
Sammanfattning 

 

Jag har i min uppsats gjort en studie av dansmotivet i Gustaf Frödings lyriska diktning. Det visar 

sig att motivet oftast utmärks av en positiv laddning. Glädje och lekfullhet förknippas gång på 

gång med dans i Fröding dikter, och dansen har även ett nära förhållande till musik, fest och lek. 

Just glädjen kan sägas vara signifikativt för dansmotivet i stort, som med enbart några få 

undantag kopplas till lyckliga tilldragelser.   

Egenskapen att kunna dansa förefaller vara något som Gustaf Fröding värderade högt, vilket 

jag pekat på genom att åskådliggöra hur skalden använder sig av dansen som ett karaktäriserande 

drag hos hans fiktiva personer. Det är dock inte enbart människor som dansar i Frödings dikter, 

utan i stort sett allt i universum kan få denna egenskap. Här kläder sig emellanåt naturen i 

mänsklig gestalt och rör sig som i dans; stjärnor och olika vattendrag lika väl som våren. Hos 

Fröding tycks allt som rör sig med en bestämd växling kunna dansa, vilket för tanken till den 

antika idén om den kosmiska dansen. 

Det är vidare vanligt att skalden använder sig av motivet som ett slags sexuellt förspel, eller 

åtminstone som något som förknippas med erotik, sensualism eller kärlek. Även i detta 

sammanhang kan motivet kopplas till glädje, men jag har också visat att vissa moraliska 

synpunkter får komma till uttryck i några av dessa dikter. Det verkar dock inte som om skalden 

själv skulle ha tillhört den skara som fördömde den ”erotiska dansen”. 

Slutligen har jag gjort en näranalys av två av Frödings dansdikter. I ”Gudarne dansa” har jag 

betonat hur den byggs upp av antiteser, där dans blir en lösning på de motsättningar som dikten 

bygger på. Här återfinns influenser från Nietzsche, som också satte dansen högt. Det utmärkande 

draget kring motivet i denna dikt är annars den glädje i vilken gudarna dansar. I ”Balen” har jag 

bland annat pekat på det faktum att dikten har ett sådant utmärkande och varierat dansmotiv, där 

dansbegreppets tre olika former återfinns. En del av analysen har ägnats åt bildspråket som 

kretsar kring vatten, vilket i likhet med dans kopplas till rörelse. Jag har även redovisat för den 

danslika rytmen i vissa av diktens partier. 
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Inledning 

 

”Det var dans bort i vägen på lördagsnatten / över nejden gick låten av spelet och 

skratten / det var tjoh! det var hopp” det var hej!” skriver Gustaf Fröding i 

debutsamlingen Guitarr och dragharmonika  från 1891. Redan i titeln ”Det var dans bort i 

vägen” aktualiseras dansmotivet, och inledningsraderna förmedlar en känsla av glädje som 

förknippas med detta. Vid en genomläsning av de övriga dikterna i samlingen slås man av 

hur frekvent just dansmotivet är, även om det i de flesta fall inte är lika tydligt som i 

ovanstående exempel. Den påfallande rikliga förekomsten av motivet går faktiskt igen i 

hela Frödings diktning. Faktum är att närmare en femtedel av de dikter som ingår i min 

undersökning, de som återfinns i den av Germund Michaneks  redigerade  

samlingsutgåvan Gustaf  Frödings  poesi, innehåller ordet dans i någon form.1 Därmed inte 

sagt att dansen skulle vara ett utpräglat motiv eller tema i alla dessa dikter, men 

frekvensen kan ändå väcka en rad frågor.  

Syftet med den här uppsatsen är således att göra en motivstudie av dansen i Gustaf 

Frödings diktning. Jag begränsar dock min undersökning till enbart den lyriska 

produktionen. Med det sistnämnda avser jag dikter, väl medveten om att även en del 

prosa kan vara lyrisk. Arbetet skulle bli alldeles för omfattande om även författarens 

artiklar, uppsatser, kåserier och brev skulle ingå i granskningen. Den övergripande 

frågeställningen blir: Vilka tankar, idéer och värden förknippas med dans i Frödings 

diktning? I relation till detta blir det angeläget att även försöka svara på frågor som gäller 

vilken funktion dansandet har, i vilka sammanhang motivet framträder, vilka fiktiva 

figurer det är som dansar och varför de gör det.  

Som utgångspunkt för min undersökning använder jag mig uteslutande av Germund 

Michaneks samlingsutgåva. Anledningen  till detta är  att  den  innehåller  i stort  sett  

samtliga  dikter  av  författaren, förutom  vissa  skisser, fragment och tillfällesdikter. Här 

återfinns både sådana dikter som gavs ut i bokform under hans levnad och postumt, och 

exempelvis ungdomsdikter som aldrig kom i tryck. Dessutom har Michanek värdefulla 

kommentarer till de flesta dikterna, och har även varit angelägen om att datera dem. 

                                                           
1 Gustaf Frödings poesi, redigerad och kommenterad av Germund Michanek, Stockholm 2004. I det följande anges 
sidhänvisningar till denna bok inom parentes i den löpande texten. 

 2



Sammanlagt 395 dikter presenteras i boken. Den biografi om skalden som jag framför allt 

använder mig av är Staffan Bergstens Gustaf Fröding.2

Som metod i min motivundersökning koncentrerar jag mig på en tematisk läsning av 

vissa dikter där dans framstår som en mer eller mindre viktig beståndsdel i texten. På så 

sätt vill jag pröva hur motivet underbygger eller ingår i olika teman. Med tematisk läsning 

menar jag en närläsning av en text, där syftet är att analysera vad texten handlar om. Jag 

lånar i huvudsak begreppsförklaringar från de norska författarna och litteraturvetarna 

Christian Janss och Christian Refsum, som ägnar ett kapitel åt tematisk och retorisk 

läsning i Lyrikens liv, vars svenska bearbetning Arne Melberg står för.3

Jag kommer att visa exempel på flera olika kontexter i Frödings lyrik där dans ingår, 

och även sätta in dessa i större sammanhang. Här kommer olika dimensioner in, som 

exempelvis motivet sett i ett kulturhistoriskt sammanhang, som symbol för olika 

företeelser och som en del i ett litteraturhistoriskt perspektiv.  

  

 

Tidigare Frödingforskning 

 

Mig veterligen har någon tidigare Frödingforskning i just detta ämne inte presenterats i 

något större arbete. Däremot har omfattande studier gjorts om två till dansen 

angränsande fenomen; musik och lek. Att sätta dans i samband med musik är nästan 

ofrånkomligt. Dans förefaller vara den enda av alla konstformer som verkligen behöver 

en annan konstart för att alstras. ”What seems to be unique to dance […] is that it appears 

never to stand alone, but always to be accompanied by musical sound, at however simple 

a level”, påpekas det i den inledande förklaringen till ordet ”dance” i The new Grove 

dictionary of Music and Musicians .4 Åtskilligt har skrivits om Frödings musikaliska känsla och 

om metern och tonfallen i hans diktning. Det går knappast att undgå att lägga märke till 

de rytmer och  klanger  som uppkommer  vid  en läsning  av vissa av hans dikter.   Gustaf 

Fröding-sällskapet har i sin skriftserie bland annat ett band som uteslutande behandlar det 

                                                           
2 Staffan Bergsten, Gustaf Fröding, Stockholm 2002 (1999). 
3 Christian Janss, Arne Melberg, Christian Refsum, Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt, Göteborg 2004 (2003). 
4 ”Dance”, The new Grove dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, 2. ed., vol. 6, New York 2001, s. 879. 
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musikaliska i hans diktning; Fröding och musiken. Några aspekter från 1974.5 I min uppsats 

kommer jag att ha nytta av detta verk. 

Dansen står inte i samma beroendeställning till leken som den gör till musiken. Att 

det ändå finns ett nära samband, åtminstone på ett associationsplan, mellan dessa båda 

företeelser borde det inte råda något tvivel om. Tänk bara på de ringlekar som många av 

oss svenskar ägnar oss åt kring midsommarstången. Var går gränsen där mellan lek och 

dans? Ett annat exempel är att de kroppsrörelser som små barn får lära sig att göra, till 

exempel till visor som ”Imse vimse spindel”, är ett lekfullt sätt att utföra dans. Enkelt 

uttryckt är definitionen på dans ”rörelse till musik”.6 Medveten om att jag redan 

föregriper en av de föreställningar som dansen i Frödings diktning kan förknippas med, 

anser jag ändå att det är på sin plats att beröra leken här i min inledning. Anledning till det 

är att jag i viss mån kommer att använda mig av ett av de senaste bidragen till 

forskningen; Erik Zilléns avhandling Den lekande Fröding.7 Ett skäl till att använda denna är 

att den ger en delvis ny bild av författarskapet. Zillén ställer verkligen frågan om vad som 

är ett författarskap på sin spets, och i sin forskning tar han med Frödings privata alster 

och tillfällesdikter för analys. Han tonar ner bilden av Fröding som den ”tillvarons 

utlänning” som varit rådande i tidigare forskning, och visar istället upp en lekande skald, 

lyhörd för vad läsarna vill ha. Med den nära relationen mellan dans och lek i tankarna 

kommer Zilléns text att bli mig behjälplig i min uppsats. 

 

 

Motiv och tema 

 

Det kan här vara lämpligt med en diskussion rörande motiv och tema. Det är inte helt lätt 

att skilja dessa begrepp åt, och i ett flertal uppslagsverk och handböcker står motiv och 

tema som synonyma ord. Refsum föreslår en åtskillnad på följande vis: ”Med motiv 

menar vi det dikten kan sägas handla om på en konkret nivå. Temat betecknar det dikten 

handlar om i mer abstrakt mening”.8 Detta tolkar jag som att motiven kan ses på ett 

åskådligt plan i texten, och är något man inte ska behöva leta särskilt länge efter för att 

                                                           
5 Ingvald Rosenblad (red.), Fröding och musiken. Några aspekter, Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie, volym VI, 
Karlstad 1974. 
6 www.visarkiv.se/dansboken/03_historik.htm 
7 Erik Zillén, Den lekande Fröding. En författarskapsstudie, (diss.), Lund, 2001. 
8 Janss, Melberg, Refsum, s.126. 
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lägga märke till. Till de beståndsdelar som bygger upp motivet i en dikt hör till exempel 

personer, ting, situationer och händelser som de beskrivs i texten. Tillsammans bildar 

dessa en föreställning, ett slags bärande element som vi kan kalla motivet.9 Temat placeras 

följaktligen på ett högre plan, får en överordnad betydelse och är ofta mer komplicerat att 

fastställa.  

Vid en sökning på ordet tema på Nationalencyklopedins Internettjänst görs  liknande 

distinktioner som ovan när det gäller begreppen satta i ett teoretisk sammanhang. Temat 

betecknar där en mer abstrakt utformning av en texts huvudidéer och grundtankar. Dessa 

tankar och idéer förklaras därför också som en form av motiv vid en sökning på detta 

ord.10 Här gör sig dock begreppsanvändningens problematik gällande på åtminstone två 

sätt. För det första när det talas om även motivet som en abstraktion. Detta gäller 

emellertid främst i dess form av typbeteckning, som exempelvis svartsjukemotivet eller 

hemkomstens motiv. För det andra är just ordet grundtanke en vanlig synonym även till 

tema, vilket bara understryker den närliggande betydelsen hos de båda termerna.  

Ett motiv föder reflektioner och föreställningar hos läsaren, vilket i sin tur öppnar sig 

för flera tänkbara innebörder. Vissa texter har således inte endast ett tema, utan det kan 

finnas ett stort spelrum av  betydelsemöjligheter (teman) som tillsammans utgör en texts 

tematik.11 Att ge klarlägga temat i en dikt ingår som en del i en tematisk tolkning. Det är 

interpretens uppgift att hitta olika motiv och delmotiv, och därefter ge peka ut ett möjligt 

tema eller en tematik. I min uppsats är det dock motivet som står i centrum, och 

tematiken i bakgrunden. Eftersom motiv och tema har så närliggande betydelser har det 

ändå känts angeläget att försöka visa hur begreppen kan utnyttjas på olika sätt.  

För att inte problematisera allt för mycket väljer jag en bestämning av ”dansmotiv” 

som lyder: De situationer, händelser eller föreställningar där dans i någon form 

förekommer i Frödings dikter.  

 

 

 

 
                                                           
9 Atle Kittang, Asbjørn Aarseth, Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse, Oslo 1995, s.47. 
10 www.ne.se 2006-04-24  
11 Janss, Melberg, Refsum, s.131. 
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Förekomsten av dansdikter hos Fröding  

 

Är det över huvud taget relevant att tala om dansmotivet hos Fröding? Finns det inte 

andra ämnen hos skalden som framträder minst lika tydligt? Svaren på båda frågorna vill 

jag besvara med ett ja. Helt säkert finns det andra motiv att studera än dans, motiv som är 

både rikligare förekommande och minst lika engagerande. Vad som ändå i högsta grad 

berättigar undersökningen är hur frapperande tätt dansandet dyker upp vid en 

genomläsning av dikterna. Dessutom finns det ännu ingen publicerad analys av  

dansmotivet att tillgå, varför ämnet för min uppsats känns ännu mer relevant.  

Med risk för att slänga mig för mycket med siffror, som kan bli väl andefattigt, vill jag 

ändå ge några uppgifter om hur vanligt motivet är. Bland de 395 dikterna i Michaneks 

redigerade samlingsutgåva har jag funnit 72 alster där motivet i någon form förekommer. 

I debutsamlingen Guitarr och dragharmonika tar 13 av de 61 dikterna upp motivet. Nya dikter 

från 1894 innehåller nästan en fjärdedel dansdikter (10 av 41). Den förhållandevis 

begränsade samlingen Stänk och flikar från 1896 har den dittills procentuellt sett högsta 

andelen dikter med dans (26 %).  Den överträffas senare av Efterskörd från 1910, där 29 % 

berör ämnet.12

Med några få undantag är förhållandet ungefär likadant i hela Frödings lyriska 

författarskap. Generellt sett går det inte att se att användningen av dansmotivet nämnvärt 

ändras i omfattning under årens lopp. Både i hans ungdoms- och i hans senare dikter 

dyker dansen träget upp. Inte ens under skaldens långa sjukdomsperioder sker någon 

förändring. Visserligen är inte motivet så påfallande i Mattoidens sånger, som skrevs under 

hans vistelse på hospitalet i Uppsala 1898-1905 och utgavs först 1914, men det finns  

ändå där. I ”Balaam Bozors sons väg” (s. 519) talas det om den dans som dansas på 

”rosors väg till fördärv”. Den samling som är det stora undantaget från regeln är Gralstänk 

från 1898, där dansen är helt frånvarande som motiv. Anledningen till detta är svårt att 

säga något om, för visst hade dans även passat in i de filosofiska och teologiska 

betraktelser som Fröding lägger fram där. 

Ofta använder sig Fröding av dubbelsägning av ordet dans i form av den figur som 

man inom retoriken brukar  kalla ”figura etymologica”. Det innebär att man inom en nära 

                                                                                                                                                                                     
 
12 Dessa siffror och fakta baserar endast på hur de presenteras i Michaneks utgåva. Vilka dikter som ingått i olika 
samlingar har varierat något från en utgåva till en annan. 
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sammanhållen grammatisk struktur för ihop ord bildade på samma stam, exempelvis som 

i den senast citerade dikten, där det heter: ”Dansen, som dansas på rosors väg”.13 Erik 

Zillén påpekar att förutom ”dröm” och ”lek” är ”dans” det ord som för det mesta dyker 

upp i denna figur.  Andra prov på detta förfarande är ”De dansade kring milan, det var 

som en hoppdans” (”Bergslagstroll, s. 123), ”som dervischer och dansöser dansar” 

(”Ghaselens makt, s. 53), ”Du dansade din dans” (”Livsglädjen, s. 677) och ”de dansa en 

dans på tå” (”Fjorton dagar efteråt”, s. 299). 

 

 

Dansmotivets positiva laddning 
 

Det som kanske tydligast utmärker dansen i skaldens diktning är den positiva kraft som 

den oftast förknippas med. Sättet att presentera detta grunddrag varierar emellertid, 

liksom de teman där motivet ingår. I det följande tänker jag presentera flera infallsvinklar 

som gemensamt belyser det upphöjda värde som förknippas med dans i Frödings 

diktning. 

Det är sannolikt en allmän föreställning att dans och glädje hör samman. Dans 

förklaras ibland vara ett kroppsligt uttryck för starka affekter.14 Glädjen är just en sådan 

känsla, och det är troligen vanligare att vi människor dansar av glädje än av vrede eller 

sorg, åtminstone här i västvärlden. Dansen har i alla tider varit ett sätt att fira olika 

tilldragelser och ett utryck för lycka och välgång. Redan i det forntida Egypten var den ett 

vanligt inslag att förgylla olika ceremonier med, och under antiken hedrade grekerna bland 

annat Dionysos med fester som innehöll olika danser.15 Även i Bibeln talas det på flera 

ställen om dansen som ett uttryck för glädje.16 Förhållandet mellan dessa båda objekt är 

på ett sätt ömsesidigt. Samtidigt som kroppsrörelserna är ett uttryck för lycka är dansen 

något som bringar glädje till betraktarna eller utövarna. 

 

 

                                                           
13 Zillén, s. 91. 
14 Fahstedt, s. 1311. 
15 Erik Näslund, ”dans”, i Sohlmans musiklexikon, band 2, Stockholm 1975, s. 197. 
16 Se exempelvis Ps. 149:3 där det står: ”Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga 
honom”, eller Luk 15:25 om firandet efter den förlorade sonens hemkomst. 
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Glädjen och lekfullheten i dansen 

Att dansen förknippas med glädje är påfallande i Frödings dikter. Jag har redan i 

inledningen nämnt ”Det var dans bort i vägen”, där skratten och tjoandet understryker 

detta. En liknande formulering använder sig skalden av i ”Parken”, en dikt som skrevs 

under en sjukhusvistelse i Malmö 1890: ”Och det var här en kväll, när maj stod grönast / 

som dansen gick och skrattet ljöd i snåret” (s. 683). Dansen lockar till skratt, till glädje och 

samvaro. ”Parken” är en lång diktsvit, indelad i tolv avdelningar med fyra fyrradingar i 

varje. Dansen är inte något huvudmotiv i dikten, men när diktjaget minns sin ungdoms 

glada dagar aktualiseras motivet. I båda dessa dikter leder dansen för övrigt vidare till 

erotik och sexuellt umgänge, vilket förhoppningsvis är handlingar utförda i upprymdhet 

och lycka. Detta är dock ett ämne som jag återkommer till senare. Andra dikter där 

dansen är nära förbunden med glädje är exempelvis ”Tre trallande jäntor”, ”Spelman i 

Hoppmansbol”, ”E fin vise”, ”Kalle Gla mä sola” och ”En liten comedia”. Utan att 

överdriva betydelsen av det, kan man observera hur flera av titlarna kan associeras till 

glädje.  

I några av dessa kommer sedan också, ganska självklart, musiken in som en del i 

dansmotivet, i vissa fall i anslutning till den fest eller tillställning där händelserna utspelar 

sig. Det är ibland onödigt att göra några klara avgränsningar av dansmotivet och tala om 

entydiga kopplingar som exempelvis glädje eller erotik. Till det är motivets inramning 

alldeles för svävande. Som exempel kan ges ”En liten comedia”, där det heter: ” – kär 

fränkan ska inte sörja / rättnu skall bröllopet börja / det varder en lyster och lustiger dans 

/ och fränkan skall hafva både krona och krans” (s. 96). Här kommer två perspektiv på 

glädje in; festen (bröllopet) som borde sprida lycka hos kvinnan, och dansen som 

bokstavligen beskrivs som rolig i sig. Ett liknande förhållande återfinns i ”Spelman i 

Hoppmansbol” (s. 696). Spelmannen Jons musik lockar både nämndeman och präst att 

deltaga i fest och polskedans i hans lilla stuga, varvid glädjen står högt i tak. Festen, 

musiken och dansen ingår en förening som skapar en känsla av glädje.  

Dansens närhet till lek inryms också i detta fält av glädje. Som jag berört i ett tidigare 

kapitel är skiljelinjen mellan lek och dans oklar emellanåt. ”Ett drömackord” i Nytt och 

gammalt  berättar bland annat om hur ”folket går i ringdans i högtidens lekar” (s. 283). 

Folket firar på detta sätt sin furstes seger i strid, och vi märker hur det ceremoniella 

inslaget gestaltas genom danslekar. I dikten ”Maskerad”, som 1 mars 1893 ingick i ett 
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kåseri med samma namn i Karlstads-Tidningen, återfinns också denna blandning av lek 

och dans.17 Fröding beskriver här hur det ”svajar och svingar” sig i musiken ”kring lekens 

och löjets och lättsinnets bal” (s. 707). Dikten visar upp skratt, musik, lek och dans i en 

liknande kombination som i ”Spelman i Hoppmansbol”. 

Den långa diktsviten ”Ghaselens makt” som ingår i samlingen Reconvalescentia, utgiven 

1913 i redigering av Ruben G:son Berg, belyser ett snarlikt motivkomplex. Erik Zillén 

skriver att skalden delvis utnyttjar leken som ett motiv, när tjänarinnan Dinarsad med 

hjälp av ghaselen utövar sin makt över sultanen.18 Denna makt kännetecknas av leken, 

och på flera ställen i sviten refereras hennes sång som denna. Vad Zillén inte nämner är 

hur ghaselen även lockar till dans: ”Och storvisiren stiger upp och dansar / i samma 

tempo, tempo som ghaselen” (s. 532). Avdelningarna X, XI och XII upptas fullständigt av 

dansen, på en gång ett fristående motiv i just denna del av diktsviten, och samtidigt 

tillhörande ett sammansatt, som del i en lek som ska bidraga till att skänka sultanen en 

stunds glädje. Zillén menar att leken genom sin förmåga att lindra sorg har ett tydligt 

värde för Fröding.19 Jag menar att detsamma gäller för dansen. 

Som synes knyter Fröding stundtals an till en kulturhistorisk tradition med anor sedan 

forntiden genom sitt utnyttjande av dansmotivet. I hans diktning återfinns dans både som 

det spontana glädjeuttrycket och som en form att fira högtider med.  

 

Dansen som karaktäriserande egenskap 

I några dikter är dansen helt enkelt en slags liknelse för hur olika kvinnor går och rör sig, 

och får formen av en sorts karakteriserande beskrivning. I ”En hög visa” beskriver 

berättarjaget sin kära i ord som: ”hennes gång är som en dans över ängarne / och såsom 

en stor konungs dotters dans” (s. 25).20 Sakledet gång kopplas till två bildled, som båda 

kännetecknas av dans. Erik Zillén påpekar, angående den första liknelsen, att sak- och 

bildled står märkbart nära varandra tautologiskt sett.21 Till viss mån är jag benägen att 

hålla med, för någon avancerad liknelse är det ju inte. Samtidigt är det ju en obestridlig 

skillnad mellan att gå  och att  dansa över en äng.  I det  första fallet  håller sig jämförelsen 

                                                           
17 Sverker Ek, ”Frödings väg till hjältedikten Balen”, i Möten med Runeberg, Rydberg och Fröding. Studier och essäer, Lund 
1949, s. 211. 
18 Zillén, s. 375. 
19 Ibid, s. 375. 
20 Dikten är en pastisch på Höga Visan i Bibeln. Där liknas hennes rörelser vid vapendans i kapitel 7.  
21 Zillén, s. 194. 
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 dock på en enkel och naturlig nivå, i det andra fallet på en lite mer svårtydig. Bilden av 

någon som dansar över ängarna är inte svår att få på näthinnan, men vad kännetecknar en 

prinsessas dans? Den gemensamma nämnaren blir ändå känslan av hur just dansen 

används, för att på ett positivt sätt framhålla flickans skönhet när hon rör sig. Ett annat 

exempel på detta är dikten ”Chrysantemum”, författad på norska, där Fröding också 

liknar en flickas gång vid dans: ”Prinsessen er neppe sytten År / det er som en Dans, når 

Prinsessen går / Prinsessens latter, den er som en Sang / jag synes der er slig en lystig 

Klang” (s. 443).22

Danskunskapen som ett personligt drag framhåller Fröding på många ställen i sina 

dikter, och ofta på ett mer handfast sätt än i exemplen ovan, där det bara är kvinnornas 

rörelser som liknas vid dans. Än vanligare är att han i presentationen av en diktad person 

framhåller just den karakteriserande egenskapen av att kunna dansa, och i övervägande 

grad innebär denna beskaffenhet någonting värdefullt. I våra dagar skulle vi kalla det att 

personen har social kompetens, en förmåga att uppträda väl i gemenskap med andra 

människor. I vissa fall räcker det med ett enkelt konstaterande att någon är duktig på att 

dansa för att man ska få en tilltalande bild av densamme. Om Elin i Hagen, i dikten med 

samma namn från 1891, uttrycks det: ”Hon var den gladaste bland de glada / i lek och 

dans var hon alltid bäst” (s. 45). Ett berättarjag som blickar tillbaka beskriver Elin som en 

lycklig flicka, duktig både vid spisen och på logen - och alltid bäst i dans. Det ligger 

någonting betydelsefullt  i dessa egenskaper, annars skulle Fröding inte bry sig om att 

nämna dem. Dansen var förmodligen ett av få nöjen som ungdomar i 1800-talets 

Värmland hade att samlas kring. Att Elin utmärker sig där blir en bidragande orsak till hur 

hon uppfattas i människors ögon, kanske framför allt i männens. Det finns en glädje hos 

henne som tar sig uttryck i lek och dans i sällskap med andra. Också i sin ensamhet 

beskrivs hon som glad: ”- jag minns, hur Elin, den enda dottern / gick förr och trallade 

hela dagen / i mon där borta med Hagens kor” (s. 45). Att dikten sedan utmynnar i 

djupaste sorg är en annan sak. När det gäller Elin som person värderas hennes sällskapliga 

och gladlynta karaktärsdrag högt, och de manifesterar hon bland annat i dansen.  

I ”Claverhouse”, ett alster från Frödings ungdomstid som emellertid inte trycktes 

förrän 1914, sägs det om lorden: ”Den skönaste är Claverhouse / bland män på kungens 

fest / och för sig lika väl i dans / som han sig för till häst” (s. 576). ”Claverhouse” 
                                                           
22 Enligt Michanek (s. 443) är dikten skriven till Minna Torp, som var dotter till Frödings läkare Jens Torp i norska 
Suttestad. 
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hänsyftar på en skotsk adelsman som levde på 1600-talet och som sedan blev 

huvudperson i Sir Walter Scotts (1771-1832) historiska äventyrsroman Old Mortality från 

1816.23 I de följande raderna i strofen talas det om hans veka anletsdrag och behaget i 

hans miner och gester. Här kan ett slags manligt ideal hos Fröding anas. Man skulle kunna 

likna detta ideal vid termen ”renässansmänniska”. Benämningen används inte enbart som 

beteckning på en person som levde under renässansen, utan sammankopplas också med 

”oumo universale”, vilket innebär en människa med allsidig bildning, stort intellekt och 

fysisk begåvning.24 I lord Claverhouses fall innebär detta bland annat att kunna föra sig 

väl såväl till häst i strid, som i dans vid det kungliga hovet.  

 

 

Dansen som en del av naturen 

Det finns ett drag från romantiken i vissa av Frödings skildringar av världen. Vad jag 

tänker på är i första hand den besjälning som skalden ofta ger naturen och dess 

beståndsdelar. Andra inslag som är typiska för romantiken och som hittas i Frödings 

lyriska diktning är känslor, fantasier och drömmar. Jag betraktar Frödings förmåga att 

exempelvis levandegöra naturen som ett uttryck för både känslighet och fantasirikedom. 

Det återfinns även ett viss inslag av romantikens filosofi i hans lyriska diktning, i form av 

en vördnad inför det enkla och oförstörda.25 Bland romantikens vanliga motiv hörde det 

enkla folket, naturen, barnet och folkdiktning.  

Här blir en likhet med förhållandet under Frödings tid tydlig, med särdraget att skildra 

det enkla folket och deras vanor och seder. Under 1890-talet låg det i tiden att ta upp 

sådana frågor, i takt med att det nationella temat blev allt viktigare. ”Folkskalderna”, med 

Fröding och Erik Axel Karlfeldt som de främsta företrädarna, tycktes också ligga läsarna 

varmt om hjärtat. Till skillnad från Oscar Levertin och Verner von Heidenstam, som 

ansåg sig vara kulturskalder, var den poesi som Fröding och Karlfeldt skrev 

                                                           
23 För en utförligare analys av ”Claverhouse” och upplysningar om Frödings förhållande till Sir Walter Scott, se 
Henry Olssons ”Frödingstudier” i Samlaren, Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning, årgång 16, 1935, s.189-195. 
24 Rolf Toman, Birgit Beyer (red), Konsten under den italienska renässansen, i svensk översättning av Monika Ivarsson, 
Viken 1999 (1995), s. 448. 
25 Ingemar Algulin, ”Romantiken. Politik och filosofi”, i Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, 
Stockholm 2002, s. 285. 
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sammanbunden med folkliga traditioner.26  Jag har konstaterat att det finns två 

innebörder  

i begreppet ”folkskald”; dels föreställningen om skalden som folkkär och dels skalden 

som hör hemma i en viss landsortsmässig miljö, som ibland skriver på dialekt och hittar 

sina motiv i denna vardagliga omgivning. 

Hur kommer då dansmotiv in i ovanstående resonemang? Jo, framför allt genom att 

Fröding inte enbart låter människor dansa. I hans diktning dansar även djur, naturelement 

som vattnet, stjärnorna eller våren, mytiska väsen som troll och älvor och även mänskliga 

grundämnen som blodet. Naturen tycks ibland ikläda sig i det närmaste mänsklig gestalt, 

och mystiken är ofta närvarande. Låt oss titta närmare på dikten ”Titania” från 

debutsamlingen: 
 
En klang som av små violiner 
går svag som susning i hassel och björk, 
och månen på ängarne skiner, 
men skogen är midnattsmörk. 
Det skymtar, det svävar som böljande hår, 
det dansar på yra eteriska tår. 
Ti ta! Ti ta! Ti ta! 
 
Det skymtar som barmar och halsar, 
det lyfter på släp som av silke och flor, 
det vajar, det viftar och valsar 
i nätta, bevingade skor. 
Vem är det, som håller sin vindlätta bal 
vid midnattens timme i månsilversal? 
Ti ta! Ti ta! Titania! 

 
 

Dansmotivet i denna dikt är centralt, men vad eller vem det är som dansar kan endast 

anas, vilket understryks av att Fröding i båda stroferna använder ordet ”skymtar”. Dansen 

är svävande och förandligad. Vi kan ändå skönja något som liknas vid kroppsdelar och 

anar de tunna klädesplaggen hos det dansande. Trots de vaga beskrivningarna talar ändå 

dikten om vilka det är som dansar. Har vi inte förstått det dittills så ger ändå slutordet 

förklaringen. Titania är namnet på älvornas drottning i medeltida folkminne, och bland 

annat en av huvudpersonerna i Shakespeares drama En midsommarnattsdröm. Hela dikten 

andas av samma vindlätta känsla, som balen i månskenet beskrivs likt.27 Det bedömdes i 

folktron vara farligt för den som kom i närheten av älvornas sång, musik och dans. Mest 
                                                           
26 Gunnar Brandell, ”Fröding och Karlfeldt”, i huvudred. E. N Tigerstedt, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, band 4, 
Stockholm 1967 (1962), sid. 281. 
27 Knut Warmland karaktäriserar i Den sorgsne skrattarn (Stockholm 2004) ”Titania” med Frödings egna ord om Percy 
Bysshe Shelleys dikt ”Hymn till den själiska skönheten”, som Fröding översatte och som återfinns i Michaneks 
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kritiskt var det för den som lockades att dansa med. Man skulle heller aldrig vila i eller 

förorena en älvring, som spåren efter älvornas dans kallades, ty då fanns risken att man 

blev tokig.28 Oaktat denna potentiella fara är dansen också här beskriven på ett positivt 

sätt, som något vackert och flyktigt som lockar betraktaren att titta. Fröding skriver här in 

dansmotivet i en folklig och mytisk tradition, och gör liksom många andra diktare en 

komponent i naturen levande.  För det är väl egentligen dimman som rör sig över 

ängarna? Detta drag, att sätta in dansen i ett sägenomspunnet sammanhang, nyttjar 

Fröding även i ”Skrömt” (s. 372), från den första delen av Räggler och paschaser som utkom 

1895. Till de olika inslag av skrymt, det vill säga övernaturliga väsen, som skalden räknar 

upp i dikten finns också där små vita flickor som dansar bakom rösen.  

Hos Fröding dansar även naturen. I ”Nyårshälsning” (s. 693) personifieras själva 

våren som bekransad sjunger och ystert dansar. Vatten i olika former dansar på några håll; 

i ”I Daphne” (s. 250) är det vattnet från hundratals bäckar och i ”En balfantasi” är det 

havet. I den sistnämnda dikten låter det: ”jag drömmer en forntida vik / i dans efter 

stormens musik” (s. 228), och i en senare strof: ”och mäktig ur böljorna stiger / den 

Böljeskumborna i dansen” (s. 229). Mauritz Hellberg berättar att Fröding under en period 

av intensivt supande haft flera visioner, somliga groteska och andra vackra. En sådan syn 

var att han hade uppfattat sig stå vid havet då det börjat brusa och skumma i vågorna, och 

ur havet hade Venus stigit i all sin härlighet. Fröding sade till Hellberg att det kanske 

kunde bli dikter av dessa syner, och ”En balfantasi” är troligen ett sådant resultat.29 John 

Landquist skriver att dikten framförs som inspirerad av åsynen av en bal, men antar att 

denna framkallat och smälts samman med den tidigare fantasisynen.30 Jag har valt att 

nämna denna, i litteraturen om Fröding ofta citerade, episod för att visa hur hans 

drömmar och fantasier kunde resultera i dikter, och att flera av dessa av någon anledning 

innehöll ett dansmotiv. Här kan förutom ”En balfantasi” nämnas ”Bergslagstroll” från 

Nya Dikter och ”Gudarne dansa” från Stänk och flikar. I ”Bergslagstroll” det heter: ”De 

dansande kring milan, det var som en hoppdans / med kyrkor och polskdans och hus i 

galoppdans” (s. 123), när Ola berättar om trollens dansgille i natten.  

                                                                                                                                                                                     
utgåva (s. 739): med ett språk ”så skylätt och mångglimtmässigt att det inte kan återgifvas” (Brev nr 200 i Samlade 
skrifter, skrivet till Karl Wåhlin). 
28 Jan-Öjvind Swahn, Häxor, tomtar, jättar och huldror. Återberättade svenska folksägner, Stockholm 1964, s. 108. 
29 Mauritz Hellberg, Frödingsminnen, Stockholm 1925, s. 220f.  
30 John Landquist, Gustaf Fröding. Hans levnad och verk, Stockholm 1927 (1916), s. 347. 
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Synnerligen stora proportioner får motivet i den stämningsfulla ”I skogen”, där hela 

världsrymden dansar: ”Det drömde om eviga rymder / av evigt skimrande glans / om 

stjärnor och soliga världars /oändliga rytmiska dans” (s. 65). Här är verkligen hela naturen 

själfull. Citatets inledandet ”det” syftar på en tjärn, i Frödings version benämnd ”tjärnet”, 

som växlar blickar med solen och drömmer om dessa eviga rymder. ”I skogen” ger 

uttryck åt en sorts panteism där hela universum är besjälat, och vad kan då vara 

naturligare än att likna planeternas och stjärnornas rörelser vid  dans? Motivet får här en 

slags allomfattande prägel. För Fröding tycks allt, vad det än må vara som rör sig med en 

viss regelbunden växling, kunna dansa.  

Inom astronomin talar man ibland om stjärnors eller galaxers rörelse som kosmisk 

dans.31 En annan form av kosmisk symbolik är den korrespondenslära med rötter i 

antiken, som menar att allt som sker på jorden är en spegelbild av vad som sker i himlen. 

Här ingår också tanken att människan är som en liten värld (mikrokosmos) där universum 

(makrokosmos) avspeglas.32 Om vi människor dansar måste följaktligen även universum 

dansa. Inom teosofin återfinns liknande tankar när man talar om ett besjälat kosmos, där 

allt från den minsta partikel till hela stjärnsystem har ett aktivt inre, fyllt av energi.33 Vi är 

således alla delar av någonting större, och deltar på så sätt alla i den stora kosmiska 

dansen.  

 

 

Dansen som sexuellt förspel 

 

Jag har kort berört hur dansmotivet kan ingå i ett slags tema som berör erotik och sexuellt 

umgänge. Denna infallsvinkel, dans som en slags förspel, kommer jag att behandla 

närmare i detta kapitel. Detta tema är ingen ny företeelse, utan har rötter långt tillbaka. 

Exempelvis var dans och pantomim en vanlig form av underhållning i Romarriket, i takt 

med att teaterns skådespel inte väckte samma intresse hos publiken. Efterhand kom 

dansen allt mer att förknippas med ett inslag av sensualism och liderlighet.34 Det är 

                                                           
31 www.astro.su.se/Svenska/archive/2006/ (2006-05-20) 
32 G Denzler, A Lohner & W Graf, i huvudredaktör Stefan Ewald, Religionslexikonet, i svensk bearbetning av Per 
Beskow och Jonas Svensson, Stockholm 2003, s. 274. 
33 Manuel Oderberg, ”Mystik och vetenskap”, Tidskriften Teosofiskt forum, 1989:3, 
hem.fyristorg.com/teosofi/TeosofisktForum/Mystik_och_vetenskap.htm (2006-05-20) 
34 Simon Goodenough, Antikens Rom. Dagligt liv för 2000 år sedan, i översättning av K G Johansson och Gunilla 
Dahlbom, Solna 1986 (1979), s. 115. 
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troligen en av orsakerna till att konstformen inte hade så högt anseende i Rom. Den 

romerske filosofen och retorikern Marcus Tullius Cicero (106-43 f.Kr) lär ha sagt ”Nemo 

saltas sobrius, nisi forte insanit” (Ingen dansar nykter, såvida han inte är vansinnig).35 

Paradoxalt nog blev det efter hand en nödvändighet för den man som ville avancera i 

samhällslivet att kunna dansa.36  

Jag har valt att inte sätta in detta tema som underrubrik i ”Dansmotivets positiva 

laddning” även om det till viss mån varit befogat. Anledningen till att erotiken får en egen 

avdelning är att även om själva könsumgänget ofta beskrivs som positivt i Frödings dikter 

så ljuder en negativ klang, följderna av de sexuella förbindelserna, stundom högre. Denna 

hörs dock inte i ”Det var dans bort i vägen”. Här skrattas och tjoas det medan dansen går, 

och i snåren runt omkring hörs viskningar och tissel. Dansen och leken mynnar ut i 

ömhetsbetygelser bland skuggorna. Det är inte långsökt att tro att strofens avslutande 

uppmaning skulle kunna leda till samlag mellan några av de personer som Fröding räknar 

upp i dikten. 
 
In i snåret av björkar och alar och hassel 
var det viskande snack, det var tissel och tassel 
bland de skymmande skuggorna där, 
det var ras, det var lek över stockar och stenar, 
det var kutter och smek under lummiga grenar 
- vill du ha mig, så har du mig här! 

 
 

Dansmotivet i denna dikt präglas av glädje och av ett slags förberedande inför 

erotiska äventyr. Pojkarna har ”som brinnande blånor i kroppen” (s. 39), där ordet 

”brinnande” kan uppfattas som att de blir uppspelta, kanske rentav upphetsade, av 

dansandet med flickorna. Dikten avslutas med att ett eko svarar lätet från Nils Uttermans 

bälgspel. Vi får alltså inte reda på vad som händer sedan, utan bara ett temporärt utdrag ur 

de dansandes natt, och det gladlynta draget lever kvar hos läsaren efteråt. 

Jag har tidigare berört ”Parken” där dansen också förbinds med glädje och sexuell 

lust. Berättarjaget minns sin ungdom och den majkväll när ”dansen gick och skrattet ljöd i 

snåret” (s. 683). I de följande stroferna förbyts dock glädjen till sin motsats när mannen 

beskriver sitt svek mot flickan, som inleds med ett kärleksmöte i en berså: ”Ja, det var här, 

liksom i dag det hände / jag allting minns och allting återser / jag känner än, hur mina 

läppar brände / mot hennes läppar, hon, som är ej mer” (s. 684). Sedan fortsätter 

                                                           
35 Näslund, s. 197. 
36 Goodenough, s. 116. 

 15



berättaren att beskriva hur hon tror honom om gott, hur han ändå överger henne och hur 

hon sjunker för att till slut inte finnas till mer. Här leder dansen och leken, via kärlek och 

lust, i förlängningen till djupaste olycka. 

Ytterligare en aspekt på motivets erotiska karaktär hittas i de dikter där ”glädjeflickor” 

dansar. Det är genom ett flertal utsagor klarlagt att Fröding redan i sin ungdom betalade 

kvinnor för sexuella tjänster.37 Om detta påverkat hans sätt att framställa de skökor han 

skriver om kan man bara gissa, men det är tydligt att de prostituerade som dansar i hans 

dikter ofta framställs i en positiv dager. I ”Veneziansk stämning” (med undertiteln 

”Efterklang”) som ingår i Reconvalescentia beskriver berättarjaget vad som kan ses från den 

gondoljär där han och den han kallar Signora befinner sig. Venezias ande beskrivs bland 

annat med följande rader: ”Låt oss lyss till glädjeljuden / bakom halvtillslutna luckor / - 

flickors dans som kastat skruden / inför sjömän från feluckor / där är lycka för ikväll”   

(s. 558).38 Vi känner igen det välkända temat vid det här laget; dansen och glädjen – som i 

förlängningen leder till erotik. Inga fördömande ord hörs om varken flickorna eller de 

sjömän som söker lyckan med dem för en kväll. Längre fram i dikten ber berättaren sin 

Signora att ”följa med honom in för natten” och ”älska natten ut” (s. 559). Han ber henne 

cancanera, det vill säga dansa en cancan för honom, och kallar henne i slutstrofen för 

”dansens dotter”. Dansen blir sålunda åter ett slags förspel inför den älskog som ska vara 

natten igenom.  

I några av de dikter där dansen är nära förbunden med erotik och sensualism kommer 

det även in vissa moraliska aspekter på de dansande flickorna. I ”Mulna moraliska ögon 

betrakta” talar någon till ett dansande du.39 I vissa betraktares ögon är inte flickan av den 

sort som anses vara av något finare slag: ”Mulna moraliska ögon betrakta / dansen, den 

tålätta dansen du trår / strängt de betrakta, vist de förakta / hela ditt väsen från hjässa till 

tår” (s. 718). Det anonyma diktjaget hör dock inte till dessa visa som föraktar och stöter 

bort henne. Han uttalar istället: ”giver du, giver du oss inget annat / gratien, gratien giver 

du oss” (. 719). Associationen till de tre gracerna, behagens gudinnor i romersk mytologi 

är tydlig. Medan några väljer att betrakta hennes dans och kropp med mörka och sedliga 

ögon väljer diktjaget att njuta av hennes grace. 

                                                           
37 Se exempelvis Hellberg, s. 153 och Bergsten, s. 145. 
38 Enligt Norstedts uppslagsbok, Stockholm 1985, är feluck är ett mindre kustfartyg i Medelhavet, vanligen med två 
master och latinsegel.  
39 Denna dikt tog Fröding inte med i någon samling. Michanek har valt att placera den under kapitlet ”Senare dikter” 
i sin utgåva och gissar dateringen till 1895-96. 
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I den ironiska diktsviten ”En skvallerhistoria” som ingår i Efterskörd finns ett parti 

som kallas ”Det förskräckliga levernet på kaféet”. Där står en så kallad anständig flicka i 

dörren och berättar vad hon ser: ”Det är en hundfröjd, ett klingkling, ett klangklang / det 

är ett kvinnfolk som dansar på tå / hon gör en dans som di kallar för kang-kang / med, 

Gud förlåte mig, ingenting på” (s. 470). Tonen som den berättande flickan har antyder 

hur skamlig hon anser den dansande vara. Männen på lokalen uppskattar flickans rytmiska 

kroppsrörelser och ber om mer, så visst finns det en sensuell underton i botten. Än en 

gång visar Fröding att dans kan sammankopplas med erotik, men den dansande framställs 

ändå i slutet i bättre dager än de skvallrande sedesamma flickorna. 

 

 

Näranalys av två dansdikter 

 

In detta kapitel ska jag göra en mer ingående analys av två av Frödings dansdikter; 

”Gudarne dansa” och ”Balen”.  Jag tänker pröva hur dansmotivet underbygger eller ingår 

i olika teman och försöka klargöra vilken roll dansen har i dikterna. Även om dansmotivet 

står i centrum i min uppsats kommer i dessa näranalyser även andra motiv att starkt 

belysas, vilka är av intresse för innebörden av dikterna och för förståelsen av dansens 

betydelse i sammanhanget. Vissa gemensamma drag mellan dikterna kommer också att 

beröras. 

 

”Gudarne dansa” 

Jag börjar med att behandla ”Gudarne dansa”, en dikt som ingår i Stänk och flikar. Dikten 

innehåller sju strofer av varierad längd, där den sista som består av 21 versrader är den 

längsta. Liksom fallet är med ”Det var dans bort i vägen” pekar även denna dikts titel på 

att dansen är ett framträdande motiv i dikten. Dessutom står dikten tillsammans med ”En 

morgondröm” under benämningen ”Två glädjedikter”, vilket indikerar ett annat 

framträdande motiv; glädjen. Nu behöver naturligtvis inte det innebära att överskrifter 

som regel säger något absolut om en texts innehåll, men en närmare analys ska klarlägga 

att så är fallet just här. Vi tittar istället på de två första och den sista strofen i ”Gudarne 

dansa”. Att jag väljer att ta med den andra strofen är för att visa hur starkt den står i 
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kontrast till andra två, och den får stå som exempel för samtliga fem strofer i mitten av 

dikten. 

 
 
 
GUDARNE DANSA 
 
Vi glädjas de helige gudar, vi draga 
de åldrige vise sin värld att behaga 
på nytt som i urtidens domnande saga 
med guldkar och harpor och cittror och kransar 
i festliga dansar 
och sol kring Elysiens fält? 
 
För länge i svarta och skrämmande skrudar 
de suttit och sått som fördömande gudar 
sitt hot kring de dödliges tält, 
för titt kom det skallande skräckbudet "fall ej", 
för titt hade dånet av domsordet "skall ej" 
i åskor från höjderna skrällt. 
 

 --- 
 

Gudarne dansa, gudarne dansa, 
högtidligt de dansa och tågande kransa 
sin tinning med vinranksblad, 
i takt gunga skäggen, de grånade sida, 
i takt fladdra mantlarne vita och vida, 
och starkt dånar harpa, och högt klingar cittra, 
strängarna glittra, strängarna glittra 
i tågande, dansande rad. 
Vid gudarnes sida 
gå grånade blida 
gudinnor, som kärligen le och kredensa 
ur skinande gyllene kar 
i ädelstensmuggar, som tindra och glänsa, 
föryngringens dryck åt envar. 
Högtidligt i dans kring Elysiens slätter 
fullbordas den fest, som i grubblande nätter, 
till lärdom och tröst för de skapades ätter, 
beslutats i gudarnes råd. 
De skapade undra och fröjdas och dricka, 
gudarne nicka, gudarne nicka 
åt alla i huldhet och nåd. 
 

I inledningsstrofen presenteras de gestalter som är verksamma i dikten. Omedelbart 

får jag reda på att dessa gudar är glada, och att de bekransade dansar omkring i solen till 

harpors och cittrors musik. Jag förstår att detta är något som de också gjort en gång för 

länge sedan, i ”urtiden”. Med hjälp av platsbestämningen ”Elysiens fält” förstår jag att 

gudarna inte är nordiska, utan hör hemma i antikens gudavärld. Elysium, Elysion, eller 

Elyseiska var den del av underjorden där hjältar eller andra goda själar hamnade efter 

döden. Detta var en plats där allt var lycka och evigt ljus. Här festades och dracks det och 
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allt andades salighet.40 Fröding får på sex versrader med det väsentliga i hur tillvaron i 

detta paradis tedde sig. Danserna är uttryckligen festliga, ”guldkar” kan tolkas som någon 

slags bägare varur vinet flödade och sista versens ”sol” står för det ljus som platsen 

förknippades med. Den frågeställning dikten ställer i ett inledande skede är: Varför dansar 

gudarna på nytt av glädje? En förväntan byggs här upp hos mig att svaret på frågan ska bli 

uppenbar under en fortsatt läsning. Så här långt har dikten ett motivkomplex som 

kännetecknas av ordet lycka, där dansen kan sägas ingå som ett slags manifestation av 

denna känsla.  

Dansen som motiv återkommer inte förrän i diktens sista strof, där den blir desto mer 

påfallande. Innan dess har vi gått från det inledande ljuset i strof ett, till ett mörker som 

framhävs av ordet ”svarta” i den andra strofen, och in i ett slags gammaltestamentlig 

tradition. Dikten berättar att gudarna under lång tid skrämt och hotat människorna, ”de 

dödlige”, och att de varit fördömande. De liknas således alla vid den Gud som man kan 

känna igen från Gamla Testamentet. Det sägs vidare (i här ovan utelämnade strofer) att 

den eviga lusten att önska inte försvann hos människorna. De kunde eller ville inte avstå 

från de frestelser som livet bjöd dem och syndafallet fullbordas. Mänsklighetens brott mot 

buden har inletts. Följden blir att hela släkten och folk sjunker till botten av Orcus.41 Nu 

pinas deras själar på en plats i dödsriket som inte ter sig lika lysande som i Elysium. Med 

kristendomens inträde i gudavärlden har alltså de gamla antika gudarna mist sin glädje. All 

glädje är borta och all skönhet, frihet och kärlek har gått under. Livsvillkoren ter sig 

hopplösa, men i slutstrofen över hela 21 versrader vänder allt till lycka igen.  

Nu är vi tillbaka till ursprungsläget som skildrades i den första strofen. Någonting har 

hänt som gör att gudarna åter dansar. Ordet dans i någon form nämns fem gånger under 

dessa rader, och här blir verkligen dansandet ett framstående motiv i sig. Dansen beskrivs 

som högtidlig och som en avslutning på den fest som gudarna beslutat att hålla ”till 

lärdom och tröst för de skapades ätter”. Nektarn flödar och ljuset är åter framträdande. 

Nu glittrar, tindrar och glänser det igen, men vad är det egentligen som har hänt? Vad är 

det man firar genom att dansa och fröjdas? På två ställen talas om ”de skapade” – vilka är 

det? En möjlig tolkning är att det skett en slags ny skapelse av världen. Det är troligen inte 

                                                           
40 D.M Fields, Grekisk och romersk mytologi, i översättning av Helga Drougge, Stockholm 1986 (1977), s. 50. 
41 Benämning både på dödsriket och dess högste gud. Jämför med Hades, den grekiska mytologins motsvarighet till 
Orcus. Hades kan också stå både för guden och dödsriket. 
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den nya jord i Johannes´ Uppenbarelsebok i Bibeln som omtalas.42 Jag skulle snarare vilja 

kalla det en nygammal värld, där de antika idealen får råda igen, tillsammans med det 

bästa från världsreligionerna. Man anar nämligen impulser till denna dikt även från 

hinduismen och buddhismen. I ett brev till Mauritz Hellberg berättar Fröding att han 

under vanföreställningar tyckt sig konversera med ”dalailamas och mahatmas i Tibet”.43 

Under dessa förnimmelser kom det ett upp en melodi i honom; ”Mahatmerna dansa, 

mahatmerna dansa”. ”Fantasien utvidgade sig sedan och jag tyckte att hela universum 

dansade med”, skriver Fröding.44 En Dalai lama är den högste andlige ledaren inom den 

tibetanska buddhismen och mahatma är en hederstitel för en stor lärare eller vis man i 

Indien.45 Skaldens ”kontakt” med dessa religiösa storheter kan ha legat som bakgrund till 

”Gudarne dansa”. Här kan man även associera till Shiva, den indiska guden, som i sin roll 

av dansens herre Nataraja, dansar sin kosmiska dans.46 Genom sin dans framkallar han 

både förintelse och skapelse, och etablerar på nytt den kosmiska ordningen som inleder 

varje tidsålder.  

De skapade i ”Gudarne dansa” kan ses som den nya tidens människor, som gudarna 

nu nickar åt i mildhet och nåd. Just nåden anser jag vara ett centralt begrepp i dikten, även 

om det kompositionsmässigt står som sista ord. En alldaglig definition av ordet skulle 

innebära någonting i stil med barmhärtighet, medlidande eller förskonande från något. I 

teologiskt språkbruk betyder det något som Gud gör för oss människor, utan att vi har 

gjort oss förtjänta av det. Ordets latinska benämning är gratia, varav vi har fått vårt ord 

gratis.47 Intressant i sammanhanget är att Shiva betyder den milde, den lyckosamme och 

bland annat beskrivs som nådefull.48

Människans fria vilja är det som gjort att hon hamnat i det lidande, som större delen 

av dikten tar upp. Samtidigt betonas det hur ”fördömande gudar” suttit alldeles för länge 

vid makten. Den nåd eller syndaförlåtelse som dikten utmynnar i kan således tolkas som 

att dessa gudar nu blivit mindre fördömande, och att människans vilja och lust inte 

nödvändigtvis behöver vara av ondo. Implicit ställs frågan om alla de brott som 

människor dömts för genom tiderna verkligen är syndiga. Svaret på den fråga som dikten 
                                                           
42 Upp. 21:1-27. 
43 Gustaf Frödings brev, del II 1892-1910, utgivna och kommenterade av Germund Michanek och Ingvald Rosenblad, 
Stockholm 1982, brev 316, s. 146. 
44 Ibid, s. 146. 
45 Denzler, Lohner & Graf, s. 87 och s. 322. 
46 kurs.tripod.com/hinduism.htm (2006-05-19) 
47 hem.passagen.se/kallesv1/nad.html (2006-06-01) 

 20



ställde i ett inledande skede blir således: Gudarna dansar av lycka, för att de lyckats skapa 

en ny sorts människa, där hennes vilja och önskningar inte står i motsättning till nåden. 

Med en sådan tolkning skulle det övergripande temat eller grundtanken vara synden i 

allmänhet och förhållandet mellan nåden och den fria viljan i synnerhet.  

Dikten byggs upp av ett flertal antiteser; ljus - mörker, glädje - olycka, harmoni - kaos, 

vilja - plikt, det goda - det onda. Dansmotivet ingår hela tiden i det ljusa och harmoniska 

sammanhanget, och blir en manifestation på den lycka och frihet som gudarna på nytt 

fått. Influenserna från Friedrich Nietzsche (1844-1900) blir i detta sammanhang tydliga. 

Olle Holmberg skriver i sin bok Frödings mystik om det nietzscheanska i ”Gudarne dansa”. 

Han tar bland annat upp Nietzsches dikt ”An den Mistral” som kretsar kring en 

betydelsefull symbol för filosofen, just dansen.49 En strof av diktens elva lyder:  
 
Tanze nun auf tausend Rücken, 
Wellen-Rücken, Wellen-Tücken - 
Heil, wer neue Tänze schafft! 
Tanzen wir in tausend Weisen. 
Frei - sei unsre Kunst geheißen, 
Fröhlich - unsre Wissenschaft!50

 
Här skriver Nietzsche om att skapa nya danser, att vi ska dansa på tusen sätt och att 

vår konst ska heta Fri och vår vetenskap Glädje. Holmberg menar att i dansen hos 

Nietzsche sker en förening av styrka, glädje och kärlek och blir hos filosofen mannens 

konst framför andra.51 En lösning på de motsättningar som Frödings dikt bygger på, 

menar författaren till Frödings mystik, att Nietzsche hittar i leken. ”I detta dansens och 

lekens  fullkomlighetstillstånd ligger människans värde icke i vad hon uträttar utan i vad 

hon är”, skriver Holmberg.52 I Så talade Zarathustra skriver Nietzsche i avdelningen ”Om 

den högre människan”:  
 
Och om det på jorden även gives träsk och tjock bedrövelse: den som har lätta fötter springer även på dy 
och dansar som på sopad is. Lyften edra hjärtan, mina bröder, högt! högre! Och glömmen icke heller 
benen! Lyften även edra ben, i goda dansare, och ännu bättre: stån även på huvudet!53

 
 

I samma avdelning sätter Zarathustra bland andra epitetet ”dansaren” på sig, vilket 

även detta påvisar att det ligger någonting högre och ädlare i dansen än i mycket annat. 

                                                                                                                                                                                     
48 Sören Wibeck, Religionernas historia. Om tro, hänförelse och konflikter, Lund 2003, s. 308. 
49 Olle Holmberg, Frödings mystik. Några grundlinjer, Skellefteå 1996 (1921), s. 43. 
50 http://gutenberg.spiegel.de/nietzsch/gedichte/mistral.htm 
51 Ibid, s. 44. 
52 Ibid, s. 44. 
53 Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra, i svensk tolkning av Wilhelm Peterson-Berger, baserad på en översättning 
av Albert Eriksson, Stockholm 1991, s. 266. 
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Detta återspeglas väl i Frödings dikt. Enligt Holmberg är dansen och glädjen en universell 

princip, ett högre bud, som Fröding symboliserar genom att låta gudarna utföra dansen.54

Som avslutning kan det vara intressant att lägga märke till hur dansen skapar ett slags 

cirkelkomposition i dikten, den är både A och O. Dansmotivet ramar på så sätt in de 

mörkare fem stroferna i mitten av dikten. Dansen är både början och slutet, skapelsen 

och förstörelsen, och symboliserar samtidigt evighetstanken i cirkeln.  

 

”Balen” 

Som första dikt i samlingen Nya dikter står ”Balen”, med undertiteln ”En hjältedikt”. Med 

några få ord skulle dikten kunna beskrivas som en blandning mellan verklighet och dröm. 

Den realistiska situationen framställs över de första nio av diktens tio sånger eller 

avdelningar, för att sedan ge plats åt den avslutande drömscenen. Sverker Ek har i sin 

intressanta studie ”Frödings väg till hjältedikten Balen” visat hur olika alster fogats 

samman, medan annat tagits bort,  för att bli den diktsvit som trycktes 1894. Jag kommer 

dock inte att beröra diktens tillkomsthistoria närmare här, utan koncentrerar mig 

uteslutande på den slutgiltiga versionen i Nya dikter. 

Det genomgående motivet är emellertid dansen. Dansen framstår som kärnan både i 

de verklighetstrogna och i de fantiserade avsnitten. Ingen av de andra dikterna i Gustaf 

Frödings poesi, möjligen med undantag av ”Det var dans bort i vägen” har ett sådant 

utmärkande och varierat dansmotiv.  

Dansen i denna dikt skiljer sig socialt sett mot exempelvis ”Det var dans bort i 

vägen”, där det mer handlar om den dans som hör hemma bland allmogen och har 

folkliga  lokala  traditioner.55  I ”Balen”  är  det  istället  aristokratin och  borgerligheten 

som  svänger  sig  om.  Dansen  som  objekt  kan  visserligen  vara  densamma   i   båda  

sammanhangen, polkan dansas i båda de nämnda dikterna, men sällskapet och dess 

ritualer skiljer sig åt. Här är det mer högtidligt; damerna är klädda i spetsar och siden och 

sitter uppradade längs med väggarna och männen är framgångsrika handelsmän och 

militärer av högre grad. ”Balen” erinrar om de danstillställningar som förekommer i 

exempelvis Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga (1891). Den positiva laddning som så ofta 

kännetecknar dansen i Frödings lyriska diktning kommer emellertid inte fram förrän i 

slutet på dikten. Som borgerligt sällskapsnöje framstår motivet länge som något föraktfullt 
                                                           
54 Holmberg, s. 45. 
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och löjligt. Dessutom blir dansen orsak till det misslyckande som berättarjaget gör sig 

skyldig till. 

Jag fortsätter min analys med en redovisning av innehållet sång för sång, där olika 

aspekter på dansmotivet kommer fram. Berättarjaget, en av diktens två huvudgestalter, 

börjar med en förklaring  att den syn jag ställs inför inte sker i nutid,  utan är en återblick 

på hans ungdom: ” Det var en gång, när jag var mycket ung / då varje möda var mig lång 

och tung / och på bohêmens alla vägar drev jag / Childe-Haroldsdikter skrev och 

sönderrev jag” (.s 111). Exakt hur länge sedan som det berättade utspelar sig uttalas inte. I 

nästa strof lokaliseras scenen till en Oskarsbal i stadens festlokal. Litteraturforskare 

hävdar att stället som inspirerade Fröding är frimurarlogen i Karlstad, eftersom det där 

brukade hållas sådana baler under författarens levnadstid. Att Fröding bevistat några av 

dessa högtidliga fester är klarlagt eftersom han bland annat skrev ett referat om den bal 

som utspelade sig 1887 och ett kåseri om den som ägde rum 1891.56  

Den första sången presenterar således diktens berättande ”hjälte” och var han 

befinner sig, och fortsätter med att han en aning föraktfullt beskriver några av de andra 

personer som är närvarande. Hjälten själv känner sig uttråkad och obekväm i sina lånade 

kläder (s. 112):  
 
Som världserfaren kritisk pessimist 
jag fann det hela tomt och fult och trist 
och kände oro för min sneda klack 
och för min lånade fördömda frack 
och tänkte: "Det är dumt att gå på bal" 
men vänta, länets hövding håller tal. 
Champagnen dracks, det ljöd "en enkel sång 
ur svenska hjärtans djup en gång." 

 

Ett visst inflytande från en av Frödings litterära förebilder, George Gordon Byron 

(1788-1824) kan skönjas här, vilket bland annat konstaterats av Staffan Bergsten. Enligt 

honom hyste lord Byron ett förakt för baler, och han berättar även att för tidens unga 

intellektuella konstutövare hörde det till vanligheten att spela rollen som svårmodig och 

cynisk salongshjälte.57  

I den andra sången anländer fru Uggla, en kvinna med förfäder som tycks ha stridit i 

Gustav II Adolfs och Karl XII:s trupper. I sång tre glider så diktens andra huvudgestalt 

in; fru Ugglas dotterdotter, den smala och fina Elsa Örn som är ”mjuk i gången som en 
                                                                                                                                                                                     
55 Näslund, s. 199. 
56 Ek, s. 195 och 197. 
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ung dansös” (s. 113). Allt får så plötsligt ett annat skimmer över sig, och i sång fyra tar 

berättarjaget tillbaka den hånfullhet han visat sin omgivning i inledningssången.  

Här skulle jag vilja flika in en liten tanke angående flickans efternamn. Liksom sin 

mormor har hon ett adligt efternamn, som samtidigt är namnet på en fågel. Örnen är den 

rovfågel som flyger högst och har den skarpaste blicken, och inom den kristna 

symboliken står den bland annat som symbol för Kristi himmelsfärd. Bildligt sett tycker 

man att Fröding borde ha valt ett mer passande namn på henne, som Svala eller Trana, 

som bättre hade framhållit hennes spensliga sätt och förmåga att dansa. Som vi ska se 

längre fram kan det dock ligga en poäng i namnvalet, för det är hennes blick som får 

berättarjaget att tappa fattningen, och hon gör verkligen en form av himmelsfärd. 

Nästa sång visar likheter med ”En balfantasi”, när fröken Örn efter att ha dansat en 

stund beskrivs i följande rader (s. 115): 
 
Det var en böljande 
flod av vår, 
när friskast sköljande 
vågen slår 
och allt för hågen 
står lyckosammast 
men förd av vågen 
vid närmsta hörn 
mot soffans damast 
sjönk Elsa Örn. 
 
Hon satt där flämtande 
röd och glad, 
en andehämtande 
ung najad, 
i skum av spetsar 
och tyllomfraggad 
ur valsens kretsar 
med välbehag 
till stranden vaggad 
av böljeslag. 

 

Elsa Örn liknas således vid kärleksgudinnan Venus (Afrodite), vilket understryker ett 

annat av diktens motiv; kärleken. Den första strofen visar tydliga likheter med ”En 

balfantasi”, där ord som ”vågen” och ”böljande” i någon form finns i båda dikterna. I 

orden ”förd av vågen” framhålls likheten med gudinnan, som enligt en myt föddes ur 

havets skum och via en våg lyftes mot land. I följande strof liknas Elsa istället vid en 

najad, vilket är en antik nymf med hemvist i sjöar och floder.58 Fröding för på så sätt in 

                                                                                                                                                                                     
57 Bergsten, s. 54. 
58 Alf Henriksson, Lars Hansson & Disa Törngren, Bra Böckers Hexikon. En sagolik uppslagsbok, Höganäs 1981, s. 278. 
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henne i en lite mer värmländsk omgivning, där det i brist på hav finns både Vänern och 

Klarälven. 

Den blyge balhjälten tar sedan mod till sig och bjuder upp flickan. Sång sex redovisar 

för denna dansakt, som exempelvis skildras: ”Och så törnade vi, och så struttade vi / som 

förvildade skottspolar skuttade vi” (s. 116). Den vilda dansen skrämmer fröken Örn, som 

tittar ont på sin danspartner, vilket medför att han tycker sig tappa både förnuft och takt. 

Det hela slutar i stor olycka, när de dansar omkull vid soffhörnet. Den följande sången 

återger den förkrossade hjältens tankar inför detta misslyckande, bland annat i följande 

rader: ” Och jag förstod,  att nu var allt förbi / och i min själ  kom mörk melankoli / jag 

hade dansat bort min lycka, jag / och malört drack jag nu i långa drag” (s. 117). Han 

känner ett hastigt begär att hålla tal, vilket utmynnar i sång åtta. Denna består i stora drag 

av en monolog, med några få repliker från den förvånade flickan som tvingas lyssna till 

hans tal. Sverker Ek förklarar att Fröding flera år senare valt att kalla denna  

”Hamletepisoden”.59 Om det är någon av sångerna där inte dansmotivet framstår så 

tydligt är det denna, men det kan bero på att den trycktes som separat dikt 1893, och först 

inte var tänkt att ingå i ”Balen”. Istället fungerar den mer som en paus mellan den just 

avslutade dansen och den som komma skall i drömsekvensen.  

I sång nio fortsätter Elsa Örn sin uppgift som balens drottning, medan den slagne 

hjälten försänks i dröm och bygger luftslott om hur det skulle kunna vara att sitta med 

henne vid någon sjö i månskensnatten. Denna dröm glider över i en annan i den 

avslutande sången, och blir till en salighetens bal i himlen.  

Anmärkningsvärt är att bildspråket i dikten kretsar kring vatten när det gäller 

metaforer för dansen och de dansande i balsituationen. Jag har redan nämnt flickans 

likhet med både vattennymf och Venus, den ur havet födda. Både mormor och 

dotterdotter liknas vidare vid skepp; ”fru Uggla seglar in” (s. 112) och ”som en lustjakt 

förs av morgonvindar” (s. 113) kommer Elsa in till balen. Den äldre damen liknas senare 

vid en ”örlogsbåt” och den unga som ”en smäcker jakt”. När hjältens dans med Elsa får 

sitt slut beskrivs detta som ett ”skeppsbrott”.  Jag tänker mig att skalden här använt sig av 

vatten, och attribut som kopplas därtill, för att poängtera den rörelse som kännetecknar 

både dans och vatten. Som en motpol till detta står ”Hamletepisoden”, där det 

                                                           
59 Ek, s. 201. 
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genomgående temat är livets prägel av öken.60 Här är all aktivitet avstannad, allt är tomt 

och hopplöst. 

Fortsättningsvis tänker jag stanna en stund vid sång tio där dansmotivet verkligen är 

centralt. I likhet med den senare skrivna  ”Gudarne dansa”  blir nämligen avslutningen  på 

 

”Balen” en intensiv utsvävning i dans och harmoni. Ordet dans i någon form nämns 

niogånger. Sången inleds med orden (s. 119):  
 
Du skall ej tro att livet dör i döden, 
nej, långa, långa, evigt unga öden, 
om vilkas slut ej någon aning vet, 
vi genomleva i lycksalighet. 
 
 
I sjunde himlens högsta högtidssal 
är harpoklang och sång och evig bal 
och mäktigt går musikens återskall 
i pelarsalen av kristall. 
 

 
Livet tar följaktligen inte slut efter döden, och livet i himmelriket beskrivs som en 

”evig bal”. Här dansar änglar med varandra, samtidigt som de stråldiadem och 

stjärnkronor som de är klädda i också tycks dansa. Anspelningarna på skimret som omger 

de dansande känns igen i ”Gudarne dansa”. Till detta salighetens rike kommer diktens 

hjälte med sin Elsa Örn och träder fram emot Gud Fader, varvid den senare säger: ”Det 

fägnar mig att se ett sådant par /och håll till godo med vad huset har / och tag en sväng 

med dessa andra unga / som dansa vals så himlavalven gunga!” (s. 121). De älskande 

paren svävar i dansen, allt är ljust och då och då dricks en klunk ”av lyckans doft och 

hoppets strålar” (s. 120). Visst går det att dra tydliga paralleller med den avslutande 

strofen i föregående dikts analys.  

Sverker Ek skriver att Fröding funnit inspiration till sin ”salighetsdröm” från Esaias 

Tegnérs Frithiofs saga (1825) och från Emanuel Swedenborgs läror.61 Ek menar att 

Swedenborgs föreställning om de himmelska äktenskapen format Fröding framställning 

av de förälskade paren, både änglarnas och människornas, i drömmen.62 Säkerligen har 

han rätt i det påståendet, även om vissa skillnader föreligger i övrigt, exempelvis angående 

hur de båda författarna beskriver himmelssfären. Enligt Swedenborg är den tredje himlen 

                                                           
60 Henry Olsson, Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding, Stockholm 1970, s. 296. 
61 Ek, s. 216ff. 
62 Ibid, s. 223. 
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den översta, men i Frödings dikt når berättarjaget den sjunde himlen.63 Vidare finns inte 

dansen med på ett sådant betydande sätt hos Swedenborg, utan redan här verkar Fröding 

också varit influerad av Nietzsches tankegångar.  

Dansmotivet leder även här vidare till svärmeri och erotik och får således formen av 

ett slags sexuellt förspel. Den kärlek som hjälten suktade efter i den jordiska balsalen får 

här sitt himmelska gensvar. Slutstrofen lyder (s. 121): 
 
Vi dansa ut, vi dansa natten lång 
och när vi tröttna på vår dans en gång, 
så finnes säkert vid Guds Faders hov 
i någon vrå en undangömd alkov, 
vi smyga dit, en livsvarm flod, 
som liknar ungt och friskt förälskat blod, 
av idel kärlek i vårt väsen strömmar 
- vi slumra in, vi drömma sköna drömmar! 

 

Notabelt är att dikten slutar med en dröm i drömmen, från att ha börjat likt en saga 

med orden ”Det var en gång”. Ska jag tolka detta som att även de realistiska partierna i 

dikten är ren fantasi? Jag inser naturligtvis att den mesta litteratur, även lyrik, som skrivs 

är just fiktion, och inte behöver ha med någon verklig händelse att göra. Kanske vill 

Fröding bara framhäva det för läsaren genom att ge det anslaget direkt?  

Det finns en intressant synvinkel på dansen i denna dikt som jag vill tillföra analysen; 

den danslika rytmen som återfinns i vissa partier. Detta hör inte direkt till det tematiska i 

dikten, men ger trots det faktiskt ännu mer tyngd åt det motiv jag undersöker. Här 

använder jag mig uteslutande av Sten Malmströms text ”Om rytmer och klanger i 

Frödings diktning”.64 Förutom rytmen finns det också andra formella verkningsmedel 

som Fröding använder sig av för att illustrera hur dansen ter sig. Dit hör till exempel rim 

och allitterationer. I sång fem dansas det en vals på balen, vilket återges i tre strofer, där 

inledningen på den första lyder:  
 
  
Och pratet pladdrade 

comme il faut,        x          
och valsen fladdrade 

kring på tå      x    

 
 

                                                           
63 Björn Sahlin, om Äktenskapliga kärleken, i huvudredaktör Staffan Bergsten, Berömda svenska böcker, Stockholm 2004, 
s. 276. 
64 Sten Malmström, ”Om rytmer och klanger i Frödings diktning”, i Ingvald Rosenblad (red), Fröding och musiken. 
Några aspekter, Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie, volym VI,  Karlstad 1974. 
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Vals går i 3/4 takt. Läser man strofen i rask tretaktsrytm kan taktslagen sättas som 

understrykningarna visar. I versrad två och fyra ska ytterligare ett takt slag in i den paus 

som infaller vid kryssen. Ett liknande exempel skulle kunna göras på sång sex, där den 

polka hjälten och Elsa utför uttrycks i dansens rytm. Malmström använder sig här av 

illustrerande pilar för att beteckna polkarytmens spänstiga karaktär.65

       
Och så nätt som Titania trippade hon, 

men ibland under svängarna kippade hon 

efter andan och bleknade till 

 

Ett liknande förfarande använder Fröding i ”Det var dans bort i vägen”, som 

exempelvis i raden ”det var tjoh! det var hopp! det var hej!” betonar en rytmisk polkatakt. 

”Balens” sånger är i formen varierande både i radantal och takt, allt för att illustrera hur 

den speciella danssituationen ser ut. Valsstrofen här ovan har de kortaste versraderna i 

hela dikten, och Malmström menar att den bild vi får av dansen är luftig och 

impressionistisk.66 Det ligger en hel del i det, och dessutom tycker jag att den avspeglar 

något av den elegans med vilken Elsa Örn rör sig över golvet. Ord som ”fladdrade” och 

”böljande”, liksom ”tyll och flor”, poängterar också denna lätthet.  

Slutligen vill jag säga något om tematiken i ”Balen”. Dansmotivet bygger framför allt 

upp kärleken till ett starkt tema. Även tanken på ett slags verklighetsflykt skulle kunna 

framhållas som huvudfråga, liksom drömmens betydelse för människan. Dansen och 

kärleken blir för berättarjaget något han lyckas med endast i drömmen, i himlen, på ett 

högre plan.  

 

 

Avslutning 

 

Jag har i min uppsats visat att dansmotivet är vanligt förekommande i Gustaf Frödings 

lyriska diktning, och att det oftast utmärks av en positiv laddning. Här har jag visat prov 

på den glädje och lekfullhet som gång på gång förknippas med dans i hans dikter, och gett 

exempel på dansens nära förhållande till musik, fest och lek. Just glädjen kan sägas vara 
                                                           
65 Ibid, s.21. 
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signifikativt för dansmotivet i stort, som med enbart några få undantag kopplas till 

lyckliga tilldragelser.   

Egenskapen att kunna dansa förefaller vara något som Gustaf Fröding värderade 

högt, vilket jag pekat på genom att åskådliggöra hur skalden använder sig av dansen som 

ett karaktäriserande drag hos hans fiktiva personer. Det är dock inte enbart människor 

som dansar i Frödings dikter, utan i stort sett allt i universum kan få denna egenskap. Här 

kläder sig emellanåt naturen i mänsklig gestalt och rör sig som i dans; stjärnor och olika 

vattendrag lika väl som våren. Hos Fröding tycks allt som rör sig med en bestämd växling 

kunna dansa, vilket för tanken till den antika idén om den kosmiska dansen. 

Det är vidare vanligt att skalden använder sig av motivet som ett slags sexuellt förspel, 

eller åtminstone som något som förknippas med erotik, sensualism eller kärlek. Även i 

detta sammanhang kan motivet kopplas till glädje, men jag har också visat att vissa 

moraliska synpunkter får komma till uttryck i några av dessa dikter. Det verkar dock inte 

som om skalden själv skulle ha tillhört den skara som fördömde den ”erotiska dansen”. 

Slutligen har jag gjort en näranalys av två av Frödings dansdikter. I ”Gudarne dansa” 

har jag betonat hur den byggs upp av antiteser, där dans blir en lösning på de 

motsättningar som dikten bygger på. Här återfinns influenser från Nietzsche, som också 

satte dansen högt. Det utmärkande draget kring motivet i denna dikt är annars den glädje i 

vilken gudarna dansar. I ”Balen” har jag bland annat pekat på det faktum att dikten har ett 

sådant utmärkande och varierat dansmotiv, där dansbegreppets tre olika former återfinns. 

En del av analysen har ägnats åt bildspråket som kretsar kring vatten, vilket i likhet med 

dans kopplas till rörelse. Jag har även redovisat för den danslika rytmen i vissa av diktens 

partier.

                                                                                                                                                                                     
66 Ibid, s. 22. 
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