Ännu 
större skäl har man att vänta sig s t i l is t is k a  påverkningar från bibel 
och andlig sång i Dan Anderssons diktning. Så är också fallet. Bibeln 
var den bok som utgjorde huvudläsningen i hemmet, fastän fadern an
nars hade samlat ihop ett icke föraktligt bokförråd, mest religiös littera
tur, vilket dock inte räckte till för den vetgirige Dan. Han prenumere
rade även på en engelsk frikyrklig tidskrift, Christian Herald.3 Att Dan

1 Se Hedén, E., En svensk diktare mindre. Litteraturen, årg. 3, s. 341—351.
2 Lövgren varnar dock för att överskatta detta anglosaxiska inflytande på bekostnad 

av den gamla folkvisan, och påpekar att »många av den andliga sångens rottrådar sträcka 
sig dit». (A. a. 2, s. 412.) Detta motsatsförhållande, som Lövgren här vill uppställa, 
mildras avsevärt, om man betänker att den engelska andliga sangen till stor del inspire
rats av och upptagit folkliga toner och rytmer, som t. ex. Chevy-Chasemetern.

3 Fogelqvist, a. a ., s. xxxi. Nilsson, O., Ett besök i Dan Anderssons föräldrahem. 
J  UF-bladet, årg. 7, s. 145.
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Andersson varit väl förtrogen med bibeln, ser man på den naturliga lätt
het, varmed han rör sig med motiv och citat från denna. Detta gäller 
även psalmboken.

K. G. Hildebrand har katalogiserat en del av de bibelställen, som så 
rikligt förekomma hos Dan Andersson.1 Än är det bibliska råmaterialet 
tämligen oförvanskat, än är det omarbetat i och för vissa konstnärliga 
syften. Dock’ kvarstår alltid det anmärkningsvärda faktum, som inte 
heller Hildebrand försummar att framhålla: nämligen att Dan Anders
sons förtrogenhet med bibelns värld varit oerhört djup och grundlig. Det 
som i mångt och mycket ger hans diktning dess egendomliga särprägel, 
både som upplevelse och konstverk, är just den underbara säkerhet var
med han handskas med de bibliska uttrycksmedlen. I många fall har 
han sammanvävt bibelns värld med sin egen hembygd till ett fantastiskt, 
overkligt landskap. Ofta citerar han bibelställen, som för lekmannen 
äro lika obekanta som de tyckas självklara för Dan Andersson själv. Det 
behövs med andra ord en fackman för att identifiera dessa ställen.

Hildebrand meddelar en mängd exempel på denna otroliga bibelkun
skap. Här skall bara tilläggas, att Dan Anderssons hela sätt att uttrycka 
sig står i ett intimt beroende av bibliskt språk. Han har helt men på 
ett självständigt sätt införlivat detta med sitt eget språk och behandlar 
det med suveränt mästerskap. Detta för med sig, att de bibliska citaten, 
även när de ordagrant kunna konstateras hos honom, inte verka främ
mande utan framträda som en organisk beståndsdel av hans stil. En 
naturlig följd av detta är, att man hos Dan Andersson inte påträffar den 
art av diktning, som exempelvis Eröding utövade med ett sådant mäster
skap: den bibliska pastichen.

Några exempel på vad som sagts i det föregående må anföras utöver 
vad Hildebrand frambragt. I den bekanta »En spelmans jordafärd» lå
ter inledningen:

»Förrän rosig morgon lyser över Himmelmora kam, 
se, då bärs där ut en död från Berga bĵ .»

Med detta kan jämföras berättelsen om änkans son i Nain (Lukas 7:12). 
Där användes samma ord om änkans ende son: »se, då bärs där ut en 
död». Man ser alltså att bibelns berättelse om änkans son i Nain så helt 
uppgått i Dan Anderssons föreställningsvärld, att han genast använde 
de bibliska ordalagen, när ett liknande motiv utlöstes. Andra liknande 
»citat» förekomma, t. ex. i »Du l iv -----------» (Kolv. visor).

»Du sjunger oss sånger att sorg är kort 
låtsar trösta när sol gått ner —  
men hav dina visors buller bort, 
jag orkar ej höra dem mer!»

Hos Amos 5: 23 heter det: »Hav bort ifrån mig dina sångers buller, jag 
gitter ej höra ditt psaltarspel.» (Jfr Sv. Ps. 1, vers 6: »Jag vill ditt spel ej 
höra, hav dina visors buller bort!») Ett annat känt bibelord återfinnes 
i Till kärleken (Efterl. Dikter):

1 Hildebrand, K. G., Bibeln i nutida svensk lyrik, 1939, s. 107 ff.
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»Det sägs att en helig i tron, en profet 
vars röst ljuder långt, som en malm, en cj^mbal, 
men som icke vet kärlekens hemlighet, 
han hör till de fåvitskes tal:

Ty envar profetia och psalm skall förgå 
som en fläkt, som en rök på förgängelsens bud, 
men allt som av kärlek är fyllt skall bestå 
och leva och vara som Gud.» (1 Kor. 13: 1.)

Ett annat lån förekommer i Gillet på vinden (Sv. Bali.), strof nio:
»Och den allra högsta sången, den sjöngo de efteråt, 
och fast jag inte begrep ett ord, jag brast ut i en hej dlös gråt —  
det var utanför alla hjärtan och en st järnbana framför allt vett 
det var vad intet öra hört och intet öga sett.»

Sista raden härstammar från Sv. Ps. 486: 51, som lyder:
»I himmelen, i himmelen en sällhet du berett, 
som intet öra hörde än och intet öga sett, 
ej njuten av ett dödligt bröst 
ej sjungen av en dödligs röst, o Herre Sebaoth!»

Hela psalmen erbjuder en slående likhet med Dan Anderssons dikt, och 
meterschemat är detsamma: Chevy-Chasemetern. I dikten ha vi (efter 
Kiplings mönster) ej tvåstaviga takter utom just i den från psalmen över
tagna raden. I psalmen är strofens tredje vers avkortad.

Ännu mer betydelsefulla och genomgripande är inflytandet från de 
speciellt frireligiösa sångerna, som ha en egen, från psalmerna alldeles 
skild stilprägel, en mera populär ton, som en följd av deras syfte: de äro 
väckelsesånger. I grova och lättförståeliga drag tecknas motsatsen mel
lan Guds barn och de förtappade, mellan himmelens härliga land och 
mörkrets dal, eller öknen där människan vandrar som främling och pil
grim, innan hon äntligen hinner fram till Kanaans land. Samma inställ
ning har Dan Andersson tillägnat sig under de frireligiösa sångernas in
flytande:

»Hur kan jag då vandra härnere, . 
när rymden av stjärnljus är full, 
i städer bland stinkande gränder 
när himlen har gator av gull.
O ängel med vilande vingar, 
med en panna som Beatrice, 
fly ut över muren av jaspis,
och bär mig till paradis!» (Åska, VI, Efterskörd.)

Det är först i Svarta Ballader man på ett övertygande sätt konfronteras 
med den religiöst betonade längtan från jorden till ett annat bättre land. 
I Kolvaktarens visor hade pessimismen fått sitt uttryck i en önskan att 
dö, förintas, bli ett med alltets moder, den svarta jorden:

»Du stirrar mob jorden, som gömmer och söver 
och den är det djupaste, största och sista 
och en gång när ögonen frågande brista 
är jorden det svarta svar du behöver.» (Döden.) * i

1 Här och i det följande citeras Wallinska psalmboken, 1819 års upplaga. Den nämnda 
psalmen finns även i Sionstoner, sångbok för den kristliga andakten, 1891, n:r 546 (citeras
i det följande ST).
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Nu i Svarta Ballader är det en het extatisk översinnlig längtan från jor
den ut i rymderna, som överväger och som tar sig uttryck i rena visio
ner, bekanta från hans skildring av sin uppväxttid i De tre hemlösa (sid. 
36), och som rör sig med motiv från bibel, psalmbok och andliga sånger, 
men i en egen poetisk utformning fylld av intensiv lidelse:

»Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången, 
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören —  någon går och viskar, går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty  denna jorden den är icke riket ditt!»

Dan Anderssons uppfattning av livet överensstämmer med den som i 
allmänhet utmärker traditionen i religiös litteratur. Jag skall taga upp 
några typiska fall, för att visa hur man kan följa detta genomgripande in
flytande i hans lyrik. För skalden är livet »törnestigen» såsom i Du liv
-----------(K. Y.) och Till min längtan (E. D.)1 Det är samma törnestig
som i ST 356:1: »Uppåt till Jerusalem Genom tidens land Gå vi fram på 
törnestig Ledda av hans hand!»

En annan vanlig bild för jorde vandringen är »pilgrimsstigen», som man 
finner i den av djup syndastämning fyllda Botgöraren (K. V.) och i in
lednings dikten till David Eamms arv III (Mot skymningen). Den senare 
dikten är en typisk »hemlandssång» som lika gärna kunde ha stått i Sions 
Toner, bortsett från dess till skillnad från »sångerna» överlägsna poetiska 
utformning. Pilgrimsbilden är en oerhört omhuldad symbol i frikyrklig 
sång och har t. o. m. gett namn åt en del sångsamlingar, Pilgrimssånger, 
Pilgrimsharpan, etc.

Hos Dan Andersson träffar man ibland såsom i Du l iv -----------(K. V.)
och i Krigssång (E.) bilder och stämningar, som osökt föra tanken till 
psalmernas och sångernas »mörkrets dal», »dödsskuggans dal». I SMS1 2 
452: 3 heter det: »Snart ligger bakom mig skuggornas dal.» Detta uttryck, 
som bland många andra stilistiska egenheter i de religiösa sångerna tjä
nar att fixera kontrasten mellan människornas och Guds rike, återfinnes 
i bibeln, t. ex. i Jes. 9:11: »Det folk, som vandrar i mörkret, skall se ett 
stort ljus: över dem som bo i dödsskuggans dal, skall det skina klart.»

Guds rike blir för Dan Andersson »hemmet därovan», som målas i loc
kande färger. »Knappt någon av hans många strofer om landet bortom 
sol och stjärnor äro utan drag av den österländska prakt, som generatio
ner av svenska stugsittare funnit mellan bibelpärmarna, och det är svårt 
att säga, om dessa visioner äro mindre eller mer upplevda än de natur
stämningar från skog och hed, som givit det andra stora råstoffet åt dessa 
poetiska skapelser.»3 »Hemmet bortom skyn» i Dan Anderssons lyrik 
har lånat sin prakt från bibeln men knappast direkt. Det är tydligtvis 
de religiösa sångerna, mest de frikyrkliga, som varit förmedlare. I David 
Eamms arv, kap. »Mlenius sista timmar och testamente» sjunger David 
om hemmet därovan:

»Han skall torka från kinden var stackares tår, 
ingen gråt skall väl vara där mer.
Där skall alltid vara en salighetens vår,

____________och solen den skall aldrig gå ner.»
1 Här och i det följande citeras diktsamlingarnas titlar med initialerna.
2 Svenska missionsförbundets sångbok, 1928.
3 Svanberg, V., En ursprunglig diktare. Forum, 1923, s. 497.
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Ovannämnda strof är liksom direkt tagen nr hemlandssångerna i Sions 
Toner, där n:r 351 har samma versmått och strof. Som jag förut sagt, 
är det först i Svarta Ballader vi finna denna längtan ut i rymderna. Vi 
träffa den i inledningsdikten till denna diktsamling:

»Följ mig, broder, bortom bergen, med de stilla svala floder, 
där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd. 
Någonstädes bortom himlen är m itt hem, har jag min moder, 
m itt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.»

I denna strof talar tiggarn från Lnossa om »sin moder», men det är väl 
här fråga om ett bidrag till den pietistiska Jesuskulten. I varje fall är 
det alltid Jesus, som omnämnes iförd den röda manteln i de frireligiösa 
sångerna. Denna mantel är röd av blod och symboliserar Kristi död på 
korset, som frälser mänskligheten:

»Hvar stund min purpurmantel Jag kastar öfver dig,
I snöhvit skrud förbyter Den svarta dräkten sig.» (ST 315: 4.)

En tröstesam visa till idealisten och läraren Angelman (S. B.) bjuder på 
andra, typiskt frikyrkliga tillägg till himmelslandets topografi. Dikten, 
som enligt skalden själv fått sitt schema från en gammal valsmelodi, 
har samma versmått som ST 278 och samma tema: »Guds folk går med 
öknamn försmädat på jorden», vilket fått sin mest gripande utformning
i Jan från Tuna i Efterskörd. I En tröstesam v isa-----------lyder näst
sista strofen:
»Hur går däj, när en gång all himlarnas Herre med världar till domssal och stjär

nor till tron,
för gärningar gjorda mot arma och nakna ska döma envar efter hans person? 
Men kanske du hemligen knäböjt i natten och skyggt bett den okände gälda din

skuld?
Säj, skönjer du staden som icke har nätter, där muren är jaspis och gatan av

guld?»

Detta land, »dit gråt och mörker icke når», träffar man också i Sång till 
västanvinden (E. D.), och i Åska (E.), som citerats ovan, s. 17, få vi 
åter göra bekantskap med »staden med murar av jaspis och gator av 
guld». Varifrån skalden hämtat sin praktfyllda beskrivning av Guds 
rike är tydligt. I ST 341: 4 heter det:

»Hvad under, om jag längtar hem till dig, Guds helga stad,
Der jag en gång får hvila ut, fullkomligt fri och glad;
Der ingen gråt skall vara mer och ingen värk som här 
Och intet mörker, ingen natt, ty  Lammet solen är.»

Guds stad av jaspis och guld är en ofta brukad bild i de frikyrkliga hem
landssångerna, t. ex. ST 339, 357, 377, 384, m. fl. Bilden är ursprungligen 
hämtad från Uppenbarelseboken 21:18—27.

Här och var i Dan Anderssons lyrik möter oss uttrycket »de saligas 
strand» och »drömmens blommande ö». Han har från psalmer och andliga 
sånger övertagit en uppfattning av människornas rike och fridens rike 
såsom skilda åt av ett hav. Denna oändlighetslängtan, som får ett sär
skilt storslaget perspektiv genom närheten av det väldiga, ödsliga havet,

5 — 41332. Samlaren 1941.
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har Wallin ofta gett uttryck åt i sina psalmer och särskilt i den gripande 
dikten Hemsjukan:

»Vart stiger din suck, o m itt klappande bröst?
Var höres, o bedjande hjärta, din röst?
En främling jag står på den ödsliga strand,
och känner en längtan,
en traktan och trängtan —
jag vill över havet till okända land!»

Hos Han Andersson möter vi samma oändlighetslängtan, längtan efter 
vila och frid. Men det är liksom tröttheten vore övervägande fysisk. Så 
i Tiggarn från Luossa:

»Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand, 
om de vildaste havens vila har jag drömt 
och i anden har jag ilat mot de formlösa land, 
där det käraste vi kände skall bli glömt.

Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda, 
må vi vara mil från livet innan morgonen är full!
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermöda 
led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull.

Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, 
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.»

I Vår döde vän (S. B.) talas om hur denne »drevs bortom världarnas 
gräns, till hav som ingen känner» och i visionen Purgatorium (S. B.) be
finner sig syndaren plötsligt »i sol över paradisstrand» och i den avslutande 
Kören från ovan i Kvarnsången (S. B.):

»Det är som jag bures av böljor
ett mörkt och svallande hav mig för
mot en strand som sjunger av sol vitt skum —

Hör.»
Kör från ovan:

»Vila, pilgrim, ditt bröst mot strömmande vatten,
Hän till dagningens land går din väg över hav genom natten.
Slut dina ögon —  stormsången söver!
H av som svallar i mörkret skall bära dig över!»

Samma tanke som i stroferna härovan återfinnes i På havet (E. D.):

»Ni vågor som sjunga om kvällen när solen går ner 
så tagen mig vänner, vad viljen I mer?
De dagar av kärlek och sånger bland grönskande trän 
ha likt er mot aftonens fredliga land rullat hän.»

Denna förbindelse av havet och döden har fått samma uttryck hos Dan 
Andersson som hos Fröding, hos båda i rena visioner. Man jämföre Frö- 
dings febersyn i hans dikt Döden:

»Svaga ljud som av skvalpande böljeslag 
nådde i susande rytm m itt öra, 
smekande doft, som försommarvindar föra, 
smekande doft av ängsblommor kände jag.
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Var detta ett sista vänligt och milt farväl 
livets skönhet till sällskap i döden sände, 
eller var det en räddande okänd strand jag kände 
nalkas med vågslag och doft min drunknande själ?»

Dan Anderssons lyrik och de frireligiösa sångerna

Samma motiv har lockat Dan Andersson att översätta Baudelaire. I 
Moesta et errabunda (Sami. Skrifter II, s. 238) skildras flykten från 
verkligheten över haven till »den barnsliga kärlekens grönskande ö

med visor och kyssar och hjärtans förborgade rus 
där fiolernas ekon bland skuggande kullarna dö 
vid vinkrus i aftonens rosdoft och svalnande sus —  
den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö.»

Denna skildring av »lycksalighetens ö» är påfallande lik den man får i 
Tiggarn från Luossa. Det är dock inte Bandelaires »paradis artificiel» 
som är föremålet för Dan Anderssons längtan. Den nyss citerade strofen 
lyder i Flenrs du mal:

»Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons mourant derriére les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets.»

Dan Anderssons drömda ö har en friskare och svalare fläkt över sig än 
Baudelaires, och verklighetsflykten har hos den senare en avgjort este
tisk bakgrund; hos den förre är denna religiös. Den rätta bilden av Dan 
Anderssons ö bortom haven finner man nog hellre i rader som dessa:
»Kanhända hans vingar och rygg ha makt att föra mig bort en gång, 
till andra land och till andra hav att lära en sommarens sång.
Kanhända han för mig med glädje bort till en strand av en sällsam sjö 
med vågor som orgelbrus bärande mig till en drömmens blommande ö.

Och där skall min gård vara full av träd och av storm som av psalmers brus, 
och min själ bli en harpa som sjunger högt i vårens lågande ljus.
En harpa som brister och smältes ihop med Det Eviga, det som är, 
och som i sin ändlösa famn av frid den namnlösa tystnaden bär.»

(Höstmelodi, Efterl. D.)

Det avgörande för Dan Anderssons bildspråk är dock de lån, som han 
upptagit från de frikyrkliga hemlandssångerna, och som han i vissa fall 
ytterligare poetiskt utarbetat. Jag skall i det följande taga upp några 
viktiga bilder och symboler dock utan några anspråk på att göra en ut
tömmande behandling.

Redan i sitt förhållande till medmänniskorna kastar skalden in den 
kristna församlingstanken om alla människor som bröder och systrar i 
Gud, och han begagnar rentav det bekanta, i folkmun ofta begabbade, 
frireligiösa tilltalsordet broder såsom i Tiggarn från Luossa, där den 
konkreta situationen i första strofen erinrar om frikyrkopredikanten och 
hans åhörare. Vidare påträffas detta tilltalsord i Hemlös (S. B.), Julvisa 
i Finnmarken (E. D.), Avskedssång till broder Joachim (E. D.), På färd
vägarna (E. D.). Broderskapet blir en slags kristen socialism, en solida
ritet med »alla vandringsmän», som i Epilog (E. D.), ett ställningstagande 
som för tanken till Dostojevski.
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Ett viktigt, för de frireligiösa hemlandssångerna och Dan Anderssons 
lyrik gemensamt drag, är den oerhört starka renhetslängtan, som med 
full styrka gör sig gällande först i Svarta Ballader. Bedan i Kolvaktarens 
visor träffar man den i Botgöraren: »Och kanske skall jag stärkt och re
nad gå min morgonväg i solens klara ljus.» Samma renhetslängtan, anti- 
tetiskt och intensivt framställd, hittar man i Sista natten i Paindalen:

»Och prästen går före till altarets bord, 
och klart hör jag livsens eviga ord:
A tt  h e lig , h e lig  är h erren  Gud
och  jo r d e n  är a v  h a n s h ä r lig h e t  fu ll.
Det förstår inte vi, som har brottats med nöden,
i höstnätter svarta, som sot, som d ö d e n --------
Si människor födas och leva en tid, 
och gå till sitt rum och äro ej mera, 
och djupt ner i jorden kropparna frysa, 
i gravarnas klibbiga, jäsande lera, 
men anden så högt som stjärnor lysa 
far uppåt på snövita lysande vingar!»

Sitt mest storslagna uttryck har denna skaldens intensiva renhetslängtan 
fått i Purgatorium (S. B.)1, som man gärna vill jämföra med Wildes The 
Ballad of Reading Gaol. Likheten i motiv och versmått är slående.1 2 I 
Purgatorium rör sig dock allting om »reningens vita eld», och den exta
tiska visionen i de sista stroferna ger ett intryck som det man får av pa
radiset i Dantes Divina Commedia. Ljuset är överväldigande och blän
dande:

»Jag gick och vägen var hård och lång, 
och jag kände jag lidit nog, 
när vid nattens slut jag irrat mig ut 
ur berglandets suckande skog.
Och allt var frid och ny var all tid, 
i en morgon av glimmande ljus, 
och min väg var en äng där i rosor höljts, 
allt grovt och besudlat grus.

Och korsets herre regerade där 
med sin vithets lågande hand, 
hans klädnad lyste var syndare väg 
i sol över paradisstrand.
Och min mördaredräkt för en vårens fläkt 
i trasor revs och föll ned 
och konungen lyfte sin härlighets hand 
och sade stilla: bed!

Och jag bad och såg upp mot en värld av ljus
med ögon utan skuld,
och en eldslåga ren genom rymden ven,
och jag brann i en sky av guld.
Och en grav blev grävd på en blommande äng, 
åt min aska byggdes ett hus, 
och min kropp brann ut och jag vart fri, 
och försvann i ett hav av ljus.»

Skalden har i sällsamt gripande strofer gett en utsökt poetisk gestalt
ning av den renhetslängtan, som är ett av de utmärkande dragen hos de

1 Dikten återfinnes i novellform i berättelsen I  Dödens trädgård. Sami. skrifter 4, s. 85.
2 Purgatorium skrevs i själva verket kort efter det att Dan Andersson läst Wildes 

dikt (enligt Niklas Bergius).



pietistiska sångerna, som t. ex. SMS 228 och 238, båda bearbetningar 
från engelskan, i vilka omkvädet lyder: »Vitare än snö, Vitare än snö!» 
Jämför även t. ex. SMS 381: 4—5 där det heter:

»Mig rena från all fläck och skrynka,
A tt jag må skär som liljan stå,
När evighetens morgon glänser,
Med jubelfröjder i det blå!

Ja, låt mig bo uti din kärlek,
Och låt din kärlek bo i mig,
Till dess min själ har övervunnit 
Och vitklädd får gå hem till dig!»

Det är särskilt värt att lägga märke till ett konkret drag i denna renhets
längtan, som ger ännu ett belägg för den naturalistiska intensitet, varmed 
Dan Andersson valde sina bilder. I en av de nyss citerade stroferna i 
Purgatorium heter det:

»Och min mördaredräkt för en vårens fläkt 
i trasor revs och föll n e d --------»

Sedan syndaren i Purgatorium mist sitt orena hölje av gamla synder 
och brott,

»då får min själ bada i ljus, / fri från jordens stoft och grus / ------------ Allt vad
som förr fläckat min skrud, / är nu förbi.» (SMS 746.)

Samma motiv förekommer i Angelika (S. B.), som börjar:

»Jag hörde basunen ropa, jag hörde orkanens sus, 
och jag gjordade mina länder och steg upp ur gravens grus, 
i glansen av solen svällde m itt bröst, min arm vart stark och fin, 
och österlandets ljuvliga vind göt i mina ådror vin.

Från valven öste de varma regn, mina trasor sköljde de, 
och nya ögon öppnade jag att domedagsglansen se.
Och med mig var min Angelika, som jag älskat och älskat så, 
men som på grund av ringa stånd jag var ej värd att få.»

Man lägge märke till med vilken häpnadsväckande realism författaren 
tecknat den stora förnyelsen som kommer den i trasor klädda »själen» 
till del i Guds rike. Denna poetiska tanke har fått en ännu vackrare ut
formning i visan om en av de många vilsna fåglar Dan Andersson älskade 
att skildra, nämligen idealisten och läraren Angelman (S. B.); om den
nes slutliga öde heter det:
»Då knäpper jag sakta en sång på fiolen och dansar av fröjd på din jordröda mull, 
jag sjunger, han är icke död, men han sover och drömmer om kronor av törnen

och gull.
Hans trasiga själ bliver tvättad i stjärnljus till skäraste silke vid harpornas brus, 
de bränna hans skam till en aska för vinden, att ren han må vandra till Herrans

hus.» I

I de pietistiska sångerna är denna nya skrud, som själen ikläder sig, en 
brudklädnad, en vanlig symbol för Jesuskulten, sedan gammalt ett ka
rakteristiskt kännemärke för pietismen:
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»Så två mig då, o Jesus, ren och vit 
U ti ditt dyra blod, som mig kan rena,
A tt även jag en gång må komma dit 
Och lova dig, o Jesus Krist, allena!

Ack, kläd mig du uti din vita skrud,
I din rättfärdighet, det silket skära,
A tt jag må stå där som din täcka brud
Och sjunga dig för evigt lov och ära.» (SMS 472, 4— 5.)

I Dan Anderssons dikt Till kärleken (E. D.) heter det:
»I kärlek den stingande tistel blir skön, 
och majregn vattnar förtorkade land, 
och en ros kan dofta, en äng bliva grön 
m itt i öknens brännande sand.»

Det är samma tanke som i ST 762, 2:
»Ja, som jordens bästa rosor 
dofta kärleksfulla ord»

och i ST 321, 3:
»Jag kastar det allt på Jesus,
Min möda för hvarje dag,
De stora och små bekymmer 
Af tusende skilda slag.
Hans leende kläder öknen 
»För mig uti rosor än.»

Det är Guds allomskapande kärlek och förlåtande kraft som klär öknen 
i rosor i de frireligiösa sångerna och i Dan Anderssons dikter. Ännu ett 
exempel från Dan Anderssons diktning (Purgatorium, S. B.):

»Och allt var frid och ny var all tid, 
i en morgon av glimmande ljus, 
och min väg var en äng där i rosor höljts 
allt grovt och besudlat grus.»

Urkällan till detta motiv är väl troligen att söka i Jes. 35:1—2, som hand
lar om Edoms undergång och förödelse: »Öknen och ödemarken skola 
glädja sig och hedmarken skall fröjdas och blomstra såsom en lilja.» 
(Jfr också SMS 5, 3.)

* I

I Purgatorium träffade vi i den nyss anförda strofen två poetiska 
symboler, som Dan Andersson lånat från den frikyrkliga sångboken, och 
som ha stor betydelse för hans stil: grus och rosor. Om de flesta förut 
berörda lånen från psalmer och sånger varit liksom ytliga, så ha vi här ett 
par sinnebilder, som i sin grova och skärande motsats karaktäriserar Dan 
Andersson själv med alla hans oförmedlade motsatser, liksom även hans 
stil, som i sin helhet behärskas av dylika antinomier. Dessa två symboler 
ha så arbetats in hos skalden, att de blivit hans egendom, och bjuda på 
stora och fina skiftningar i betydelsen.

I de frireligiösa sångerna finner man överallt jordelivet skildrat som en
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ökenvandring, och världen själv med allt sitt elände och alla otrogna själar 
liknas vid en ofruktbar öken:

»Vägen dit upp till det himmelska Kanaan 
går genom öknar och fiendeland» (SMS 583, 5.)

»Jag sjunger helst om Jesus 
då här i öknens grus, 
jag skyndar till m itt hemland, 
ett land av idel ljus.» (SMS 57, 3.)

»En gång som främlingar de gått 
I ökenland
Och livets smärtor smaka fått
Och bränts av solens brand.» (ST 359, 5.)

Ibland och oftast utföres inte ökenbilden utan det talas bara om »gruset»:
»Från jordens alla dalar, dess flärd och grus
Min längtan så ofta går
Till fridens himmel, min Faders hus,
Där evigt jag vila får.» (SMS 444, 1.)

Ökengruset blir jordegruset och ibland är väl »gruset» snarast en symbol 
för jordens synd och flärd, en helt konventionell bild för jordelivets 
bräckliga och lätt raserade materiella och andliga byggnadsverk, som i 
den nyss citerade strofen. Det är tydligen berättelsen om israeliternas 
ökenvandring (2. Moseb.), som är den stora förebilden för dessa »öken
skildringar» i hemlandssångerna. Denna religiösa poetiska bild träffas 
genomgående hos Dan Andersson i flera dikter. Hans med enar, stenar 
och ljung beströdda hed, som han talar om i Kolvaktaren (K. V.): »frusna 
hedars grus», Tiggaren Simons sång (S. B.): »hedarnas grus», Ett rus 
(E. D.): »Stånghedens ljungklädda grus», De tre hemlösa, s. 126: »hedens 
grova grus», ib. sid. 157: »hedens hårda och öde sand» blir så småningom 
allt svårare att skilja från den solglödande orientaliska öknen.

Hedens grova grus blir »vägens grus» i De tre hemlösa, s. 148, Bot
göraren (K. V.) och Krigssång (E.). Det är inte längre så säkert sin hem
bygds ljunghedar skalden talar om. Ännu tydligare observerar man för
skjutningen av »grussymbolen» i t. ex. Till Astrid Dolores vid skilsmässan 
(K. V.):

»Nu farväl! Det är kväll
kring dalar som blomma
min eld lyser varmt, skimrar gult och rött
i majnattens bleka ljus.
Till tröst har jag tänt den 
och till dagar som komma 
är väl gräsvallen svarfcbränd 
och blommorna grus.»

Liknande är förhållandet i En svanesång (K. V.), Du l iv ----------- (K. V.)
och Krigssång (K. V.), där författaren talar om »våra kullars grus». Det 
är sinnebilden för allt förgängligt, lågt och gudsfrämmande vi möter här, 
och samma konventionalisering av naturstämningen som vi nyss kon
staterade i de frikyrkliga sångerna. Det friska intrycket av ljunghedens 
svala skönhet har under inflytandet av de pietistiska hemlandssångerna
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blivit föremål för en abstraktion, ocb skalden vandrar omkring på hedarna 
och skogarna i Grangärde finnmark hetsad av ångest och

»söker fåfängt frid och ro
här bland stoft och grus.» (ST 130, 1.)

Den intima samhörigheten mellan Dan Anderssons lyrik och väckelse
sångerna framträder särskilt tydligt vid betraktandet av dikten Mot 
ljnset (en Baudelaireöversättning, Sami. skr. II, s. 242)

»Från leda och sorger och oro och strid 
dem vi bära som bördor bland töcken och grus, 
säll den som kan ila på vingar av ljus 
till ängar av hög och evinnerlig frid!»

Denna strof erbjuder en slående likhet med ST 214, 2:
»I stormiga tider bland töcken och grus 
En skara dock skrider mot himmelens ljus;
Det tåget, dess härlighet världen ej ser,
Men Herren går för dem med segerns banér.»

I dessa två strofer träffas och sammansmälta den österländska öknen 
med dess solbrända sanddyner och den torftiga uppsvenska ljungheden 
och tunnas ut i en abstrakt bild.

Påfallande ofta sättes i Dan Anderssons dikter jordelivet i motsats till 
det himmelska liksom i de pietistiska hemlandssångerna. I dessa fram- 
häves den skärande kontrasten mellan »fångenskapen i jordegruset» och 
den eviga friheten i Guds rike genom konstellationen grus—ljus, som 
naturligt nog oftast stå som rimord. Detsamma är förhållandet hos Dan 
Andersson, som synes ha förälskat sig i motsatsen grus—ljus, temat för 
hans egna själsstrider. Denna sammanställning grus—ljus förekommer i 
flera variationer hos skalden med typisk frikyrkoklang, t. ex. i följande 
strof:

»Herre tag mig snart upp till stjärnorna dina,
Trött jag är att blöda på hedens grova grus.
Högt vill jag bedja, sträcka händerna mina,
Röra vill jag sakta din mantelfåll av ljus.» (De tre heml. s. 126.)

Vidare finner vi den i De tre hemlösa, s. 148, Du l i v ------------ , Til*
Astrid Dolores, Botgöraren, Den sista sången (K. V.); Tiggaren Simons 
sång, En strof till Huck Finns minne, Purgatorium (S. B.); Vandraren, 
Ett rus (E. D.); Krigssång (E.), i Baudelaireöversättningarna Till skön
heten och Mot ljuset (Sami. skr. II, s. 236 och 242.) Denna symboliska 
motsats tillhör sålunda Dan Anderssons repertoar och verkar här liksom 
i de andliga sångerna i längden tröttande.

En annan för skaldens stil lika betecknande konstellation är grus och 
rosor. Ibland betyder den detsamma som grus—ljus, som t. ex. i Purga
torium i den förut citerade strofen:

»Och allt var frid och ny var all tid, 
i en morgon av glimmande ljus, 
och min väg var en äng där i rosor höljts 
allt grovt och besudlat grus.»

Rossymbolen är ett genomgående stildrag hos Dan Andersson, och tolk
ningen av alla betydelsenyanserna erbjuder naturligt nog stora svårigheter,
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när det gäller så subtila saker. I stort sett kan man säga, att rossymbolen 
i hans dikter företräder två olika linjer i hänseende till dess ursprung:
1. jEn traditionell romantisk, (en mera vanlig, generell och black symbol

för livskänslans högsta potens: kärlek, vår och liv).
2. En speciellt pietistisk, (Jesus, syndaförlåtelsen, himmelens sinnebild, 

tecknet på medborgarskapet i himlen: de utvaldas kännemärke).

Till den första avdelningen skulle man sålunda vilja föra dikterna Till 
kvinnan (K. V.): »i glansen av solsken och röda rosor en sommardag». 
Till Astrid Dolores (K. V.): »rosornas år». Sizzi (K. V.): »i sommarens 
rosiga dagar»; Hälgdagskväll i timmerkojan (K. V.): »Sjung Björnbergs- 
Jon ur din fullaste hals om kärlek och rosor och vår!» I en spelemans 
jordafärd (S. B.) har motivet livet—döden fått sin måhända vackraste 
utformning hos Dan Andersson. Livets representanter rosorna uppträda 
som levande varelser och förkroppsliga »kreaturens suckan»:

»Varför trampas vi av klackar, varför slitas vi av skor? 
jämra rosorna och visa sina sår.
Det är Döden som har dansat genom Himmelmora mo, 
susa tistlarna på klövervallens ren.
Han har slipat er till träck med sin grova gamla sko, 
när han dansade med drömmarens ben.»

Vidare finner vi denna symbol i Tiggarens Simons sång (S. B.): »Med 
ögonen dimmiga av brännvin såg jag båren, där hon kallnade bland 
rosor, så mörk och'sträng.» I Visa (S. B.) ha vi »rosornas år» =  visornas 
år =  rusets år. Det är samma längtan tillbaka som tecknats i En vaknatt 
(S. B.). Skalden ber om »en vårkväll på rusiga ängar, en enda — en 
lustarnas jäsande kväll!»

Bossymbolen återfinnes senare i När mor dog (S. B.): »Och härlig var 
ängen i dagningens stund, och våt varje rosenknopp»; En strof till Huck 
Einns minne (S. B.): »det är rosor på Jacksons ö»; Till min syster (S. B.): 
»Men härlig, härlig våren kom vart år i rosor klädd»; Syner III (S. B.): 
»rus och rosensmyckad trolldom»; Kvarnsången II (S. B.):

»Tyst gamla —  ty  härlig är jorden, 
i den höga himlens glans!
Där gunga de höga rosor 
i den glada västans dans.
O, sol över rusiga ängar, 
lys dem som dansa i byn!»

Vidare i Jag har drömt----------- (S. B.): »alla rosor, alla fasor»; Till min
längtan (E. D.): »jord och rosor»; Vandraren (E. D.):

»Eller älskar du ängarnas rosor och månen som lyser på daggen och dem, 
för högt för att skynda med glädje mot de multnande benens hem?»

Till skönheten (Sami. skr. II, s. 235): »din doft är som av rosor dem en 
åskstorm strött»; Fienden (ibid. s. 243):

»Hur skola de rosor jag drömt om, på nytt, 
i jord som är ursköljd av floden som flytt 
kunna finna sin hemliga närande saft?»
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De tre hemlösa, s. 115, strof 3: »marken hård där rosor dött på jordens 
breda bröst»; Kung Brännvin (E.): »Åt den som var mera en själ än en 
kropp gav du rosor och glädjens gråt.»

Sammanställningen rus och rosor i Visa, Syner III och Kvarnsången 
påminner mycket om Karlfeldts dikt Hjärtstilla (Flora och Pomona):

»Stilla och skumt är på heden 
dagsljus och dagssus dö hän.
Stjärnorna skönjas, och veden 
lyser från murknade trän.
Nu när jag uppstår ur rosornas rus, 
flyktadt med sommarens vindar och ljus —  

hjärtstilla, 
smärtstilla,

blommar du nu kring m itt hus?

Lyssna, m itt hjärta! På heden 
darrar en sista lidelsens ton, 
tordönets väldiga reden 
eka farväl från den mattblåa bron. 
Stort var att leva i rosor och rus, 
vandra i glöd som vid vådeldars ljus; 

höstblommor, 
tröstblommor, 

armt är ert sånglösa sus.»

Huruvida Karlfeldt spelat någon roll vid förmedlandet av rossymbolen, 
vill jag låta vara osagt. Likheten emellan de anförda stroferna är ju på
taglig. Att rossymbolen tidigt var aktuell för Dan Andersson kan man i 
alla fall se. I hans ungdomsdagbok finns en avskrift, daterad 16.4.1905, 
av en dikt i Svenska Morgonbladet. Författaren var signaturen »Erik».1 
Dikten bär namnet »Min egen lilla värld» och är i allt frapperande lik Dan 
Anderssons ungdomsproduktion, som tydligen hämtat inspiration ur den
samma. Följande strof är värd att citera just i detta sammanhang. Den 
talar om den gudomliga extasen och om flykten till högre rymder från 
den gråa vardagen:

»Då blir jag barn och ung på nytt, Och glömmer i extasen,
A tt rosorna från lifvets vår, Ha vissnat ned i vasen.
Då ser jag mot en högre vår, Där rosorna mer glöda,
Em ot en himmel mera skön, Mot rosor mera röda.»

Detta citat lämnar sålunda endast ett nytt belägg för det redan klara 
förhållandet, att Dan Andersson övertagit rossymbolen direkt eller in
direkt från frireligiöst håll. Men det rimliga synes vara, att denna symbol 
sedan liksom de religiösa sångrytmerna fått konstnärlig sanktion från 
annat håll, i detta fall kanske just från Karlfeldt.

I Tiggarn från Luossa (S. B.) heter det i sista strofen:

»Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, 
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga 
under valv där evigt unga barn av saligheten bo.»

1 Under denna signatur döljer sig en bekant frikyrklig sångförfattare, Eric Bergquist 
1855—1906). Han tillhörde den s. k. Helgelserörelsen.
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Denna strof röjer en omisskännelig likhet med en annan i översättningen 
av Bandelaires Moesta et errabunda:

»Den barnsliga kärlekens grönskande eviga ö, 
med visor och kyssar och hjärtans förborgade rus 
där fiolernas ekon bland skuggande kullarna dö 
vid vinkrus i aftonens rosdoft och svalnande sus —  
den barnsliga kärlekens eviga grönskande ö.»

Som jag redan sagt, är inte B:s och Dan Anderssons »eviga ö» densamma. 
Rossymbolen förekommer hos den senare i motsats till den förres »des 
parfums». Det är rosornas paradisland som Dan Andersson besjunger, 
antingen det är diktens drömda ö som i En strof till Huck Finns minne 
eller himmelen i ortodox mening som i En tröstesam visa till Angelman:

»För jordisk var flykten mot himlar som blåna och låga av rosor och paradisång.»

eller i Åska IV (E.):
»— --------Det är gott, att ännu vi se
än med barnets tacksamma ögon och än med hjärtan som ej kunna le 
mot remnande moln då åskan går, mot stjärnor och rosor och sol.»

Samma himmel besjunges i ST 363, 1: »O sköna land, der himlarosor 
dofta----------- .»

Det är troligen en pietistisk symbol det här är frågan om. En tillämpning 
av den återfinnes enligt min mening i Jan från Tuna 1919 (E.), där skalden 
med djup medkänsla skildrar en stackars halvfnoskig gubbe från sin 
hemtrakt enligt temat: »Guds folk går med öknamn försmädat på jorden» 
(ST 278):

»Klädd som till vinter i stickande sol och med rosor i knapphål och hatt 
går tiggaren Jan från Tuna sin väg genom dag och rolös natt, 
sjunger om himlens härlighet och saligas lysande skrud, 
knäböjer ofta bland nässlor och ljung och ber till sin barndoms Gud.»

Jan från Tuna kallades i verkligheten Tun-Jan-Erik och hade sin 
bostad på Perlby ålderdomshem i Grangärde, varifrån han gjorde täta 
utflykter till de närgränsande samhällena. Den sinnesslöe gubben var 
välkänd i trakten och spelade rollen som driftkucku för den yngre genera
tionen. Hans yttre var minst lika underligt som hans inre: han gick som
mar som vinter klädd i en lång grön rock samt skinnmössa och hade alltid 
en käpp i högra handen och en grön och röd nattsäck över vänstra axeln. 
Hans lockiga eldröda hår och skägg utgjorde en attraktion för alla.

Tun-Jan-Erik led av storhetsvansinne och var ständigt prydd med 
»medaljer», d. v. s. plåtbitar, och hade konstgjorda blommor i mössan 
och lite överallt. Detta original har av Dan Andersson i stort sett bevarats 
åt eftervärlden, sådan som han var i livet.1 En detalj är dock värd att 
lägga märke till. Jan från Tuna bär rosor »i knapphål och hatt»; rosen 
är ett tecken på hans adelskap: han är, som vi ser av dikten, en av Herrens 
utvalde och hör himmelriket till, fastän det inte ser så ut nere på jorden. 
(Jfr En tröstesam v isa ----------- , andra strofen.) En liknande symbolik

1 Se även David Ramms arv, s. 48.



76 Eric Uhlin

förekommer i Nicolaus Hermannis bekanta Rosa rörans----------- . Jan
från Tuna är i alla fall ett gott exempel på Dostojevskis paradoxala upp
fattning av kristendomen, som mer och mer blev en mäktig faktor i Dan 
Anderssons världsåskådning.

I Krigssång heter det i tredje strofen:
»-------------allt är mörk natt och vi ha intet ljus —
och blodets röda rosor 
de växa var vi gå 
och dödens ångest flämtar 
i tunga skogars sus.»

Blodets röda rosor äro en sinnebild för mänsklighetens syndaskuld. Samma
uppfattning finner man i Ku mörknar min v ä g ----------- (E. D.), skaldens
testamente:

»Nu mörknar min väg och m itt dagsverk är gjort, 
m itt hjärta är trött, min säd har jag sått.
Som en tiggare står jag, o Gud, vid din port, 
och blodrosor växa på stigen jag gått.»

Skalden identifierar sig med Kristus, och hans eget lidande blir Kristi 
lidande på jorden. Kristi blod är en vanlig pietistisk symbol för frälsningen 
och sammanhanget med de pietistiska sångerna belyses klart av följande 
strof:

»O Jesus du trädde i tålamod korsets stig,
Och bödlar dig hädde, och törnena stungo dig.
Som rosor nu glöda de spår dina fotter satt
För hjärtan som blöda i lidandets mörka natt» (SMS 114, 1.)

I tre dikter: Du l iv ----------- , Purgatorium och Till kärleken möta
vi ännu en variant av Dan Anderssons rossymbolik: Guds godhet och 
syndaförlåtande kärlek. I Du l iv ----------- lyda de två första stroferna:

»Du liv, vad du ändå är ensamt armt, 
mot den dröm vi drömde om dig!
Och dock ha vi älskande ärligt och varmt 
sått rosor vid villande stig.

Sått rosor, sått med vår bäste vän, 
att vattnas av dalarnas dagg —  
men gingo den vägen en höstdag igen 
och blödde av nässlor och tagg.»

Vad som berättas i dessa rader är i grunden återigen Kristi lidandes his
toria: rosorna äro de osjälviska kärlekshandlingarna, och den sista 
raden betecknar det godas belöning: törnekronan. Överensstämmelsen 
med ST 276, 2 är slående:

»Ja som jordens bästa ro$or dofta kärleksfulla ord,
Men de bittra äro nässlor ur en ond förderfvad jord.
Ej må du plantera nässlor kring din dörr, nej hellre må 
Kärlekens och fridens rosort der i ljuflig blomning stå!»

De två andra dikterna ha redan behandlats i detta sammanhang i det 
föregående, och jag vill endast tillägga, att samma symbolik återfinnes i 
den sällsynt vackra slutscenen i Goethes Faust, där Den Eviges förlåtande



kärlek manifesteras genom att Faust blir beströdd med ett rosenregn från 
himmelen.

Så återstår att behandla tvenne dikter, där den allra vanligaste pie
tistiska rossymbolen fått en för Dan Andersson karakteristisk utformning. 
Jesus uppträder här som Messias, den store världsfrälsaren som skall 
instifta det eviga fridsriket. Denna uppfattning utgör motivet i krigs- 
dikten Den röda rosen 1917 (E.), vars tillkomst säkert står i samband med 
Karlfeldts Det röda korset 19.2.1917 (Flora och Bellona), och vars tema 
återfinnes i samma typiska form i påskpsalmen ST 44. Jesus =  rosen, 
Sarons ros eller »skära blomster» är en ytterligt vanlig bild i pietistiska 
sånger och hos pietistiskt påverkade författare. (G. J. L. Almqvists bild
språk t. ex. torde ej ha behandlats ur denna synpunkt.) I Fru Norden- 
flychts dikt »Jordiske nöjens ofullkomlighet» (Qwinligt Tankespel 1745, 
s. 15 ff.) träffas denna pietistiska symbol1:

»Ack, hwar skal jag den rosen finna,
Der själen min kan ymnig föda få?
När skall min längtan en gång hinna 
Den hamn der hon kan evig hwila nå?
Hon famlar fåfängt werlden kring,
Hon finner brist i alla ting.»

Eosen är den utan konkurrens vanligaste Jesussymbolen i de pietistiska 
sångerna. Som typiska exempel kunna anföras, t. ex. ST 51, 52 och 65. 
Den mest bekanta av »rospsalmerna» är väl den anonyma julpsalmen 
»Det är en ros utsprungen» (N. Ps. 1921, 514) återgående på Jes. 11, som 
har en stor likhet med Dan Anderssons dikt och väl utgör den egentliga 
förebilden:

»Den späda rosen fina, som doftar salighet,
I mörkret månde skina, besegra dunkelhet.
Sann Gud och mänska sann oss arma mänskor frälsa 
Från synd och död han kan.» (N. Ps. 514: 3.)

Ett par motsvarande strofer ur Dan Anderssons dikt Den röda rosen:
»Du är röd som elden röda och fast brännhett kronan glimmar 
är du fredens ört till läkedom i mörkrets tunga år.
Du är lampan, som oss lyser under smärtans bittra timmar, 
när ett hela jordens jämmerrop mot höga himlen går.

Och du lyser som av glädje m itt i tårarna och nöden, 
och du glöder av förhoppning m itt i hungerdagar grå.
Du har glansen av en gudom, som kan frälsa ifrån döden, 
framför hårt förtryckta skall du lik ett segertecken gå.»

I Om aftonen (E.) skildras själva frälsningsmomentet, själens Kristus- 
upptagande, och den mystiska extasens kontakt med det gudomliga har 
här sammansmält med den poetiska inspirationens ögonblick till en full
komlig enhet:

»Det var om aftonen som sommaren flög rakt i famnen min., 
och jag log som i min späda barndomstid, 
och röda, röda blomster i m itt hjärta gingo in 
med en doft som var som evighetens frid.
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Citatet efter Lamm, Upplysningstidens romantik 1, 1918, s. 164.
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Det var om aftonen jag älskade som jag ej älskat förr 
och all världen var min sköna mörka brud, 
och m itt hjärta stod på gavel som en salighetens dörr 
med en ingång till förbarmandet och Gud.»

Den vackra symboliken i första strofen motsvarar den tanke, som finnes 
i St 132:

»Hvem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta?
Hvem  nalkas med läkdom så ljuflig och blid för själens förborgade smärta?

Måhända du hörde det klappandet förr och den rösten?
H vi dröjer du ännu att öppna din dörr för lifvefc, för himmelska trösten?

Hvar ros här på jorden sitt törne ju har, men den friden,
Som Jesus dig ger intet törne har qvar, när dagen en gång är förliden.»

Almqvist har i sin Hjärtats blomma (Songes) använt en liknande symbolik 
väl även under pietistiskt inflytande:

»En blomma står i hjärtats hem, 
hon har ingen färg ännu.
Herren Gud i himmelen den blomman har gjort, 
o du!
Blomman stod i hjärtats hem, 
hon hade ej färg ännu,
men av Herren Gqd dock hon hade namnet Törnrosa.
Rosens törnen såra hjärtat.
Då rinner blod därur.
Hjärtat frågar Herren:
»Vi gav du den rosen åt mig?»
Herren himmelskt svarar:
»Blodet utur ditt hjärta färgar din ros åt dig: 
du och ditt hjärtas, ros då likna i fägring mig.»

Innebörden av denna dikt blir klarare vid jämförelsen med ST 59:

»Min vän som ros bland törne är,
Den rosen purpurfärgen bär,
Den färgad blef af bloden röd,
Då han för mig dog korsets död.

Min vän af hjertat är mig kär 
Utkorad han bland tusen är.
I oskuld hvit, i blodet röd,
Han älskat in i korsets död.» I

I Almqvists Hjärtats blomma finner vi denna tanke utförd i en personligt 
egenartad gestaltning, spröd och overklig i sin trevande obestämda form. 
Här har A. tillspetsat idén genom att flytta in Kristi lidandes historia 
i den enskilda människans sinne. Diktens och visans symbolik är den
samma: i ST 59 liknas Jesus i sin oskuld vid den vita rosen. Blodet som 
han utgjuter färgar honom röd (den röda rosen). Detta faktum i och för 
sig betyder frälsningen för människosläktet. Sammalunda i A:s dikt, som 
skildrar Kristi döds betydelse för individen. Denne måste själv i sin tur 
uppleva Kristi död på korset i sitt inre, innan han blir delaktig av fräls
ningen, d. v. s. den fina samhörighet med gudomen, som A. kallar törn-



roslivet. »Almqvist var och förblef hela sitt lif igenom pietist och mystiker. 
Gud är för honom icke dogmernas Gud, icke lagstiftaren, icke ordningens 
Gud, han är kärleken. Man lär känna honom icke genom uppenbarade 
böcker, ja icke ens genom förståndet eller ref lektionen, som A. uttrycker 
sig, utan genom känslan, genom ett mystiskt genialt förnimmelsesätt, 
således detsamma som Schelling kallar för intellektuell åskådning. Det 
är detta samlif med Gud, denna himmelska känsla, detta återspeglande 
av det hela i individens inre, som Almqvist kallade för sitt törnroslif.»1 
Dessa sista ord skulle som man ser även kunna tillämpas på Dan Anderssons 
dikt Om aftonen, som också innebär ett återspeglande av det hela i indi
videns inre: »och all världen var min sköna mörka brud».

Det grundläggande stildraget i Dan Anderssons diktning är som förut 
påpekats benägenheten för skärande motsatser, och en del, för att inte 
säga huvuddelen av dessa ha vi sett härstamma från den frikyrkliga sång
boken. Det är lätt att finna flera exempel, som alla i grunden gå ut på 
att kontrastera döden och livet. Denna teknik var och är nödvändig i 
de frireligiösa väckelsesångerna på grund av deras uppgift. Jag skall 
draga fram ännu ett par exempel på Dan Anderssons övertagande av denna 
teknik, vilka inte nämnts i det föregående. I Sista natten i Paindalen ha 
vi »gravarnas klibbiga lera» och »de lysande stjärnorna»; i Purgatorium 
»den trasiga dräkten» och »reningens vita eld». Ett speciellt exempel 
finna vi i Hades, där det heter:

»Hårt beprövad, stundom drucken fram i barns och narrars sällskap 
skred jag tyst där dödens öga lyser mellan vårens blad och blom.»

Jämför ST 223, 2:
»Lifvet öppnar sig i vårens stunder 
Mången glädjens ros du plocka får.

Akta dig, att ej en orm därunder 
Döljer sig och ger ett dödligt sår!»

Höjdpunkten av denna kontrapunktiska teknik når Dan Andersson i 
den väldiga Kvarnsången, där motsatsen mellan den glödande intensiva 
livsglädjen och det obönhörliga krossandet av människan i Guds benkvarn 
skildrats i gripande oefterhärmlighet.

Dan Anderssons egen personligt uttalade inställning till dödens alle
städes närvarande makt vittnar om, att denna teknik hos honom inte bara 
är ett stilmedel lånat från annat håll, utan att den även och främst är ett 
uttryck för hans livsåskådning:

»Jag minns en sommarmorgon i Dan Anderssons sällskap: parkernas björkar, 
lätt regnstänkta, doftade ut sin harts, lindarnas ljusgröna hjärtan spelade i en 
ljum bris. En sådan dag är det svårt att värja sig mot en rent animalisk lycko
känsla. Men Dan Andersson värjde sig framgångsrikt, i det han ur ett rikt förråd 
hämtade upp ständigt nya betraktelser över livets elände och gyckelspel.»1 2
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1 Mortensen, J., Från Aftonbladet till Röda Rummet, 1913, s. 135.
2 Westin-Silverstolpe, G., Dan Andersson, Några minnesord. Ord och Bild , 1923, 

s. 531.


