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rans G. Bengtsson är idag bäst känd som 
författare till den burleska vikingaromanen 
Röde Orm, en av de mest översatta och lästa 

svenska romanerna någonsin. Men Frans G. började 
sin karriär som poet och essäist i 1920-talets Lund. 
Utställningen, som arrangeras i samband med Frans 
G. Bengtsson-sällskapets 25-årsjubileum, skildrar 
hans liv och författargärning från studieåren 
till berömmelsen med hjälp av unika brev och 
dokument ur Universitetsbibliotekets samlingar.

UniversitetsBiBlioteket i lUnd
17 septeMBer – 27 noveMBer 2010

rans G. Bengtsson är idag bäst känd som författare till 
den strålande, burleska och humoristiska vikingaroma-
nen Röde Orm. Den blev under de mörka krigsåren 

på 1940-talet en av svensk bokmarknads största bestsellers 
och har hållit ställningen som en av de mest populära ro-
manerna på svenskt språk – och en av de mest översatta och 
i hela världen lästa. Den isländska sagans sakligt objektiva 
berättarkonst kombinerad med lundensiskt spexhumör fi-
rade här triumfer.

Men Frans G. Bengtsson debuterade inte som romanför-
fattare utan som lyriker. Det han presenterade i diktsamling-
arna Tärningkast och Legenden om Babel var lärd poesi med 
ämnen hämtade från litteraturen och historien och präglade 
av en sträng, ibland ekvilibristisk verskonst med förebilder 
från den franska parnasskolan. Dikter som sonetten »Kung 
Karls värja« eller »En ballad om franske kungens spelmän« 
slog igenom, först i den lundensiska studentmiljön, sedan 
i vidare kretsar. Bengtssons vänner bland lundensiska litte-
raturhistoriker och kritiker (Fredrik Böök, Olle Holmberg, 
Algot Werin, Tristan Lindström och andra) hjälpte till att 
sprida ryktet om denne egenartade poet med sin beslutsamt 
otidsenliga framtoning.

Inför kvinnan ställd

Av Bengtssons åtskilliga förälskelser under lundaåren var ro-
mansen med Inger Reimers säkert den mest intensiva och 
djupgående. Den resulterade bland annat i en mängd pas-
sionerade brev. I dem ingick även sonetter diktade till den 
älskade som efter författarens död publicerades i den av vän-
nen Hjalmar Gullberg redigerade samlingen Inför kvinnan 
ställd (1964). Inger Reimers själv blev journalist och gjorde 
med tiden bland annat för Vecko-Journalen intervjuer med 
Frans G. Bengtsson.

Essäisten
Men Frans G. Bengtsson skulle inte förbli främst poet. 
Hans mest envisa genre, där han kom att erkännas som 
svensk mästare, blev essän. Debuten kom med Litteratörer 
och militärer 1929, följd av fyra ytterligare under livsti-
den utgivna samlingar. »En så fin, kvick och lärd bok har 
icke på många år sett dagen i vårt fädernesland«, skrev 
Böök om essädebuten som blev en omedelbar framgång 
hos publik och kritik. Formens självsvåldiga subjektivitet 
passade författaren. Kvicka infall, välfunna citat, person-
liga upplevelser, lärdomens frukter, allt kunde strös in i 
en prosa som vällde fram, glittrande och oemotståndlig. 
Det kunde handla om en promenad runt en myrstack 
vid barndomens Rössjön. Eller om Joseph Conrad som 
Bengtsson beundrade mer än någon annan samtida ro-
manförfattare. Eller om Villon, idealet för en poet. Eller 
om Karl XII, i Bengtssons ögon idealet för en krigare och 
kung. Eller om kärleksbrev, en genre där han själv var 
flitigt verksam.

Romanförfattaren

Frans G. Bengtsson skrev långsamt och under plågor. 
Inkomsterna från böcker kunde drygas ut genom tid-
ningsskriverier men förblev ändå i underkant. Ett lyft i 
detta avseende betecknade den stora biografin Karl XII:s 
levnad, som utkom på Norstedts förlag 1932. Den teck-
nade i två tunga volymer bilden av den hjältekung som 
för Bengtsson alltid framstod som ett moraliskt ideal, 
principfast och kompromisslös. Läsarna tog den roman-
tiska bilden till sig och levnadsteckningen har förblivit en 
av författarens mest lästa böcker.

På Norstedts förlag, som skulle bli hans huvudsakliga 
förlag sedan han lämnat Bonniers, samarbetade Frans G. 
Bengtsson med sin gamle lundavän Karl Ragnar Gierow, 
liksom senare med Ragnar Svanström, och det var också 
här han träffade sin blivande hustru Gerda Fineman.

Det maskinskrivna originalmanuset till Karl XII:s 
levnad ingår i Universitetsbibliotekets samlingar.
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Illustrationer av Gunnar 
Brusewitz och Jordi Arkö 
till Röde Orm och Den 
lustgård som jag minns
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Frans G. Bengtssons äktenskap med Gerda Fineman för-
flyttade honom, kan man säga, från en feodal miljö till en 
annan, från Rössjöholm där han vuxit upp och där han till-
bringade långa tider så länge fadern levde, till Ribbingsfors, 
där en flygel hyrdes av Gerdas släktingar.

Krigsåren rymde åtskilligt av mörker. Frans G. Bengtsson 
hatade Hitler och nazismen med ursinnig frenesi. Den 
svenska regeringens neutralitetspolitik uppfattade han som 
feg och ovärdig. Det var som han såg det »högst vidrigt 
att tillhöra ett folk som måste förklara sig neutralt« mot 
Hitler och hans följe. Hans sympatier låg helt och hållet på 
Englands sida. Essän »Om engelsk litteratur« gav uttryck 
för hans kärlek till detta lands språk och litteratur.

Berömmelsen

Men kriget var ur andra synpunkter en lycklig tid. Frans G. 
Bengtsson var nygift och nybliven far. Han skrev, visserli-
gen under mödor och stånkanden, vad som skulle bli hans 
ojämförliga bestseller och göra honom till en av Sveriges 
mest uppburna författare, Röde Orm. 

Vikingaromanen – vars första del, Sjöfarare i västerled, 
kom 1941, följd av andra delen, Hemma och i österled, 
1945 – blev en omedelbar succé och har kommit ut i stän-
digt nya utgåvor och tryckningar genom åren. Den har 
lockat illustratörer som Gunnar Brusewitz och Jordi Arkö. 

Om hur Röde Orm kom till har författaren berättat i en 
essä. Där skildrar han hur han i sin »morgontidiga klar-
vakenhet« hade »ett litet hallucinationsartat ögonblick«. I 
en syn såg han Harald Blåtand, en av romanens viktiga 
personer, uppenbara sig:

»I ett stort och rött ansikte, smyckat med yvigt gulvitt 
skägg, framstucko ur överkäken tvenne betydligt för-

längda ögontänder av huggormskaraktär, sådana som 
man kan se på äldre fargaltar; trots filologiens krav voro 
de inte svarta utan fastmera marmorerade i blått.«

Röde Orm gjorde Frans G. Bengtsson till en folkkär för-
fattare, ofta föremål för reportage i veckopressen. Hans 
sista essäsamling, För nöjes skull, gick ut i en upplaga som 
tidigare ansetts omöjlig för en sådan bok. Han skrev i ett 
brev:

»Det hyggliga förlaget ringer mig varje dag och upp-
lyser mig att de sälja för glatta fan (detta är skånska 
och betyder av alla krafter) och ständigt måste trycka 
mera, — upplysningar som jag tar med fattning utan 
att begripa varför jag numera blivit en så populär skri-
bent.« (till Brita Öller 11.11.1947).

Frans G. Bengtssons sista år präglades av nya litterära 
framgångar, men också av sjukdom som ledde till en för 
tidig död. Den sista boken, Den lustgård som jag minns, 
är en längtansfull återblick på barndomens landskap och 
hans första tio år som förvaltarson på godset Rössjöholm. I 
minnet tedde sig dessa år som hans bästa tid, som vistelsen 
i ett utopiskt tillstånd, som tio år utan framåtskridande, 
som det paradis varur han fördrevs för att börja läroverket 
i Kristianstad. I bokens avslutning kastar den lille Frans en 
sista blick på gräsändernas kvällsflykt: 

»Och jag tänkte: här skola de flyga, precis som nu, 
långt efter det jag är död, så länge tills Gamleå fylles 
igen med sten och makadam. Här skall allting förbli 
detsamma.«

karlen som kunde göra de finaste snusdosor av björknä-
ver, skalden Villon som i balladen om damerna från for-
dom åstadkom ingenting alls, bara en harmoni av osinn-
lighet och färg, ett beslöjat skimmer, en »klang som av 
klockor från andra sidan tidens blå kullar«. Ett vackert 
uttryck för detta drag av vision, utopi och längtan finns 
i den sena dikten »Samtal med en trast« där skalden på 
väg att hämta posten träffar på den sjungande trasten 
och klagar:

– Vi människor jubla blott sällan
med själen så klar och fri.
Det kommer en skuggvärld emellan
vår syn och vår sångs melodi.

Han får till svar av fågeln:

– Jag kommer ej vilse bland skenen,
mig gör ingen skuggvärld förfång.
Gud sitter bredvid mig på grenen
med väldiga vingar av sång.

Frans G. på utflykt under 1920-talet

Modernitetens tomrum 

Vilket var Frans G. Bengtssons centrala budskap? Det är 
lätt att omtala såtillvida som det bara var ett. I lyrik, essäer, 
biografi eller roman handlar det om ett och detsamma, 
om en värdeförlust, om ett tomrum som Bengtsson – i lik-
het med så många andra författare och filosofer i Sverige 
och utomlands – tyckte sig finna i den moderna kultu-
rens centrum. Normen, riktningen, slutenheten kring ett 
system av innebörd, fanns där inte längre. I fantasi och 
dikt blickade Frans G. Bengtsson mot gestalter som han 
beundrade – den stupade spartanen som fyllt sin form och 
fick gravskriften »Den Lycklige, fallen i strid«, ladugårds- Text: Svante Nordin, professor i 

idé- och lärdomshistoria
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