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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Cornelis bär det stora bellmanska vemodet, går det att finna ens en vistext där lycka inte är 

granne med förgängelse?
1
 

 

Det var i mitten av 60-talet som holländaren Cornelis Vreeswijk fick sitt genombrott som 

vissångare i Sverige. Med en, ibland chockerande, blandning av humor och allvar, högt och 

lågt, kom han att bli en av våra mest folkkära artister. Hos honom fanns en vilja att utvidga 

visan som han menade hade fastnat i finrummet. Som han själv sa: "Vi hade en tam, tuktad 

visa och om jag törs påstå mej ha gjort nånting så är det väl att jag spräckte upp från det 

gamla sättet att skriva och sjunga".
2
 Vad är då speciellt med Cornelis Vreeswijks "nya" visa? 

Jan Erik Vold karaktäriserar i textsamlingen Samlade sånger. Skrifter 1 egenheten och 

styrkan i Vreeswijks texter som balansen mellan de yttre och de inre krafterna, vilka båda 

framkommer i titeln på debutalbumet från 1964: Ballader och oförskämdheter.
3
 Med sånger 

som "Ångbåtsblues", "Polaren Pär hos det sociala" och "Brev från kolonien" riktas blicken 

utåt. Mer eller mindre humoristiska händelser behandlas med ett återkommande persongalleri 

och ofta med stark ironi. Detta förstärktes av Vreeswijks starka scenpersonlighet och 

humoristiska utläggningar mellan sångerna. Men vi möter också motsatsen - inåtvända, ärliga 

och personliga betraktelser, i sånger som "Grimasch om morgonen", "Fredrik Åkares 

morgonpsalm" och "Visa i vinden".  

Trots Vreeswijks egna vilja att bryta mot visans normer står det klart att han bygger 

vidare på en redan existerande vistradition. Mot slutet av sitt liv, då han fått sitt egentliga 

erkännande, beskrevs han i tidningarna som "en nordisk motsvarighet till Bob Dylan" men 

också som arvtagare till Carl Michael Bellman och Evert Taube.
4
 Det handlar alltså dels om 

förnyelse, dels om tradition. Även Jan Erik Vold drar paralleller till Bellman. I förordet till 

Cornelis Vreeswijk: Samlade sånger - skrifter 1 skriver han: "Cornelis Vreeswijk är på väg 

att bli en modern svensk klassiker, en diktarskald man måste gå två hundra år tillbaka i tiden 

för att hitta den egentligen föregångaren till: Carl Michael Bellman (1740-1795), också han 

med Stockholms Södermalm som tummelplats"
5
. Varför denna upprepade Bellmankoppling? 

                                                 
1
 Klas Gustafson, Ett bluesliv: berättelsen om Cornelis Vreeswijk, Stockholm: Leopard förlag 2006, s. 258. 

2
 Ibid. s. 10, Vreeswijk citerad av Klas Gustafson. 

3
 Jan Erik Vold (red.), "Appendix", Samlade sånger. Skrifter 1, Stockholm: Ordfront, 2000, s. 388f. 

4
 Ulf Carlsson, Cornelis Vreeswijk, artist - vispoet - lyriker, Malmö: Bokförlaget Corona 1996, s. 7. 

5
 Jan Erik Vold (red.), "Förord", Samlade sånger. Skrifter 1, Stockholm: Ordfront 2000, s. 15. 
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Vad är det hos Vreeswijk som är typiskt bellmanskt? Att Bellman var en stor 

inspirationskälla för Vreeswijk är svårt att förneka. Han var själv en i raden av 

Bellmantolkare, exempelvis med skivan Movitz! Movitz! från 1977, och kunde ofta framföra 

något stycke ur Fredmans Epistlar mellan de egna sångerna. Många förknippar troligen 

Fredmans Epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, 

diktad vid Grafven.", även kallad "Märk hur vår skugga", med Vreeswijk snarare än med dess 

egentlige författare. På skivan Narrgnistor och transkriptioner hittas också sången "Till 

Bacchus på Bellmans vis", en slags pastisch på Bellmans egna berättarstil. Bacchus och 

Venus figurerar här i vad som skulle kunna vara en modern Fredmans Epistel. Typiska 

bellmanska ordval kan också hittas i Vreeswijks övriga texter, exempelvis nymf ("Till en 

nymf"), gutår (Rosenblad, Rosenblad) och skovel ("Fredrik Åkares morgonpsalm"). 

Bellmans betydelse, för den svenska visan i allmänhet och för Cornelis Vreeswijk i 

synnerhet, är svår att förneka. Även om ett par hundra år har gått sedan han själv verkade på 

den svenska musikscenen så är det kanske som Per-Erik Brolinson och Holger Larsen menar i 

boken Visor till nöjets estrader, att "det bellmanska tonfallet" lever kvar och präglar visan än 

idag.
6
 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Cornelis Vreeswijk behandlar temana tid, förgänglighet 

och död i sina texter. Detta kommer också jämföras med C.M Bellmans sätt att behandla 

samma tematik för att på så sätt kunna säga något om vilken plats dessa teman har i 

vislyriken som tradition men också hur dessa temans innebörd har förändrats mellan olika 

tider.  

 

Mina frågeställningar lyder som följer: 

● På vilka sätt framkommer tankar om tidens gång, förgänglighet och död i 

Cornelis Vreeswijks texter? 

● Vilka likheter och skillnader finns med Bellmans framställning av samma 

tema? 

 

 

                                                 
6
 Per-Erik Brolinson & Holger Larsen, “Visor till nöjets estrader” - Den populära svenska visan, Hedemora: 

Gidlunds förlag 2004, s. 35. 
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1.3. Metod och material 

En komparativ närläsning har gjorts mellan de båda författarna. Detta innebär att analysen 

inriktas på själva texten och inte kringliggande omständigheter, så som författarnas egna 

erfarenheter och den historiska kontexten. Ett visst urval har gjorts då båda författarna var 

mycket produktiva. Hos Bellman studeras Fredmans epistlar och Fredmans sånger, hans två 

mest kända verk. De många tillfällesdikter han skrev inför olika typer av högtider och 

ceremonier kommer därför här inte att behandlas. Texterna har hämtats från hemsidan 

www.bellman.net, ett projekt av Bellmantolkaren Thord Lindé och baseras i sin tur på den 

store Bellmanforskaren Gunnar Hillboms textkritiska utgåvor från 1990 samt 1992. Hillbom 

har också granskat och gjort rättelser på sidan. På hemsidan finns även ordförklaringar till 

vissa åldrade ord och uttryck, vilka också är författade av erkända forskare.  

Gällande Vreeswijk har jag gått igenom alla hans egenskrivna, utgivna sångtexter. 

Borträknade är alltså de sånger som han inte skrev själv samt de dikter han skrev. Alla 

använda texter finns publicerade i boken Samlade sånger, skrifter 1 (2000). Vreeswijks texter 

kan dock skilja sig en del från varandra beroende på var man har hittat dem. Ibland har ord 

lagts till på den inspelade versionen för att skapa en annan rytm eller så har till och med något 

ord bytts ut, vilket kan ändra uppfattningen av hela strofen. För att kunna granska mina 

analyser finns därför alla använda texter, så som de är skrivna i Samlade sånger, skrifter 1 

(2000), i en bilaga i slutet av uppsatsen. Bellmans texter är betydligt lättare att få tag på i en 

enhetlig och bestämd form, varför de inte finns med i bilagan.  

Under genomgången av detta material har vissa teman utkristalliserats, vilka bygger 

på hur förgänglighetstemat tas upp i texterna. Dessa teman är alltså skapade av mig och syftet 

har varit att genom dessa peka på likheter och skillnader mellan författarnas användning av 

förgänglighetstematik. Temana kan dock överlappa varandra, varför samma text kan passa in 

på flera teman.  

 Alla analyserade texter är tänkta att sjungas och både Bellman och Vreeswijk var 

kända som stora artister med stort fokus på det musikaliska framförandet. Den musikaliska 

aspekten behandlas dock inte i denna studie.  
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1.4. Tidigare forskning 

Forskningen om Cornelis Vreeswijk är än så länge knapphändig, något som troligen kommer 

att ändras med tiden. Ulf Carlssons avhandling Cornelis Vreeswijk, artist - vispoet - lyriker 

måste dock nämnas, speciellt då den, likt denna uppsats, riktar in sig på textanalys och 

närläsning. En viktig aspekt av avhandlingen är Vreeswijks användande av olika roller i sitt 

artistskap. Carlsson menar att Vreeswijk dras mellan rollen som underhållningsartist och 

modernistisk lyriker. Han hänvisar här till Pierre Bourdieus term "symboliskt kapital" för att 

beskriva det erkännande som krävs för att tillskrivas hög litterär status. Genom att befinna sig 

mellan dessa genreroller menar Carlsson att Vreeswijk inte fick detta erkännande. Han 

hänvisar också till andra roller som Vreeswijk axlar i sina texter, exempelvis rollen som den 

sorgsna narren eller outsidern.
7
  

 Avhandlingen är uppdelad efter olika teman eller motiv som framkommer i 

Vreeswijks texter: samhällskritiken, rollen som narr men också outsider, melankolin och 

kärleken. Carlsson betonar även Vreeswijks vana att växla mellan olika stilar och på så sätt 

skapa kontraster. Som han skriver i sin engelska sammanfattning: "Different styles and 

generic conventions can be seen to meet - and to collide - in the texts as well as in 

Vreeswijk’s performances of them. Thus, text, music, and execution contrast with, and 

strenghten, each other."
8
 Det rör sig alltså om ett brokigt författarskap där text och 

framträdande går hand i hand. 

Av förståeliga skäl har åtskilliga hyllmeter fyllts med forskning kring Bellman och 

Fredmans Epistlar. Tidens betydelse och det episodiska berättandet har behandlats av flera 

forskare, däribland Trond Haugen, som studerar förgänglighetstematiken i just Fredmans 

Epistlar. Han menar att det inte är en slump att Fredman, berättaren och centralgestalten i 

verket, är gammal urmakare. Han hänvisar till det handskrivna företal som Bellman skickade 

med de tidiga versionerna av epistlarna innan de samlades och gavs ut som Fredmans 

epistlar.
9
 Här går Bellman karaktären Fredman på djupet och låter honom slå an tonen för 

resten av verket: 

  

Läsare. Här ser Du en skugga af en Backi Hiälte, en matt rök efter en utblåst krog-danck. Hwem är det 

menar du? Jo det är Fredman Uhrmakaren, han, som i sin lifstid warit äfwen så allmänt känd för dess 

                                                 
7
 Carlsson 1996, s. 324. 

8
 Ibid. s. 324. 

9
Trond Haugen, Forgjengelighetens poetikk - En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar, Oslo: 

Unipub AS 2004, s. 19f. 
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skickelighet, at afdela tidens lopp uti timmar och minuter, som för dess behändighet, att giöra tiden till 

intet uti ett litet grönt Timglas med Finkel.
10

 

 

Fredmans förhållande till tiden visar här sin dubbelhet. Han är dels känd för sin medvetenhet 

om tidens gång, i och med sitt urmakaryrke, dels för att "giöra tiden till intet uti ett litet grönt 

Timglas med Finkel". Timglas syftar i detta fall på den typ av gröna dryckesglas som har en 

nära likhet med ena kupan av timglaset, medan finkel innebär dåligt brännvin.
11

 Kopplingen 

mellan timglaset och vinglaset, tiden och alkoholen, är återkommande hos Bellman och 

kommer att tas upp senare i uppsatsen. Den försupne urmakaren Fredman har alltså övergivit 

tidsmedvetenheten för att istället, med flaskans hjälp, vilja stanna tiden eller fly från den.  

Carl Fehrman hänvisar till litteraturforskaren Oscar Levertin som har  

uppmärksammat tidens nära koppling till Fredman. Det är, som han säger "Fredmans 

djupsinne och elände, att tidmätarens oblidkeliga tick-tack aldrig tystnar i hans öra"
12

. 

Fehrman har särskilt intresserat sig för förgänglighetstemat hos Bellman. I boken Vinglas och 

timglas i Bellmans värld tar han upp klockan och timglaset som vanliga dödssymboler, som 

uppmanar till medvetenhet kring livets slut. Tidsuppfattningen och förgänglighetstematiken 

går på så sätt hand i hand. Det var under barocken en vanlig symbol för döden, ett så kallat 

dödsemblem, som ofta förekom på gravstenar och i kyrkor som en uppmaning om 

medvetenhet om människans dödlighet. Även modernare klockor har kopplats ihop med 

förgänglighetstemat. Ett exempel är kyrkourtavlor där mänskliga figurer slår varje kvart men 

där en dödsgestalt slår varje heltimme. Fehrman menar dock att den religiösa 

ursprungskopplingen hos Bellman har fallit bort. Tidens förgänglighet, men också 

berusningen eller erotiken, de tillfällen då tiden verkar upphävas, står istället i fokus för 

Bellmans dikt.
13

 

 

1.5.1. Bellman och Vreeswijk som artister 

I Lars Lönnroths Den dubbla scenen beskrivs den muntliga dikttraditionen genom historien. I 

slutet av boken skisserar han olika epokers lyrikgenrer i en matris, där Bellmans 

"Backanaliska gravsång", exemplifierad av Fredmans Epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i 

Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven.", beskrivs såhär:   

 

                                                 
10

 Carl Michael Bellman, "Bellmans företal till Fredmans Epistlar".  
11

 Carl Fehrman, Vinglas och timglas i Bellmans värld, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen 1995, s. 30. 
12

 Ibid. s. 25. 
13

 Ibid. s. 24f. 
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TEXT OCH GENRE Märk hur vår skugga (backanalisk gravsång) 

(IDEALTYPISK) SCEN FÖR 

FRAMFÖRANDET 
Borgerlig salong med backanaliska "bröder" 

MEDIUM/KANAL Dramatisk solosketch med sång till cittra 

AVSÄNDARE/AKTÖR Bellmansångare i rollen som Fredman 

(konferenciér/ceremonimästare) 

MOTTAGARE Ståndsmässiga dryckesbröder i Stockholms borgerliga 

offentlighet  

KOD Backanalisk kod i förening med gravtalets/parentationens 

retorik 

UNIVERSUM Luggsliten backanalisk krogförsamling mellan Bacchus och 

Karon 

MEDIERAD KONFLIKT Ortodoxins stränga dödsmedvetande kontra antipuritansk 

livslust
14 

 

Trots att modellen syftar till Bellmans sånger vid graven, exempelvis Fredmans Epistel n:o 

81, så stämmer mycket in även på hela Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Hur skulle 

vi sortera in Cornelis Vreeswijks författarskap i denna matris? Flera likheter finns med 

Bellman, exempelvis gällande MEDIUM/KANAL. Artisten är här central, för det rör sig inte 

bara om att kunna sjunga. Hos både Bellman och Vreeswijk är den dramatiska 

framställningen en viktig del. I Fredmans Epistlar märks det tydligt i och med att sångaren 

går in i rollen som Fredman. Texterna är dramatiska och händelserika och kräver därmed inte 

bara en sångare utan även en berättare och dramatiker. Lönnroth hänvisar till en av de kända 

skildringarna av Bellmans uppträdande, ur greve Johan Axel Oxenstiernas dagbok: 

 

Bergklint och Kexél kommo till mig och förmådde mig att med dem gå till Comissarien Anders 

Lisander för att där se på Bellmans upptåger. Jag följde med dem, och har ännu i min lifstid ej skrattat 

så mycket som i qväll. Bellman har inrättat en orden till Bacchi ära, hvaruti ingen får bli intagen , som 

ej till det minsta två gånger för allas åsyn legat i rännstenen. Han håller detta Capitel ibland, dubbar 

Riddare, alt efter som förtjänte ämnen framkomma, och i kväll hölt han en Parentation öfver en död 

Riddare; alt på vers satt efter Operastycken
15

 

 

Det är svårt att tänka sig detta skådespel utan någon slags dramatisk framställning. De många 

Bellmantolkare som framfört verken genom historien har tagit fasta på denna tradition. Fred 

                                                 
14

 Lars Lönnroth, Den dubbla scenen - muntlig diktning från Eddan till ABBA, Stockholm: Carlsson Bokförlag 

2008, s. 384f. 
15

 Johan Gabriel Oxenstierna, "Dagboksanteckning 1769". 
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Åkerströms tolkning av Fredmans Epistel n:o 23 "Ack du min moder"
16

 eller Sven-Bertil 

Taubes Fredmans Epistel n:o 33 "Stolta stad"
17

 kan tjäna som exempel på inspelningar där 

sångarna sätter sin särskilda dramatiska prägel på musiken.  

Med Vreeswijk har vi en liknande artistroll. Även här är det den ensamme artisten, 

ackompanjerande sig själv, som är grunden, och framträdandet är återigen åt det teatraliska 

hållet. På inspelningar kan man höra hans mästerliga sätt att använda olika nyanser i 

framförandet av sina texter. Allt från finstämt och skört i "Balladen om herr Fredrik Åkare 

och den söta fröken Cecilia Lind", rivig blues i "Mördar-Anders" och revykäckt i "Hönan 

Agda". Han antar även olika roller och skapar på så sätt en dialog i sången, exempelvis i 

"Polaren Pär hos det sociala" där flera röster kommer till tals. Dessa snabba växlingar mellan 

humor och allvar, tillsammans med Vreeswijks karaktäristiska tilltal till publiken, gör att 

Vreeswijk ofta framstår som spelandes en konstruerad roll. Hos Bellman är Fredman 

berättaren i hela Fredmans Epistlar, dock endast i ett fåtal av Fredmans sånger.
18

 Läsarna ser 

så att säga världen från hans ögon - Fredman är därmed, som ses i tabellen  ovan, Bellmans 

AVSÄNDARE/AKTÖR. Staffan Björck har beskrivit Fredmans roll som ett  "dubbelt 

conférencierskap" där han dels riktar sig mot sina kamrater i fiktionen, dels till oss i publiken. 

Björck tar dessa rader ur Fredmans Epistel n:o 13 "Til Brodren Bredström." som exempel: 

"Ödmjuka tjänare, si fader Berg! / Valdthorn av mässing med bulor och ärg. / Kors hur han 

svettas båd’ olja och märg! / Si god dag, bror Berg." Här ser vi hur Fredman talar både till 

fader Berg och om honom.
19

 En liknande teknik använder Vreeswijk, exempelvis i "Polaren 

Pär hos det sociala":  

 
Sist vi sågs, sa Pär, var jag asocial. / Men nu är jag hemma i Fredens lokal. / Här är vi alla lika goda, 

ska du veta, / magra tjocka och beniga och feta. / Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. / Och kan du 

inte pröjsa, så snacka med han! 

 Och därvid pekade Pär åt mitt håll, eftersom jag råkade stå alldeles bredvid där - det var nämligen jag 

som hade hand om pengarna den dagen. Och följaktligen bar det sig inte bättre än att: [Sången 

fortsätter] 

 

På detta sätt kan Vreeswijk både befinna sig i sångens handling men också distansera sig från 

berättelsen och rikta sig till publiken. Han befinner sig dock alltid i sin speciella artistroll. 

                                                 
16

 Fred Åkerström, “Ack, du min moder”, Till Carl Michael - Fred Åkerström sjunger Bellman, WEA: 244859-

2, 1989. 
17

 Sven-Bertil Taube, “Epistel no 33 (Stolta stad)(1:o Om Fader Movtiz Öfverfart till Djurgården och 2:o Om 

Den Dygdiga Susanna)”, C.M. Bellman: Fredmans Epistlar & Sånger, Parlophone Music Sweden AB: CDP 

7483692, 1987. 
18

 Nationalencyklopedin, "Carl Michael Bellman". 
19

 Staffan Björck, "Fredman som conférencier", Kring Bellman. Eriksson, Lars-Göran (Red.), Stockholm: 

Wahlström & Widstrand, 1964, s. 52f. 
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När han, mellan låtarna, pratar med publiken använder han ofta ett tillgjort eller föråldrat 

språk, med dramatiska tonlägesändringar och humoristiska slutpoänger. Som exempel kan tas 

introduktionen till "Shåwinistblues", som upptar en och en halv minut, nästan halva 

inspelningens längd. Vreeswijks användande av ålderdomliga ord märks här, exempelvis 

äldre "mig" istället för det talspråkiga "mej", vilket tillför till känslan av Vreeswijk som 

iklädd en roll: 

 
Efter trettioåtta år i jämmerdalen kan man, som i mitt fall, plötsligen bli konfronterad med begreppet 

manschauvinist. I början ställde jag mig en smula oförstående. Jag visste inte vad det var riktigt. Jag 

trodde hela tiden att det var en präst. Men jag tog lite fel, det var calvinist som var präst. Chauvinist det 

var jag alltså. Det var några damer i en veckotidning som jag återkommer till så småningom, som ansåg 

att jag hade utnyttjat kvinnokroppen. På papper. Alltså inte på papperslakan utan jag hade skrivit om 

dom. Nåväl! Därför jag hade skrivit några visor om Marie till exempel, det är chauvinistiskt. Så jag 

gick väldigt länge och grubblade på det där. [...] Och så en morgon, mitt under dammsugningen så 

slogs jag av följande tanke, visa. Jag la dammsugaren i ett hörn, där den förmodligen fortfarande ligger 

och samlar damm. Ingen annan har plockat upp den. Och skrev visan som låter såhär.
20

 

 

AVSÄNDAREN/AKTÖREN är i sin tur knuten till begreppen (IDEALTYPISK) SCEN FÖR 

FRAMFÖRANDET samt KOD. Vreeswijk är främst en klubbartist. Det är i 

sällskapssalongen och krogshowsscenen som är hans främsta plattform, inte de stora 

offentliga scenerna som Gröna Lund eller Skansen. De liveinspelningar som finns på skiva 

kommer från konserter på exempelvis Mosebacke och Bacchi Wapen, alltså mindre 

konsertlokaler. Istället för hav av applåder kan man urskilja enskilda röster ur en mindre 

publik. I de mindre sammanhangen passar hans nära publikkontakt men kanske också hans 

mer ekivoka visor. Bellmans "backanaliska bröder" kan här sägas ha bytts ut mot hans ofta 

använda "medborgare", i likhet med "bröder" ett slags jämlikhetsskapande tilltal. Vreeswijks 

MOTTAGARE torde då vara ungefär motsvarande Bellmans, även om det då kanske rörde 

sig om en mindre grupp privilegierade borgare. Den roll som Vreeswijk tar på sig på scen är 

kopplad till en KOD med ett överdrivet intellektuellt eller ålderdomligt överklassaktigt språk 

där meningarna gärna får vara onödigt krångligt konstruerade. Som i inledningen till sången 

"Till damtidningen Femina": "Tvenne kvinnliga redaktörer i en damtidning, i ett damorgan 

som heter Femina."
21

 Eller innan "En halv böj blues": "Medborgare, nästa gång ni avlägger 

ert, förhoppningsvis inte regelbundet återkommande, besök på systembolaget, så varför inte 

testa det här."
22

 

                                                 
20

 Cornelis Vreeswijk, “Shåwinistblues”, På Powerhouse, Big Box Records: BLCD48, 2013. 
21

 Cornelis Vreeswijk, “Till Femina”, På Powerhouse, Big Box Records: BLCD48, 2013. 
22

 Cornelis Vreeswijk, “En halv böj blues”, Narrgnistor 2 - En halv böj blues och andra ballade,  Philips: 

159233-2, 1978. 
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Vreeswijks UNIVERSUM består främst, i likhet med Bellmans, av samhällets undre 

skikt. Polaren Pär, som går till socialen för att få brännvinspengar; de prostituerade kvinnorna 

sportiga Marie och fiffiga Nanette; den fattige arbetaren Fredrik Åkare. Hos båda Vreeswijk 

och Bellman finns dock visor som inte verkar vara en del av detta universum, exempelvis de 

mer allmänmänskliga visorna ur Fredmans sånger och Vreeswijks mer personliga och intima 

stycken.  

MEDIERAD KONFLIKT blir inte lika tydlig som hos Bellman, där döden och 

flaskan får stå för ytterligheterna. En återkommande konflikt är den mellan den inåtvända och 

den utåtvända blicken: å ena sidan engagemanget för samhället och de politiska frågorna, å 

andra sidan mer privata betraktelser kring kärleken och döden. Ytterligare en konflikt som 

kan urskiljas är den mellan vackra visor och lättsam underhållning, tydligast beskriven i 

"Grimasch om morgonen". Här kan märkas Vreeswijks dragning mellan olika genrer och 

artistroller som Ulf Carlssons forskning uppmärksammar. 

 

1.5.2. Bellman och Vreeswijks plats i samhället 

Många likheter finns mellan Bellman och Vreeswijk som författare. Vold beskriver deras 

likhet i "den precisa och oförställda samtidsskildringen av storstadens lockelser, njutningar 

och faror - också i detta att möta döden i fullt dagsljus."
23

 Han betonar också skillnaden 

mellan i vilka kretsar de rörde sig. Även om Bellman skildrade livet för stadens utsatta 

underklass så rörde han sig själv bland samhällets topp. Som framgår av Oxenstiernas, 

tidigare nämnda, dagboksanteckning skildrar han på ironiskt vis suputer som medlemmar i 

Bacchi orden, men melodierna är hämtade från operan och han framträder i socitetsklassens 

finsalong. Det så kallade Lissanderska huset, som låg nära där Medborgarplatsen ligger idag, 

ska ha varit en återkommande scen för Bellman där de övre klasserna brukade roa sig.
24

Även 

Cornelis Vreeswijk skildrar ofta samhällets lägre klasser och människans mindre charmiga 

sidor. Men många förknippar också Vreeswijk med den politiska rörelsen, något som inte kan 

sägas för Bellman. Faktum är att han anlitades av Socialdemokraterna under valåret 1979
25

 

och fick därmed ryktet som en artist på barrikaderna, också med sina antikrigsvisor. 

 

 

 

                                                 
23

 Vold 2000, s. 386. 
24

 Lönnroth 2008, s. 142. 
25

 Gustafson  2006, s. 333. 
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2. Analys 

Här presenteras analyser av både Bellmans  och Vreeswijks texter under respektive tema. 

 

2.1 Tiden lider 

Tiden gör sig ofta påmind hos Cornelis Vreeswijk, men tas upp på olika sätt. I vissa fall 

handlar det om en medvetenhet om tiden som begränsad, som i sången "Ballad om en 

gammal knarkare". Texten beskriver en narkoman som kommer in på Klara polisstation och 

berättar om sitt sorgliga öde. Han var en gång "en vacker prins och lycklig som få. / Min 

faders stolthet! Och min moders gloria!" Men sedan vänder hans liv: "En vacker dag 

emellertid, tog jag min första sil. / Då öppnades min ögon och jag skåda' / bland alla stackars 

jävlarna som lever i fil / och bor och dör och äter i en låda." I de sista raderna byts 

perspektivet och vi lyfts ur berättelsen och blir medvetna om berättaren: "Och fyra ljuva 

änglar tog hjärtat ur hans kropp / och la det i en plastpåse med hans spruta. / Och sedan steg 

dom sakta emot himmelen opp. / Och nu är klockan mycket. Dags att sluta." Vad innebär 

denna sista versrad? Vi får bilden av att sagoboken slås igen och att vi istället återvänder till 

verkligheten. Där vi kanske hade väntat oss en moralisk slutpoäng blir vi snopet lurade. Är 

tanken att visa att en knarkares öde inte är tillräckligt relevant för att bry sig om - ett slags 

ovanifrånperspektiv på de utsatta människorna i samhället?  

I den parodiska sången "Bön" hittar vi en liknande versrad: "Det finns mycket jag vill 

tacka dig för, Herre: / Avloppssystemet t.ex. Och trafiken. / Heltäckande mattor. 

Sömntabletter. / Televisionsapparater. / Men jag hinner tyvärr inte. Ty jag ser att / tiden lider. 

Men det / käre Herre, visste du väl förut? / Amen." Här är berättarsituationen istället en 

dialog med Gud, eller kanske snarare en monolog - den ironiska tonen gör bönen till en 

parodi fri från religiösa förtecken. "Käre Herre" får en besk, anklagande ton där Gud 

framställs som ansvarig för tidens ständiga gång och slutgitliga upphörande, människans 

livsvillkor. De uppräknade tacksägelseämnena, trafiken, sömntabletter och så vidare, skapar 

en slags diskbänksrealistisk skildring av jordelivet och spär därmed på den ironiska tonen och 

avståndet till det gudomliga. I både "Bön" och "Ballad om en gammal knarkare" återkommer 

det religiösa inslaget. Den senare sången har en viss likhet med den bibliska berättelsen om 

"Den förlorade sonen", den lyckade sonen som ger sig ut i världen och förlorar allt på sitt 

njutningsfulla leverne men sedan blir kärleksfullt emottagen av sin far när han skamsen 
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återvänder
26

. I sången slutar det dock inte lika lyckligt: "Min fader dog av vrede och min 

moder dog av gråt / och jag blev hatad utav mina bröder! / Men jag gav väl fan i detta och jag 

gnolade en låt / där jag bodde i en svinkvart på Söder."
27

 Det religiösa inslagen skapar här en 

kontrast till det diskbänksrealistiskt jordiska. Tydligast blir det i den redan citerade sista 

strofen: "Och fyra ljuva änglar tog hjärtat ur hans kropp / och la det i en plastpåse med hans 

spruta." Den döde knarkaren gör här en himmelsfärd. Detta skildras dock väldigt konkret med 

hjärtat som plockas ur honom och läggs i en plastpåse, en så otroligt vardaglig sak, 

tillsammans med narkomansprutan.  

Krocken mellan det religiösa abstrakta språket och det realistiskt jordiska framhäver i 

slutändan den sorgliga mänskliga tillvaron snarare än att ge den ett gudomligt skimmer. Med 

slutraden "Och nu är klockan mycket. Dags att sluta" skingras det drömlika och det jordiska 

vinner i slutändan. Det blir ett nyktert uppvaknande från vad som kan ha varit ett försök att 

göra den bittra verkligheten meningsfull eller gudomlig - en slags försvarsmekanism mot den 

hemska tillvaron. Tidens gång markeras också. Tiden som sakta rinner ut är människans 

villkor, det jordiska villkoret. I "Bön" skapas en liknande kontrasteffekt mellan det 

himmelska och jordiska där uppmärksammandet av tiden markerar dess skillnad. Den 

bedjande människan markerar att han inte hinner, eftersom att tiden är en faktor för honom.  

  I en av Vreeswijks senare sånger "Rörande vindriktning", från hans näst sista skiva 

med den talande titeln I elfte timmen, finner vi återigen kopplingen till tidens ständiga gång, 

dock utan religiösa förtecken. Istället finns en mer politisk bakgrund gestaltad av konflikten 

mellan de två personerna i sången, där den ena personen frågar och den andra svarar. Likt 

uttrycket "Att vända kappan efter vinden" blir vinden här en symbol för det rådande 

samhällsklimatet eller den allmänna uppfattningen: "-Vad blåser det för vind i dag? / -Det ger 

jag välan fan i! / Jag vänder inte kappan, jag / att fånga en orkan i! / Vad rör det mig åt vilket 

håll / vind blåser över Lethe? / För in det i ditt protokoll / och far sen åt helvete!" Den 

tillfrågade verkar ovillig att positionera sig och ointresserad av andras åsikter och samhället i 

stort. Konflikten mellan det politiska och det privata kan jämföras med Ulf Carlssons 

forskning om den utåt- och inåtriktade blicken i Vreeswijks texter. 

 Lethe är inom grekisk mytologi glömskans flod där den som drack av dess vatten 

glömde sitt jordeliv.
28

 "Vad rör det mig åt vilket håll / vind blåser över Lethe" skulle därmed 

                                                 
26

 Nationalencyklopedin, "förlorade sonen". 
27

 I Lukas 15:15 kan vi läsa att sonen efter att pengarna tagit slut tog arbete som svinaherde hos en välbärgad 

man. Vreeswijks “svinkvart” kan därmed ses som en subtil blinkning till detta. 
28

 Nationalencyklopedin, "Lethe". 
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kunna betyda att det politiska läget och samhällsklimat är oviktigt, då vi alla en gång ska dö 

och glömma vårt jordeliv. Denna tolkning går också igen i tredje strofens sista rader: "Med 

eller utan protokoll / sitter man i maskinen." Budskapet här verkar vara att man är en del av 

maskineriet, vad som kan tolkas som livets kretslopp och människans död, trots att man 

uttrycker sina åsikter. Mindre dramatiskt skulle det kunna betyda att det politiska läget hela 

tiden förändras med effekten att vi glömmer hur det en gång var. Att ta ställning politiskt är 

alltså kortsiktigt då vi ändå kommer att byta åsikter och glömma vad vi en gång stod för.  

Vreeswijk fortsätter och tar här, i andra strofen, upp tidens gång: "-Var står du nu? 

Den dag som är / i dessa galna tider? / - Såvitt jag vet, står jag väl här / och ser att tiden lider. 

/ Min hjärna är en boxningsboll, / ett timglas för sekunder. / För in det i ditt protokoll / och 

drag ett streck därunder!". Det är lätt att tänka sig den åldrade Vreeswijk i dessa rader. Till 

skillnad från den frågande rösten, som framstår som en revolutionär ungdom med en svartvit 

världsbild, är den svarande äldre och mer ovillig att dela upp världen lika hårt. "Min hjärna är 

en boxningsboll" kan vara en metafor för ett överflöd av intryck utifrån. Blicken riktas hos 

denne istället inåt, mot den egna förgängligheten, då hjärnan istället blir "ett timglas för 

sekunder".  

Samma medvetenhet om tidens ständiga gång möter vi hos Bellman, exempelvis i 

första strofen i Fredmans Epistel n:o 24" Til kära Mor på Bruna Dörren": "Kära Syster! / Mig 

nu lyster / At få taga mig en sup; / Sen gå i mit mörka djup. / Uret pickar, / Charon skickar / 

Slup." I Fredmans Epistel n:o 27 "Som är dess sista tankar." förekommer också urtavlan som 

symbol: "Gubben är gammal, urverket dras, / Visaren visar, timman ilar." I båda dessa 

epistlar är Fredman berättaren varför urverket, till skillnad från timglaset, får markera tiden. 

Fredmans yrkeserfarenhet lever kvar i hans uppfattning av tiden, vilket går i linje med Trond 

Haugens forskning. I Fredmans Sång n:o 4 förekommer istället det rinnande timglaset som en 

symbol för tidsmedvetenheten: "Jag, Lundholm, jag bedyrar, / Af bränvin min hjerne yrar, / 

Af bränvin är all min blod, / Och flaskan är min klenod; / -  -  -  I Stjernan jag nu vinner, / 

Mitt timglas det sagta rinner." Det handlar i detta sammanhang uppenbart om en fest med en 

berusad berättare. Intressant här är att tidsuppfattningen fortfarande finns i bakgrunden - det 

ständiga tickandet. Tiden verkar omöjlig att glömma trots att "min hjerne yrar".  

En annan liknelse för tidens ständiga gång får vi i Fredmans Sång n:o 19. Här liknas 

döden vid en björn, vilket dåtidens pengaindrivare i folkmun kallades. Här får vi alltså bilden 

av att människan från början äger hela livet men att döden bit för bit kräver henne på livets 

timmar: "Ach! döden är en faslig björn, / Han kräfver lifvet hvarje timma;" 
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2.2. Kampen mot tiden 

Vreeswijk beskriver i flera visor hur lyckan i ögonblicket kan få tiden att verka stå still. I 

hans kanske mest kända visa, "Somliga går med trasiga skor", hör vi raderna "Vem bryr sig 

om hur nätterna far? / Jag bryr mig inte ett spår. / Bara jag får ha mitt ansikte kvar, / dolt i 

min älsklings hår". Detta vittnar om en vilja att glömma omvärlden och tiden för att istället 

befinna sig i ett specifikt nu. Kärleken blir ett sätt att fly från tidens gång. Trots att kärleken 

inte kan stanna tiden så får den oss att glömma vår dödlighet.  

Kärlekens kraft att bekämpa tiden framkommer också i den välkända sången 

"Balladen om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind". I sista strofen där Fredrik 

Åkare och Cecilia Lind till sist förenas i en kyss ställs tiden och ålderdomen mot kärleken: 

"Och stjärnorna vandra och timmarna fly / Och Fredrik är gammal, men månen är ny / Ja, 

Fredrik är gammal men kärlek är blind / -Åh, kyss mig igen! , sa Cecilia Lind". Kärleken har 

en slags föryngrande kraft som tränger bort ålderdomen. Månen och natten spelar här en 

viktig symbolisk roll som är återkommande hos Vreeswijk. Istället för att förknippas med det 

mörka och obehagliga står den ofta för ett drömlikt lyckotillstånd till skillnad från det 

obarmhärtiga och avslöjande dagsljuset. I den komiska "Å vad jag var lycklig inatt" drömmer 

berättaren en lycklig dröm om kvinnor och poliser som tappar sina batonger. De tre första 

stroferna beskriver alla den härliga drömmen med den upprepade inledningen "Åh, vad jag 

var lycklig i natt". I sista strofen får vi dock veta att berättaren har fått "mask i sin 

rosenrabatt" varpå han tackar för att penicillin finns. Den lyckliga drömmen förbyts alltså mot 

den bistra verkligheten med vad man kan förmoda är någon typ av könssjukdom. Drömtemat 

finns även i den välkända antikrigssången "I natt jag drömde" där drömmen handlar om 

världsfred och i "Jag hade en gång en båt" där andra strofen visar hur dröm förbyts i 

verklighet: "Jag hade en gång en dröm, / jag trodde att den var sann. Så väcktes jag ur min 

sömn, och drömmen försvann." Kontrasten, det avslöjande dagsljuset, möter vi till exempel i 

"Veronica", då den kommande gryningen avslutar varje strof och skapar känslan av tidens 

ständiga gång och det bittra uppvaknandet: "Veronica, Veronica: Var är din blåa hatt? / Din 

älskling letar efter den allt i den mörka natt. / Din älskling är försvunnen. Han kommer ej 

igen / när det dagas." "Grimasch om morgonen" ger ett liknande intryck med sin titel. 

Läsaren får en känsla av att det finns något före denna sång, en episod som vi inte får del av. 

Grimaschen kommer därmed antingen som en reaktion mot trötthet och för mycket vin 

kvällen före, eller som en insikt om kärlekens kortvarighet. Som redan har behandlats kan 

texten läsas som en bild av lyckan som något flyktigt. "Grimaschen" kan därmed spegla den 
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bittra insikten att relationen kommer att ta slut eller att den inte är vad man tänkt sig. 

Morgonen blir då en motsats till kvällen före, då allting har framstått som okomplicerat.  

Hos Bellman har den drömlika natten också en speciell betydelse. I epistel 21. 

"Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa 

et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen 

uppenbarar öfvervigten." står natten och dess nöjen för vinet och kärleken. I sjätte strofen 

uppmanas de församlade att ta vara på natten innan solen går upp: "Vi oss förlusta, / Låtom 

oss rusta, / Än har vår himmel sin svartblåa färg." Natten, som kanske förväntas symbolisera 

det obehagliga och mörka, förknippas här med fest, kärlek, berusning och fantasi. Så länge 

det är natt befinner sig de församlade i denna festliga tillvaro medan dagen till slut kommer 

och bryter förtrollningen. Ytterligare ett exempel finns i Fredmans Epistel n:o 63 "Diktad 

midt i veckan":  

 

Långt til Måndan, J raska Bröder, / Lika långt som från Norr till Söder; / Morgondagen blott oro föder / 

Hela året ut. / Väljom Nattens sköte, / Under Afton-stjernans klara brand, / Til vårt glada möte, / Med 

Pocaln i hand; / Och i mörkrets dvala, / Res Cupidos Altar där du spör, / Bacchi Källar-svala / Drufvans 

ångor strör. / Lät den dumma i oket tråka, / Och den sluga sin hjerna bråka; / Vin och Flickor och 

Fredmans Stråka / Natten ljuflig gjör." 

 

Det inledande "Långt till måndan" ger episteln ett nästan modernt intryck, och många läsare 

kan nog relatera till söndagens ångest inför morgondagens återgång till arbete eller studier. 

"Morgondagen blott oro föder" blir istället ett sätt att fokusera på nuet, att försöka stoppa, 

eller i alla fall glömma, tidens gång. Natten kopplas sedan ihop med "vårt glada möte", 

alkoholen och kärleken - Bellmans primära glädjeämnen. Motståndet mot arbete och förnuft 

uttalas i "Lät den dumma i oket tråka, / Och den sluga sin hjerna bråka;". Istället avslutas 

episteln med en hyllning till natten, som gör vinet, kärleken och musiken ljuvlig. Det blir 

därmed tydligt att man enligt denna uppmaning gör rätt i att förkasta nyttan för att istället 

förlusta sig i nattens nöjen. 

I slutändan vinner dock ändå alltid tiden, eller i alla fall nästan alltid. I Vreeswijks 

"Rosenblad, Rosenblad" framstår det faktiskt som att tiden till slut stannar. Sången inleds 

med en vädjan: "Rosenblad, Rosenblad. / Kom, gör mitt hjärta glad! / Kom, gör mig glad och 

matt! / Glömma mitt jag i natt". I följande strof uppfylls denna önskan: "Rosenblad, vakna 

nu! / Tiden har gått itu, / tiden är inget alls, / timmarna dansa vals / över din säng". Som 

läsare kan man undra över vad rosenblad här kan symbolisera. Det skulle kunna vara en bild 

för kärleken med rosen som en allmänt känd kärlekssymbol. Samtidigt förekommer en 

personifierad Rosenblad flera gånger hos Cornelis Vreeswijk. Att titeln dessutom är skriven 
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med två inledande versaler talar för att det rör sig om ett egennamn. Ann-Katarin Rosenblad 

är en återkommande figur i Vreeswijks texter, omnämnd i bland annat "Polaren Per är 

kärlekskrank" och "Grimasch om morgonen". Raderna "Kom, gör mitt hjärta glad! / Kom gör 

mig glad och matt!" för tankarna till en oförmåga att motstå det kroppsliga begäret och de 

följande "Glömma mitt jag i natt / är vad jag vill." antyder en tillfällig förbindelse endast för 

natten.  Man kan, i motsats till dessa två bilder, tänka sig en mer rusbetonad symbolik där 

rosenblad skulle vara en symbol för någon typ av drog. Det direkta tilltalet i exempelvis 

"Rosenblad, vakna nu!" pekar dock mot de tidigare tolkningarna.  

Hos Bellman är botemedlet mot förgänglighet och död istället framförallt flaskan. 

Som det står i Fredmans Sång n:o 21: "När döden ropar, Granne kom, / Ditt timglas är nu 

fullt. / [...] Tycker du at grafven är för djup, / Nå välan så tag dig då en sup, / Tag dig sen dito 

en, dito två, dito tre, / Så dör du nöjdare." Här möter vi det fyllda timglaset, men eftersom det 

är döden som ropar blir det en omskrivning för den stundande döden. Det är alltså den undre 

delen av timglaset som är fyllt. Kontexten är dock komisk och snarare en uppmaning att ta 

tillvara på livet och lusten än en djupare betraktelse över livets slut. Ytterligare ett exempel är 

Fredmans Sång n:o 43 där vinet tydligt står för glömskan och den sorglösa tillvaron: "Slå då 

glasen fulla i, / Bort med verldens bryderi, / Ängslan och nöden, / Och sjelfva döden! / Goda 

magar, / Glada dagar, / Blifve våra öden!" Det mänskliga ödet som något orosbådande 

förträngs och byts istället till ett ironiserande över ödet som istället för sorg bringar glädje 

och läckerheter.  

Ett talande uttryck för Bellmans, eller i alla fall Fredmans, syn på vinet som 

förgänglighetens motgift är "Fukta din aska", som förekommer i flera Bellmantexter. I 

Fredmans Epistel n:o 1 "Til Cajsa Stina." kan vi till exempel läsa: "Gutår båd natt och dag! / 

Ny vällust, nytt behag! / Fukta din aska; / Fram bränvins flaska;". Aska står här för det 

förgängliga, den döda kroppen. "Här är grafven och här processen; / På hans aska vi ta et rus" 

kan vi läsa i Fredmans Sång n:o 39. "Fukta din aska", synonymt med "drick", skapar därmed 

en intressant bild där den torra, döda, pulveriserade kroppen kontrasteras mot vinet som 

livssymbol. Det fuktiga eller blöta för tankarna till kroppen eller växten med diverse vätskor i 

kroppen till skillnad mot den torra nedbrunna veden eller det skelett som lämnas kvar efter 

döden. Att fukta sin aska blir därmed inte bara en symbol för att tillföra vätska till kroppen 

utan också att bekämpa förgängligheten. 

Alkoholen har hos Vreeswijk en mindre roll än hos Bellman, och är dessutom mer 

problematiskt skildrad. I sången "Personliga Person" åker Personliga Person hem med 

tunnelbanan: "En trettiosjua brännvin har / han med sig av gammal vana. / Sen spöar han sin 
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fru med dunder och med brak / och somnar som ett svin och vaknar som ett vrak. / Men se, 

roligt det var det! / Och det var ju bra det!". Här märker vi av den svarta humor och starka 

ironi som är typisk för Vreeswijk. Ytterligare ett exempel är "Alices snaps" som beskriver en 

blöt fest som slutar med en våldtäkt: "Alices snaps är här igen. / Alice, tänker du tömma den? 

/ Herrarna kommer i samlad tropp / och samlas kring Alices kropp. / Hon är full, hennes kjol 

är för kort. / Mor hon tittar förbittrat bort."  

Men det finns ändå exempel på hur alkohol och fest blir något positivt som kan 

bekämpa tiden, här ur "Till visans vänner": "Kära bröder, tagom glasen, / än är tid att dricka 

ur! / Världen har ej gått i kras än, / den finns kvar än, eller hur? / Låt oss därför lustigt dricka, 

/ glömma bort i morgon dag, / krig och bomber, magsur hicka, / kärleks kval och ödets slag!". 

Formen påminner om en dryckesvisa i bellmansk anda och uppmanar till att tömma glasen 

och inte tänka på morgondagen. I slutet av andra strofen kommer döden in i bilden: "Döden 

som vid näsan drar dig / drar vid näsan du i dag!" Om människan dagligen luras av döden så 

vänder vinet på detta. Här kan också Bellmans beskrivning av döden som en pengaindrivare 

ses som omvänd - alkoholen gör döden maktlös och verkar kunna stanna tiden. 

Men vad har kärleken för förhållande till tiden hos Bellman? Hos Vreeswijk får 

läsaren bilden av kärleken som ett sätt att bekämpa tidens och förgänglighetens lag. Hos 

Bellman är erotiken och alkoholen de stora glädjeämnena. Men kärleken är mer komplicerad 

och beskrivs tvärtom som ett av livets kval. I Fredmans Epistel n:o 10 "Klingar väl 

vid Flöjtraver." kan vi läsa följande i tredje strofen: "Ge nu Flöjterna en ton, / Blås för hela 

laget. -  -  -  / Nymphen är i taget, -  -  - / Och vid Kärleks Gudens Tron / Dansar jag och Hon. 

/ Skjöna ögon hvälfva kring och kasta strålar; / Nymphen ger sin hvita hand, kors hur hon 

prålar! / Hur hon sjunger, Ma Bergere! / Glöm alt lifs besvär." Kärleken är oproblematisk och 

i den glöms "alt lifs besvär". Den sista strofen säger mot detta och förklarar att Bacchus är 

den enda som kan litas på: "Mina Bröder, lif och mod! / Dansa hör de spela. - - - / Kom och 

hjertan dela. - - - / Ingen svart och ängslig blod; / Flaskan vår klenod. / Mina Barn förr'n 

skönhet skall Ert hjerta såra, / Låten Bacchus häldre få Er hjerna dåra; / Och i Vinet glad och 

kär / Glöm alt lifs besvär." Samma tanke återkommer i exempelvis Fredmans Epistel n:o 75 

"Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.", sista strofen: "Tag ditt glas min 

broder, / Dränk i Bacchi floder / Kärleks harm och qual." och Fredmans Epistel n:o 20 "Til 

Fader Berg och Jergen Puckel.": "Venus mit lif föröder, / Mina Bröder, / Vinet i mit tycke / 

Mycke / Kärlek öfvergår." Kärleken presenteras alltså som något kvalfyllt, ett av livets 

bekymmer som vinet kan bota. Det är istället den mer okomplicerade erotiken som verkar 
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vara att föredra. Tanken om att kärleken kan stanna tiden finns alltså inte hos Bellman som 

hos Vreeswijk. 

  

2.3. Kärlekssynen 

Synen på kärlek är, för uppsatsens syfte, intressant att studera då den ofta kopplas samman 

med förgängligheten. Ett exempel är "Grimasch om morgonen" som beskriver ett samtal 

mellan två älskare i sängen. Vreeswijk skriver: " Men lyckan har en förgiftad tagg / som man 

bör noga undvika. / Hon stannar gärna i några dar / men när du vill hålla henne kvar / 

blir hennes ögon iskalla / och du blir bitter som galla." Vi anar här en kontrast mellan 

förälskelse och kärlek. Förälskelsen eller den tillfälliga förbindelsen framstår här som 

oproblematisk medan den långsiktiga kärleken blir kravfylld och förpestar relationen - tiden 

vinner i slutändan. Bilden återkommer i de sista raderna: " Det finns ett särskilt slags ädelt 

vin / som man bör njuta försiktigt. / För om man dricker det utan sans / förlorar det sin forna 

glans / och du får kvar en tom flaska / och bittra tårar. Och aska." Rimparet aska och flaska 

sticker här ut som som en tydlig referens till Bellman, som ofta använde detsamma. Märkbart 

är här att flaskan i denna text inte verkar ha någon koppling till alkohol. Den blir istället en 

symbol för något uttömt och förbrukat. "Grimasch om morgonen" framstår därmed som en 

sång om den äkta kärlekens ouppnåeliga lycka.  

Cornelis Vreeswijk använder också metaforer för kärleken, exempelvis blommor och 

framför allt rosen. Som Carl Fehrman har belyst
29

 har rosen genom litteraturhistorien ofta, 

framför allt under renässansen, varit en symbol dels för njutning, ungdom och skönhet, dels 

förgänglighet. Bilden använder Vreeswijk exempelvis i "Huvudlösen för aftonen": "Om 

våren, om våren är en bedräglig tid / då alla visorna skrödas / och kärleken blir till och 

förödas. / Det enda jag vill ha är en liten smula frid / för lika väl som rosen den röda / skall 

även jag de maskarna göda." Här märker vi dubbelheten som rosen står för, kärleken som blir 

till och förödas precis som rosen som vissnar efter sin vackra blomning. Rosens liv blir en 

metafor för människans liv som också en dag ska vissna och "maskarna göda". Textjaget 

verkar i raden "Det enda jag vill ha är en liten smula frid" vilja stanna eller glömma tiden, 

även om han vet att döden är oundviklig. 

Rosen som metafor återkommer även i sången "En visa om ett rosenblad", här om den 

olyckliga kärlekens öde. Sången handlar om rosenbladet som i första strofen ramlar av då 
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rosen dör: "Det var en gång ett litet rosenblad / och rosen som hon växte på var röd. / Så föll 

hon av en dag, för då var rosen död. / Då for en yster vind förbi, då blev hon glad." Kanske är 

den döende rosen här en symbol för övergången till vuxenlivet, genom den döende 

ungdomen. Rosenbladet blir förälskad i vinden som för med sig henne till staden där de ska 

bo tillsammans.
30

 Men vinden visar sig vara "ett trolöst exemplar" och lämnar henne ensam 

kvar på marken. Bilden av kärleken som en vind för också tankarna till det tillfälliga eller 

flyktiga utan substans. Läsaren förstår att vinden till slut kommer släppa rosenbladet som 

oundvikligen kommer att falla till marken. 

Slutstrofen för plötsligt in berättaren i texten och pekar mot att det handlar om en 

personlig erfarenhet, en tidigare relation. Nu används återigen Rosenblad med versal, vilket 

ger texten en intressant vändning. Det som började som saga blir till ett kvalfyllt minne: "Och 

rosen som hon växte på var död. / Och vinden som hon älskade, han for. / Var natt går hon 

igen i rummet där jag bor. / Hon kallas Rosenblad och hennes färg är röd." Här handlar det 

inte så mycket om människans förgänglighet och död som om kärlekens förödande kraft. 

Samtidigt måste ett rosenblad vissna och dö, särskilt då rosen det kom ifrån är borta. Att vara 

ett rosenblad innebär då redan dödens oundviklighet. Att hennes färg i slutändan är röd 

verkar snarast vara ett minne som plågar berättaren likt en vålnad.  

För Bellman blir inte blomman på samma sätt en dubbel symbol för både kärlek och 

död. I den begränsade mån den används är det istället en symbol för människans liv som 

också en dag vissnar, som här i Fredmans Sång n:o 20: "Ja min matta hamn sig lutar / Liksom 

blomman till sin mull, / Och min hydda sig nu slutar / I sitt hvilorum så full. / Farväl Skönhet, 

Glans och Styrka! / Farväl Lycka, Lif och Hopp! / Gud lät Blomberg intet dyrka / Äfven 

Grafdörn för mig opp". Eller i Fredmans Epistel n:o 56 "Angående Mor Maja på Förgylda 

Bägaren.", tredje strofen: "Så sätt dig ned vid denna graf, / Du Nymph i din brånad på lustans 

haf; / Betänk, en blomma bröts nu af, / Som vällust gaf, / Magnat och slaf / Hon vällust gaf, / 

Tils hon af dödens glaf bröts af."  

I båda dessa exempel jämförs människan med blomman som vissnar. I det första fallet 

märker vi av ett slags kretsloppstänkande där blomman åter ska bli jord, återkommande i de 

välkända begravningsorden "Av jord är du kommen, jord ska du åter varda". I det andra 

exemplet är metaforen en avbruten blomma som vällust gav till både magnat och slav, alltså 

både rik och fattig. Här finns en liknande dubbelhet som hos Vreeswijk, blomman som både 

en symbol för det sköna och vackra, men också för döden. Vällusten handlar dock här snarare 
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om alkohol och fest då Mor Maja, som är den som begravs, jobbat på krogen Den förgyllda 

bägaren och därmed serverat både hög och låg. Blomman eller rosen som symbol för 

kärleken används alltså inte av Bellman som av Vreeswijk. 

En annan metafor för kärleken som används av Vreeswijk är elden. Även detta är en 

allmänt känd kärleksmetafor. Men hos Vreeswijk är den återigen dubbel: lågan och värmen 

som kärleken väcker men samtidigt vetskapen om att elden en gång kommer att slockna. Som 

det heter i sången "Tomtebloss", här ur första strofen: "Min älskling är som ett tomtebloss, / 

som ett tomtebloss lättantändlig." Och sedan ur den följande: "Som en mila röd är min 

älsklings glöd / men ingen glöd är oändlig. / Kallt är det för kolaren när milan är död. / Min 

älsklings glöd är så röd, så röd / men ingen glöd är oändlig." Tomteblosset som metafor för 

kärleken speglar en snabb förälskelse som snabbt brinner ut. Kolmilan är istället en 

långvarigare eldningsprocess.
31

 Kontrasten mellan dessa olika eldar slår fast budskapet, både 

stora och små eldar brinner till slut ut. Alltså ska även den starkaste kärlek till slut dö. En 

motbild, den eviga elden, finner vi dock i "Transkription för Søren Kierkegaard":  

 

Liggande under ett äppelträd såg jag min älskling nalkas. / Glödande hjärta! Jag såg in i solen att låta 

blicken svalkas! / Rikta rakt in i solen den glöd som, ack, visst alltid brann! / Lade sen kinden mot 

gräset. Och jag såg: Hon försvann. / 

 
Bröder, haven I henne sett? Hjälpen I mig att finna / henne varav jag den glöden har fått som aldrig 

slutar brinna. / Stå mig nu, vänner, bi! Säg mig alltså om ni såg! / Jag lät henne lugnt gå bort där jag i 

gräset låg. 

 

Här pratar diktjaget om den glöd som aldrig slutar brinna, alltså den evigt starka kärleken. 

Men det är samtidigt en förlorad kärlek, en kärlek som gick honom förbi. Kanske är det en 

och samma sak, en förutsättning för den äkta kärleken: att den är förlorad och icke-upplevd. 

Den äkta kärleken lever därmed kvar i drömmen, fri från livets prövningar. Det är en 

liknande känsla som i "Grimasch om morgonen": lyckan som något svårt att fånga men 

omöjligt att hålla kvar.  

Ytterligare en eldmetafor får vi i "Transkription till d’Artagnan", där följande strof är 

svaret på vad kärleken är: "Vet den är mer än mycket vin om natten. / Mera dess glöd än 

solens vid dagens mitt. / Den löser alla bojorna som du smitt. / För kärlek är ett glödgat svärd 

som sänks i vatten / och slocknar där." Här anar vi en mer erotisk betydelse, med det 

brinnande svärdet som doppas i vatten och slocknar. Den sexuella lusten skulle då vara elden 

och svärdet som en stark fallossymbol. Detta passar bättre ihop med Bellmans användning av 
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elden som symbol, exempelvis i Fredmans Epistel n:o 23 " Som är 

et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt 

år 1768." där Fredman förbannar sin mor, som skapat honom och hans, i stunden, miserabla 

tillvaro: "Du första gnistan til mit lif uptände; / Ach jag arma dräng! / Blott för din låga / Bär 

jag min plåga,".  

 

2.4. Dödens olika ansikten 

Döden återkommer i olika gestalter hos både Vreeswijk och Bellman. Hos den tidigare får vi 

ibland se en personifierad dödsgestalt, exempelvis i "Somliga går med trasiga skor": " Jag är 

en tvivelaktig figur, / duger ej mycket till. / Bakom ett hörn står döden på lur, / han tar mig 

när han vill." Döden är här personifierad, väntande i bakgrunden för att komma och hämta 

den döende. "Han tar mig när han vill" visar också på att döden kan komma när som helst, 

och påminner därmed om den äldre tiders dödsemblematik. Döden som lurande bakom 

hörnet visar på livets skörhet och uppmanar till vördnad och medvetenhet kring människans 

närhet till döden. En personifierad dödsgestalt verkar också förekomma i sången "Nu dagas 

det i öster", men kallas här värsten: "Men värsten slipar svärden / och drar i härnad ut / och 

alla mina vänner / blir huggna ned till slut." 

Bilden av döden med svärdet är återkommande genom historien
32

 och förekommer 

också hos Bellman. I Fredmans Epistel n:o 30 " Til Fader Movitz, under dess sjukdom, 

Lungsoten. Elegie." befinner sig Fredman vid fader Movitz sjuksäng, där Movitz ligger 

dödligt sjuk i tuberkulos. I bakgrunden skymtar en dödsgestalt med sitt svärd: "Drick ur ditt 

glas, se Döden på dig väntar, / Slipar sitt svärd, och vid din tröskel står. / Blif ej förskräckt, 

han blott på grafdörn gläntar, / Slår den igen, kanske än på et år." Hos Bellman är dessa 

emblem eller fasta typer ständigt förekommande, vilket gör att läsaren tydligt förstår 

symbolernas innebörd. Även här betonas människans osäkra livsvillkor och livets skörhet. 

Bellman beskriver här hur kroppen ser ut under sjukdomen men också orsaken till den 

stundande döden. Alkoholen och vinguden Bacchus blir i denna epistel både lovsjungen och 

anklagad: "Utur hans kärl [vingudens] din död i droppar flutit / helt oförmärkt med löje, sång 

och ro. / Ja, detta glas bedrövligt inneslutit / glödande maskar, vill du, Movitz, tro." 

  Döden förekommer också ofta som färjekarlen Charon, vars uppgift i den grekiska 

mytologin är att föra de döda över floden Styx till dödsriket.
33

 Det finns en rad exempel: "Nå 

som jag skådar, / Charon bebådar / Mig på sin svarta älf, Pling plang." (Ep. 58); "Men från 
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Charons mörka sund / Dödens blund / I dina blickar / Bådar snart din sista stund" (Ep. 34); 

"Snart nu mitt Timglas utrinner, / Charon ror alt hvad han hinner" (Ep. 79). Ytterligare ett 

exempel finner vi i Bellmans kanske mest kända epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i 

Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven." där begravningen av grälmakar Löfbergs 

maka målas upp. Fredman uttrycker sin sorg över vännens död men här finns också en vidare 

betraktelse över den egna dödligheten. Charon förekommer också här där han "vinkar från sin 

brusande älf".  

I raden "mer du din druva ej kryster" ställs livet, med vinet i centrum, mot döden, där 

berusning och fest inte längre finns. I Fredmans Epistel n:o 5 "Til the trogne Bröder på Terra 

Nova i Gaffelgränden." finns en liknande bild av druvorna som pressas: "Låt oss streta, / 

Arbeta, / Stampa, / Trampa, / Drufvorna prässa, ty än är det tid." Döden innebär istället att bli 

berövad festen och vinet, som i Bellmans sång 18: "Snart är jag rykt ur tidens sköte, / Och 

snart ur Bacchi armar förd;" Motsättningen mellan å ena sidan vinet, å andra sidan döden 

märks i Fehrmans redan nämnda koppling till de två glasen - vinglaset och timglaset, livet 

och döden. Samtidigt är Bellmans förhållande till flaskan inte så enkel - här finns också, likt 

Fredmans Epistel n:o 27 "Som är dess sista tankar.", en destruktiv kraft, vilket vi märker i 

slutraderna: "Hvem skall nu Flaskan befalla. / Torstig var hon och uttorstig är jag; / Vi ä 

torstiga alla." Det är flaskan som befaller, inte tvärtom. Törsten verkar här bli symbol för ett 

beroende som måste fyllas. Frågan är nu vem som står på tur till graven. 

Bellmans värld präglas av balansen mellan fest, kärlek och livslust och ensamhet, 

sjukdom och död. Hänvisningarna är många; timglaset, dödens pilar, Charon, stoft och aska. 

Dessa symboler och emblem förekommer ofta, exempelvis i Fredmans Epistel n:o 27 "Som 

är dess sista tankar.". I centrum står Fredmans i egenskap av urmakare ackompanjerad av 

tidens ständiga tickande: "Gubben är gammal, urverket dras, / Visaren visar, timman ilar. / 

Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas, / Kring buteljen strött sina pilar." Tiden håller på att 

rinna ut för den gamle mannen. Men det handlar också om döden i flaskan. Borta är här det 

oproblematiska ruset och istället infinner sig en sällsynt tanke om alkoholens destruktivitet. 

Pilarna som en symbol för döden är numera en utdöd bild som enligt Åke Janzon härstammar 

från Psaltaren.
34
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2.5. Den annalkande katastrofen 

Tanken om döden i makroperspektiv är återkommande hos Vreeswijk, och skiljer honom från 

Bellman. Det handlar här snarare om ett hot på samhällelig eller politisk nivå än det 

personliga dödshotet. I "Ballad på en soptipp", en av Vreeswijks första visor märker läsaren 

av ett tydligt synande av den rådande tiden. Femte strofen är en tydlig koppling till dåtidens 

kärnkraftsdebatt: "Jag är inte rädd för pesten, / den har jag fått sprutor emot / men radioaktiv 

klåda / av radioaktivt sot / är värre än tusen dödar / i hetaste Sahara. / Ifrån dem blir du aldrig 

bättre och aldrig nånsin bra". Alla strofer slutar med omkvädet "Förr var dag blir det bättre / 

men bra lär det aldrig bli" eller en snarlik variant av detta för att passa ihop med strofens text. 

Endast i två strofer "blir det inte bättre". Först den ovannämnda men också följande vers som 

handlar om de som inte har råd att skydda sig mot katastrofen: "Ack, goda råd är dyra / och 

dyra är säkra don. / Förslagsvis ett pansrat soltak / som kostar en halv miljon. / Men vart skall 

då de ta vägen / som inga miljoner ha, / som aldrig lär få det bättre / och knappast lär få det 

bra?". Detta säger något om Vreeswijks syn på samhället och den rådande debatten.  

Ytterligare en politiserad text finner vi i "Jag hade en gång en båt", där 

antikrigsbudskapet är tydligt. Varje strof börjar på ett liknande sätt: "Jag hade en gång en 

båt"; "Jag hade en gång en dröm"; "Det fanns en gång en soldat"; "Det fanns en gång en 

stad". Även slutet upprepas: "Svara mej, du: Var är den nu? / Jag bara undrar: / Var är den 

nu?", vilket påminner om formen i Pete Seegers klassiska protestsång "Where have all the 

flowers gone"
35

. I denna leder en fråga till en annan tills hela kretsloppet har avslöjats: Var 

har alla blommor tagit vägen? Flickorna plockade alla. Var har alla flickor tagit vägen? De 

har alla hittat en man. Var har alla männen tagit vägen? De har alla blivit soldater. Var har 

alla soldater tagit vägen? De har alla hamnat på kyrkogården. Var har alla kyrkogårdar tagit 

vägen? De har alla blivit blommor. En uppgiven och antydande känsla levereras med hjälp av 

samma upprepade fråga där endast ett ord byts ut, vilket skapar en framåtrörande handling 

där lyssnaren mer och mer blir medveten om sångens stillsamma protestförklaring. Båda 

visorna går också i slutet tillbaka till första strofens text och skapar på så sätt en slags 

kretsloppsupplevelse som markerar krigets meningslöshet men också dess ständiga 

fortsättning.  

 I "Visa vid Nybroviken" förekommer ett kontrasterande mellan, å ena sidan, den 

vackra utsikten, å andra sidan, makabra detaljer som döljer sig i skuggorna. Berättaren blickar 

ut över den vackra viken där motorbåtar åker över de dansande böljorna. Men därunder 
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"vrålar alla liken, / med cement kring foten ur sin grav." och "knotor flyter upp att oss 

bekransa, / knotor i en plastsäck synd och skam". Klas Gustafson skriver i boken Lyssnarens 

guide till Cornelis om denna sång som en konflikt mellan det privata och offentliga livet, 

vilket påminner om Ulf Carlssons syn på Vreeswijks olika roller. I texten befinner sig 

berättaren i sängen med en kvinna som kallar på honom. Men ständigt dras blicken ut mot 

fönstret och det som händer där utanför. Gustafson pekar på hur dåtida händelser kommer 

fram i texten: Dåtidens nya militärflygplan Viggen, kopplingen till rasismen i hänvisningen 

till "en sann german", de lik som hittades dumpade i Nybroviken, norrmalmstorgsdramat. 

"Först sedan sångens berättare har påmint sig själv och sina åhörare om hur närvarande 

döden, våldet, kriget och rasismen är, kan han lätta på trycket och bejaka kvinnans 

kärleksfulla invit[...]".
36

 Även här blir det alltså en slags påminnelse om döden som lurar runt 

hörnet, men här mer kopplad till samtiden och det politiska läget. Kanske skulle man kunna 

prata om en slags dödsemblematik på samhällsnivå där dödsmedvetenheten också handlar om 

att granska samhället. 

 

2.6. Kring graven 

Förgänglighetstematiken hos Vreeswijk förekommer i flera fall genom begravningsmetaforer. 

Hans kanske mest ödesdigra sång, fri från humoristiska sidospår heter "Fredrik Åkares 

morgonpsalm". Tonen är här dämpad och melankolisk och förstärks av de liknande 

inledningarna på de fyra stroferna: "Strö granris på min bädd"; "Strö granris på min pulpet"; 

"Strö granris vid min port," och "Lägg granris vid min grav." Varje strof slutar också med ett 

liknande omkväde och gör därmed denna bild genomgående i hela sången.  

I Sverige finns en gammal begravningstradition att "risa för lik", det vill säga strö ut 

granris på kistans väg till kyrkan under begravningsdagen. Även marskalkens nämnda 

sorgestav, en så kallad prestav, tillhör den historiska begravningscermonin.
37

 Även om man 

som läsare inte känner till dessa, idag utdöda, traditioner så förs tankarna till en slags folklig 

dödsrit. I sista strofen blir dock begravningssymboliken uttalad: "Lägg granris vid min grav. / 

Låt inga präster höras. / Gör vad som måste göras. / Marskalkar, bryt min stav. / Så faller det 

till sist dock / tre skovlar på mitt kistlock. / Nu får jag ge mig av. / Lägg granris vid min 

grav." Tankarna går lätt till Fredmans Epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset 

vid Danto bommen, diktad vid Grafven.", som innehåller samma dämpade ödesmättade 
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stämning och också har begravningsplatsen som scen. Vreeswijks användande av det 

utstickande "skovlar" måste se som en medveten referens till samma epistels följande rader: 

"Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där, / Byts til grus och klutar."  

Graven återkommer hos Vreeswijk, bland annat i sången "Rosa, skola vi dansa?". Här 

kan man märka av dödsdansmotivet, ett dödsemblem med många hundraårig tradition, där 

döden leder sina offer i en långdans till dödsriket.
38

 Men här går dansen bokstavligt rakt ned i 

graven: "Rosa, skola vi dansa / - hej Rosa, hej Rosa! / Smärtorna kan vi glömma av, / dansa i 

tripp och dansa i trav / ned i din grav!" Ytterligare exempel på texter med graven som scen är 

"Lasse liten blues" och "Balladen om Nils Johan Einar Ferlin". Ibland är dock gravmotivet 

mer subtilt som i "Blues för Fatumeh", där rosen, som tidigare nämnts, förknippas med 

döden: "Ta du dina rosor och släng dem i en grop / eller låt dem blåsa bort genom ditt galler. / 

Eller ska elefanterna få krossa alltihop / medan natten obönhörligen faller? / Som en tretti 

tons truck, Fatumeh. / Som en sista suck, Fatumeh."  

Sången framstår som ett försök att stoppa Fatumehs liv som missbrukare, här ur 

början av tredje strofen: "Jag minns när du var liten - du var så söt och snäll, / nu tänker du 

mest på heroinet." Rosorna kan i detta fallet ses som en symbol för ungdomen och livet, vilka 

Fatumeh kan förbruka på två sätt. Antingen slänga dem i en grop, det vill säga dö, eller låta 

dem blåsa bort genom sitt galler, alltså hamna i fängelse. Att lägga rosor i graven är en 

tradition vid jordfästning. Här blir dock metaforen dubbel då blomman även står för livet. Det 

blir därmed Fatumeh som kastar bort rosorna, ned i sin egna grav. Hon blir därmed ansvarig 

för sin egna död. 

Bellmans användning av graven som scen är ofta återkommande och begravningarna 

är många. Förutom Fredmans Epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset 

vid Danto bommen, diktad vid Grafven." kan nämnas ep. 38 "Rörande Mollbergs Paradering 

vid Corporal Bomans Graf."; ep. 54 " Vid Corporal Bomans Graf på 

St. Cathrina Kyrkogård."; ep.56 " Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren." och Fredmans 

Sång n:o 27 "Ur vägen". 

 

2.7. Jämlikheten inför döden 

I flera av Vreeswijks texter möter vi förgänglighetstemat ur en nästan likgiltig synvinkel. 

Blicken är här vidare och ser på människans tillvaro nästan som del i ett kretslopp, som i 

"Somliga går med trasiga skor", tredje strofen: "Vem bryr sig om hur dagarna går? / Dom 
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vandrar som dom vill. / Medborgare, om ett hundra år / finns du ej längre till. / Då har nån 

annan tagit din stol, / det vet du inte av. / Du känner varken regn eller sol / ner i din mörka 

grav". Här ser vi återigen prov på Vreeswijks distanserade perspektiv på livet. Döden 

behandlas med en axelryckning som en del av livets kretslopp - inget att göra åt. 

Medborgartilltalet skapar en känsla av jämlikhet, inte helt olikt det kommunistiska "kramrat". 

Samma tema, dock i mer komisk tappning, återkommer i "Ballad om hundra år" där kända 

historiska och litterära karaktärer förekommer i verserna: "Romeos Julia som var i / 

ungdomens fagra blomningsvår, / är lika död som Mata Hari. / Men vad gör det om hundra 

år?" Vreeswijk frågar i texten var alla dessa människor finns nu och varje strof slutar med 

omkvädet "Vad gör det om hundra år?", vilket betonar mänsklighetens meningslöshet och 

tidens slutliga vinst. Budskapet sammanfattas i sista strofen: "Medborgare, vem kan förklara / 

att döden aldrig stilla står? / Alla måste vi hädan fara. / Men vad gör det om hundra år?" Detta 

visar återigen på Vreeswijks utvidgade perspektiv på människan och mänskligheten som 

helhet i kontrast till den enskilda erfarenheten. Återigen medborgartilltalet, en symbol för det 

allmänmänskliga. 

 Bellmans texter visar också prov på en slags jämlikhetstanke inför döden exempelvis i 

Fredmans Sång n:o 19. Både minsta fågel och den stoltaste örn går i slutändan samma öde till 

mötes i vad som kallas naturens lag: "En Tätting och den stolta Örn / De måste samma våld 

förnimma; / Alt suckar för Naturens lag / Men Bacchus ler, likså gör jag." Samma tanke går 

igen i den flera gånger citerade Fredmans Epistel n:o 81 "Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset 

vid Danto bommen, diktad vid Grafven.", andra strofen: "Ach längtansvärda och bortskymda 

skjul, / Under de susande grenar, / Där Tid och Döden en skönhet och ful / Til et stoft 

förenar!" Här handlar det inte om likgiltighet som hos Vreeswijk utan om en uttalad längtan 

till döden, där alla människor till slut ska bli samma stoft. Här närmer sig Bellman ett mer 

socialt samhällsperspektiv där döden framstår som en efterlängtad vila från det karga 

jordelivet. Ännu mer framkommer ett klassperspektiv i Fredmans sång nr 21 "Så lunka vi så 

småningom". Här räknas en rad olika människor upp i de olika stroferna: soldater, fyllbultar, 

rika och fattiga. I slutet av varje strof slutar de dock i samma jord, här ur strof två: "Du vid 

din remmare och präss, / Rödbrusig och med hatt på sned, / Snart skrider fram din likprocess 

/ I några svarta led; / Och du som pratar där så stort, / Med band och stjernor på din rock, / 

Ren snickarn kistan färdig gjort, / Och hyflar på des lock." Slutsatsen i denna sång blir dock, 

som så ofta hos Bellman, att skåla och ta vara på ögonblicket innan döden tar dig. 
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3. Sammanfattning 

Tid, död och förgänglighet spelar onekligen en viktig roll för Cornelis Vreeswijks 

författarskap och visar sig på olika sätt. Han inspireras dels av äldre tiders dödsemblematik, 

exempelvis rosen som dubbel symbol för kärleken och döden samt dödsdansmotivet. Detta 

kombineras ofta med stark ironi, vilket ofta skapar ett tvetydigt intryck mellan humor och 

allvar. Precis som hos Bellman är alltså inte förgänglighetstematiken endast kopplad till de 

allvarliga dödsklingande texterna utan finns ständigt i bakgrunden. Hos Bellman blir 

slutsatsen ofta en uppmaning att ta vara på nuet och leva för stunden, då döden kan komma 

när som helst. Hos Vreeswijk blir dock texterna mer brokiga och mångtydiga och 

humoristiska texter får ett stråk av allvar som skänker ett extra djup till vad som annars hade 

varit plattare sånger. Dödsemblematikens tanke verkar finnas här: den ständiga påminnelsen 

om den egna dödligheten och tidens förgänglighet för att mana till besinning och bort från 

högmod. 

 Döden är närvarande hos båda författarna dock främst hos Bellman. Här är Charon 

dödens centralgestalt medan Vreeswijks dödsbild är mer anonym. En skillnad är dock 

Vreeswijks skildrande av döden eller katastrofen på en samhällelig nivå, något som inte finns 

hos Bellman. Kriget, atombomben och miljön blir för Vreeswijks ett sätt att gestalta döden i 

ett vidare perspektiv. Här blandas alltså politiken och förgänglighetstanken. Hos båda 

författarna framkommer dock även en slags jämlikhetstanke inför döden som klingar väl ihop 

med dödsemblemtanken: att mana till besinning och bort från hybris och övermod. 

 Bellmans så ofta situerade perspektiv, framför allt genom Fredmans ögon, gör att det 

subjektiva skildrandet dominerar. Vi befinner oss så att säga i Fredmans skor och därmed 

hans rusfyllda verklighet utan något objektivt utifrånperspektiv. Detta skiljer honom från 

Vreeswijk som ofta kan sägas göra det motsatta: distansera sig i sitt berättande för att istället 

kunna skildra missbruk, hustrumisshandel eller prostitution med en käck axelryckning. Död, 

olycka och förgänglighetstematiken förs därmed ofta fram på ett nästan lekfullt sätt, snarare 

än den värdiga ton som vi hittar i Bellmans elegier, exempelvis "epistel 81. Vreeswijks 

komiska texter kan i en mening vändas i melankoli, eller som Klas Gustafson skrev "[...] går 

det att finna ens en vistext där lycka inte är granne med förgängelse?"
39

. Dessa chockartade 

kontraster, som också blev hans signum som artist och låtskrivare, förmedlar en särskild sorts 

besk realism som samtidigt synar hela det svenska välfärdssamhället. I några ovanliga fall är 
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tonen helt fri från humor, exempelvis i "Fredrik Åkares morgonpsalm" vilket skapar en 

annan, mörkare sida av Vreeswijks författaskap.  

 Förutom detta vidgade perspektiv är kärlekssynen den största skillnaden mellan 

författarna. För Vreeswijk kan kärleken vara ett sätt att trotsa tidens gång, eller åtminstone 

skapa känslan av detta. Samtidigt gestaltar han den genom rosen och elden, två symboler som 

i sin dubbelhet också står för förgänglighet: rosen som vissnar och elden som slocknar. Hos 

Bellman får kärleken istället mindre plats och är snarast en källa till kval och därmed ett av 

livets bekymmer som endast vinet rår på.  
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Bilagor 

 

Använda texter av Cornelis Vreeswijk 

 
 

Polaren Pär hos det sociala 
- Tjena assistenten! Jo, du förstår 

det är samma visa idag som igår. 

Jag behöver stålar till en fika och en macka, 

får jag loss en tia så ber jag att få tacka 

sociala nämnderna, samt lovar och svär 

/:att inte köpa brännvin för pengarna, sa Pär.:/ 

 

-Nix! sa assistenten, hårt och brutalt, 

inte ett rött öre blir här utbetalt. 

Här hjälper varken böner eller klagosånger: 

En spänn till tunnelbanan och två matkuponger. 

Och kommer du i morgon, så kom i nyktert skick! 

/:-Äh! Kyss du mig i häcken! sa Polaren Pär och 

gick.:/ 

 

Jag mötte Pär vid tunnelbanestation' 

och sen han förklarat sin situation 

åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden 

och kom så småningom till Den Gyllene Freden. 

Och när vi väl suttit i några timmar där 

/:in kommer assistenten som hade nobbat Pär.:/ 

 

-Tjena, assistenten! Välkommen hit! 

sade Pär och doftade påtagligt sprit. 

-Usch, sa assistenten, men med moderat betoning. 

Tänk att få se Pär i denna syndens boning. 

Vem kunde tro du hade råd med sånt här? 

/:-Äh! det ska du ge fan i! sa Polaren Pär.:/ 

 

Sist vi sågs, sa Pär, var jag asocial. 

Men nu är jag hemma i Fredens lokal. 

Här är vi alla lika goda, ska du veta,  

magra tjocka och beniga och feta. 

Kan du bara pröjsa, är du en ärans man. 

Och kan du inte pröjsa, så snacka med han! 

 

Och därvid pekade Pär åt mitt håll, eftersom jag  

råkade stå alldeles bredvid där - det var nämligen  

jag som hade hand om pengarna den dagen. Och  

följaktligen bar det sig inte bättre än att: 

 

Pär och assistenten och jag, det gör tre, 

vi drack på min bekostnad, medborgare, 

Så är det nämligen inom det sociala: 

Kan ej den ena, får någon ann betala. 

Det gör detsamma vem som blir finansiär. 

/:-Men skål för kapitalet! sa polaren Pär.:/ 

 

 

Ballad om en gammal knarkare 
In kom en gammal knarkare på Klara Polisstation, 

hans skor var våta och hans ögon kalla, 

Och när han skulle tala fick han inte fram en ton 

för han kunde varken sjunga eller tjalla. 

 

Vi la honom i en ensamcell: hans säng var våt av 

blod. 

Så småningom gick han in och ut som barn i huset. 

En vacker dag dök han plötsligt upp med ett brev 

och på brevet stod: 

"Jag offrar mina skor för det gröna ljuset..." 

 

Och alla började skratta åt vad som där stod 

Och alla telefoner började ringa! 

Och våran kommissarie han skrek i vredesmod: 

"Vi vill ha glada buskap eller inga!" 

 

Men jag öppnade brevet och jag läste som så: 

"Hej bröder, lyssna nu till min historia. 

En gång var jag en vacker prins och lycklig som få. 

Min faders stolthet! Och min moders gloria! 

 

En vacker dag emellertid, tog jag min första sil. 

Då öppnades min ögon och jag skåda' 

bland alla stackars jävlarna som lever i fil 

och bor och dör och äter i en låda. 

 

Så jag gav bort min arvedel till första bästa svin 

som sprang iväg och köpte sig en fylla 

Och jag bytte bort mitt vackra slott mot amfetamin 

som jag hade i små kapslar på en hylla. 

 

Min fader dog av vrede och min moder dog av gråt 

och jag blev hatad utav mina bröder! 

Men jag gav fan i detta och jag gnolade en låt 

där ja bodde i en svinkvart på Söder. 

 

Det sista som jag bytte bort det var min vackra röst 

mot Adams äpple. Och för fagra Eva. 

Och lade mig att vila mellan två kvinnobröst 

för jag var trött, jag ville inte leva." 

 

Här slutade brevet - inget öga torrt. 

Och våran kommissarie röt: "För satan! 

Få ut den fan ur cellen! Och se till att han kommer 

bort!" 

Så där låg snart vår knarkare på gatan. 

 

Då ljöd en röst från himmelen så klar och så ren: 
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"Låt alla era skenkänslor fara! 

Ty denna vackra prins han gav bort allt vackert 

sken 

därför skall han evinnerligen vara!" 

 

Man trodde ju Gud fader här i vår stad 

knappt skulle bli tillstädes - ja det trodde du, ja! 

Men femti gamla knarkare som han, stod i en rad 

och dom stampade och skrek: "Halleluja!" 

 

Och fyra ljuva änglar tog hjärtat ur hans kropp 

och la det i en plastpåse med hans spruta. 

Och sedan steg dom sakta emot himmelen opp. 

Och nu är klockan mycket. Dags att sluta! 

 

 

Bön 
Käre Herre, välsigna denna min måltid 

som är helt uppbyggd av kemikalier! 

Det var måltider förr också, men 

numera är dom 

varudeklarerade. Således 

elektrifierar jag mitt bröd. 

Smöret 

innehåller på inrådan av Försvarets 

forskningsanstalt 

enzymer. Rena bomben. 

That's all right daddy, don't blow your cool! 

 

Käre Herre, välsigna morgongymnastiken! 

Jag deltar visserligen inte 

men jag lyssnar! Jag kan 

stänga av radion. 

Sänka volymen. 

Och jag behöver inte göra kjnäböjningar 

ännu. 

Det är frihet det. Tack Herre! 

Thanks for nothing! 

 

Käre Herre! Välsigna min säng!  

Tack för dom blommiga lakanen 

som påstås göra damer 

tillmötesgående 

- ja, rent av upphetsade! 

 

Tack käre Herre, för att jag inte blir upphetsad.  

Det är väl alltid något? Tack! 

Och det vill jag göra kristallklart 

för samlevnadsexperten som har rått mig 

att byta till svarta lakan 

när det blir dags nästa gång. 

Hon är också ett av dina barn, Herre. Därför:  

Thanks again! 

 

Tack käre Herre, för cigaretterna! 

Dom gör livet lättare att leva! 

Och luften lättare att andas. 

Tack för luften och förresten. Även 

om den inte är din 

helt och hållet 

- numera. Right? 

 

Det finns mycket jag vill tacka dig för, Herre: 

Avloppssystemet t.ex. Och trafiken. 

Heltäckande mattor. Söm,ntabletter. 

Televisionsapparater. 

Men jag hinner tyvärr inte. Ty jag ser att 

tiden lider. Men det visste du väl förut? 

Amen. 

 

 

Rörande vindriktning 
- Vad blåser det för vind i dag?  

Det ger jag väl an fan i! 

Jag vänder inte kappan jag,  

att fånga en orkan i! 

Vad rör det mig åt vilket håll 

vind blåser över Lethe? 

För in det i ditt protokoll 

och far sen åt helvete! 

 

- Var står du nu? Den dag som är 

i dessa galna tider? 

- Så vitt jag vet, står jag väl här 

och ser att tiden lider.  

Min hjärna är en boxningsboll, ett timgals för 

sekunder. 

För in det i ditt protokoll 

och drag ett streck därunder! 

  

- Spion? Kurir? Pacifist? Agent?  

Hur vill du bli beskriven? 

Enligt ett annat dokument 

har du visst gått på driven? 

- Att man är satt under kontroll 

hör till vardagsrutinen. 

Med eller utan protokoll  

sitter man i maskinen. 

 

- Där får du lära dig veta hut!  

- Förlåt att jag avbryter:  

Det rinner papper ur din trut, 

du är en bluff som ryter. 

En fjärt i uniform, vad sen? 

En humbug - och inget mera. 

God vind om du får storm, min vän!  

Farväl med dig! Passera. 

 

 

Somliga går med trasiga skor 
Somliga går med trasiga skor, 

säg vad beror det på? 

Gud fader som i himmelen bor 

Kanske vill ha det så. 

 

Gud fader som i himmelen bor 

blundar och sover sött. 

Vem bryr sig om ett par trasiga skor 

när man är gammal och trött? 
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Vem bryr sig om hur dagarna går? 

Dom vandrar som dom vill. 

Medborgare, om ett hundra år 

finns du ej längre till. 

 

Då har nån annan tagit din stol, 

det vet du inte av. 

Du känner varken regn eller sol 

ner i din mörka grav. 

 

Vem bryr sig om hur nätterna far? 

Jag bryr mig inte ett spår. 

Bara jag får ha mitt ansikte kvar 

dolt i min älsklings hår. 

 

Jag är en tvivelaktig figur, 

duger ej mycket till. 

Bakom ett hörn står döden på lur, 

han tar mig när han vill. 

 

Somliga går med trasiga skor 

tills dom har slutat gå. 

Djävulen som i helvetet bor 

får sig ett gott skratt då. 

 
 

Balladen om herr Fredrik Åkare och 

den söta fröken Cecilia Lind 
Från Öckerö loge hörs dragspel och bas 

och fullmånen lyser som var den av glas. 

Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind 

med lilla fröken Cecilia Lind. 

 

Hon dansar och blundar så nära intill, 

hon följer i dansen precis vart han vill. 

Han för och hon följer lätt som en vind. 

Men säg, varför rodnar Cecilia Lind? 

 

Säg, var det för det Fredrik Åkare sa: 

Du doftar så gott och du dansar så bra. 

Din midja är smal och barmen är trind. 

Vad du är vacker, Cecilia Lind. 

 

Men dansen tog slut och vart skulle dom gå? 

Dom bodde så nära varandra ändå. 

Till slut kom dom fram till Cecilias grind. 

Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind. 

 

Vet hut, Fredrik Åkare, skäms gamla karln! 

Cecilia Lind är ju bara ett barn. 

Ren som en blomma, skygg som en hind. 

Jag fyller snart sjutton, sa Cecilia Lind. 

 

Och stjärnorna vandra och timmarna fly 

och Fredrik är gammal men månen är ny. 

Ja, Fredrik är gammal men kärlek är blind. 

Åh, kyss mig igen, sa Cecilia Lind. 

 

Oj, vad jag var lycklig i natt! 

Gosse, vad jag var lycklig inatt! 

Där låg jag och gotta' mig alldeles platt, 

drömde att allting var alldeles grönt, 

kaninerna skutta' och hade det skönt. 

Oj, vad jag var lycklig i natt! 

Jo, det var en natt som satt bra där den satt! 

 

Oj, vad jag var lycklig inatt! 

Palme var bombad och Sträng var schack matt.   

Vargen sa pling och apan sa plång. 

Varennda polis tappa' bort sin batong. 

Oj, vad jag var lycklig inatt! 

Jo, det var en natt som satt bra där den satt! 

 

Oj, vad jag var lycklig inatt! 

Kärleken locka' och lekte tafatt. 

Dam nummer ett sa: "Jag elsker dig så!" 

"Ja, det gør jeg sgu også", sa dam nummer två., sa 

dam nummer två. 

Oj, vad jag var lycklig i natt! 

Jo, det var en natt som satt bra där den satt! 

 

Jo, det var en sjusärdeles natt! 

Men här om dan såg jag hur det var fatt. 

Där stog jag och pinka' och släppte små skrin. 

Tackom och lov för penicillin! 

Det fanns visst mask i min rosenrabatt. 

Men jag lovar det var en sjusärdeles natt! 

 

 

I natt jag drömde något som... 
I natt jag drömde något som  

jag aldrig drömt förut. 

Jag drömde det var fred på jord 

och alla krig var slut. 

 

Jag drömde om en jättesal 

där stadsmän satt i rad. 

Så skrev dom på ett konvolut 

och reste sig och sa: 

 

Det finns inga soldater mer, 

det finns inga gevär, 

och ingen känner längre till 

det ordet militär. 

 

På gatorna gick folk omkring  

och drog från krog till krog 

och alla drack varandra till 

och dansade och log. 

 

/:I natt jag drömde något som 

jag aldrig drömt förut. 

Jag drömde det var fred på jord 

 och alla krig var slut.:/ 

 

 

Jag hade en gång en båt 
Jag hade en gång en båt 

med segel och ruff och köl, 
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men det var för länge sen, så länge sen. 

Svara mej, du: Var är den nu? 

Jag bara undrar: Var är den nu? 

 

Jag hade en gång en dröm, 

jag trodde att den var sann. 

Så väcktes jag ur min sömn, och drömmen 

försvann. 

Svara mej, du: Var är den nu? 

Jag bara undrar: Var är den nu? 

 

Det fanns en gång en soldat, 

Han kysste sin mor farväl. 

Han sa till sin flicka: Du, jag kommer igen. 

Svara mej, du: Var är han nu? 

Jag bara undrar: Var är han nu? 

 

Det fanns en gång en stad, 

i parkerna lekte barn. 

Så släppte man ner en bomb, och staden försvann. 

Svara mej, du: Var är den nu? 

Jag bara undrar: Var är den nu? 

 

Jag hade en gång en båt, 

Jag drömde en dröm en gång, 

Men det var för länge sen, så länge sen. 

Svara mig, du: Var är dom nu? 

Jag bara undrar: Var är dom nu? 

 
 
Veronica 
Veronca, Veronica: Var är din blåa hatt? 

Din älskling letar efter den allt i den mörka natt. 

Din älskling är försvunnen. han kommer ej igen 

när det dagas. 

 

Veronca, Veronica: Slå upp din parasoll! 

Din vän har gått ifrån dig, men spelar det nån roll? 

Det finns så många andra, du hittar säkert en 

när det dagas. 

 

Veronica, Veronica: Ditt ena strumpeband 

har stulits utav någon som saknar dig ibland. 

På natten är han borta, men minns du honom än 

när det dagas? 

 

Men tycker du, Veronica, att morgonen är grå 

och ångrar att du någonsin lät honom gå? 

Spring bort till telefonen och ring till din vän 

när det dagas. 

 

Veronica, Veronica: Släpp ner ditt långa hår 

och se din vän i ögonen och säg att han får. 

Och somna i hans armar och vakna lycklig sen 

när det dagas. 

 

 

Grimasch om morgonen 

Nu faller dagg och nu stiger sol 

men det kan du inte höra. 

Du ligger utan blus och kjol 

med läpparna mot mitt öra. 

Tala nu allvar, ber du bestämt: 

Du skrattar visor och du sjunger skämt. 

Du kan, men vill inte göra 

en sång om lyckan den sköra. 

 

Nu stiger sol och nu faller dagg 

för fattigt folk och för rika. 

Men lyckan har en förgiftad tagg 

som man bör noga undvika. 

Hon stannar gärna i några dar 

men när du vill hålla henne kvar 

blir hennes ögon iskalla 

och du blir bitter som galla. 

 

Nu faller daggen för utan ljud 

och gräs och blader blir våta. 

Och varje morgon står solen brud 

fast inga brudpsalmer låta. 

Ann-Katarin, du ska veta att 

det finns en lycka som dör av skratt. 

Men den vill smekas om natten 

och den är stilla som vatten. 

 

Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, 

och lyssna på något viktigt: 

Det finns ett särskilt slags ädelt vin 

som man bör njuta försiktigt. 

För om man dricker det utan sans 

förlorar det sin forna glans 

och du får kvar en tom flaska 

och bittra tårar. Och aska. 

 

 

Rosenblad, Rosenblad 

Rosenblad, Rosenblad. 

Kom, gör mitt hjärta glad! 

Kom, gör mig glad och matt! 

Glömma mitt jag i natt 

är vad jag vill. 

Efter vårt stjärnefall 

ge mig en öl, en kall 

och drick mig till! 

 

Rosenblad, vakna nu! 

Tiden har gått itu, 

tiden är inget alls, 

timmarna dansa vals 

över din säng. 

Månen kan vara sol, 

ta hit en bra fiol 

och armen sväng! 

 

Rosenblad, Rosenblad. 

Allting är maskerad. 

Allting är ingenting. 

Fiolen går runt i ring 

år efter år. 
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Fullmåne mitt på dan, 

stjärnorna ger vi fan. 

Skål och gutår! 

 
 

Personliga Person 
Personliga Person satt  

en morgon vid frukostbordet, 

läste i morgonbladet att 

det senaste lustmordet  

bjöd på en mängd pikanta detaljer: 

Mördaren hade använt vissa attiraljer  

- dessa nämndes i bladet.  

Och det var ju bra det!  

 

Personliga Persons fru  

och hans vidriga dotter,  

de sutto i sina särkar ännu  

och sina papiljotter.  

Person såg på dem med föga sympati  

och i sitt stilla sinne tänkte Person: Tvi!  

- fast han ingenting sade. 

Och det var ju bra det! 

 

Personliga Person far  

med bussen som alla andra. 

I överrock och med handskar och hatt  

låter han sina tankar vandra . 

Och tankarna far precis som dom vill  

och ingen hade kunnat gissa sig till  

vad slags tankar han hade.  

Och det var ju bra det! 

 

Personliga Person far 

mot hemmet per tunnelbana . 

En trettiosjua brännvin har  

han med sig av gammal vana . 

Sen spöar han sin fru med dunder och med brak  

och somnar som ett svin och vaknar som ett vrak. 

Men se, roligt det va det! 

Och det var ju bra det! 

 

Personliga Person står  

i telefonkatalogen  

och om du dom rätta siffrorna slår  

så svarar han glad i hågen: 

Javisst finns det många Persöner, men  

Personliga Person finns det bara en! 

Och det råkar va' jag det!  

Och det var ju bra det! 

 

 

Alices snaps 
Alices snaps på bordet står. 

Helan kommer och helan går. 

Kräftan är röd och kvällen blå 

och Alice har svårt för att stå. 

Far han är full och amorös, 

klappar om Alice, sin egen tös. 

Mor är orolig, kan man tro 

och dricker han snaps för var klo. 

Månen är full, kvällen är varm, 

mor spiller pilsner på sin barm. 

Far han ger hals på nordiskt vis: 

- Ta hit en ny snaps åt Alice! 

 

Alices snaps är immig och kall. 

Brännvin gör nytta i alla fall. 

Herrerna spanar in Alices lår, 

hon mister sin mödom i år. 

Pappa är svartsjuk som en get, 

allt måste ske i hemlighet. 

Mor hon vet mer än Alice tror. 

Än sedan då? Vive l'amour! 

Pappa är full, spyr i en spann. 

Lyktorna rör sig av och an. 

Det blir äktenskaplig kris: 

- Ta hit en ny snaps åt Alice! 

 

Alices snaps är stor och sval. 

Värden håller ett slipprigt tal. 

Alice blir röd och kvällen grön 

och far faller ihop med ett stön. 

Honom får mamma kånka på. 

Han blir placerad i en berså. 

Sen fortgår festen emellertid 

och månen hon småler därvid. 

Alice är röd, mamma är sur: 

- Far din skall alltid spåra ur. 

Usch en sån karl, en riktig gris! 

- Ta hit en ny snaps åt Alice! 

 

Alices snaps är här igen. 

Alice, tänker du tömma den? 

Herrarna kommer i samlad tropp 

och samlas kring Alices kropp. 

Hon är full, hennes kjol för kort 

Mor hon tittar förbittrad bort. 

Kjolen är kort och brösten små,  

trevliga att titta på. 

Alice min vän, här är ditt liv! 

Stå upp och ta ett viktigt kliv. 

Alice är kvällens första pris. 

- Ta hit en ny snaps åt Alice! 

 

Alices snaps står orörd kvar. 

Hon har stuckit från mor och far. 

Längst bort i mörkret, jo jag svär, 

lär hon sig hur kärleken är. 

Alice viskar: - Nej, snälla släpp! 

Värden kopplar ett vackert grepp. 

Alice tvekar, men ack och ve, 

nu sker det som ändå skall ske. 

Alice, min vän, så kan det gå. 

Män kan du inte lita på. 

Nu har du klarat din första kris. 

- Ta in en konjak åt Alice! 
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Till visans vänner 

Kära bröder, tagom glasen, 

än är tid att dricka ur! 

Världen har ej gått i kras än, 

den finns kvar än, eller hur? 

Låt oss därför lustigt dricka, 

glömma bort i morgon dag, 

krig och bomber, magsur hicka, 

kärleks kval och ödets slag! 

 

Sorgen bor i sump och sankor, 

växer där förr glädjen rått. 

Men i söder växer rankor 

som en gång prins Bacchus sått. 

Höjom glasen! Drickom varligt! 

Smakom av med välbehag! 

Döden som vid näsan drar dig 

drar vid näsan du idag! 

 

Skulle vi på döden tänka 

då vi samlas här ikväll? 

Låt oss den i vinet dränka 

som gör var man glad och säll. 

Kanske att den fule styggen 

bliver oss en suparvän? 

Tager lien dän från ryggen 

och i hörnet ställer den! 

 

Skulle vi på ödet grubbla 

som så grymt bedrager oss? 

Skall på skönhets svek vi snubbla 

när hon så behagar oss? 

Kära vänner, bort och undan 

från allt slikt som sinnet stör! 

Drickom ur och nästa rundan 

någon väl betalar för! 

 

Skulle vi kärleken klandra 

att hon oss förmenar sig? 

Ack, hon önskar ensam vandra, 

därför ej förenar sig. 

Kära bröder, tagom glasen, 

än finns tid att dricka ur! 

Världen har ej gått i kras än, 

den finns kvar än, eller hur? 

 

 

Huvudlösen för aftonen 
Det bor en mås på taket, den är så vit och fin 

Den finns där alla sommarens dagar. 

Den flyger bort närhelst den behagar. 

Den låter som John Coltrane i en helvetesmaskin 

och man vet ej om den skrattar eller klagar. 

Nej, man vet ej om den skrattar eller klagar. 

 

Det bor en mask i mullen och den är hal av slem 

och hans dag är lika dunkel som natten. 

Ja, hans dag är lika dunkel som natten. 

Ej har den något huvud och blott en enda lem. 

Och den livnär sig på rötter och på vatten 

och den bor här utanför i rabatten. 

 

Och uti den rabatten där växer det en ros. 

Gud signe, som henne växa låter. 

Och give henne tröst när hon gråter. 

För när masken går i rötterna, stämmer rosen upp 

en blues 

och hon skriker, fast det ingenting låter. 

Men bladen faller bort när hon gråter. 

 

Om våren, om våren är en bedräglig tid 

då alla glada visorna skrödas 

och kärleken blir till och förödas. 

Det enda jag vill ha är en liten smula frid 

för lika väl som rosen den röda 

skall även jag de maskarna göda. 

 

 

En visa om ett rosenblad 
Det var en gång ett litet rosenblad 

och rosen som hon växte på var röd. 

Så föll hon av en dag, för då var rosen död. 

Då for en yster vind förbi, då blev hon glad. 

 

För vinden var en glad och eldig fyr 

som var på väg från söder emot nord. 

Han blåste hennes öra fullt av fagra ord. 

Kom hjärtevän, sa vinden, kom! Då blev hon yr. 

 

Hon kunde inte motstå det han sa, 

hon skänkte honom allt varom han bad. 

Han förde henne med sig till den stora stad. 

Här ska vi bo vi två, sa han, och hon sa ja. 

 

Men vinden var trolöst exemplar 

som bara ville tumla runt i skyn. 

Han blåste henne från sig, hon föll ned i dyn. 

Sen for han hastigt bort från stan, och hon blev 

kvar. 

 

Skulle ni se ett blomblad någonstans 

bland skräp och smuts här i vår glada stad, 

minns att hon en gång var ett vackert rosenblad. 

Hon älskade en vind en gång och hon blev hans. 

 

Och rosen som hon växte på var död. 

Och vinden som hon älskade, han for. 

Var natt går hon igen i rummet där jag bor. 

Hon kallas Rosenblad och hennes färg är röd. 

 

 

Tomtebloss 
Min älskling är som ett tomtebloss, 

som ett tomtebloss lättantändlig. 

Hon brinner hett när hon sprakar loss. 

Min älskling är som ett tomtebloss, 

som ett tomtebloss lättantändlig. 

 

Som en mila röd är min älsklings glöd 

men ingen glöd är oändlig. 
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Kallt är det för kolaren när milan är död. 

Min älsklings glöd är så röd, så röd 

men ingen glöd är oändlig. 

 

Min älskling är som ett tävlingslopp 

där ingen av oss kan vinna, 

där ingen hinner den andre opp. 

Min älsklings älskog är ett tävlingslopp 

där ingen av oss kan vinna. 

 

Ja, kärleken är som ett tomtebloss, 

som ett tomtebloss lättantändlig. 

Den brinner röd när den drabbar oss. 

Min själ, jag är som ett tomtebloss 

och ingen glöd är oändlig. 

 
 

Transkription för Søren Kierkegaard 
Liggande under ett äppelträd såg jag min älskling 

nalkas. 

Glödande hjärta! Jag såg in i solen att låta blicken 

svalkas! 

Rikta' rakt in i solen den glöd som, ack, visst alltid 

brann! 

/:Lade sen kinden mot gräset och jag såg, hon 

försvann 

Lade sen kinden mot gräset. Och jag såg: Hon 

försvann.:/ 

 

Bröder, haven I henne sett? Hjälpen I mig att finna 

henne varav jag den glöden har fått som aldrig 

slutar brinna. 

Stå mig nu, vänner, bi! Säg mig alltså om ni såg! 

/:Jag lät henne lugnt gå bort där jag i gräset låg.:/ 

 

 

Transkription till d’Artagnan 
Om aftonen då solen var utbrunnen 

tog jag min luta, gick till hennes hus: 

Låt opp, min Iris! Men släck ut ditt ljus. 

Ty aftonsolens rodnad är utbrunnen 

och jag är här. 

 

Men hon var grym, min Iris, och skräckslagen. 

Och band och bojor bor i hennes sköte. 

Fastän vårt blod oss bönföll om ett möte, 

oss båda! ja! -höll hon sin dörr åtrdragen 

för mitt begär. 

 

I ve och vånda slog min hand min luta. 

Och åtrå bar min röst utöver tvekans rand. 

Och solen var utbrunnen. Men en brand 

oss båda härjar! Mäktar vi bortskjuta 

det oss förtär? 

 

Då sade Iris: Branden är av Satan. 

Förföriskt frestar den min dygd. Men ångerns kval 

jag skönjer nära. Sa jag: Gör ditt val. 

Men säg mig hur jag ska bevisa dig här ned från 

gatan  

vad kärlek är? 

 

Vet den är mycket mer än vin om natten. 

Mera dess glöd än solens vid dagens mitt. 

Den löser alla bojorna som du smitt. 

För kärlek är ett glödgat svärd som sänks i vatten  

och slocknar där. 

 

Ack Iris' dygd! Ska man av den då kräva 

att den för stundens njutning löser upp sin gördel 

och ger sig hän där detta ej är till fördel? 

Bort det. Kan en mön saligt sväva  

som bojor bär? 

 

 

Nu dagas det i öster 
Nu dagas det i öster 

och ljuset bryter fram. 

Där bor min alldra käresta, 

enfrånvarande madam. 

 

Vore där mina vänner 

allt redo för mat och vin 

så gåve jag väl djävulen 

i var helvetes maskin. 

 

Men värsten slipar svärden 

och drar i härnad ut 

och alla mina vänner 

blir huggna ner till slut. 

 

I öster höjs raketer, 

i väster kokas blod. 

Och präster signar svärden 

och säger: Gud är god! 

 

Nu dagas det i öster 

och ljuset bryter fram. 

Där borta bor min käresta, 

en frånvarande madam. 

 

 

Ballad på en soptipp 
Här sitter jag på en soptipp  

och skådar mig dystert kring 

bland trasor och tombuteljer  

och många andra ting. 

Det trillar en tår på kinden,  

jag fylls av melankoli. 

/:För var dag blir det bättre 

men bra lär det aldrig bli.:/  

 

Medborgare, ur spår är tiden,  

det hävdar jag bestämt. 

Törhända ni jagar standard?  

Ja, jäklar vilket skämt! 

Den varan är såsom såpa  

som man häftigt försöker ta. 

/:För var dag blir den bättre  

men den blir aldrig bra.:/ 
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Bakterier och baciller  

lär finnas i varje vrå. 

Medborgare, du kan ej se dem  

men de finns där ändå. 

Den ena ger dig astma,  

den andra kolera. 

/:Har du den kanske du blir bättre  

men du blir aldrig bra.:/ 

 

Det finns ju så många varor 

som människan inte tål. 

Herr Karlsson är svag för kvinnor,  

herr Andersson för alkohol. 

Var och en får vad han behöver,  

detta kallas demokrati 

/:För var dag blir den bättre  

men bra lär den aldrig bli.:/ 

 

Jag är inte rädd för pesten,  

den har jag fått sprutor mot, 

men radioaktiv klåda  

av radioaktiv sot 

är värre än tusen dödar  

i hetaste Sahara. 

/:Ifrån den blir du aldrig bättre  

och aldrig nånsin bra.:/ 

 

Ack, goda råd är dyra 

och dyra är säkra don. 

Förslagsvis ett pansrat soltak 

som kostar en halv miljon. 

Men vart skall då de ta vägen 

som inga miljoner ha, 

/:som aldrig lär få det bättre  

och knappast lär få det bra?:/ 

 

Jag skådar blott falska varor  

varthän jag ikring mig ser 

och jag kan inte släppa tanken  

att allting är upp och ner. 

Och var är det stora dundret 

som en gång skall dra förbi? 

/:Innan dess kanske det blir bättre 

men bra lär det aldrig bli.:/ 

 

 

Visa vid Nybroviken 
Hej, min sköna! Skåda Nybroviken! 

Lägg dig i min säng! Ta särken av! 

Hör! Där nere vrålar alla liken 

med cement kring foten ur sin grav. 

Se hur böljorna däröver dansa! 

Se hur motorbåten smattrar fram! 

Knotor flyter upp att oss bekransa, 

Knotor i en plastsäck! Synd och skam! 

 

En polisbil dyker upp på scenen, 

ganska gott om sådana i år. 

Ann-Katrin, stäng fönstret för sirenen! 

Kyss mig sensuellt så tiden går. 

En allergisk gangster börjar skjuta. 

Åstadkommer en insändarstorm. 

Låt dom hållas! Låt oss hellre njuta 

utan koppel, utan uniform! 

 

Här står jag och penetrerar saken 

framför fönstret i vårt dubbelrum 

och jag har glömt bort att jag är naken 

för att luften är så ljuvligt ljum. 

Träden fläktar. Karl den tolfte stirrar 

som det anstår varje sann german. 

Viggen ylar fram så isen klirrar. 

Svenska stålet biter! Ta mig fan! 

 

- Du! Du snackar alldeles för mycket! 

Sluta snacka nu! sa Ann-Katrin. 

Kom till mig så lättar kanske trycket, 

titta på mig! Är jag inte fin? 

Kom till mig och gör det enda rätta! 

Kom till mig, här är det faktiskt grönt! 

- Ja, sa jag. Och gjorde därpå detta. 

Å, medborgare! Vad det va skönt! 

 

 

Fredrik Åkares morgonpsalm 
Strö granris på min bädd 

och låt mig födas naken. 

Min mor var inte vaken 

och jag var inte rädd. 

Längst ned i de bittra schakten 

bor de som fruktar makten. 

Om kölden blir för sträng 

/:lägg granris i min säng.:/ 

 

Strö ris på min pulpet 

Och ta en klunk av bläcket. 

Kom till mig under täcket, 

dela min ensamhet. 

Nu är vi lika gamla. 

Kom, låt visiret ramla. 

Kom, tänd ett litet bloss. 

/:Strö granris över oss.:/ 

 

Strö granris vid min port, 

Häng nyckelen på kroken. 

Vem bad dig låna boken? 

Lämna tillbaks den! Fort! 

Du fredens återställare 

med klang och ryska smällare, 

du snö som föll i fjol: 

/:Lägg granris på min stol.:/ 

 

Lägg granris vid min grav. 

Låt inga präster höras. 

Gör vad som måste göras. 

Marskalkar, bryt min stav. 

Så faller det till sist dock 

tre skovlar på mitt kistlock. 
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Nu får jag ge mig av. 

/:Lägg granris vid min grav.:/ 

 

 

Rosa, skola vi dansa? 
Rosa, skola vi dansa 

- hej Rosa, hej Rosa! 

Blommor strör jag i dina spår, 

blommor i fjol och blommor i år 

så gott det går. 

 

Rosa, skola vi dansa 

- hej Rosa, hej Rosa! 

Smärtorna kan vi glömma av, 

dansa i tripp och dansa i trav 

ned i din grav! 

 

Rosa, skola vi dansa 

- hej Rosa, hej Rosa! 

Visst är det hårt, visst är det kallt. 

Sista kupletten ordnar allt, 

ja, hundrafalt! 

 

Rosa, skola vi dansa 

- hej Rosa, hej Rosa! 

Blommor strör jag i dina spår, 

blommor i fjol och blommor i år 

så gott det går. 

 

 

Lasse liten blues 
Lasse Lasse liten tog en promenad. 

Hittade en femtilapp och då blev han glad. 

Den gick han till polisen med, säger ni så klart 

men tror ni det så tror ni fel, för Lasse var smart. 

 

Lasse Lasse liten funderade som så: 

Det där med hittelön och det - det går jag inte på. 

Jag skulle få en femma på sin höjd, inte sant? 

Nä, tror dom det så tror dom fel, det här är min 

slant! 

 

Men då kom polisen sättandes i språng. 

Dom tog Lasse liten och det blev rättegång. 

Domarn sa: Det bästa blir nog psykiatrisk vård. 

Men där trodde domarn fel, för Lasse var hård. 

 

Lasse Lasse liten åkte in på en anstalt. 

Lasse Lasse liten tog det hela ganska kallt. 

Här kan man inte stanna, sa han, i all evighet. 

Nä, tror dom det så tror dom fel, sa Lasse och smet. 

 

Lasse litens mamma hon fick en nervattack. 

Barnavårdsnämnden! fick hon fram innan hon 

stack 

för det hade hon läst i någon pedagogisk bok 

men jag tror hon läste fel, för hon var inte klok. 

 

Lasse Lasse liten lånade en bil, 

körde från snutarna mil efter mil. 

I hundrafyrti kilometer - Lasse var kall - 

körde han av vägen, krascha' rakt mot en tall. 

 

Bilen blev en skrothög och Lasse bara mos. 

Fåglarna i skogen, dom sjöng Lasse liten blues. 

Lasse blev allt blekare och mossan blev röd 

och innan ambulansen hunnit fram var Lasse död. 

 

Prästen sa vid graven ungefär så här: 

Han gick den breda vägen som åt helvetet bär. 

Lasse Lasse liten, må Herren stå dig bi. 

Men Lasse hörde ingenting, för Lasse var fri. 

Lasse var fri. 

Lasse var fri. 

 

 

Balladen om Nils Johan Einar Ferlin 
Vem var det som kom på 

att maskarna dom små 

nog åkte på en skäring 

när han stod som förtäring? 

Hej! Maskarna flyr graven! 

Av svält dör var trikin! 

Sa Nils Johan Einar Ferlin. 

 

Kom loss på fingerkrok. 

Läs dikter ur min bok. 

Lös mig ur mitt dilemma 

och låna mig en femma. 

Så tar jag med dig på lokal 

och fyller dig med vin! 

Sa Nils Johan Einar Ferlin. 

 

Och var du aldrig bostadslös 

och inte svalt och inte frös, 

längst ned på värdeskalan, 

då har du ingen talan! 

Gå ut och lär dig steppa 

eller dra för fan åt hin! 

Sa Nils Johan Einar Ferlin. 

 

Vem var det som fann ut 

att allting har ett slut 

som aldrig vänder åter 

hur mycket du än gråter? 

Vem flinade åt döden 

och drack upp sin medicin? 

Jo, Nils Johan Einar Ferlin! 

 

 

 

Blues for Fatumeh 
När elefanter dansar över rosornas bädd 

och dansen varit vild och exalterad 

- ja, då får man nog lov att säga, med fog är jag 

rädd 

att den rabatten var nog felplanerad. 

Som en ros i barmen, Fatumeh. 

Som en nål i armen, Fatumeh. 
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När elefanter dansar då är djävulen lös. 

För han tycker om att rosor beskåda 

och han lockar dig så lusteligt till stordåd, min tös! 

Ja, ni hetsar upp varandra ni båda! 

Som en blues på kvällen, Fatumeh. 

Som en natt i cellen, Fatumeh. 

 

Jag minns när du var liten - du var så söt och snäll, 

nu tänker du mest på heroinet. 

Bland dansande elefanter är du en bagatell. 

Betänk det. Och så torka väck flinet! 

Som när Kreuger sköt sig, Fatumeh. 

Som när farmor snöt sig, Fatumeh. 

 

Vad hade du att göra i dessa kvarter? 

Ja, det kan man faktiskt fråga sig, min sköna. 

Nu kan du aldrig vila på klöverängar mer 

och du får aldrig mera älska i de gröna. 

Det var felplanering, Fatumeh. 

Som en överdosering, Fatumeh. 

 

Ta du dina rosor och släng dem i en grop 

eller låt dem blåsa bort genom ditt galler. 

Eller ska elefanterna få krossa alltihop 

medan natten obönhörligen faller? 

Som en tretti tons truck, Fatumeh. 

Som en sista suck, Fatumeh. 

 

 

Ballad om hundra år 
Vad blir av alla fagra kvinns 

som varje man så gärna tar i? 

Var tror ni Kleopatra finns 

och konung Eriks liten Kari? 

Romeos Julia som var i  

ungdomens fagra blomningsvår, 

är lika död som Mata Hari. 

Men vad gör det om hundra år? 

 

Don Juan var en usel skurk. 

Han valde vägen som var bred, han. 

Sokrates tog en duktig slurk 

ur giftbägaren och for hädan. 

Han gjorde det med flit emedan 

hans fru var svartsjuk, sur och svår. 

Hon gifte säkert om sig sedan, 

men vad gör det om hundra år? 

 

Casanova är välbekant, 

mången mö han övermannat. 

Och om allt han har sagt är sant 

var han en så upptagen man, att 

han knappast kan haft tid till annat. 

Han har gjort mer än en man förmår, 

men även hans maskin har stannat, 

och vad gör det om hundra år? 

 

Var finns Potifars vilda fru? 

Hon som drog Josef ned i sängen? 

Var finns sköna Susanna nu, 

hon som plaskade i bassängen? 

Fast hennes make var en sträng en 

blotta' hon båd' barm och lår. 

Nog såg hon gubbarna i terrängen? 

Men vad gör det om hundra år? 

 

Medborgare, vem kan förklara 

att döden aldrig stilla står? 

Alla måste vi hädan fara. 

Men vad gör det om hundra år? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


