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1 Inledning 

År 1896 tog Gustaf Fröding (1860-1911) in på Uppsala hospital efter att ha brottats med diverse psykiska 

åkommor under större delen av sitt liv. Han hade vid denna tidpunkt varit intagen på ett antal vård- och 

viloinrättningar, däribland i det schlesiska Görlitz där han färdigställde sin hyllade debut Guitarr och 

dragharmonika (1891) och i Suttestad i Norge där han arbetade på ännu en lyriksamling som kom att 

publiceras under titeln Stänk och flikar (1896). Den sistnämnda samlingen orsakade stora skandaler och 

ledde till att Fröding ådrog sig ett sedlighetsåtal. Han friades från detta åtal men hans psykiska ohälsa 

fortsatte att eskalera. Samma år som samlingen publicerades lade han därför in sig på det tidigare nämnda 

Uppsala hospital, en inrättning han skulle komma att stanna på fram till 1905.1  

Vid denna tidpunkt var Fröding redan en etablerad och erkänd lyriker med tre framgångsrika 

samlingar bakom sig, och som även var fallet med hans tidigare vistelser på olika vårdinrättningar så 

upphörde inte hans textproduktion trots den mentala ohälsan och de restriktioner som en inläggning 

innebar. Tvärtom var det under denna tid som Fröding kan anses experimenterat som flitigast med sitt 

formanvändande då han skrev dikterna som skulle komma att uppgå i ”Mattoidens sånger”, en samling 

som även står i fokus för analysen i denna uppsats.  

”Mattoidens sånger”, som tar sitt namn från det italienska ordet för ’dåre’ (matto), är ett verk 

bestående av säregna dikter som var atypiska för sin tid, både till form och bildspråk. Om detta skriver 

Eva Jonsson: ”I hospitaltidens lyrik bryter Fröding mot vedertagna normer, bland annat genom att bryta 

upp meter och rimflätning, samtidigt som han behåller sin utpräglade känsla för spelet mellan rytm, motiv 

och klangvärld.”2 Denna egenartade och nyskapande samling hänvisas även till som ”nedanförmänskliga 

visor”, ett begrepp som kan upplevas som något förvirrande då en av dikterna i sviten har samma titel. 

Denna titel syftar dock på Frödings försök att ge lägre stående ting och varelser en röst genom sin 

diktning. I ”Mattoidens sånger” inleds sviten med en dikt som skulle kunna tolkas som ett manifest för 

vad diktsamlingen ämnar uppnå. Dikten, som har titeln ”Nedanförmänskliga visor”, lyder som följer: 

 

Hvarje lefvande väsende säger,  

om ock endast från fjärran mest likt människotal  

hvad det är, hvad det vill, hvad det äger  

så af värksamhetsart som af lycka och kval,  

och de ting som ej lefva de sjunga  

hvart på sitt steg af stigande skala 

egenartstoner för lycka och kval 

för de sinnen, som uppfatta klart, 

om och icke med strupe och tunga 

                                                 
1 "Gustaf Fröding”, Svenskt biografisk lexikon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14556 (2015-05-07). 
2 Gustaf Fröding, Dikter från hospitalet, Svenska vitterhetssamfundet, Stockholm, 2005, 

http://litteraturbanken.se/txt/lb9928243/lb9928243.pdf s. 38 (2015-05-07). 
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äfven de om sin särskilda art 

men om jag, som är människa tyder, 

detta växlar ham 

blott till hälften det lyder som jag förnam.3 
 

Utan att gå in på en alltför närgången tolkning av denna dikt så är det redan vid en ytlig läsning möjligt 

att tyda att målet med de följande texterna i diktsviten är att ge ting och väsen utan röst en möjlighet att 

uttrycka sig, detta genom lyriken. I sin samling diktar sig Fröding längs en medvetenhetsskala, där han 

börjar vid strandsvall och regn, arbetar sig sedan upp till varelser som snigel och varg för att därefter gå 

via änglar och djävlar till bibliska figurer som Simson och filistéerna samt Balaam. 

Den nyskapande samling dikter som ”Mattoidens sånger” utgör skulle komma att släppas för 

allmänheten postumt som en del av samlingen Efterlämnade skrifter (1914) som publicerades av Ruben 

G:son Berg. Om detta skriver Knut Warmland i Den sorgsne skrattarn: en bok om Frödings dikter (2004) 

att ”[d]enna avdelning [Mattoidens sånger] trycktes först i Efterlämnade skrifter 1-2 (1914), redigerade 

av John Landquist. Dikterna placerades av Berg i den av honom utökade volymen Efterskörd, ss VII.” 4 

Sedan denna redigering av Landquist i Efterlämnade skrifter och Efterskörd dröjde det fram till 2005 

innan det genomfördes en ny läsning av originalmanuskripten i publiceringssyfte, detta då Svenska 

Vitterhetssamfundet publicerade Dikter från hospitalet: en publicerad och redigerad version av Eva 

Jonssons avhandling Hospitaltidens lyrik: Textkritisk edition av Gustaf Frödings lyriska produktion dec. 

1898 – mars 1905 (2002). I denna utgåva har Jonsson läst och redigerat inte enbart de dikter som faller 

inom de nedanförmänskliga visorna utan även annan lyrik, fragment samt översättningar som han föreföll 

ha skrivit under sin tid på Uppsala hospital.5 

Fröding har sedan sina levnadsdagar varit en omtyckt och erkänd lyriker, något han förblir till 

denna dag. Senast 2014 publicerade Bonnier Pocket en storpocketutgåva av utvalda delar av hans 

diktning under titeln Samlade dikter där ”Mattoidens sånger” ingår, ett tydligt tecken på hur dessa 

egendomliga dikter fascinerar och engagerar läsare av Fröding än till denna dag. 

 

 

 

 

                                                 
3 ”Nedanförmänskliga visor”, Eva Jonsson & Gustaf Fröding, Hospitaltidens lyrik: textkritisk edition av Gustaf Frödings 

lyriska  produktion dec. 1898 - mars 1905, Univ., Diss. Uppsala : Univ., 2002, Uppsala, 2002 s. 157. 
4 Knut Warmland, Den sorgsne skrattarn: en bok om Frödings dikter, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2004 s. 139. 
5 Jonsson & Fröding 2002. s. 23. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att se på form, innehåll och Frödings livsåskådning och utifrån detta 

undersöka hur läsningen av dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” påverkas av en 

sammanhängande läsning och hur tolkningen influeras då dikterna ses som en enhet snarare än två 

separata dikter. För att genomföra syftet så kommer följande frågeställningar ställas och besvaras:  

 

 Hur samverkar formen och strukturen i dikterna?  

 Hur fungerar dikternas bildspråk och tema separat och sammankopplat?  

 Hur samverkar Frödings livsåskådning med de två verken?  

 

Frödings diktning under denna period kan anses vara väldigt nyskapande och normbrytande, men trots 

detta har inte alla delar av diktsviten ”Mattoidens sånger” blivit grundligt analyserade och undersökta. 

Motivationen till att fokusera på denna tidsperiod av Frödings diktning baseras således på en vilja att 

visa på att även den lyrik som tidigare inte har getts akademisk uppmärksamhet på grund av en skenbar 

simplicitet har ett djup och är mångfacetterad.  

Genom att undersöka dessa frågeställningar och genom att fokusera på enbart två dikter ur hans 

omfattande författarskap finns förhoppningen om att detta ska kunna leda till större insikt i och kunskap 

om just dessa verk och samtidigt uppmuntra och öppna upp för fortsatt analys av hans övriga 

textproduktion under dessa senare år av hans skapande. 

 

1.2 Tidigare forskning 

En stor majoritet av den tidigare forskningen gällande denna period av Frödings lyrikproduktion har 

tenderat att fokusera på Frödings mentala hälsa och hur hans psykiska tillstånd speglas i lyriken samt hur 

den kan ha påverkat hans skrivande. Utöver denna forskningstendens så kretsar den större delen av den 

textfokuserade läsningen kring verken som släpptes under hans levnadstid eller på specifika aspekter 

som observerats i hans författarskap. Hans postuma publikation har däremot inte getts akademisk 

uppmärksamhet i samma utsträckning, vilket gör att den tidigare forskningen gällande ”Mattoidens 

sånger” är något avgränsad. 

Även om en biografisk/psykologisk läsning självklart kan tänkas vara av intresse gällande 

Frödings postuma diktning så är den sortens infallsvinkel inte av konkret relevans för just denna uppsats. 

Analysen fokuserar istället på andra aspekter av Frödings diktning och på grund av detta har denna 

uppsats valt att inte inkludera eller utgå från biografiskt eller psykologiskt förankrat forskningsmaterial, 
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bortsett från den som specifikt berör hans livsåskådning och -filosofi. Utöver detta så fokuserar denna 

uppsats och medföljande analys på ett kraftigt avgränsat material, vilket innebär att även forskning som 

fokuserar på andra samlingar kan anses vara något irrelevant. Detta är även fallet för forskning som 

undersöker specifika tendenser, teman eller aspekter i Frödings författarskap då denna analys förlitar sig 

på andra perspektiv och således inte kan dra fördel av denna. 

Då analysen främst utgår från de textinterna bevis som står att finna i dikterna ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek” används den i inledningen nämnda avhandlingen Hospitaltidens lyrik: Textkritisk 

edition av Gustaf Frödings lyriska produktion dec. 1898 – mars 1905 (2002) av Eva Jonsson. Detta då 

denna avhandling dels fokuserar på det material och dels den tid som kommer att beröras i uppsatsens 

analys. 

Vidare används i denna uppsats Olle Holmbergs Frödings mystik (1921) då Holmberg tar upp 

Frödings senare diktning, och även specifikt berör hans livsåskådning under den senare delen av hans liv, 

något som har relevans för tolkningen av det valda materialet. Därutöver kommer även Dikter från 

hospitalet (2005) som utgavs av Svenska Vitterhetssamfundet att användas då den kraftigt baseras på 

Jonssons avhandling. Varken Jonsson eller Holmberg tolkar eller analyserar ”Djäfvulskärlek” 

eller ”Änglakärlek” i sina texter, det enda de nämner gällande specifikt dessa dikter rör deras form och 

kommer i denna uppsats att citeras i avsnittet i som rör form och struktur. Annat tidigare material om 

Fröding som används i denna analys är bland annat Den sorgsne skrattarn: en bok om Frödings dikter 

(2004) av Kurt Wermland som berör Frödings hela författarskap och som i mångt och mycket hänvisar 

till Jonssons avhandling.  

Björn Berglund har skrivit om ”Mattoidens sånger” i kapitlet ”Nedanförmänskligt.” som ingår i 

boken Jag! utropar Fröding (1997) där ett flertal författare fick i uppdrag att skriva vad de ville om 

Fröding. Berglunds text berör dock inte Frödings författarskap relaterat till denna uppsats syfte eller 

frågeställningar och kommer således inte att användas eller refereras till i denna analys. 

Utöver materialet om Fröding så kommer uppsatsen att förlita sig på och hänvisa till Lyrikläsarens 

handbok (1994) av Staffan Bergsten då denna ger ett mycket bra underlag gällande lyriktolkning. 

Dessutom kommer delar av teorin och metoden som har använts i denna analys förklaras med hjälp av 

texten ”Intertextualitet, komparation och reception” av Anders Olsson i versionen som återfinns i 

Bergstens Litteraturvetenskap: en inledning (2002).  
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1.3 Material 

Materialet i denna uppsats är dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” i versionerna som Jonsson 

publicerar i sin avhandling och i samlingsverket Dikter från hospitalet. Dikterna visas i sin helhet nedan: 

 

 

Djäfvulskärlek 
 

Bita ihjäl 

hvar kropp och själ, 

pina, 

förtvina, 

ej våga se 

i ögon, som le, 

dem som le, 

ve. 

 

Vilja kyssa, 

vilja vyssa 

små barn i min famn 

– hvad jag vill? 

gifva vänliga namn 

bita till.6 

Änglakärlek 
 

Dig, som biter 

dig, som sargar 

dig som sliter 

mig i trasor 

dig, som slår 

mig i sår, 

dig, som gett af 

tacksamhet 

slag och bett af 

tigrar, vargar 

dig, som slog och dig, som bet 

midt bland fasor 

bett och slag 

älskar jag.7

 

Då det endast är två dikter som utmynnar i sammanlagt 28 rader innebär det att materialet är kraftigt 

avgränsat. Det är dock genom en kraftig avgränsning såsom denna som möjligheten att verkligen 

djupskåda och analysera dikternas underliggande innebörd och tendenser ges. Det är helt enkelt inte 

logistiskt tänkbart att nå samma djup genom att fokusera på exempelvis ett helt samlingsverk eller en hel 

diktsvit.  

De utvalda dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är ett bra exempel på Frödings senare 

lyriks tendens att framstå som formmässigt kaotisk och innehållsmässigt grund eller lättöverskådlig men 

som efter en mer noggrann tolkning visar på ett stort djup och avsiktlighet. Det är således på grund av 

dessa anledningar det valda materialet är så kraftigt definierat och begränsat till ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek”. 

Valet av Jonssons läsning och redigering av texterna gjordes då hon har haft som syfte att ”återge 

dikterna från hospitalet i den senaste av Fröding utförda versionen och att etablera en läsbar text som 

ligger så nära den text Fröding själv nedtecknade som möjligt”.8 Därutöver upptäckte avhandlingens 

opponent Björn Meidal inte några fel på läsningen och redigeringen av just de dikter som står i fokus i 

denna uppsats. Vilket går att läsa i Meidals recension av Jonssons doktorsavhandling i Samlaren årgång 

                                                 
6 Jonsson & Fröding 2002 s. 181. 
7 Ibid. s. 183. 
8 Fröding 2005 s. 106. 
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124. 9  I sin avhandling berör Jonsson även Frödings arbetsprocess och utifrån informationen som 

presenteras där är det möjligt att urskilja Jonssons egna redigerings- och urvalsprocess, något som ger 

större insikt i och förtroende för hennes publicering. Specifikt ”Änglakärlek”:s redigeringsprocess går 

att läsa om då hon skriver om jämförandet av två olika utkast av dikten.10 

Avslutningsvis bör även den materiella aspekten av dikterna beröras. Både ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek” är skrivna på papper utan vattenmärke, som är enkelbladiga, har 20 blå linjer på 

bredden samt följer måtten 21,4–5 x 13,5–8 cm.11 Detta skulle kunna vara en slump men då Fröding inte 

hade kontroll över papperstypen han mottog av sina vårdgivare och då manuskript av stor variation ingår 

i hans samlingar är det mer troligt än inte att de delar ett tidsmässigt samband. 

 

1.4 Teori och metod 

Teorin som kommer att användas i denna uppsats är en förening av en komparativ, intertextuell, nykritisk 

och idéhistorisk analys. Detta för att kunna ge texterna så stort fokus som möjligt utan att samtidigt bli 

blind för, och således riskera att även förlora, deras kontext.  

Motivationen för att använda sig av dessa metoder från varierande, och i vissa fall även tvistande, 

litteraturvetenskapliga strömningar kommer från en strävan att vara så textcentrerad som möjligt utan att 

riskera att läsningen och analysen blir statisk och endimensionell. En mer dynamisk och mångfacetterad 

läsning möjliggörs genom att inkludera tolkningsverktyg- och material utanför det valda materialet. Att 

inkludera bevis och argument som befinner sig utanför det valda materialet tar dock inte bort från den 

nykritiska aspekten och ambitionen av att ge texterna så stort utrymme som möjligt. Som Staffan 

Bergsten skriver i Lyrikläsarens handbok är det ”hela tiden de enskilda dikterna som står i centrum” 

men ”[a]lla metoder och grepp är tillåtna och välkomna så länge de berikar förståelsen av texten.”12 

Nedan följer en kortare beskrivning om vad som menas med de termer och teorier som kommer att 

användas i uppsatsen och hur de kommer att appliceras i denna analys. 

Med nykritik menas en textcentrerad läsning och tolkning som inte utgår från textextern 

information eller bevisföring; Nationalencyklopedin formulerar det som så att nykritiken ser det litterära 

verket som ”en självständig enhet utan hänsyn till historiska, miljöbetingade el. författarbiografiska 

faktorer.”13 I denna analys kommer texten att läsas från ett nykritiskt perspektiv på så sätt att texten i 

                                                 
9 Björn Meidal, Samlaren 2003, e-artikel, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:48309/FULLTEXT01.pdf s. 246f (2015-

05-14).  
10 Jonsson & Fröding 2002 s. 69. 
11 Fröding 2005 s. 31f. 
12 Staffan Bergsten, Lyrikläsarens handbok, Studentlitteratur, Lund, 1994 s. 14. 
13 ”Nykritik”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/nykritik (2015-05-10). 
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vissa delar kommer bli undersökta helt textinternt och utan att se till de historiska eller biografiska 

aspekterna. Precis som de mer traditionella nykritikerna så kommer denna analys lägga särskild vikt vid 

det ”unika i det litterära konstverket och dess struktur” då den nykritiska läsningen är i fokus.14 Dessutom 

kommer denna analys även till stor del använda sig av närläsning, ett begrepp som är starkt förknippat 

med just den nykritiska inriktningen.  

Vidare är det redan i uppsatsens syfte möjligt att se relevansen av en intertextuell läsning: 

Nationalencyklopedin skriver att ”med intertextualitet hävdas mera generella anspråk, som ger studiet en 

i viss mån ny inriktning: det enskilda diktverket ses principiellt som inbegripet i en, medveten eller 

omedveten, dialog med andra texter.” Något som kommer göras inom Frödings egna författarskap, men 

även genom att se på materialets relation till Nya Testamentet.15  Det skulle vara svårt att svara på 

uppsatsens frågeställningar utan att ta hänsyn till intertextualitet, som Olsson skriver: ”Ord är relationer 

till andra ord”. Starkt kopplat till detta är även den komparativa läsningen, Olsson fortsätter med att 

skriva att ”Det finns ett komparativt element i alla intertextuella studier, en jämförelse mellan två eller 

flera texter” och denna uppsats är inte ett undantag då ett jämförande är oundvikligt när materialet 

undersöks utifrån det aktuella syftet och frågeställningarna.16  

Avslutningsvis kommer Frödings trosuppfattning i relation till dikterna att undersökas och detta 

genomförs genom att behandla materialet ur ett idéhistoriskt perspektiv. Denna del av analysen kommer 

att befinna sig utanför texten och är därför beroende av en utomlitterär analysmodell. 

För att kunna göra en djupgående analys så kommer denna uppsats förgrenas och fokusera på 

olika områden: den första delen av uppsatsens analys fokuserar på dikternas form och struktur, detta för 

att avgöra om det finns något inom detta område som pekar på en sammankopplad läsning. Den andra 

delen av analysen ser till dikternas bildspråk och tema, dels genom närläsning och dels genom en bredare 

övergång av bevis kopplade till dikternas tema och bildspråk. Den tredje och avslutande delen fokuserar 

på Frödings livsåskådning och -filosofi som den är förklarad och redogjord för i bland annat Holmbergs 

Frödings mystik. Slutligen följer sedan en sammanfattande diskussion med tillhörande slutsatser. 

 

 

 

                                                 
14 Bergsten 1994 s. 14. 
15 Peter Hallberg & Lars Gustaf Andersson, ”Intertextualitet”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intertextualitet (2015-05-11). 
16 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap: en inledning, 

2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002 s. 56-57. 
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2 Analys 

Genom att granska dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” ämnar denna uppsats att utröna hur en 

sammankopplad och enhetlig läsning påverkar tolkningen och vilka bevis som går att finna som pekar 

mot just en sådan symbiotisk tolkning.  

Analysen består av tre olika delar som berör olika aspekter av dikterna: formen, innehållet samt 

det som befinner sig utanför texten. Inledningsvis kommer analysen att undersöka dikternas form och 

struktur, sedan granska deras bildspråk och teman för att avslutningsvis se på Frödings livsfilosofi och 

hur detta kan vara av relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Form och struktur 

2.1.1 Uppbyggnad och struktur 

För att inleda denna analys ska strukturen i dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” undersökas för 

att genom detta identifiera och tydliggöra formmässiga tendenser och utreda på vilket vis den textmässiga 

uppbyggnaden samverkar och kontrasterar. Först ska metriken, rimschemat och strukturen 

i ”Djäfvulskärlek” behandlas. 

”Djäfvulskärlek” är strukturerad på så sätt att textflödet är uppdelat i två strofer som även kan 

läsas som två fullständiga meningar. Den första strofen (och således även första meningen) är 8 rader 

lång medan den andra strofen (och avslutande meningen) är 6 rader lång och båda stroferna avslutas med 

punkt. Då det finns just två punkter i ”Djäfvulskärlek” blir interpunktionen av intresse, något som 

kommer att beröras i relation till ”Änglakärlek”:s interpunktion senare i detta avsnitt.  

När det gäller rytmen har ”Djäfvulskärlek” en fri metrik som inte riktigt går att kategorisera. I en 

läsning av dikten är det omöjligt att avgöra om diktens rytm är stigande eller fallande, det varierar från 

rad till rad och står i stark kontrast till den tydliga metriken i ”Änglakärlek”. Denna tendens är bland 

annat möjlig att notera i raderna då Fröding skriver ”ej våga se / i ögon, som le, / dem som le,” där den 

rytmiska oregelbundenheten är svår att förbise. I sin avhandling skriver Jonsson om ”Djäfvulskärlek”:s 

metrik och struktur att den går att dela upp i två kvadernarer i första strofen och två terzetter i andra 

strofen.17 Jonsson motiverar inte denna uppdelning, och om enbart rimschemat observeras är det mer 

rimligt att dela upp den i två kvadernarer i första strofen som sedan följs av en kuplett och en avslutande 

kvadernar. Utifrån en läsning av ämnesinnehållet är det dock möjligt att se hur två terzetter kan 

förnimmas i den kuplett och kvadernar som antyds av rimmönstret. I den avslutande strofen är det 

                                                 
17 Fröding 2005 s. 41. 
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nämligen möjligt att dela upp texten i två om tre rader genom att se den första halvan där Fröding 

skriver ”Vilja kyssa, / vilja vyssa / små barn i min famn” som ett enhetligt moment samtidigt som samma 

uppdelning kan göras med ”- hvad jag vill? / gifva vänliga namn / bita till.” Rent innehållsmässigt går 

det alltså inte att dela upp strofen enligt rimschemat då detta i båda fallen skulle separera viljan från 

objektet. Denna tvetydighet gällande versmåtten är typisk för ”Djäfvulskärlek”, liksom rytmen och den 

övriga metriken är det inte möjligt att fullt ut identifiera och klassificera ett bestämt formmönster. 

När ”Änglakärlek” begrundas är det möjligt att se hur denna struktur till viss del speglas men 

även kontrasteras. Trots att den, till skillnad från ”Djäfvulskärlek”, består av endast en strof (som också 

är en enhetlig mening) är den liksom sin motpart 14 rader lång och kan delas upp i två kvadernarer och 

två terzetter. Den har en huvudsaklig tvåtaktig trokeisk metrik (med katalex i rad 5-6,8,11, 13-14), en 

metrik som i kontrast till ”Djäfvulskärlek” är oerhört tydlig dikten igenom. Till sin metrik skiljer den sig 

alltså från den fria metriken i ”Djäfvulskärlek”, men trots denna metriska skillnad delar dikterna en 

övergripande struktur, något som blir extra tydligt i dikternas avslutande rader då båda dessa formar en 

sorts antites. I ”Djäfvulskärlek” ställs raden innehållande en vilja att vara vänlig mot det avslutande ”bita 

till.” medan den avslutande kärleksförklaringen i ”Änglakärlek” föregås av fasor och ”bett och slag”. 

Allt detta sammantaget visar på hur ”Djäfvulskärlek” tillsammans med ”Änglakärlek” lånar 

dubbelsonettens princip.18 En dubbelsonett i detta fall är då två sonetter tillsammans skapar en dikt och 

där sonettformen är själva grunden för dikternas kategorisering. Det är här viktigt att poängtera att 

dikterna inte är regelrätta sonetter, men detta är någonting som faller inom ramen för Frödings övriga 

lyrik som sammanfaller med denna period av skapande. Som etablerats tidigare i uppsatsen var Fröding 

nyskapande och experimenterade formmässigt på ett flertal konventionella diktformer, inte enbart under 

sin hospitaltid. ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är alltså inte klassiska sonetter, men de är fortfarande 

sonetter. Grunden är fortfarande så pass lik den ursprungliga sonettformen att detta inte går att motsägas: 

de består båda av 14 rader, de är uppdelade i två kvadernarer och två terzetter och de avslutas båda med 

en sorts volta. En volta, som i Encyclopaedia Britannica definieras som ”the turn in thought in a sonnet” 

kan ses i de tidigare nämnda antiteserna som förekommer i dikternas avslutande rader.19  

Rent formmässigt kan således ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” i egenskap av dubbelsonetter 

ses som en åtskild enhet, detta innebär även att diskrepanserna blir intressanta att undersöka. Det är inte 

enbart i likheterna som en sammankoppling kan göras, även olikheterna kan peka på ett samband. Då 

Fröding redan i den formmässiga grunden binder dessa två texter samman får olikheterna större vikt än 

                                                 
18 Fröding 2005 s. 41. 
19 "volta", Encyclopaedia Britannica, http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/1363412/volta (2015-05-

25). 
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om så inte hade varit fallet. 

Det finns tre huvudsakliga skillnader som kan ses i dikternas form och struktur: rimschema, 

interpunktion samt övergripande metrik och rytm.  

Om rimflätningen granskas är det möjligt att se att ”Djäfvulskärlek” följer mönstret aaBBcccc 

DDefef , där två rim är kvinnliga och de resterande fyra är manliga. ”Änglakärlek” å andra sidan följer 

mönstret ABACddEfEBfCgg där fem rim är kvinnliga medan tre är manliga.  

I enlighet med den formmässiga och strukturella symbiosen är det i denna skiftning från majoritet 

av manliga rim till kvinnliga rim möjligt att urskilja en spegling dikterna emellan. Rimmen blir som 

spegelvända och formmässig blir alltså manligt kvinnligt medan kvinnligt blir manligt. Denna spegling 

kan även ses i hur ”Djäfvulskärlek”:s strukturerade rimschema ställs mot ”Änglakärlek”:s ostrukturerade 

rimmönster. I detta är det urskiljbart hur ordningen möter och speglas i kaoset. Denna dikotomi speglar 

sig sedan i dikternas innehåll, men även rent formmässigt sätter den tonen av att motsatserna binder 

dikterna samman.  

Rimschemat kan även tänkas ha en symbiotisk och cyklisk funktion. Om de inledande och 

avslutande rimmen i båda dikterna observeras är det märkbart att de är formmässig 

kopplade: ”Djäfvulskärlek” avslutas med ett korsrim i följden famn-vill-namn-till medan ”Änglakärlek” 

inleds med något som kan påminna om korsrim i följden biter-sargar-sliter-trasor. Samtidigt 

avslutas ”Änglakärlek” med ett halvt parrim samtidigt som ”Djäfvulskärlek” inleds med flera parrim. På 

grund av det skiljande rimschemat blir det således inte endast en spegling, utan även en direkt koppling 

dikterna emellan. 

Sett till interpunktionen är det möjligt att urskilja att ”Djäfvulskärlek” har två punkter som delar 

upp dikten i två meningar medan ”Änglakärlek” endast har en avslutande punkt och alltså består av en 

lång mening. I detta, liksom i rimmönstret, är de således motsatser: den ena visar på splittring medan den 

andra visar på enhet. Detta är dock mycket stark kopplat till dikternas innehåll och något som kommer 

att avhandlas med större djup i avsnittet som berör detsamma, men även formen i sig är intressant att se 

på då den ger ytterligare indikationer om att dikterna speglas i varandra. Om möjligheten att etablera ett 

samband gällande deras natur som dubbelsonett inte hade presenterats skulle detta formval förlora delar 

av sin innebörd. Detta då en splittring inte betyder någonting om den inte kan jämföras med en enhet 

liksom en enhet inte är en enhet om splittring inte är närvarande att spegla sig i. Polarisering är nödvändig 

för att skapa en stark innebörd och detta är något Fröding använder sig av flitigt i dessa dikter. 

Fröding använder sig av samma metod i dikternas versmått. Jonsson skriver: ”»Djäfvulskärlek» 

är skriven på fri vers med tendenser till metricitet, främst i den andra strofen. [...] »Änglakärlek» har 
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däremot, med undantag av den fyrtaktiga rad 11, en tydlig tvåtaktig trokéisk vers”.20 På samma sätt som 

rimschemat och interpunktionen speglar sig i varandra så gör alltså även versmåtten det. Dessutom går 

samma princip att se i rimschemat: dikterna speglar sig i sina motsatser men leder även in i varandra. 

I ”Djäfvulskärlek” går det strukturlösa mot en mer ordnad struktur då den närmar sig en metricitet 

och ”Änglakärlek” på samma sätt som ”Djäfvulskärlek”:s rimschema går mot det rimmönster som finns 

i ”Änglakärlek”:s inledning. 

 

2.1.2 Subjekts- och objektsanvändandet 

I en läsning av ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är det av intresse att studera användandet av subjekt 

och objekt och vad det kan antyda. Genom att se på hur subjekt och objekt i dikterna omnämns är det 

möjligt att observera hur en sammankopplad tolkning leder till en ökad grammatisk tydlighet och 

insinuerar en sort överhängande cirkelstruktur.  

I dikterna figurerar både ett uttalat diktjag och diktdu. I ”Djäfvulskärlek” nämns endast ett diktjag 

medan det i ”Änglakärlek” förekommer både ett diktdu och diktjag. Relevansen för detta framkommer 

enbart i en kombinerad läsning, men innan denna ska beröras är det tillbörligt att tydliggöra dikternas 

diktjag och diktdu samt särskåda hur objekts- och subjektsformen samverkar.  

Till en början är det värt att uppmärksamma att dikten ”Djäfvulskärlek” inleds utan ett explicit 

subjekt: det framkommer inget diktjag förrän i mitten av den andra strofen och då är det i objektsform. 

Ett diktjag i subjektsform följer denna rad men det är också den enda raden där det förekommer. Fröding 

skriver: ”små barn i min famn / - hvad jag vill?” och det är endast vid dessa rader som ett diktjag är 

närvarande. Som tidigare nämnts uppträder inget diktdu i denna dikt, varken i första eller andra strofen 

och varken i subjekts- eller objektsform.  

Ett explicit diktdu uppenbaras dock i den första raden till ”Änglakärlek”, där Fröding inleder 

dikten med ”Dig, som biter” och alltså redan med det första ordet uppmärksammar ett diktdu i 

objektsform. Faktum är att i den 14 rader långa dikten förekommer ordet ”dig”, och således diktduet, inte 

mindre än sju gånger. I kontrast så framträder diktjaget endast två gånger, lika många gånger som 

i ”Djäfvulskärlek”, och liksom i ”Djäfvulskärlek” formuleras det först i objektsform i raden ”mig i trasor” 

för att sedan gå över till att förklaras i subjektsform i den avslutande raden ”älskar jag.” 

För att förtydliga subjekts- och objektsutvecklingen som uppstår då dikterna läses 

sammanhängande går det att sammanfattas som följande: outtalat diktjag → uttalat diktjag i objektsform 

→ uttalat diktjag i subjektsform → uttalat diktdu i objektsform → uttalat diktjag i objektsform → uttalat 

                                                 
20 Fröding 2005 s. 41. 
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diktjag i subjektsform.  

Något som är tydligt vid en läsning av denna överblick är att omnämnandet av diktjaget är lika 

till antalet i de båda dikterna och att de figurerar i samma ordning. Det förekommer i båda fallen först i 

objektsform för att sedan gå över till subjektsform. Utöver detta så är det möjligt att se något som är 

avvikande och egenartat med denna utveckling och detta mönster: frånvaron av subjektet i den inledande 

strofen till ”Djäfvulskärlek”.  

Det är enbart i denna del av de båda dikterna som ett subjekt inte är närvarande, och detta gör 

frånvaron än mer märkbar. Fram tills diktjaget i objektsform är ingen karaktär explicit kopplad till 

handlingarna som utförs, något som aldrig förekommer senare i dikterna. Detta leder in på den andra 

punkten som är värd att uppmärksamma gällande subjekt och objekt: faktumet att diktduet i ”Änglakärlek” 

fyller en funktion som ett subjekt trots att det är konsekvent i objektsform. Det är diktduet som är den 

aktiva parten i alla handlingar ända fram till den avslutande raden, men trots detta väljer Fröding att 

skriva ”dig” istället för ”du”, som skulle vara mer grammatiskt gångbart.  

Dessa iakttagelser får dock vikt först då de kombineras med tanken på en sammankopplad läsning. 

Det är inte svårt att se hur antalet och formen på subjektet kan anses peka mot en sammankoppling 

dikterna emellan. Detta då det är en direkt spegling som är uppenbar och enkel att identifiera. Vidare är 

det möjligt att se hur det frånvarande subjektet i början av ”Djäfvulskärlek” indikerar en 

sammanhängande läsning och tolkning i och med den grammatiska avvikelsen. Avvikelsen i fråga är 

påtaglig genom sammanhanget det förekommer i då det konsekvent finns en aktiv handlande part i alla 

delar av dikterna förutom just i denna inledande strof. Deviationen från mönstret försvinner dock då 

dikterna läses som en cirkulär enhet. Alltså, genom att läsa ”Änglakärlek”:s avslutande rad 

sammankopplat med ”Djäfvulskärlek”:s inledande rad kopplas de samman genom subjektsanvändningen. 

Placeringen av dikterna i ett cirkulärt sammanhang leder till att den aktiva parten inte längre är 

frånvarande och med detta så blir den enda outtalade parten i dikten synliggjord. Detta är något som 

dessutom stödjs av rimschemat, liksom de angränsande parrimmen så kopplar subjektsanvändningen fast 

de två dikterna i varandra. Det blir som en sorts återkopplande hake som leder den ena diktens avslut in 

på den andra diktens början. 

Avslutningsvis gällande subjekts- och objektsanvändningen observeras även att diktduet 

i ”Änglakärlek” konsekvent refereras till i objektsform trots att det är den aktiva parten genom nästan 

hela dikten. Vilket stödjer en tolkning där diktduet läses som en fortsättning av diktjaget i ”Djäfvulskärlek” 

då det skulle förklara hur det, trots sin objektsform, fortsätter att behandlas som ett subjekt. Den aktiva 

parten i denna situation är diktjaget från ”Djäfvulskärlek” och trots att perspektivet skiftar mellan 



14 

 

dikterna är det fortfarande samma karaktär som har en aktiv roll. Synvinkeln ändras men situationen 

förblir densamma, något som kommer att beröras vidare i avsnittet om bildspråk och tema. 

 

2.1.3 Ljud och struktur 

Något som har stor betydelse för Fröding och hans diktning är de enskilda ordens klang och den 

gemensamma melodi som de skapar. Frödings tankar kring detta kommer att beröras vidare lite kort i det 

avslutande avsnittet om livsåskådning och –filosofi men redan vid denna del är det av relevans för 

förståelsen och tolkningen av dikterna som står i fokus i denna uppsats. Det är en genomgående tendens 

för Frödings författarskap att ljud och form påverkar diktens innehåll och används som en del av 

gestaltandet. Detta är tydligt inte minst i diktsviten som ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är en del 

av. Vilket kommer att undersökas grundligare i denna del av uppsatsen för att sedan se hur det relaterar 

till en läsning av specifikt dikterna som behandlas i denna analys. 

 I ”Mattoidens sånger” finns det åtskilliga tydliga exempel på dikter där Fröding använder sig av 

formen och ljuden för att koppla till och illustrera diktens ämne. Några av dessa är ”Rägn”, ”Solskenet” 

och ”Gråbärgssång”. Tre dikter som i Jonssons avhandling är placerade efter varandra och som dessutom 

är tydliga i sitt användande av ljud och form relaterat till ämnesinnehåll.  

I den första dikten ”Rägn” är det möjligt att se hur Fröding genomgående har använt sig av s- ljud 

för att påminna läsaren om vatten och regn. Redan i den inledande raden ”Sorlar, sorlar, susar” är det 

möjligt att höra hur ljuden är menade att alludera till ett kraftigt regnfall i och med de återkommande s-

ljuden. Ljudet speglar det ljud som uppstår till följd av forsande vatten och ett häftigt regnväder.  

Efter drygt halva dikten så återkommer denna ljudgestaltande tendens, denna gång i form av ett 

onomatopoetiskt ord som upprepas. I raden ”dropp – dropp – dropp” framkommer ännu ett vattenrelaterat 

ljudmönster som samtidigt är illustrativt i ren bokstavlig mening. Ordet ”dropp” är dock inte bara 

bildmässigt starkt kopplat till vatten och regn, utan det är även möjligt att med hjälp av ordens och 

meningens ljudmässiga egenskaper tyda in detta vattenavbildande. Då det är den enda raden i dikten som 

innehåller skiljetecken blir läsningen av varje ord mer utpräglad, för varje upprepning av ordet blir 

betoningen och artikulationen aldrig svagare utan håller sig på en konstant nivå. Dessa ord, som ges så 

mycket uppmärksamhet på grund av interpunktionen, bildar en kombination av läten vilka speglar de 

mer fragmentariska och oregelbundna större vattendropparna som uppstår under ett regnfall.  

Utifrån detta är det således möjligt att se hur dikten ”Rägn” målar upp bilden av ett regnväder 

med hjälp av inte bara sitt bildspråk, utan även med hjälp av diktens ljudmässiga egenskaper. S-ljuden i 

början och slutet av dikten påminner läsaren om ett forsande regnfall medan raden där ordet ”dropp” står 
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i fokus målar upp bilden av större regndroppar som bryter upp det mer konstanta forsandet. 

När det gäller den andra dikten ”Solskenet” är detta kreativa användande av ljud återigen 

märkbart: denna gång i användandet av i-ljud. För att exemplifiera går det att se på den inledande 

raden ”Skin nu, mitt ljus, hvitt, hvitt,” där olika former av ett i-ljud förekommer inte mindre än fyra 

gånger. I dikten har Fröding använt sig av i-ljud så frekvent och påtagligt att det vid en första anblick av 

dels den inledande raden och dels även dikten i stort är svårt att ens kunna identifiera en annan sorts 

vokal.  

Det skulle kunna hävdas att ”i” är en av de ljusaste vokalerna rent ljudmässigt, och i och med 

detta ljusa vokalljud möjliggörs en läsning där gestaltandet av solsken kan äga rum inte bara i 

ämnesinnehållet utan även i diktens ljudmässiga drag. Även om solen inte är vedertaget förknippad med 

ett specifikt ljud är det rimligt att härleda ljusa ljud till solsken, och utöver detta bildar det ljusa i-ljudet 

konnotationer till en allmänmänsklig känsloreaktion på just sol och solsken.  

Utöver det frekvent förekommande i-ljudet är en annan påtaglig aspekt tendensen att dela upp 

raderna med hjälp av skiljetecken och kortare konsonanter, något som leder till att rytmen och melodin 

blir aningen splittrad och fragmentarisk. Trots denna ljudmässiga och formmässiga splittring kopplas 

orden och raderna samman och upplevs vid en läsning som enhetlig, detta med hjälp av i-ljuden. I detta 

går det att se en spegling av det som dikten beskriver. Trots att dikten tenderar att dela upp ljuden radvis 

och stavelsevis ger det återkommande ljusa ljudet i ”i” dikten en enhetlig klang. I-ljudet kopplar samman 

orden och raderna och ger därmed en illusion av att ljudmönstret är mer av en sammanfogad enhet. Precis 

som solsken upplevs som ett enhetligt fenomen trots att det i själva verket kan anses bestå av enskilda 

solstrålar. Ljudet i dikten reflekterar således ämnesinnehållet och form och bild samverkar för att gestalta 

solskenet.  

Den tredje dikten följer samma mönster som de två föregående. Även här används ljuden och 

formen för att illustrera det ämne som dikten berör. Dikten i fråga, med titeln ”Gråbärgssång”, handlar 

om ett gråberg och Fröding har i denna dikt använt både ljud och uppbyggnad för att skildra det som 

gestaltas. 

”Gråbärgssång” är en ovanlig dikt rent formmässigt då alla de inledande nio raderna består av 

endast ett enstavigt ord, därefter följer tre rader som är något längre. Det mest vanligt förekommande 

ljudet i dikten är å-ljudet. Ljudet förekommer i alla diktens ord förutom ett och används dessutom 

upprepade gånger i ett och samma ord: exempelvis i den avslutande raden där Fröding skriver ”lå-å-å-å-

å-å-å-å-ång.” Det är alltså korta ord med djupa, och i vissa fall utdragna, vokaler som får gestalta det 

gråberg som är den centrala karaktären i denna dikt.  
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Hur ljudet speglar och alluderar till ett gråberg är enkelt att se. Precis som ett gråberg 

består ”Gråbärgssång” av ett sammanhängande och genomgående ljudmönster som formmässigt avslutas 

i en mer utbredd bas. Å-ljuden är det som kopplar hela dikten samman och med sina långa och solida 

egenskaper simulerar det utan svårigheter ett enhetligt stenblock och diktens utformning speglar i sin tur 

formen av ett avsmalnande berg. 

 Dessa ovan nämnda exempel på hur formen och ljudet speglar diktens innehåll är relevant för 

denna analys då ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” även de kan tänkas vara utformade för att inte bara 

innehållsmässigt, utan även formmässigt måla upp det ämne de berör.  

Oavsett vilken läsning som görs av ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är det svårt att bortse 

från att de båda främst berör kärlek. För att i stil med ”Rägn”, ”Solskenet” och ”Gråbärgssång” samt 

resten av ”Mattoidens sånger” kunna illustrera detta så är en kombinerad läsning behövlig. Detta då 

kärlek, till skillnad från de varelser och naturfenomen som förekommer i andra delar av diktsviten, inte 

är riktigt lika enkelt att gestalta genom ljud. Däremot är det möjligt att se hur form och innehåll samverkar 

genom att se på dikternas upplägg. Det finns nämligen en sak som är central för all romantisk kärlek, en 

sak som oavsett hur själva kärleksrelationen ser ut är nödvändig: den måste existera i ett sammanhang 

av minst två delar.  

Romantisk kärlek kräver en annan enhet för att kunna existera, och istället för att använda ljud 

för att illustrera detta och känslan av kärlek har Fröding skrivit ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” 

separat och uppdelat. Liksom kärlek är dikterna uppdelad på två parter, men det är fortfarande bara ett 

koncept och ämne som förmedlas och behandlas. Så som en sammanhängande läsning 

av ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” illustrerar behöver romantisk kärlek två delar för att existera, 

men kärleken är fortfarande endast en enhet. 

 

2.2 Bildspråk och tema 

Vad som självfallet är centralt för lyrik i allmänhet, men för dessa dikter och denna analys i synnerhet är 

bildspråk och tema. När det gäller dessa punkter finns det mycket som binder dikterna samman och som 

pekar på en enhetlig läsning. Men i denna analys ligger fokus på specifikt tre punkter: användandet av 

olika former av ordet ”bita”, användandet av ”tigrar” och ”vargar” samt den bibliska intertext som 

förekommer i de båda dikterna. 

 

 

 



17 

 

2.2.1 Bita, biter, bet och bett 

Inledningsvis är det av betydelse att se på ordet ”bita” och dess funktion i dessa dikter, då olika versioner 

av ordet förekommer i både ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek”. I ”Djäfvulskärlek förekommer 

ordet ”bita” två gånger, dels i den inledande raden ”Bita ihjäl” och dels i den avslutande raden ”bita till”. 

I ”Änglakärlek” förekommer ordet ”biter” i den inledande raden ”Dig, som biter” och senare in i dikten 

går det att läsa både ”bett” och ”bet”. Bara sett till faktumet att orden förekommer i båda dikterna antyder 

en samhörighet dikterna emellan. Vilket dessutom blir kraftigt förstärkt då ”Djäfvulskärlek”:s avslutande 

rader ”- hvad jag vill? / gifva vänliga namn / bita till.” leder in i ”Änglakärleks”:s inledande rad ”Dig, 

som biter”. Det är alltså inte bara så att orden länkar samman texterna, den ena texten går genom detta 

användande av ordet in i den andra. Utifrån denna aspekt är det alltså möjligt att urskilja hur bildspråket 

följer rimschemats tendens då den ena dikten mynnar ut i den andra och detta är något som onekligen 

kräver en enhetlig läsning.  

Fortsättningsvis är det intressant att se till diktjaget och diktduets funktion. Det är möjligt att tolka 

dessa som speglingar av varandra och inte enbart som ett sorts motsatsförhållande eller som en 

fortsättning i samma narrativ. I den ena dikten är det ett diktjag som är den aktiva bitande parten medan 

i den andra är diktjaget den som blir biten. En tolkning av detta pekar på att diktjaget i den ena dikten 

alltså är samma som diktduet i den andra, perspektivet mellan dikterna skiftar och läsaren kan se en och 

samma kärleksrelation ur två olika vinklar.  

Genom att se till dikten i stort, men användandet av ”bita” specifikt, framträder således två olika 

sidor av en liknande situation: i den ena dikten är diktjaget den som biter medan i den andra dikten är det 

diktjaget som blir utsatt för bitandet. Detta gör att dikterna blir starkt innehållsmässigt och tematiskt 

kopplade till varandra då det, som vi har sett tidigare i Frödings rimschema och övriga formverktyg, rör 

sig om en reflektion: i detta fall av samma situation men från motsatta sidor. Allt detta kombinerat innebär 

att bildspråk och form samverkar och kopplar samman dikterna då både ordet och den aktiva parten hakar 

fast den ena diktens slut i den andra diktens början. 

 

2.2.2 Tigrar, vargar 

Vidare är det möjligt att utöka förståelsen för dikterna och deras inbördes relation genom att se på 

användandet av ”tigrar” och ”vargar” i ”Änglakärlek”:s rader ”slag och bett af / tigrar, vargar”. Genom 

att undersöka dessa ord och deras funktion blir det tydligt hur den ena dikten är nödvändig för en tolkning 

av den andra.  

I en fristående tolkning av ”Djäfvulskärlek” är det lätt att uppfatta det genomgående temat i dikten 
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som invecklat och motstridigt. Detta då den första strofen är starkt ångestladdad medan den andra strofen 

inleds med önskningar och hopp, tills dikten slutligen mynnar ut i en aggressiv handling. De avslutande 

två raderna, som också är diktens sonettsmässiga volta lyder som följer: ”gifva vänliga namn / bita till.” 

och är förbryllande då den rent formmässigt leder tankarna till en cirkelkomposition (i och med att diktens 

inledande rad är ”Bita ihjäl”) men samtidigt inte har någon känslomässigt sammanhållande koppling till 

de tidigare raderna. 

Det som upplevs som invecklat och motstridigt i dessa strofer motverkas då ”Änglakärlek” 

inkorporeras i analysen, dessutom leder det till att den ursprungliga tolkningen kan komma att förändras 

radikalt.  

För att se hur den sammankopplade tolkningen ser ut är det lämpligt att se till hur diktduet 

i ”Änglakärlek” kopplas till tigrar och vargar då Fröding skriver ”slag och bett af / tigrar, vargar / dig, 

som slog och dig, som bet”. Detta är något som dessutom blir än mer angeläget då det tidigare i analysen 

har nämnts att diktduet kan läsas som en version av det diktjag som förekommer i ”Djäfvulskärlek”. I en 

läsning som utgår från detta innebär det således att även diktjaget i ”Djäfvulskärlek” kan sammankopplas 

med tigrar och vargar, och i förlängningen även de egenskaper som dessa kan tänktas representera. Detta 

blir speciellt relevant för en tolkning då det i dikten ”Vargsång” (som också den är en del av 

diktsviten ”Mattoidens sånger”) går att identifiera Frödings uppfattning och tankar kring vargar och då 

han under sin tid på Uppsala hospital även nedtecknade sina reflektioner gällande tigrar och tigrars 

egenskaper. 

För att inledningsvis behandla Frödings tankar om tigrar är det möjligt att se till hur han 

formulerade sig om deras natur och egenskaper under tiden i Uppsala, då han även skrev dikterna som 

utmynnade i ”Mattoidens sånger”. Han skriver: 

 

Tigrar – absolut själfviska herrskare med grymma baksluga instinkter. Majestätet ännu kvar i all sin härlighet. 

Äfven det sataniska försvunnet – emedan intet medvetande om medkänsla och behofvet af stigande återstår. 

Kanske dock, ty tigerns uppsyn är sorgsen, åtminstone i bur, – stolt sorgsen.21 
 

Som tidigare nämnt kan en fristående tolkning av antitesen i ”Djäfvulskärlek” framstå som inte bara 

kontrasterande utan även direkt osammanhängande och motstridig. I en läsning av dikten i samband 

med ”Änglakärlek” kan dock tigern och Frödings tankar om just tigrar ge läsaren information nog för att 

se hur bilderna kan tolkas som sammanhängande. Fröding skriver alltså i utdraget ovan att tigrar 

har ”grymma baksluga instinkter” och om raden rörande tigrar som förekommer i ”Änglakärlek” kopplas 

till diktjaget i ”Djäfvulskärlek” kan ett exemplifierande av denna beskrivning ses i de avslutande 

                                                 
21 Fröding 2005 s. 25. 
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raderna: ”hvad jag vill? / gifva vänliga namn / bita till”. Den tidigare överraskande och 

osammanhängande antitesen som avslutar dikten visar i och med detta istället på en bakslughet och dolda 

motiv, något som ger skäl för den skenbart motstridiga avslutande raden. För att förtydliga så framstår 

diktjaget i denna tolkning som att den vill ”gifva vänliga namn” för att komma nära sitt objekt för sedan 

kunna ”bita till”. Detta beteende är dessutom i linje med den brist på medkänsla och ”behofvet af stigande” 

som Fröding också attribuerar till tigerns natur.  

Han avslutar sitt resonemang om tigern med att säga att den är en varelse som är ”stolt sorgsen” 

i bur.  Om tigern, liksom i det ovan nämnda fallet, får representera diktjaget så blir detta något som pekar 

på att den kärlek som diktjaget ägnar sig åt i ”Djäfvulskärlek” kan leda till ett stigande och en sorts 

stolthet, men samtidigt sorg då den genom sitt våldsamma och förtärande beteende isolerar utövaren. 

Tigern och därmed även den destruktive kärleksutövaren i dikten placeras i en metaforisk bur då den blir 

isolerad rent känslomässigt.  

Denna skildring av plågsam, förtärande och isolerande kärlek och kärlekshunger möter dessutom 

sedan sin totala motsats. I ”Änglakärlek” är diktjaget inte stolt, inte bakslugt och inte hungrigt eller 

aggressiv. Istället sammanfattar den situationen som ”midt bland fasor / bett och slag / älskar jag” och 

visar alltså på den accepterande och osjälviska delen av kärleken. Dikterna följer även här i bildspråket 

tendensen som återfanns i formen och strukturen: dikterna speglar och kontrasterar varandra.  

Trots våldsamheten som tillskrivs diktduet i rader som ”dig, som sargar” och ”dig, som slår” så 

framkommer det aldrig några tecken på att diktjaget någonsin har blivit förlett eller ens att motivet för 

våldet har något med bakslughet att göra. Då det inte är möjligt att identifiera något bakslugt eller stolt 

beteende hos diktjaget eller diktduet i ”Änglakärlek” förlorar raden ”Tigrar, vargar” sin dynamiska 

karaktär och djupare innebörd om den enbart ses som bunden till ”Änglakärlek”. Faktumet att Fröding 

hade en så tydligt uttalad åsikt och föreställning om tigrar kombinerat med hans stora lyriska talang 

motsäger en läsning där raden inte fyller ett mer symboliskt syfte. För att kunna se detta syfte 

krävs ”Djäfvulskärlek” och återigen är det möjligt att se hur mycket tolkningen av dikterna påverkas av 

en sammankopplad läsning. 

Fortsättningsvis behandlades i inledningen ”Mattoidens sånger”:s syfte rörande att ge varelser 

och tingest utan röst en möjlighet att uttrycka sig, detta är något som är synligt även i dikten ”Vargsång” 

där Fröding skriver utifrån en vargs perspektiv. Dikten lyder: 

 

När aftonrodnadskenet rödt  

försvann, i kvällen skar  

ett tjut: hu hvar, hu hvar är kött  

hu hvar är kött, hu hvar,  

hu fläng,  
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hu flå  

hu slit  

hu slå 

 en klo 

 i våm  

nu sväng,  

svängom,  

nu glo,  

nu fram 

se lam,  

slå klo  

i kött  

se rödt  

hu glafs,  

hu nafs  

i lår  

i tarm.22 
 

Utifrån en läsning av dikten är det möjligt att se att den huvudsakliga känslan som förmedlas i Frödings 

illustration av vargen är hunger. Denna hunger är något som går att observera bland annat då han 

skriver ”ett tjut: hu hvar, hu hvar är kött / hu hvar är kött, hu hvar,”, där sökandet efter kött upptar allt 

tankeutrymme.  

Denna hunger kan kopplas till ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” först då det kombineras med 

den inledande raden där Fröding skriver ”När aftonrodnadskenet rödt / försvann, i kvällen skar”. Det är 

lätt att tolka dessa rader som enbart en miljöbeskrivning som placerar vargen i en kontext, men det 

behöver inte nödvändigtvis vara allt som går att finna i bilden som målas upp. Fröding väljer här att 

använda sig av ordet ”aftonrodnadskenet” och specificera att det är ”rödt”, två bilder som uppmuntrar 

till en läsning där romantik och passion är en viktig faktor. Den röda färgen är enkel att koppla till passion 

och kärlek, något som blir ännu tydligare när det kombineras med det tidigare ordets tre 

delar: ”afton”, ”rodnad” samt ”skenet”. Dessa ord är varken hotfulla, aggressiva eller våldsamma och har 

inga konnotationer som leder en in på sådana tankebanor och specifikt ”rodnad” är direkt applicerbar på 

en romantisk tolkning då rodnad är tveklöst mer förknippat med kärlek än med våld och död. 

Baserat på denna läsning av inledningen till dikten är det således möjligt att tolka vargen som en 

symbol för hunger, och mer specifikt som en symbol för romantiskt motiverad och kärleksfokuserad 

hunger. Men i fortsättningen av dikten framkommer det att hungern blir mer och mer aggressiv. Ord 

som ”slå”, ”flå” och ”slit” målar upp en våldsam scen men precis när vargen får tag i sitt byte kommer 

det en återkoppling till den inledande raden. Fröding skriver ”slå klo / i kött / se rödt /hu glafs” och 

återigen förekommer alltså ordet ”rödt”, som tidigare tolkades i en kärlekskontext men som här både 

föregås och följs av våldsamma bilder. Det är dock inte möjligt att frångå kopplingen till romantik och 

                                                 
22 Jonsson & Fröding 2002 s. 169f. 
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kärlek så resultatet blir att kärleken sätts in i en våldsam (såväl som hungrig) kontext. Kärleken som 

vargen representerar visar sig vara inte bara hungrig utan även brutal till en sådan nivå att den är skadlig 

och förtärande. 

Denna tolkning är något som får betydelse i en läsning av ”Djäfvulskärlek” där den romantiska 

och trånande hungern som förekommer i de inledande raderna av ”Vargsång” beskrivs och illustreras i 

inledningen till den andra strofen: ”Vilja kyssa, / vilja vyssa”. Men i hungerns natur så ligger förtärandet, 

vilket förstärks med det flitigt förekommande verbet ”bita”. Vargen blir alltså i dessa två dikter en symbol 

för hur kärlekshunger förtär, vilket kan ses dels i hur vargen skildras i ”Vargsång” och dels i användandet 

av ”bita”, ”bett” och ”biter” i kombination med kärlekshandlingar. Denna aspekt går dock förlorad 

om ”Djäfvulskärlek” inte läses sammankopplat med ”Änglakärlek” då det endast är i den senare dikten 

som vargen nämns, men då utan en utskriven kärlekshunger. 

 

2.2.3 Intertextualitet och Bibeln 

Avslutningsvis för bildspråket och temat är en viktig aspekt intertextualiteten och hur den används och 

framkommer i de båda dikterna. Det är möjligt att dra paralleller till många texter men det som är absolut 

tydligast att utröna (och som alluderas till redan i den kristna tematiken som står att finna i dikternas 

titlar) är självfallet Nya Testamentet.  Med detta menas mer specifikt att båda dikternas tema kan ses som 

inspirerade eller åtminstone reflekterande av två av aposteln Paulus brev: i ”Djäfvulskärlek”:s 

fall ”Romarbrevet” och i ”Änglakärlek”:s fall ”Första Korinthierbrevet”. Då Fröding levde och verkade 

var den rådande bibelversionen Karl XII:s bibel, eller CARL XII BIBLIA eller Den Heliga Skrift, 

innehållande Nya Testamentets Canoniska Böcker som dess fullständiga titel uttrycks i en elektronisk 

version av Bibelsällskapets utgåva från 1873. I denna bibel är titlarna på breven ”EPISTEL TILL DE 

ROMARE” istället för ”Romarbrevet” och ”EPISTEL DEN FÖRRA TILL DE CORINTHIER” 

för ”Första Korinthierbrevet”. I analysen kommer denna version att användas då det var den Fröding 

hade tillgång till då han skrev på ”Mattoidens sånger”. Innan dess bör en relation mellan Frödings lyrik 

och kristen tematik och bibeltexter etableras och påvisas.  

Det är möjligt att se en kristen koppling, tematik och intertext redan genom en hastig överblick 

av diktsviten som materialet är en del av. Som tidigare nämnts förekommer både orden ’Djävul’ 

och ’Ängel’ men utöver detta är delar av de nedanförmänskliga visorna skildringar av bibliska karaktärer 

så som Simson (”Simsons sånger”) och Balaam (”Balaam, Bozors sons väg”). Dessutom är det möjligt 

att identifiera en kristen och biblisk koppling till Frödings lyriska produktion då han i diktsamlingen Nya 

dikter (1894) har inkluderat ett helt avsnitt vid namn ”Bibliska fantasier”. Utifrån detta är det följaktligen 
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möjligt att se relevansen av en kristen aspekt vid en tolkning av ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek”. 

Jonsson skriver i sin avhandling att ”Djäfvulskärlek”:s ”tema är hämtat från Paulus 

»Romarbrevet»” och i en läsning av just ”EPISTEL TILL DE ROMARE” är det enkelt att urskilja de 

motsatta känslor och handlingar som skildras i ”Djäfvulskärlek”.23 Hela stycket som anses följer nedan: 

 

Ty jag vet icke hvad jag gör; ty jag gör icke hvad jag vill; utan det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag 

icke vill, så samtycker jag, att lagen är god. Så gör icke nu jag det, utan synden, som bor i mig. Ty jag vet, att i 

mig, det är, i mitt kött, bor icke godt; viljan hafver jag, men att göra godt, det finner jag icke. Ty det goda, som 

jag vill, det gör jag intet utan det onda, som jag icke vill, det gör jag.24 
 

I en tolkning av ”Djäfvulskärlek” är det av betydande vikt att se till den synd som avses i utdraget ovan. 

Det är enkelt att dra paralleller mellan de två texterna, speciellt när det gäller motstridigheterna och de 

konflikterande känslor som målas upp i båda verken.  

I ”Djäfvulskärlek” går det att läsa om detta då diktjaget uttrycker sin vilja att vara mild i bland 

annat raderna ”Vilja kyssa, / vilja vyssa” men ändå faller in i ett aggressivt beteendemönster som beskrivs 

i rader som ”Bita ihjäl / hvar kropp och själ,” och i den avslutande raden ”bita till.” Det är extra tydligt i 

de avslutande tre raderna där en vilja över att vara god blir nedslagen av ett aggressivt och ”icke godt” 

beteende då Fröding skriver ”- hvad jag vill? / gifva vänliga namn / bita till.” Precis som i den avslutande 

meningen i Paulus brev kan vi här läsa in att diktjaget följer i samma mönster av att ha en god vilja men 

att det ändå är omöjligt att välja det goda och undvika det onda.  

 Synden som beskrivs i Paulus text reflekterar alltså den svårighet som står att finna i 

kärlekskänslorna som både ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” berör, en köttslig (men även mental) 

hunger, aggressivitet och stolthet som i sin tur leder till dessa motstridiga känslor som diktjaget 

i ”Djäfvulskärlek” brottas med.  

Även om det inte är en utmaning att se kopplingen mellan ”Djäfvulskärlek” och ”EPISTEL TILL 

DE ROMARE” är det om möjligt ännu enklare att identifiera en samhörighet mellan ”Änglakärlek” 

och ”EPISTEL DEN FÖRRA TILL DE CORINTHIER”. Bibeltexten som menas lyder: 

 

Kärleken är tålig och mild; kärleken afvundas intet; kärleken skalkas intet, han uppblåses icke. Han skickar sig 

icke ohöfveliga; han söker icke sitt, han förtörnas icke, han tänker intet argt; Han gläds icke öfver orättfärdighet; 

men han fröjdar sig öfver sanningen. Han fördrager all ting, han tror all ting, han hoppas all ting, han lider all 

ting.25 
 

                                                 
23 Jonsson & Fröding 2002 s. 181. 
24 CARL XII BIBLIA eller Den Heliga Skrift, innehållande Nya Testamentets Canoniska Böcker., 

https://web.archive.org/web/20120604062145/http://web.mac.com/onlinebible/Downloads/PDF/SWE_1873_NT.pdf s. 217. 

(2015-05-25). 
25 Ibid. s. 244. 
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I en läsning av ”Änglakärlek” blir det oerhört tydligt att diktjaget beskriver och förkroppsligar samma 

sorts kärlek som Paulus beskriver i sitt brev. Inte nog med att kärleken blir personifierad och 

mänskliggjord med hjälp av ett pronomen, något som binder den samman med språket i Frödings dikt, 

dessutom är det möjligt att se direkta paralleller mellan vilka egenskaper kärleken 

respektive ”Änglakärlek”:s diktjag tillskrivs. Paulus skriver bland annat om kärleken att ”han förtörnas 

icke, han tänker intet argt;”. Vilket går att läsa ur varje rad i Frödings dikt då även om våldsamma 

situationer visserligen blir beskrivna så reagerar inte diktjaget genom att bli förnärmat eller argt. Det är 

snarare en känsla av uppgivenhet som målas upp, åtminstone fram till den sista raden.  

I den sista raden framkommer nämligen den tydligaste parallellen mellan dikt och bibeltext då 

Fröding skriver ”midt bland fasor / bett och slag / älskar jag.” och i dessa rader är det liksom 

i ”Djäfvulskärlek” tydligt hur avslutet speglar de avslutande orden hos Paulus. Paulus skriver om samma 

tendens hos kärleken då han beskriver den som något som ”tror all ting, […] hoppas all ting, […] lider 

all ting” och det är tydligt hur denna företeelse att hålla sig kvar och förbli närvarande reflekteras hos 

diktjaget då det fortfarande älskar trots att det lider. Precis som kärleken som beskrivs i bibeltexten är 

kärleken fortfarande närvarande, trots alla bett och slag. 

Genom att basera de två dikternas tema på två olika texter skapade av samma författare blir 

kopplingen som kunde urskiljas i formen ännu tydligare och ger än större stöd åt tolkningarna som 

grundar sig i dikternas motsatser men samtidigt dess likheter. 

 

2.3 Livsåskådning och -filosofi 

Redan i den inledande delen av denna uppsats berördes möjligheten att urskilja och identifiera tydliga drag 

av Frödings livsåskådning i en läsning av både ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek”. Mer än detta så är 

det framförallt möjligt att läsa och tolka dikterna med utgångspunkt i just åskådning och filosofi. Det är 

alltså inte bara dikterna som i sig kan berätta för oss om filosofin, utan en kunskap om filosofin kan även 

öka vår förståelse av och insikt i det lyriska innehållet. 

Holmberg diskuterar denna aspekt av Frödings diktning i Frödings mystik då han skriver: ”På 

samma sätt under hospitalstiden i Uppsala, där hans dikter i Mattoidens sånger från omkring sekelskiftet 

få[r] ett starkt inslag av teosofi.” och pekar i denna mening explicit på en koppling mellan lyrik och 

filosofi och antyder på så sätt att kunskap om Frödings filosofi kan anses vara av betydelse vid en läsning 

och tolkning av dessa texter.26 Detta ska således undersökas grundligare i detta avsnitt, men inledningsvis 

                                                 
26 Olle Holmberg, Frödings mystik, 2. uppl., Norma, Borås, 1996[1921] s. 13. 
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bör den aktuella livsåskådningen definieras och förklaras mer ingående.  

När Frödings livsåskådning- och filosofi identifieras och undersöks framgår det tydligt att de 

insikter han kom till under de senare åren av sitt liv är starkt kopplade till en tanke om enhetlighet. I 

Frödings mystik skriver Holmberg om hur Fröding ansluter sig till en teosofisk lära där allt i universum, 

från atomer till galaxer, är en sammanhängande helhet. Dessa olika delar betingar varandra och hålls ihop 

av samma universella, livsskapande Verklighet eller Urgrund.27 Holmberg skriver: 

 

Här sker undret: att bli ett med andra är att bli mera sig själv, mångfalden är detsamma som ensamheten. Båda 

dessa krav hänga som stålklingor över oss, att blir mera av jag och att bli mindre av jag. Här äro de förenade, 

ty Fröding tror sig ha fattat, att de i grunden innebära detsamma. Den vissheten är det som är den springande 

punkten i hans filosofi liksom den centrala i hans diktning.28 
 

I detta utdrag är det möjligt att se hur Fröding ansluter sig till en lära där helheten består av delar och hur 

kontraster leder till likriktning, något som i tidigare avsnitt har identifierats som en stor komponent i 

dikterna som uppsatsen berör. Men innan dess betydelse för denna uppsats material ska diskuteras är det 

relevant att ge en kortare bakgrund till och beskrivning över vad teosofi och en teosofisk världssyn i 

själva verket innebär. 

Teosofi i den form som är relevant för läsare av Fröding finner sin grund i den senare hälften av 

1800-talet då Helena Blavatsky och H.S. Olcott skapade föreningen Teosofiska Samfundet i New York, 

USA. Instruerat och inspirerat av denna rörelse framkom ett tankesystem där en central del var att enhet 

och en sammanhållning genom variation och mångfald var möjlig på grund av en sorts gudomlighet: det 

som tidigare benämndes som en livsskapande Verklighet eller Urgrund. 29  Holmberg utvecklar och 

förklarar detta tankesätt närmre:  

 

Teosofien förfäktar nämligen i teorien en monistisk världsåsikt men i praktiken en dualistisk. Människan är 

sammansatt, lär den, av ett högre och ett lägre, 'ängeln och demonen', det åt materien vända, och det åt anden 

vända, och monadens uppgift är att lösgöra sig från det förra för att bli ett med anden.30 
 

I denna formulering framkommer ett påstående som nästintill explicit berör just dikterna ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek”, och som således ger mer tyngd åt en tolkning som inkorporerar denna del av Frödings 

tankeverksamhet.  

Utöver denna aspekt finns det ännu en central tanke som starkt implicerar en teosofisk läsning av 

inte enbart dikterna som står i fokus i denna uppsats, utan även hela diktsviten ”Mattoidens sånger”: 

                                                 
27 Carl-Martin Edsman, "Teosofi", Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teosofi-(2-

teosofiska-samfundets-system) (2015-05-15). 
28

  Holmberg 1996[1921] s. 5. 
29 Edsman, "Teosofi", Nationalencyklopedin (2015-05-15). 
30

 Holmberg 1996[1921] s. 15f. 
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tanken om en universell och allrådande utvecklingsprincip. Detta är något som Nationalencyklopedin 

förklarar som: 

 

Central i teosofin är ett slags utvecklingslära som gäller både för människan och universum. Utvecklingen drivs 

hela tiden framåt mot högre livsformer på olika plan enligt en komplicerad lära. Människans själ emanerar från 

en gudomlig källa, till vilken den är på väg tillbaka.
31

  
 

Denna utvecklingslära som är en så central del av teosofin och som återfinns och speglas i Frödings 

egna ”Mattoidens sånger” tas även upp av Bergsten i boken Gustaf Fröding (1999). Bergsten 

skriver: ”från döda ting till växter och vidare till djur – en nedanförmänsklig skala eller trappa som leder 

upp till skapelsens krona. Att Fröding tänkte just så framgår av de anteckningsböcker han samtidigt skrev 

och ritade i på hospitalet.” och i användandet av ordet ’nedanförmänsklig’ är det möjligt att återigen se 

hur delar av Frödings livsåskådning nästintill explicit kopplas till ”Mattoidens sånger” och således 

även ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek”.32 

Detta är intressant inte enbart i och med sig självt, utan det blir extra relevant då det möjliggör 

fastställandet av en koppling mellan lyrik och filosofi hos Fröding. Genom denna koppling kan därmed 

en enhetlig dualism som är av en betydande relevans för denna uppsats uttalade syfte och tillhörande 

frågeställningar uppmärksammas och belysas.  

Det är tydligt hur detta tar sig uttryck än mer då Bergsten skriver: 

 

En fråga som redan före insjuknandet engagerat honom och nu växte till besatthet gällde ett gemensamt 

ursprung för alla religioner. Från den allomfattande monism han tyckte sig ana i tidernas begynnelse avföll flera 

religioner till dualistiska läror om en god och en ond makt i strid med varandra. Urtypen fann han i judendomen 

och dess arvtagare kristendomen med deras motsättning mellan Gud och Satan. Återigen gjorde sig ’föralltelse’-

driften gällande i hans liv och man kan tolka hans religionsfilosofiska spekulationer som en projektion av hans 

privata levnadshistoria på hela mänsklighetens andliga historia.33 
 

Detta starka intresse för, och uppehållande vid, en enhetlig och allomfattande monism som är starkt 

präglad av en motsatt tvåsamhet är föga förvånande relevant för en läsning av ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek”. Redan i dikternas titlar är det möjligt att se en stark koppling till detta 

religionsfilosofiska perspektiv, och utöver detta även en stark indikation om en ”motsättning mellan Gud 

och Satan” som Bergsten skriver i utdraget ovan. Denna väldigt tydliga tolkning blir dock kraftigt lidande 

om dikterna inte läses som en helhet. Då förloras den monistiska aspekten och en motsättning blir aldrig 

kopplad till en universell enhet. Enhet i mångfald är alltså av stor vikt för Fröding, något som är möjligt 

att fastslå redan i och med hans teosofiska funderingar och idéer, och detta är något som går igen i hans 

                                                 
31 Edsman, "Teosofi", Nationalencyklopedin (2015-05-15). 
32 Staffan Bergsten, Gustaf Fröding, Natur och kultur, Stockholm, 1999 s. 208. 
33 Bergsten 1999 s. 202f. 
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uppfattning om jaget och individen.  

Dikterna som analyseras i denna uppsats har båda ett väldigt starkt uttalat diktjag och har en 

tematik som alluderar till ett identitetsförklarande eller möjligtvis ett identitetssökande. Vilket urskiljs i 

de tre avslutande raderna i både ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek”, där Fröding skriver: ”– hvad jag 

vill? / gifva vänliga namn / bita till.” och ”midt bland fasor / bett och slag / älskar jag.” Här kan ett 

sammankopplat identitetssökande och –förklarande observeras i ”Djäfvulskärlek” och en sorts acceptans 

av denna förklaring går att urskilja i ”Änglakärlek”.  

Det som kopplar samman detta identitetsförklarande och Frödings tankar om jaget med en 

enhetlig läsning av texterna är det begrepp som enklast kan sammanfattas som ’allharmoni’. Holmberg 

skriver: ”Också för Fröding gäller det att i kärlek och sympati uppgå i allharmonien, men att samtidigt 

därmed bli starkare som jagmedvetenhet. Jaget blir mera än jag genom att bli ett med andra jag, där är 

åter igen den frödingska paradoxen. Att uppgå i andra blir att härska över andra.” och identifierar det 

som är kärnan i jaguppfattningen hos Fröding och i dessa dikter. Genom att ingå i ett kollektiv (eller en 

duo, som är fallet för dessa dikter) så ges den enskilda texten mer innebörd och samtidigt ett större 

existensberättigande.34  

Sammanförandet till en enhet är dock beroende av en form av isärhållande, detta är något som 

diskuteras då Holmberg skriver:  

 

Den förra representerade enheten, den senare mångfalden, och att förena dem blev den stora uppgiften för 

Fröding. Teosoferna hämtade han panteismen, läran om världen som en allt liv och alla jag mystiskt omslutande 

gudomlig enhet, från Nietzsche personlighetskulten, tron på de mångfaldiga självständiga jagens utveckling till 

allt friare kraft, allt mäktigare jagmedvetenhet.
 35

 
 

I detta är det möjligt att se hur Fröding själv fann ett värde i att förena enskilda delar utan att helt 

sammanfoga dem och att inkludera ett jag i ett vi utan att förlora den individuella identiteten. Denna 

filosofi och ambition går även igen i hans syn på språk och ljud, där han letade efter ett urspråk och i 

hans ambition att ge ickeverbala ting och varelser en röst. Som Bergsten skriver: ”Även detta 

språkfilosoferande utgör ett led i hans föralltelselära, i hans strävan att hela den brustna enheten”.36  

För att avsluta detta avsnitt om livsåskådning och –filosofi i relation till ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek” kan det fastslås att det som har genomgåtts ovan verifierar de tolkningar som tidigare 

har gjorts i denna uppsats. I och med att dessa har byggt på att dikterna är i praktiken uppdelade 

(”dualistisk”) men i teorin en enhet (”monistisk”). Dikterna är alltså i form, bildspråk, tema och även i 

                                                 
34 Holmberg 1996[1921] s. 17. 
35 Holmberg 1996[1921] s. 9. 
36 Bergsten 1999 s. 212. 
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idéinnehåll uppdelade för att samtidigt kunna vara en enhet. Något som reflekteras och återfinns i den 

teosofiska läran och Frödings tankar om en allharmoni. 

 

 

3 Avslutning 

 

3.1 Sammanfattning och slutsats 

I denna analys har dikterna ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” undersökts och tolkats för att utröna hur 

de påverkas av en enhetlig läsning. I detta syfte har uppsatsen berört både form, innehåll samt vissa 

textexterna element. 

Genom att undersöka dikternas form och struktur har det kunnat urskiljas att ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek” följer dubbelsonettens princip och form, detta genom både versmått och en avslutande 

volta i formen av en antites. Dessutom är rimschemat upplagt så att det dels visar på motsatser men 

samtidigt sammankopplar och placerar dikterna i ett cirkulärt sammanhang. I användandet av subjekt 

och objekt har det visat sig att denna sammanfogande tendens även återfinns i diktens grammatiska 

mönster. Vilket kan ses då det avslutande subjektet hakar fast ”Änglakärlek”:s slut 

med ”Djäfvulskärlek”:s början. I diktjaget och diktduet indikeras dessutom en sammanlänkad läsning då 

den aktiva parten verkar skifta perspektiv men inte utövare, något som ses i användandet av subjekts- 

och objektsform. Avslutningsvis för form och struktur har dikternas upplägg undersökts och genom att 

se till andra dikter i ”Mattoidens sånger” har slutsatsen kunnat dras att ”Djäfvulskärlek” 

och ”Änglakärlek” speglar diktinnehållet i sin utformning.  

I en undersökning av det bildliga och tematiska innehållet har det kunnat observeras att dikterna 

har ett sammankopplat bildspråk, främst i användandet av verbet ”bita”. När det gäller bildspråkets 

innebörd har det även uppenbarat sig att den förändras beroende på om dikterna läses fristående eller 

sammankopplade. Den ena tolkningen binder dikterna samman på ett direkt vis då den är beroende av 

dikternas olika delar, något som även kan ses i dikternas tema och innehåll. Detta är särskilt tydligt då 

användandet av ”tigrar” och ”vargar” undersöks. I detta går det att dra slutsatsen dessa bilder förlorar sitt 

symboliska värde om de inte placeras i en kontext med diktjaget i ”Djäfvulskärlek”. Avslutningsvis för 

bildspråket och temat har dikterna kopplats samman då de båda alluderar till bibeltexter skrivna av Paulus. 

I en läsning kopplad till Frödings livsåskådning och –filosofi har det framkommit att hans 

reflektioner kring det som enklast kan sammanfattas som ’allharmonin’ indikerar en sammankopplad 

läsning. Vid en separerad läsning framkommer inte det huvudsakliga temat gällande kärleken som 

dualistisk men samtidigt monistisk, som även är del av Frödings livsåskådning inom läran teosofin.  
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Det är självfallet helt omöjligt att med säkerhet fastställa hur en dikt bör eller inte bör läsas och 

tolkas. Diktläsning och sammanhörande tolkning är något som till stor del är beroende av läsarens 

individuella uppfattning av verket. Med hjälp av en mer djupgående tolkning har dock en text chans att 

växa och förvandlas till något mångfacetterat snarare än att förbli något endimensionellt. Genom att 

läsa ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” som en enhet så har verket, trots att tolkningarna minskat från 

två till en, växt och fått en ytterligare vidd. Att koppla samman dessa två dikter ger en mer komplex bild 

av Frödings författarskap, och även helt utan textexterna bevis så skulle denna sammankoppling vara 

tydlig att se och bidra till en kraftfull analys.  

Faktumet att ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” är så pass sammanbundna ger en insikt i vilken 

potential resten av ”Mattoidens sånger” har, speciellt med tanke på att exempelvis ”Vargsång” och ”Rägn” 

spelar en roll i dessa dikter och utökar och konkretiserar tolkningen av dem.  

Denna analys har visat på att Frödings senare lyrik är mångbottnad och invecklat utvecklad, 

någonting som har en tendens att glömmas bort då denna period vanligtvis undersöks ur en biografisk 

och psykoanalytisk vinkel. Men som vi har sett genom att se på ”Djäfvulskärlek” och ”Änglakärlek” så 

var även Frödings senare produktion komplex, utmanande och har ett starkt egenvärde, någonting som 

inte borde försvinna bakom en vägg av biografiskt material och hospitaljournaler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4 Källor och litteratur 

 

Berglund, Björn, ”Nedanförmänskligt.”, Bergsten, Staffan (red.), Jag! utropar Fröding, s. 27-35, 

1997 

 

Bergsten, Staffan, Lyrikläsarens handbok, Studentlitteratur, Lund, 1994 

 

Bergsten, Staffan, Gustaf Fröding, Natur och Kultur, Stockholm, 1999 

 

CARL XII BIBLIA eller Den Heliga Skrift, innehållande Nya Testamentets Canoniska Böcker., 

https://web.archive.org/web/20120604062145/http://web.mac.com/onlinebible/Downloads/PDF/SW

E_1873_NT.pdf (2015-05-25) 

 

Edsman, Carl-Martin, "Teosofi", Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teosofi-(2-teosofiska-samfundets-system) (2015-

05-15) 

 

Fröding, Gustaf, Guitarr och dragharmonika: mixtum pictum på vers, Bonnier, Stockholm, 1891 

 

Fröding, Gustaf, Stänk och flikar: dikter (tredje samlingen), Bonnier, Stockholm, 1896 

 

Fröding, Gustaf, Efterskörd, Bonnier, Stockholm, 1910 

 

Fröding, Gustaf, Efterlämnade skrifter, Bonnier, Stockholm, 1914 

 

Fröding, Gustaf, Efterlämnade skrifter. 1, Vers, Bonnier, Stockholm, 1914 

 

Fröding, Gustaf, Efterlämnade skrifter. 2, Kåserier och paschaser, Bonnier, Stockholm, 1914 

 

Fröding, Gustaf, Dikter från hospitalet, Svenska vitterhetssamfundet, Stockholm, 2005, 

 http://litteraturbanken.se/txt/lb9928243/lb9928243.pdf (2015-05-07) 

 



30 

 

"Gustaf Fröding”, Svenskt biografisk lexikon, http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14556 

(2015-05-07) 

 

Hallberg, Peter & Andersson, Lars Gustaf, ”Intertextualitet”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intertextualitet (2015-05-11) 

 

Holmberg, Olle, Frödings mystik, 2. uppl., Norma, Borås, 1996[1921] 

 

Jonsson, Eva & Fröding, Gustaf, Hospitaltidens lyrik: textkritisk edition av Gustaf Frödings lyriska 

 produktion dec. 1898 - mars 1905, Univ., Diss. Uppsala : Univ., 2002,Uppsala, 2002 

 

Meidal, Björn, Samlaren 2003, e-artikel, 

 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:48309/FULLTEXT01.pdf (2015-05-14) 

 

”Nykritik”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/nykritik (2015-05-10) 

 

Olsson, Anders, ”Intertextualitet, komparation och reception”, Bergsten, Staffan 

(red.), Litteraturvetenskap: en inledning, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2002 s. 

51-69 

 

"volta", Encyclopaedia Britannica, 

http://academic.eb.com.ezproxy.its.uu.se/EBchecked/topic/1363412/volta (2015-05-25) 

 

Warmland, Knut, Den sorgsne skrattarn: : en bok om Frödings dikter, Wahlström & Widstrand, 

Stockholm, 2004 


