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1. Inledning 
Marcus Birro är relativt ny på den litterära himlen. Debuten skedde 1992. Sedan 

dess har han givit ut ytterligare fem publikationer och gjort sig känd som bland 

annat debattör och journalist. Marcus Birro förekommer ofta i media och han 

lockar i stadig takt till sig nya läsare och åhörare. Vid sina många offentliga 

framträdanden, på sina turnéer och i intervjuer diskuterar han gärna sin egen väg 

till författarskapet. Hans läsar- och lyssnarskara består till inte obetydlig del av 

tonåringar och unga vuxna. Inte sällan finner man i Birros texter tematik som 

anknyter till tonårstiden och ungdomsrevolt – utanförskap, ångest och olycklig 

kärlek.  

 

Marcus Birro kan betraktas som en viktig inspiratör, såväl för unga människor 

med egna författarambitioner som för unga människor i allmänhet. Birro framstår 

som en tillgänglig författare. Han turnerar i hela Sverige, uppträder ofta på små 

och intima scener, möter sin publik på ett uppriktigt sätt och talar gärna om sin 

egen väg till framgång. Birro kan därmed betraktas som en god förebild och 

inspirationskälla för unga vuxna med författardrömmar. 

 

Tonåringar och unga drunknar idag i likriktade mediala bilder. När media hävdar 

att utanförskap, ångest och olycklig kärlek kan botas genom att anpassa sig till 

rådande ideal eller att ändra sitt utseende till rådande normer, erbjuder Birro ett 

alternativ för ungdomar som söker en väg in i vuxenlivet. Tack vare ett rättframt 

tilltal och osvensk passion inför allt han företar sig, sticker hans uppträdanden 

och lyrik ut från mängden. Marcus Birro inspirerar unga att tro på sig själva och 

sin förmåga. Dessutom uppmuntrar han sin publik till att själva skapa och tänka, 

till skillnad från att låta sig formas av medias snäva ideal kretsande kring yta, 

ekonomisk status och konsumtion.  

 

Trots den roll Marcus Birro spelar finns det inte någon tidigare forskning om 

honom. Detta är den främsta anledningen till denna studie.  

 1



2. Syfte 
Syftet är att studera författaren Marcus Birro och hans lyrik. I uppsatsens första 

del undersöker jag vilken position Marcus Birro intar i det litterära fältet. Frågor 

som jag vill besvara här är: vilken bild av sig själv ger Birro uttryck för i media och 

hur uppfattas han och hans diktsamlingar av kritiker? I den andra delen av 

uppsatsen analyserar jag sedan Birros lyrik. Frågor som återkommer här är: finns 

det något återkommande tema i Birros diktsamlingar? Vad är det i så fall och 

vilka stilmedel och motiv arbetar Birro med? 

 

3. Metod och teori 
Min studie av Birros lyrik kan delas in i två delar, en litteratursociologisk del där 

jag studerar författaren Birros placering i det litterära fältet samt mottagandet av 

hans lyrik och en textanalytisk del där jag undersöker hur han använder sig av 

återkommande motiv som utanförskapet, bilden av mannen och kvinnan, 

världen, synden, skulden och döden. 

 

I den inledande litteratursociologiska delen använder jag mig främst av den 

franske teoretikern Pierre Bourdieus litteratursociologiska teorier om det litterära 

fältets konkurrensbetingade strukturer. Jag har använt mig av hans fältbegrepp 

och tankar om det litterära fältet för att på så sätt kunna placera in Birro och hans 

lyrik i en social kontext.  

 

I den andra textorienterade delen i min studie har jag fokuserat på vissa 

återkommande motiv i Birros lyrik, exempelvis bilden av mannen och kvinnan. 

Här har jag främst använt mig av Judith Butlers teorier kring genus. Butler, som 

är socialkonstruktivist, hävdar att genus är göra, inte vara. Eftersom Birros dikter 

till stor del kretsar kring spelet mellan man och kvinna, och mellan manligt och 

kvinnligt, är Judith Butlers teorier intressanta och användbara i sammanhanget. 
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3.1 Bourdieus fältteori  
Pierre Bourdieu hävdar att det inom det kulturella fältet, dit konstnärer och 

författare hör, är viktigt att inte gynnas ekonomiskt tack vare sin produktion.1 

Bourdieu betonar de ständiga motsättningarna mellan det kommersiella och det 

icke kommersiella och hur dessa driver omdömena om all kulturell produktion. 

Dessa motsättningar skapar i sin tur gränser mellan vad olika grupper betraktar 

som konst. Det borgerliga, traditionella kontra det intellektuella, avantgardiska.2 

 

Bourdieu skiljer på ”kommersiella” och ”kulturella” företag, samt långa och korta 

produktionscyklar. Kommersiella företag producerar det som efterfrågan kräver 

och för fram sina produkter i ljuset av reklam och liknande. De kulturella 

företagen ägnar sig tvärtom åt kulturella investeringar. De producerar för en 

framtida marknad, vågade investeringar som kan medföra stora risker. Härmed 

finns det två sätt att betrakta såväl författares som förläggares roller: rollen som 

affärsman eller upptäckare.3 

  

Bourdieu placerar de båda grupperingarna i var sitt ”litterärt fält”. Kommersiella 

företag hamnar i den stora produktionens fält, där hierarki skapas utifrån 

författarnas ekonomiska förtjänst. Kulturella företag hamnar tvärtom i den 

begränsade produktionens fält, där hierarkin ordnas utifrån författarnas 

symboliska kapital. Kulturellt kapital inom det litterära fältet inkluderar utbildning 

och socialt kapital – släktskap och bekantskapskretsar.4  

 

Bourdieu hävdar att för de borgerliga författarna och deras läsare är det succén i 

sig som skänker värde till produktionen. Därtill sprids, med kritikers hjälp, succén 

genom recensioner som hyllar produktionen och förutspår dess framgång. Den 

intellektuella gruppen fungerar annorlunda och förkastar tvärtom framgången till 

                                                 
1 Bourdieu, Pierre. Kultursociologiska texter (Stockholm: Salamander, 1986), s. 145. 
2 Ibid, s. 161. 
3 Ibid, s. 192 ff. 
4 Peurell, Erik. En författares väg: Jan Fridegård i det litterära fältet (Hedemora, Gidlunds Förlag, 1998), 
s. 20. 
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förmån för långsiktighet.5 Den breda publiken med sin dåliga smak förkastas, 

liksom borgarna med sina ekonomiska affärsintressen.6 

 

Bourdieus teorier om det litterära fältet är således mycket användbara då de 

tydligt avslöjar på vilket sätt författaren uppfattas i och av samhället. Jag kommer 

i denna uppsats att placera in Marcus Birro och hans produktion i Bourdieus 

litterära fält och undersöka i vilka av dessa fält han rör sig.  

 

Lars Wendelius, svensk professor i litteratur samt författare, har i sin forskning 

använt sig av Pierre Bourdieus teorier om de litterära fälten. Wendelius har bland 

annat fört fram teorier om invandrarförfattares roll och funktion i det svenska 

samhället. I likhet med Wendelius vill även jag använda mig av Bourdieus teorier 

för att undersöka hur Birro, med sin invandrarbakgrund, uppfattats och mottagits i 

Sverige.  

 

3.2 Butlers genusteori 
Judith Butler är sedan 1990-talet en av de mest uppmärksammade forskarna 

inom queer- och genderteori. Butler ifrågasätter feminismens tendens att 

gruppera kvinnor och anta att det inom grupperingen finns likartade intressen och 

egenskaper. Dessa grupperingar separerar män och kvinnor på den egna 

individuella identitetens bekostnad, och gör att termen kvinna blir ofullständig: 

”[…] gender intersects with racial, class, ethnic, sexual, and religional modalities 

of discoursively constituted identities […]”.7 

 

Butler betraktar genus inte som något ständigt och fast förankrat, utan som något 

flytande, ständigt växlande mellan tid, rum och sammanhang, oberoende av 

varat, men beroende av handlingen. Att bli man eller kvinna är en process, helt 

beroende av hur samhället formar oss. Vi uppfattas som antingen manliga eller 

                                                 
5 Bourdieu, 1986, s. 192 ff. 
6 Bourdieu, Pierre. Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur (Stockholm/Stehag, Brutus 
Östlings Förlag, 2000), s. 105. 
7 Butler, Judith. Gender trouble (New York: Routledge, 1990), s. 6. 
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kvinnliga utifrån vårt beteende och yttre och utifrån samhällets syn på vad som är 

manligt och kvinnligt. För Butler kan genus jämföras med drag, ett uppträdande i 

vilket människan tar på sig olika attribut och förklädnader för att sedan 

utvärderas av sin publik. Man respektive kvinna är således något som människan 

görs till.8 

 

Enligt Butler är begreppet kvinna, även bland feminister, alltför snävt och 

generaliserande. Butler vill istället väga in faktorer som sexualitet, klass och 

etnicitet. Vidare poängterar Butler vikten av den heterosexuella matrisen. Tiina 

Rosenberg definierar den heterosexuella matrisen på följande sätt: 

 
    Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den  

    heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara  

    kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. Dessa två kön definieras som 

    varandras motsatser och är hierarkiskt definierade genom en obligatorisk heterosexualitet.9 
     

Därtill pekar Butler också på de problem som uppstår i en värld som saknar 

flexibelt, gränsöverskridande och fritt tänkande och istället ställer upp krav på 

”tydligt identifierbara kvinnor och män”.10 

 

Butlers resonemang om gränsöverskridandet ska visa sig användbart i studien 

av Birros lyrik då han till stor del använder sig av, och leker med, vad som 

traditionellt anses vara manligt och kvinnligt.  

 
 

                                                 
8 Butler, Judith, Rosenberg, Tiina. Könet brinner!  Texter i urval av Tiina Rosenberg (Stockholm, Natur 
och Kultur, 2005), s. 9. 
9 Ibid, s. 10. 
10 Ibid, s. 25. 
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4. Marcus Birro – en bakgrund 
Marcus Birro föddes i Göteborg 1972 och växte upp i förorten Lövgärdet. Fadern 

värvades från arbetslöshet i Torino, Italien, till SKF i Göteborg och Sverige på 

1960-talet, vilket gör Marcus Birro till andra generationens invandrare. Birro 

studerade på gymnasiets humanistiska linje, och har även ett antal 

universitetspoäng i religion.11  

 

Birro presenteras på Immigrantinstitutets hemsida som invandrarförfattare och 

återfinns under två grupperingar: sydeuropéer samt författare med utländsk 

bakgrund. På Tidens Förlags hemsida presenteras Birro utan någon referens till 

utländsk bakgrund. Tvärtom framstår Birro i presentationen som innesluten i en 

allmän svenskhet och svarar på frågor om sådana saker som favoritmat och 

musik.12  

 

I en intervju av Jonatan Sverker i Nya Dagen 2001, förklarar Marcus Birro sig 

vara troende men att han i Sverige saknar den frid, ro och andlighet den 

italienska kyrkan skänker, samt hur han anser att kristendomen i Sverige bör lära 

av Italien.13 Han berättar om minnen från en nattvardsgudtjänst i Rom och om 

hur han som ung hoppade av sin svenska konfirmation. Birro hävdar att han inte 

går i kyrkan i Sverige men refererar till Gud som en ”tröst” som funnits med och 

påverkat honom även i skrivandet exempelvis när han skrev Skjut dom som 

älskar! 14  

 
Birro är idag en allkonstnär som arbetar som poet, författare, krönikör, journalist 

samt radiopratare på Sveriges Radio P3. Han debuterade med diktsamlingen I 

den andra världen… (1992) utgiven tillsammans med brodern Peter Birros Det 

oerhörda  på Göteborgsförlaget Tre Böcker. Tre Böcker har därefter även givit ut 

diktsamlingen Skjut dom som älskar! (1997) och romanerna Alla djävulska 

                                                 
11 Immigrantinstitutet: forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism samt 
P.A Norstedts Förlag hemsidor, 13 maj 2006. 
12 Ibid, samt Tidens Förlag hemsida. 
13 Jonatan Sverker, ”Marcus Birro: gerillakämpe för ett annat liv”, Nya Dagen, 21 februari 2001. 
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främlingar (1999) samt Landet utanför (2003). Stockholmsförlaget Tiden, som 

ingår i P.A Norstedt & Söner, har givit ut romanerna Kalashnikov (2001) och 

Diktskolan – författarens guide till galaxen (2003). Marcus Birro är sedan en tid 

tillbaka bosatt i Norrköping. 

 

4.1 En uppstickare i det litterära fältet 
 
    Bohemlivet, med alla dess former av fantasi, vitsar, skämt, sånger, drycker och  

    kärleksförbindelser, har  utan tvivel givit ett viktigt bidrag till skapandet av kosntnärslivet,  

    men det utvecklades både som en kontrast mot de officiella målarnas och skulptörernas  

    ordnade tillvaro och mot det borgerliga livets rutiner […].15  
 
Pierre Bourdieu skriver i Konstens Regler (2000) om det litterära fältets 

motsättningar mellan det borgerliga, traditionella och det intellektuella, 

avantgardiska. Han exemplifierar detta med hjälp av 1800-talets Frankrike. Enligt 

Bourdieu är det litterära fältet ett direkt resultat av 1800-talets borgerliga 

dominans inom bland annat litteraturens område. Denna dominans var något 

som många samtida författare, till exempel Charles Baudelaire, föraktade. 

Kulturen dominerades av: 
 

    […] regim av uppkomlingar utan kultur […] de mest banala litterära verk som alla tidningar  

    slussade fram och hyllade, de nya ekonomiska makthavarnas vulgära materialism […].16  
    

Bourdieu använder den unge Baudelaires historia för att demonstrera relationen 

mellan den stora produktionens fält med kommersiell litteratur och den lilla 

produktionen med den begränsade litteraturens avantgardistiska fält och 

kulturellt kapital. Baudelaire valde för sin del att tacka nej till en större produktion 

och ekonomiska fördelar hos ett flertal stora förlag och sökte sig istället till 

mindre, avantgardiska förlag. Därmed slog Baudelaire ett slag för den unga, 

avantgardistiska litteraturen som föraktar den stora produktionens fält.17 

                                                                                                                                                 
14 Sverker, 2001. 
15 Bourdieu, 2000, s. 102. 
16 Ibid, s. 106. 
17 Ibid, s. 116 ff. 
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I en intervju från 2001 talar Birro om skapandet och om hur han alltid känt sig 

utanför i dagens moderna samhälle: ”För mig kommer skapandet i första hand. 

Det är det enda som betyder något. Det är en inställning som leder till ett slags 

utanförskap […]”.18 Birro talar i artikeln om ”sitt kall”, varje människas skyldighet 

att finna sin egen uppgift och följa den. Han förklarar att en del av känslan av 

utanförskap kommer från vägran att följa vår moderna världs upplägg, där lycka 

och att leva för stunden är det viktiga. Marcus Birro menar tvärtom att man som 

människa måste försaka dessa ting för att följa sitt kall.  

 

I Birros diskussion om att förskjuta stundens lycka för sitt kall, kan en koppling 

dras till Bourdieus teorier kring grupperingarna kulturellt kapital versus 

ekonomiskt kapital och att förskjuta ekonomiska intressen för sitt kall, kulturen. 

Bourdieu hävdar att för den ena gruppen är framgång lika med något suspekt. 

Tvärtom eftersträvas ”asketism” i denna världen, för att nå ”frälsning” i nästa. Ett 

långsiktigt kapital byggs upp genom att förneka snabba ekonomiska intressen. 

Den andra gruppen tror däremot på värdet av en succé och för dem är succén i 

sig värdet eftersom succé leder till succé på denna marknad. Man behandlar 

böcker, konst etc som produkter som kan ge omedelbar vinst. Framtiden för de 

båda grupperna ser ytterst olika ut. För den förstnämnda handlar det om att 

eventuellt få en erkänd ställning långt fram i tiden. För de kommersiella 

författarna och konstnärerna är detta i princip en omöjlighet. Det kan alltså 

konstateras att Birro på bekostnad av kortsiktig och ekonomisk framgång lever 

för ”sitt kall”, konsten. Han rör sig i det förstnämnda avantgardiska fältet.  

 

En studie av debattinlägg och intervjuer under de senaste tio åren tydliggör 

alltmer konturerna av avantgardisten Birro som genomgående kritiserar kulturell 

och massmedial likriktning, samhälle och etablissemang. I många debattinlägg 

och artiklar utmanar och provocerar han. Som ett exempel kan nämnas ett inlägg 

i Aftonbladet 2003. Här skriver Marcus Birro om Sveriges Radios nya 

                                                 
18 Sverker, 2001. 
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kommersialism, och om kanalens ansvar inför de ungdomar som söker något 

annat än den färdigblandade formula de medialt matas med: 

 
    P3:s viktigaste uppgift borde vara att spegla den verklighet unga människor lever i och inte 

   servera dem musikalisk uppkastning som de kan sleva åt sig överallt från det kommersiella 

   smörgåsbordet […] De unga är som du och jag. De vill bli respekterade för vad och vilka de är. 

   De vill inte bli  idiotförklarade […] Den här texten hade jag inte vågat skriva om jag varit anställd 

   på SR. Jag är författare och ger ut böcker. Det är en i samhällets ögon ganska märklig 

   sysselsättning. Ofta också i mina egna. Därför skriver jag det här ändå. 1999 var jag med om  

   att starta radioprogrammet Frank i P3. Den senaste tiden har jag medverkat huvudsakligen som 

   sporadisk krönikör samt poesianalytiker. Därför vågar jag lyfta bladet från munnen.19  
 

Birro är angelägen om att markera sin roll som avantgardist och rebell. Han 

poängterar upprepade gånger att han vågar, han skriver ändå, han lyfter bladet 

från munnen. Marcus Birro sållar sig medvetet till den grupp författare som 

utmanar det redan etablerade.  

 

Utifrån Bourdieus teorier kan det alltså konstateras att Marcus Birro, som ny och 

oetablerad författare, rör sig i det litterära fältets intellektuella, avantgardistiska 

del. Birro faller in i kategorin avantgarde, nykomlingarna, de som bryter mot 

konventionerna, dock inom ramarna och utan att ifrågasätta spelet och spelets 

regler.20 Birro positionerar sig med andra ord medvetet som en ”rebell” i fältet. 

Han tillhör den ”lilla produktionen” där ekonomiskt kapital förskjuts och kulturellt 

kapital eftersträvas. Trots att Birro till stor del saknar den sortens kulturellt kapital 

som utgörs av utbildning (han har som tidigare nämnts enstaka 

universitetspoäng men ingen examen) förfogar han över ett kulturellt kapital som 

han har förvärvat genom sin roll som författare, poet, krönikör, journalist och 

debattör i media.  

 
Lars Wendelius använder sig i sin bok Den dubbla identiteten (2002) av 

Bourdieus teorier om det litterära fältet i sin studie av immigrant- och 

                                                 
19 Birro, Marcus. ”Sveriges Radio har klamydia”, Aftonbladet, 20 juni 2003. 
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minoritetslitteratur i Sverige. Wendelius menar att den tid en författare levt i 

Sverige kan sättas i direkt relation till möjligheten att bli utgiven på respekterade 

förlag och att skapa sig ett anseende i landet. Författare med bakgrunder från 

närliggande länder eller länder i Europa, erhåller liknande fördelar i jämförelse 

med författare av ickeeuropeiskt ursprung.21  

 

Marcus Birro är, som nämnts i inledningen, andra generationens invandrare i 

Sverige med en italiensk far som invandrade på 1960-talet. Marcus Birro är alltså 

född och uppvuxen i Sverige. Birro uppfyller härmed både kriterierna tid och 

närhet som Wendelius anser som viktiga för invandrarförfattares karriärer. Med 

andra ord bör hans böcker återfinnas utgivna på jämförelsevis ansedda förlag.  

 

Marcus Birro debuterade på Göteborgsförlaget Tre Böcker, ett relativt nytt förlag 

grundat 1984. Inledningsvis bestod utgivningen främst av skönlitterära böcker 

och faktaböcker med regional anknytning.22 Tre Böcker som förlag håller en 

relativt låg profil och kan räknas som ett icke kommersiellt, kulturellt företag med 

lång produktionscykel. Om vi följer Lars Wendelius ”mall” över hierarkin i den 

svenska förlagsvärlden23 upptäcker vi genast att förlag som Tre Böcker tillhör de 

mindre prestigefyllda förlagen i jämförelse med de stora och respekterade 

förlagen Bonniers, Norstedts och övriga äldre kvalitetsförlag. Tre Böcker kan 

möjligen finna en plats i Wendelius nästa kategori, yngre kvalitetsförlag tillkomna 

efter 1960, eller till och med återfinnas i den sista och minst prestigefyllda 

kategorin övriga förlag inklusive provinsiella förlag.  

 

Här avslöjas alltså att Marcus Birro inledningsvis inte uppburit några större 

fördelar baserade på kriterierna tid och närhet. Både debuten I den andra 

världen… och Skjut dom som älskar! finns utgivna på Tre Böcker.  

 

                                                                                                                                                 
20 Bourdieu, 2000, s. 82. 
21 Wendelius, Lars. Den dubbla identiteten: immigrant- och minoritetslitteratur på svenska 1970-2000 
(Uppsala, Centrum för multietnisk forskning, 2002), s. 30 ff. 
22 Tre Böcker Förlag hemsida, 13 maj 2006. 
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Om man istället ser till Birros totala produktion av böcker, romaner och lyrik 

återfinns två av hans senare utgivna böcker, Kalashnikov (2001) och Diktskolan 

– författarens guide till galaxen (2003) utgivna på Tidens förlag. Med säte i 

Stockholm, tillhör Tiden prestigefyllda P.A Norstedt & Söner, grundat 1823. P.A 

Norstedt & Söner beskriver på sin hemsida sig själva som: ”Sveriges äldsta och 

mest anrika bokförlag” […] , har under mer än 175 år spelat en central roll i det 

svenska kulturlivet”. Kriterierna tid och närhet verkar alltså vara rättvisande i 

sammanhanget. Under en period av nio år, har Marcus Birro förflyttat sig från det 

lilla regionala Göteborgsförlaget Tre Böcker till ”Sveriges äldsta och mest anrika 

bokförlag”. Tilläggas bör att han fortsatt att ge ut på Tre Böcker parallellt med 

Tiden – romanen Landet utanför utkom på Tre Böcker år 2003.  

 

4.2 Pressens mottagande 
 
Intresset för och mottagandet av Birros debutbok var hos pressen inledningsvis 

svalt och utan större entusiasm. De tidningar som först uppmärksammade 

honom var regionala. I den andra världen… finns recenserad i Göteborgs-

Posten. Skjut dom som älskar! finns recenserad i Göteborgs-Posten, 

Göteborgstidningen, Svenska Dagbladet, Helsingborgs dagblad samt Borås 

Tidning.   

 

Lotta Eklund menar i sin recension av debuten I den andra världen… att Birro 

använder sig av trötta klichéer. Eklund nämner också bilden av rockrebellen Birro 

som framförallt intresserar sig för att skriva ”Poesien med stort P”.24 

 

Helsingborgs Dagblads recensent Peter Ortman menar i sin recension av Skjut 

Dom Som Älskar! att Birro skriver både självmedvetet och omedvetet. I 

författarens poesi läser Ortman in ett slags medvetet poserande och poängterar 

den känsla av ung rockrebell Birro förmedlar.25  

                                                                                                                                                 
23 Wendelius, 2002, s. 25. 
24 Lotta Eklund, ”Lån och liknelser”, Göteborgs-Posten, 20 juli 1992. 
25 Peter Ortman, ”Marcus Birro: poet på väg”, Helsingborgs Dagblad, 18 juni 1997. 
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Ortman betraktar författaren som stående utanför etablissemanget, och 

recenserar dikten med en viss överseende distans till Birros ungdom samt flera 

saker som hör ungdomen till: det poserande man ibland förknippar med unga 

och beskrivandet av bagatellartade tonårsförälskelser.  

 

Svenska Dagbladets Johan Lundberg ser i Skjut dom som älskar! samma 

litterära poserande som Ortman och menar, liksom tidigare Eklund, att Birros 

poesi verkar sträva efter att visa hur detta är poesi vi läser, och att författaren är 

en poet. Lundberg inleder sin recension med konstaterandet att Birro ges ut på 

”småförlag vid sidan av de stora distributionsnäten” och finner det förvånande att 

Birros poesi, som ju framhålls som uppläsningspoesi, för honom själv framstår 

som konventionell mainstreampoesi.26  

 

Lundberg betraktar Birro som en outsider. Redan i recensionens inledning gör 

han också läsaren medveten om Birro som en outsider. Lundberg placerar 

dessutom in Birro som en outsider bland outsiders eftersom han anser att Skjut 

dom som älskar!  faktiskt saknar det okonventionella. 

 

Carl Henrik Fredriksson, Göteborgs-Postens recensent, är den som är kanske 

mest positiv till Skjut Dom Som Älskar!. Fredriksson finner hos Birro: 

 
    […] en språklig och känslomässig hetta, inte bara brinnande - vilket jag hade väntat mig – utan 

   också en hetta av ett annat slag: glödande eller försåtligt brännande. Blicken dallrar och världen 

   skälver i förakt, hämnd och hat, men vibrerar också - stilla - av fascination och saknad.27 

   

Här finns anledning att för ett ögonblick återgå till Lars Wendelius, då han har 

uppmärksammat just recensentens sätt att betrakta passionerad sydländsk 

hetta.28 Wendelius hävdar att invandrargrupperna i och med sitt intåg på den 

                                                 
26 Johan Lundberg, ”Att framträda som poet”, Svenska Dagbladet, 21 maj 1997. 
27 Carl Henrik Fredriksson, recension av Skjut dom som älskar!, Göteborgs-Posten, 19 juni 1997. 
28 Wendelius, 2002, s. 116. 
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svenska litterära scenen skapat en förväntan på att invandrare ska leverera 

något slags motpol till den svenska tamheten. Wendelius talar om ”exotism”, i 

hänseendet att man som sydlänning i sin litteratur ska leva ut temperament, 

hetta och passion:  
 

    En sydländsk (kvinnlig) författare förväntas visa temperament och passion, egenskaper som 

    ska sammansmälta med och därigenom berika svensk litteratur”.29   
 

Således tycks även Birro uppfattas som en invandrarförfattare. Med sin italienska 

bakgrund förekommer det alltså förväntningar på honom som författare att 

leverera den motpol till den svenska tamhet som Wendelius pekar på.  

 

Viktoria Myrén skriver i Göteborgs-Posten en artikel om Marcus Birro i samband 

med utgivandet av Skjut dom som älskar! Även Myrén inleder sin artikel med 

hänvisning till Birros roll som outsider: 
 

   Innan han fick napp på Tre Böcker skickade Marcus Birro manuset till ett annat förlag där han 

   blev refuserad. ”- De sade åt mig att bli lite mer desperat, men hade jag blivit det hade jag tagit 

   livet av mig […]”  Han ser lite sliten ut - ringarna runt ögonen är mörka. ”- Jag är oerhört bakfull, 

   jag var ute med några skottar på Dubliners i går”, säger han konstaterande men knappast 

   ursäktande. Han är noga med sin image, med att framhäva en icke städad sådan. 

   Det är mycket rakt på sak och självsäkert när Marcus Birro pratar om sitt liv som poet […] 

   ”Självkritik har jag när jag skriver, inte när boken väl är färdig. Jag är stolt över det här, det här 

   är jävligt bra […] Den här gången har jag fått bestämma allting själv”.30  
  

Av Myrén framställs Birro som en rebell – han gör som han vill, lever rövare på 

puben och skriver vad han känner för istället för att styras av bokförlag. Själva 

intervjun äger rum under lunchrusningen på en bullrig restaurang i Göteborg, 

vilket ytterligare understryker skillnaderna mellan Birros utanförskap och 

etablissemanget. Hos Myrén är Birro en avantgardist.  

 

                                                 
29 Wendelius, 2002, s. 52. 
30 Viktoria Myrén, Göteborgs-Posten, 30 april 1997. 
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Det kan konstateras att Marcus Birro egentligen inte har bemötts på allvar på 

tidningarnas kultursidor förrän med utgivandet av Skjut Dom Som Älskar!. Som 

författare har han grupperats om såväl avantgarde som invandrare. Det har 

funnits en tendens till att inte bli tagen på allvar, delvis med hänvisning till 

författarens relativt unga ålder. Han har till viss del framställts som en oslipad 

posör främst intresserad av att kunna kalla sig poet och sina texter för poesi. Den 

förväntan på sydländsk hetta och passion hos invandrarförfattare som Lars 

Wendelius nämner, återfinns i en av recensionerna.  

 

Marcus Birro betraktas som avantgardist, en outsider både som invandrare, ung 

författare, rebell, han står utanför etablissemanget och publicerar sina texter på 

ett litet förlag, och detta utanförskap är något som poängteras för läsaren. 
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5. I den andra världen… och Skjut dom som älskar! – en analys  
 
Marcus Birros debut I den andra världen…  utkom 1992. Skjut dom som älskar! 

utkom sju år senare, 1997. Båda samlingarna har teman som separation och 

kärleken mellan man och kvinna. Birro arbetar mycket med motsatspar vilket i 

båda samlingarna förtydligas med hjälp av antiteser.  

 

I den andra världen… handlar om en avslutad kärleksrelation, uppbrott och 

förlust och känslorna och tankarna hos den manliga huvudpersonen. Diktjaget är 

en berättare i första person. Först i slutet av dikten får vi veta att diktjaget är en 

man. Inledningsvis talar jaget direkt till kvinnan genom att använda ”du”. Längre 

fram i dikten byts perspektivet ut, och diktjaget byter tilltal. Nu talar han inte 

längre direkt till personen, utan vänder sig istället till läsaren. ”Duet” beskrivs som 

”hon”.  Därefter vänder sig diktjaget åter igen till kvinnan, och talar direkt till 

henne. Först längre fram i dikten avslöjas kvinnans namn, Gabriella. Världsbilden 

känns generellt sett negativ, dock med ett undantag, kvinnan, som för diktjaget 

står för lycka och hopp. Mannen och kvinnan står i kontrast till varandra.  

 

Skjut dom som älskar! handlar liksom I den andra världen… om en avslutad 

kärleksrelation och tankarna och känslorna hos den manlige huvudpersonen. 

Tematiken rör således relationen mellan man och kvinna och förlusten av den 

älskade. Dikten är indelad i tre kapitel. Diktjaget fungerar som en allvetande 

berättare och tilltalet växlar mellan andra persons form (du) och tredje persons 

form (hon). Huvudpersonerna är en man och en kvinna: ”Hon mjölkar sitt 

tigerhjärta åt hanarna” […] ”sedan går jag som siste man runt i huset […]”.31 I 

diktens andra kapitel avslöjas kvinnans namn, Jasmine. Ur den avslutade 

kärleksrelationen tar de två parterna varsin väg. Diktjaget är den ensamme, 

försmådde, olycklige som dröjer sig kvar i det förgångna och kvinnan har 

förkastat det gamla och gått vidare. Fokus ligger på mannen och kvinnan som 

individer.  

                                                 
31 Birro, Marcus. I den andra världen… (Göteborg, Tre Böcker Förlag, 1992), s. 7 ff. 
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De tidigare nämnda motsatspar Birro använder sig av återkommer i både form 

och innehåll. Stilistiskt har både I den andra världen… och Skjut dom som älskar! 

många inslag av assonans: ”skräckslagna inblick” 32 ”Jag lever där jag bor och 

färdas i stjärnljuset”,33 alitteration: ”vem vet vilka som står på andra sidan”,34 ”när 

du svingade din sol som ett svärd ur en sten”,35 och antites: ”är jag aldrig dömd 

utan välsignad”,36 ”flätar samman gärning och skuld”,37 ”ögonens verksamma 

grymhet eller godhet”,38 ”Nu lever jag i väntan på det förflutna”,39 ”[…] så overklig 

och så påtaglig”,40. Överlag arbetar Birro med motsatspar och kontraster som 

man - kvinna, ont – gott och kyla – hetta vilket är något som jag återkommer till 

längre fram.  

 

5.1 Utanförskapet 
 
Ett ständigt återkommande motiv i både I den andra världen… och Skjut dom 

som älskar!  är utanförskapet. I I den andra världen…är utanförskapet till stor del  

sammankopplat med ensamheten:   

 
    Inte en själ i synhåll. 

    Inte ens en människa.41 
 
    Och alltid förlorar vi 

    till mörkret som brinner… 

    Genom flammorna: 

    Skräcken för närhet 

    för svaghet42   
 
                                                 
32 Birro, 1992, s. 70. 
33 Birro, Marcus. Skjut dom som älskar! (Göteborg, Tre Böcker Förlag, 1997), s. 8. 
34 Birro, 1992, s. 52. 
35 Birro, 1997, s. 16. 
36 Birro, 1992, s. 48. 
37 Ibid, s. 69. 
38 Birro, 1997, s. 29. 
39 Ibid, s. 16. 
40 Ibid, s. 42 ff. 
41 Birro, 1992, s. 52. 
42 Ibid, s. 55. 
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Begreppen ”själ” och ”människa” har skilts åt. Diktjaget söker en själ att 

kommunicera med. En människa är ett andrahandsalternativ, men inget gott 

sådant eftersom diktjaget föraktar människan och betraktar henne som syndig, 

själlös och ytlig. Diktjaget är medveten om att han själv är skyldig till sin isolation: 

 
    Föraktet för allt som 

    inte är jag 

    och ändå 

    denna nattliga skräck 

    för allt som inte är du.43  
 
    Vi har för avsikt 

    ja, mål och mening 

    att i grund och botten 

    och i tidernas evinnerlighet 

    aldrig någonsin förstå varandra44  
 

Föraktande den övriga mänskligheten klamrar sig diktjaget fast vid det förgångna 

och vid kvinnan han förlorat. Han föraktar allt utom kvinnan, ”allt som inte är jag” 

och ”allt som inte är du”.  Utanförskapet framstår som självvalt. Diktjaget behöver 

utanförskapet för att kunna hålla fast vid sorgen och smärtan. Dessa känslor 

fyller ett behov hos honom, och han räds den dag då sorgen och smärtan inte 

längre finns kvar. 

 
    Du tillät mig aldrig att bli delaktig, 

    du höll mig utestängd, 

    stängde dina fönsterluckor som 

    mot en annalkande storm.45  
 
    Saknaden och skräcken  

    blir outhärdlig 

                                                 
43 Birro, 1992, s. 56. 
44 Ibid, s. 63 
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    genomskinlig och overklig 

    när jag besöker våra platser 

    hör vår musik 

    och möter våren ensam.46  
 

Utanförskapet förtydligas i och med att diktjaget ”besöker platser” och känslan av 

främlings- och utanförskap utökas i och med att det flyttas från det psykiska till 

det fysiska planet.  

 

Utanförskapet i Skjut dom som älskar! är i än högre grad den försmåddes 

utanförskap. Väl medveten om att han för Jasmine inte längre är en del av 

hennes värld, tar han rollen som betraktare, ibland gränsande till en nästan 

obehaglig besatthet: 

 
    Jag bor och färdas i stjärnljuset 

    alltså ser jag dig 

    bakom stängda fönster47  
 
    Jag iakttar dig under en tystnad 

    jag burit med mig48  
 

Diktjaget är inte tillfreds med sin situation, men accepterar den. Utanförskapet är 

en roll han trots allt har funnit sig tillrätta i. Han ”bor och färdas i stjärnljuset”, 

vilket ger utanförskapet ytterligare en dimension och för tankarna till en ensam 

astronaut som olyckligt betraktar jorden från rymden. I stjärnljuset befinner sig 

diktjaget dock inte enbart utanför utan också ovanför. I sin iakttagande tystnad 

från himlen får diktjaget rollen av en betraktande, allvetande gudsfigur. 

 

                                                                                                                                                 
45 Birro, 1992, s. 65. 
46 Ibid, s. 68. 
47 Birro, 1997, s. 8. 
48 Ibid, s. 9. 
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Utanförskapet rör också tiden. Tiden spelar en stor roll i dikten. Delvis växlar 

diktjaget mellan nutid och dåtid samt genom årstiderna, men det finns också   

upprepade referenser till tid i texten:  
 
    I vilddjurens tid ligger savannen 

    slumrande och spöklik49  
 
    Det brända landskapet runt om var vårt eget 

    Vi stannade vid en väderkvarn 

    klev ur tiden och in i ordningen50  
 
    Solförmörkelsen äger inte rum i vår samtid 

    ty vi samsas inte om samma tid […] 

    Den här dagen har något att säga mig 

    Jag lägger örat mot det förflutna för att om möjligt 

    känna igen klangen51  
 
    Det är en flicka från en fjärran tid […] 

    Det var en flicka från en fjärran tid52  
 

Diktjaget upplever ett utanförskap från den tid han lever i. För diktjaget är 

samtiden både främmande och skrämmande. Diktjaget lockas av ”det förflutna” , 

en glorifierad värld av sanna, ursprungliga värden och visdom. I denna 

glorifierade bild av det förflutna inkluderas kvinnan. Den kvinna diktjaget söker 

hör hemma i en ”fjärran tid”. Alltför självständig och komplex, krossar samtidens 

kvinna diktjagets kvinnobild. Därmed  kan diktjagets kvinnobild upplevas som 

daterad.  

 

                                                 
49 Birro, 1997, s. 12. 
50 Ibid, s. 14 
51 Ibid, s. 30. 
52 Ibid, s. 42 ff. 
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5.2 Bilden av kvinnan och mannen 
I I den andra världen… åkallar diktjaget en kvinna som inledningsvis är namnlös, 

mystisk och framställs som ett nästan omänskligt, övernaturligt väsen. Valen av 

ord såsom ”grace”, ”guld” och ”hemliga kammare” förtydligar detta. En traditionell 

och okomplicerad  bild av kvinnan levereras. Hon är obefläckad, perfekt, utan  

negativa sidor och förmåga att skapa problem eller svårigheter för diktjaget. Hon 

är en idealkvinna, mer en gud än en människa av kött och blod, en gudinna som 

naturen själv dyrkar: 

 
    Hon rör sig med vindens lätthet 

    och gudars grace. 

    förströdda steg till lärkans drill. 

    Solen slösar med sitt guld  

    in i hennes hemliga kammare53 
 

Här blir det intressant att följa upp Lars Wendelius tidigare nämnda teorier kring 

invandrare som med sin sydländska hetta ska vara den svenska 

återhållsamhetens passionerade motpol, konstellationen man - kvinna hos 

invandrarförfattare, och den vanliga föreställningen om den sydländska 

gemensamhetssträvan kontra den nordiska ensamheten och individualismen.54 

Det sydländska står för hetta och passion, det nordiska för återhållsamhet, 

tvekan och sans. Detta är av intresse eftersom det i I den andra världen… i viss 

mån faktiskt går att urskilja dessa förhållanden. Det är diktjaget, mannen, som 

innehar rollen som den blodfulle, kännande parten: 

 
    Saknaden och skräcken  

    blir outhärdlig 

    genomskinlig och overklig 

    när jag besöker våra platser 

    hör vår musik 

                                                 
53 Birro, 1992, s. 58. 
54 Wendelius, 2002, s. 116. 
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    och möter våren ensam.55  
    […] 
    Säkert ägde hon makten  

    Att få mig ur fattning56  
 

Kvinnan tecknas däremot allt eftersom i dikten mer och mer som nordiskt sval, till 

och med kall. I och med detta förlorar hon i diktjagets ögon också stora delar av 

sin kvinnlighet, och i och med det även en möjlig moderroll vilket är förkrossande 

för diktjaget. Kvinnan är för honom en frälsare, kvinnan ska frälsa honom från sin 

roll som syndare. I deras relation söker han sin egen återfödelse. Hos kvinnan 

finns ingen hetta eller passion, endast en kylig distans. Diktjagets bitterhet växer i 

takt med att han förstår hur bilden av den moderliga urkvinnan inte existerar, och 

hur kvinnan inte kan återföda honom. Utan de traditionellt kvinnliga, 

passionerade, varma och vårdande moderliga egenskaperna faller kvinnan från 

sin plats på piedestalen. Hon blir en hybrid vilket leder till att hon inte passar in i 

diktjagets mall över kvinnligt kodade egenskaper. Detta förvirrar och skrämmer 

honom och plötsligt vet han inte längre vem denna kvinna är.  

 
    Gabriella. 

    Heter du så? 

    Var det ditt namn? 

    Var du älvornas drottning? 

    Eller bara ett oväsentligt kapitel i min bibel? 

    Är du flickan från floden […]57  
 

Diktjaget förvirras av kvinnan och framhåller rädsla som orsak till hennes 

agerande. Han förnekar att avståndstagandet är självvalt:  
 
    Kroppsnära 

    Vit 

    alltför rädd 

                                                 
55 Birro, 1992, s. 68. 
56 Ibid, s. 58. 
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    för att våga beröra eller tränga in 

    och väldiga avstånd.58  
    […] 
    Gabriella…  

    för du heter väl så? 

    Jag lärde aldrig känna ditt ansikte, 

    aldrig färgen på dina drömmar 

    eller konturerna på din rädsla efter närhet  
    […] 
    Du tillät mig aldrig att bli delaktig, 

    du höll mig utestängd, 

    stängde dina fönsterluckor  

    som mot en annalkande storm.59   
 

Här blir det alltså ännu mer tydligt att diktjaget utgör exempel på det 

passionerade, sydländska och kvinnan representerar det svala, måttfulla 

nordiska. Intressant är att Birro vänder på begreppen för det som vanligtvis 

anses vara manligt och kvinnligt. Mannens roll är den trånande, drömmande 

parten – en roll som vanligtvis tillskrivs kvinnan.  Kvinnans roll innebär istället att 

hon förfogar över ett känslomässigt övertag som traditionellt sett brukar tillskrivas 

mannen. Man och kvinna står, liksom människa och Gud, i motsats till varandra.  

 

Motsatsparen återkommer som tidigare nämnts även som stilmedel i antiteser. 

Birro använder därtill ofta de kontrasterande elementen eld, vatten, jord och luft: 

”Världen stod i brand”,60 […] som en hemlighet som förts dit med vindarna […]”,61  

”När dagen somnat in i grusad höst […],62 ”[…] ju djupare din flod”,63. 

 

Efter skildringen av kvinnan kommer diktjaget till en beskrivning av sig själv:  

                                                                                                                                                 
57 Birro, 1992, s. 66. 
58 Ibid, s. 58. 
59 Ibid, s. 65. 
60 Ibid, s. 47. 
61 Ibid, s. 51 
62 Ibid, s. 62. 
63 Ibid, s. 64. 
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    När dagen somnat in 

    i grusad höst 

    och jorden snurrar bibliskt 

    i en smutsig ring av spröda löv 

    täpper varje välmenat ögonkast igen 

    mina svarta hål av hat.64  
    […] 
    Än en gång har jag lyckats  

    behålla gudarnas förakt.65  
 

Mannen beskrivs alltså helt annorlunda från kvinnan. Mannen har ”svarta hål av 

hat” som täpps igen medan jorden snurrar ”bibliskt”. Kontrasten mellan den 

gudomliga kvinnan och den föraktade, hatande mannen är stor. Valet av ordet 

”bibliskt” passar väl in i det scenario av godhet och ondska som beskrivs. Precis 

som Djävulen behåller Guds förakt, har diktjaget lyckats ”behålla gudarnas 

förakt” och befinner sig alltså närmare Djävulen. Inledningsvis står kvinnan 

närmare Gud. Liksom Gud och Djävulen är mannen och kvinnan varandras 

motsatser. Kvinnan utgör diktjagets motpol, något som ger texten en dynamik.   

 

I antologin Omklädningsrum – könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara 

till tant Blomma (red. Heggestad/Williams 2004) appliceras Judith Butlers teorier 

på ett antal litterära texter. Titeln anspelar på Butlers teorier om genus och 

omklädningsrummen illustrerar här hur man och kvinna byter roller på ett mentalt 

plan, eller genom utklädnad. Tidiga litterära rollbyten syftade till att förtydliga 

kvinnans frihet och frigörelse. Maria Karlsson skriver i kapitlet ”Travesti och tablå 

– ett omklädningsrum hos Selma Lagerlöf” om könsproblematiken i En 

herrgårdssägen. Karlsson beskriver bokens huvudperson, Gunnar Hede, som:  

”[…] ett slags neutrum […]  Å ena sidan rymmer han det traditionellt kvinnliga av 

                                                 
64 Birro, 1992, s. 62. 
65 Ibid, s. 65. 
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passivitet, omtänksamhet, vekhet och känslighet, å den andra härskar manliga 

extremer – han är vild, våldsam och hotfull.”66 

 

Det manliga diktjaget i I den andra världen… äger egenskaper som traditionellt 

tillskrivits kvinnan. Trots att diktjaget själv betraktar kvinnan som gudomlig och 

sig själv som ett slags syndande djävul, tillåts läsaren att se igenom detta, och se 

att kvinnan inte är enbart god när det senare i dikten avslöjas att hon bedragit 

honom: ”Och lakanen har för länge sedan bytts ut på motellet ni tog in på den där 

natten”.67 Detta betyder att Birro vänder och vrider på begreppen, och låter sina 

rollfigurer vandra ut och in i ”omklädningsrummet”. Mannen är den försmådde 

och besitter de annars typiskt kvinnliga dragen, den ältande romantiska 

drömmaren som klandrar sig själv. Kvinnan får den annars traditionellt manliga 

rollen – den otrogne, bedragaren, okänslig och rädd för ansvar och tvåsamhet. 

Det manliga och kvinnliga är, i enlighet med Judith Butlers teorier, konstruerat.  

Birro leker med de traditionella könsmönstren och den heterosexuella matrisen 

vilket gör honom gränsöverskridande.  

 

Allt eftersom förvandlas kvinnan i diktjagets ögon från att ha betraktats som en 

gudinna till vild, våldsam och fri. Hon tuggade diktjagets stolthet i sitt ”vildsinta 

bett”68 och strävar inte efter kvinnans traditionella drömmar om trygghet eller 

tvåsamhet. Hon jagar istället, gång på gång, sin ”nya dröm”.69 Diktjaget 

konstaterar att kvinnan är rädd för närhet:   

 
    Jag lärde aldrig känna ditt ansikte,  

    aldrig färgen på dina drömmar  

    eller konturerna på din rädsla efter närhet […]  

    Du tillät mig aldrig att bli delaktig,  

    du höll mig utestängd,  

    stängde dina fönsterluckor som  

                                                 
66 Omklädningsrum: könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma. Heggestad, Eva, 
Williams, Anna, red. (Lund, Studentlitteratur, 2004), s. 72. 
67 Birro, 1992, s. 61. 
68 Ibid, s. 67. 
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    mot en annalkande storm.70 
 

Birros transformerade könsroller blir ännu tydligare när diktjaget, ensam kvar 

med sina minnen, drömmer om barndomens sagor:  

 
    Det är lustigt 

    I sagorna, som barn, hittade jag alltid hem. 

    Trollkarlen, prinsessan och jag.71  
 

Kvinnan har antagit den vilda, fria rollen, kanske jämförbar med sagans prins. 

Diktjaget är drömmaren som sökte och förlorade prinsessan trots att rollerna 

ännu en gång är upplösta – kvinnan är prinsen, och mannen är den drömmande 

prinsessan hos vilken vi återfinner många av de traditionellt kvinnliga 

egenskaperna, det passiva, veka och känsliga. Sagan har dock ytterligare en 

tvist eftersom den inte slutar lyckligt. Varken prinsen eller prinsessan handlar 

enligt sagornas mall.  

 

Betoningen på man och kvinna är mycket tydlig även i Skjut dom som älskar! 

Skillnaden mellan mannen och kvinnan understryks och framhålls på olika sätt, 

delvis genom användandet av könsord i texten, delvis genom upprepningar av 

orden kvinna, flicka samt ord associerade med kvinnlighet såsom exempelvis 

blond, mor och värkar. Det hela fungerar för diktjaget som en isärhållande och 

hierarkisk princip med honom själv som en allvetande, ansvarstyngd, 

betraktande gudsfigur. I likhet med Judith Butlers teorier rörande manligt och 

kvinnligt konstruerat utifrån en polariserande isärhållande princip vars 

konsekvens och syfte är att heterosexualitet hålls som norm och normaltillstånd 

och hierarkisk princip betonar diktjaget sin egen manlighet: 

 
    Under hela mitt liv har jag  

    burit en annan mans ansikte 

                                                                                                                                                 
69 Birro, 1992, s. 61. 
70 Ibid, s. 65. 
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    Jag har sett allt det han velat se 

    Under hela mitt liv har jag 

    levt en annan mans liv  

    Jag saknar alla dom jag själv inte minns 

    Under hela mitt liv har jag aldrig förmått 

    allt det den andra mannen 

    trott mig vara mäktig72  
 
    Det bor en mor i dina ögon 

    Och en far i mina73  
 

Referenserna till manlighet och kvinnlighet ter sig dock falska eftersom mannen 

och kvinnan inte har de egenskaper som förväntas av en man och kvinna. 

Snarare är begreppen transformerade. Mannen visar inte någon styrka utan 

tvärtom svaghet: diktjaget gör den andre mannen besviken när han ej lever upp 

till dennes förväntningar och han söker den andre mannens bekräftelse.  

 

Den moderlighet diktjaget påför kvinnan verkar vara en påtvingad  lögn. Kvinnan 

äger överhuvudtaget inga moderliga egenskaper i sitt förhållande till diktjaget – 

snarare upplevs hon ibland som ett sorgfritt barn: 

 
    […] kvinnan som lutar sig ut genom fönstret 

    fast det är förbjudet 

    Hennes blonda år rusar runt i kupén 

    Hon är närmare telefonstolparna och döden än hon 

    någonsin varit mig74  
 

Diktjaget är den ansvarsfulle, han tar hand om det hus de två bott i samtidigt som  

kvinnan bedrar honom i en bar i staden: 

 
    Sedan går jag som siste man  

                                                                                                                                                 
71 Birro, 1992, s. 68. 
72 Birro, 1997, s. 24. 
73 Ibid, s. 30. 
74 Ibid, s. 34. 
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    runt i huset  

    och täcker över din farfars gamla möbler 

    bär ner sommarbordet i källaren  

    och begraver 

    i regnet  

    fladdermusen som irrat sig vilse […] 
    Du mjölkar ditt tigerhjärta åt hanarna 

    din kropp tigger nåd 

    kroppsdel för kroppsdel75  
 
    Tankarna kretsar kring varför  

    hon lägger ner sin kropp  

    i varje del av staden 

    natt efter natt76  
 

Här blir det tydligt hur mannen innehar de kvinnliga egenskaperna när diktjaget 

ensam med minnena tar hand om hemmet under tiden kvinnan tycks ha hamnat i 

en typiskt manlig roll, bedragaren, och därtill i stadens hårda och kalla miljö. 

 

Judith Butler hävdar att en manlig kropp inte är detsamma som en man och en 

kvinnlig kropp inte är detsamma som en kvinna. I Skjut dom som älskar! ser vi 

tydligt hur både mannen och kvinnan, i likhet med Butlers teorier, blivit 

konstruktioner. Trots fasaden som man, är det inte som man läsaren uppfattar 

diktjaget. Det är diktjaget som strävar efter tvåsamheten, den ansvarsfulle som 

går omkring i det gemensamma hemmet och undrar varför hans partner åker in 

till staden och bedrar honom. På samma sätt uppfyller inte kvinnan, trots 

traditionellt feminina drag, skönhet och ljust hår, konventionen hur en kvinna ska 

vara. Hon är inte modern, hon är det sorgfria barnet, men också med de 

traditionellt manliga egenskaperna av hårdhet och kyla och rollen som den 

otrogne. Birro använder sig således av den heterosexuella matrisen för att vända 

                                                 
75 Birro, 1997, s. 10 ff. 
76 Ibid, s. 19. 
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upp och ned på densamma och göra upp med den stereotypa bilden av mannen 

och kvinnan.  
 

Kvinnan i dikten har makten över det manliga diktjaget, och skrämmer honom. 

Ändå lockas han av bilden av henne, han glorifierar hennes skönhet och hennes 

förmåga att styra honom: 
 

    Vi hade aldrig varandra 

    Inte ens oss själva 

    och du är vackrare än någonsin […] 
    Jag är skräckslagen över ditt sätt 

    att nalkas morgonen och hur du så 

    medvetet stjäl all min tid och kraft77  
 

De referenserna till faderskap och moderskap samt graviditet som förekommer i 

dikten signalerar delvis fruktbarhet men också ansvar och visdom. Med ansvar 

och visdom kommer också insikten om hur relationen inte var något annat än en 

nu avslutad, flyktig passion. Moderskap signalerar urkvinnan, den traditionella 

kvinnorollen, en okomplicerad och begränsad roll som diktjaget förstår och 

känner väl. Moderskapet kompletterar faderskapet. Den gudsroll som diktjaget 

ser sig själv i behöver bli komplett - diktjaget söker sin jungfru Maria:  
 
    Det bor en mor i dina ögon 

    Och en far i mina78  
 
    Jag har format en Gud av min säd 

    och placerat honom inne i dig 

    Han växer genom min vilja 

    och min kärlek 

    Där har du ingenting att säga till om 

    Nu har jag inte längre någon vilja 

    och Guden är död 

                                                 
77 Birro, 1997, s. 42. 
78 Ibid, s. 30. 
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    Du kommer för alltid bära en bit 

    av min död inom dig79  
 

Barnet är en referens till ett lyckligt förhållande, en bekräftelse på att relationen 

mellan könen fungerar. Omvänt symboliserar barnlösheten en ofruktsam relation. 

Diktjaget har låtit sig lockas av kvinnan, han har glorifierat och dyrkat henne i tron 

att hon kan spela rollen som kvinna i hans liv, en obefläckad jungfru Maria som 

uppfyller kriterierna av en ömsint och vårdande mor men som samtidigt är hans 

partner. Diktjaget framhåller sin död och i döden har han tagit med sig en 

glorifierad bild av kvinnan från en annan tid, en jungfru Maria helt olik den 

samtida, moderna kvinna diktjaget räds och förkastar. Kvinnan har krossat 

mannens illusioner.  

 

5.3 Världen och människan 
 

I I den andra världen…ges en skrämmande inledning, en domedagsprofetisk 

vision av en dag i förfluten tid: 

 
    Svalorna sjönk som otrogna änglar 

    mot jorden den dagen, 

    svepande förkunnelser över himlens sidor 

    - ristandes sina skrik.  
    […] 
    Himlen dånade, 

    haven stormade 

    frustade i ursinne sitt vita skum 

    mot frostsprängda branter.80  
 

Birro skildrar en skrämmande värld vari människan förpassats till sin ursprungliga 

ställning, underlägsen naturen och skaparen. Diktjaget själv finns inte med i 

denna bild. Det ligger en känsla av domedag över scenariot. Valen av ord såsom 

                                                 
79 Birro, 1997, s. 43.  
80 Birro, 1992, s. 47. 
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otrogna, dånande, stormade, skrik, frustade och ursinne förstärker bilden 

ytterligare. Trots detta, handlar det om en dag i förfluten tid. Denna dag hade 

också en morgondag. Den innebar inte undergång utan gav för diktjaget kanske 

snarare upphov till en rening och pånyttfödelse: 

 
    Om mannen på korset dog för mig 

    är jag aldrig dömd 

    utan välsignad81  
  
    Längtan efter renhet 

    Förbinder mig med evigheten. 

    Med Gud och enheten.82  
 

Diktjaget talar i inledningen med referenser till religion. ”Gud och enheten”, 

mannen på korset, välsignelse och dom: ”om mannen på korset dog för mig är 

jag aldrig dömd utan välsignad”, änglar: ”sjönk som otrogna änglar”, himlen: 

”Hitom himlen skådas det ofattbara” samt evigheten: ”Längtan efter renhet 

förbinder mig med evigheten”.83 Diktjaget har förstått och accepterat sin roll som 

syndare och sätter sitt hopp till mannen som dog på korset. Diktjaget är dock inte 

ensam om sin synd, synden är människornas gemensamma kors att bära. Även 

änglarna är syndare där de faller från himlen. I diktjagets ögon är alla tyngda av 

skuld och synd: 

 
    Vi bär alla våra kors 

    var och en 

    tysta  

    i slutna led84  
 

I diktens slut återkommer Birro till inledningens skrämmande, domedagsliknande 

beskrivning. Denna gång är scenariot dock ingen förvarning och det finns inget 

                                                 
81 Birro, 1992, s. 48. 
82 Ibid, s. 49. 
83 Ibid, s. 47 ff. 
84 Ibid, s. 48 f. 
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hopp om en andra chans. Här beskrivs ”den andra världen”, ett brinnande 

helvete, där diktjaget finns för att med egna ögon se dess människor: 

 
    Himlen låser stilla in 

    Sina stjärnor för natten. 

    Helvetet väsnas med eldvassa tungor, 

    skummar vågor av flammor i allas tid 

    och uppsvullna ansikten följer vägen med tjutande ögon, 

    bidar sin tid. 

    Flätar samman gärning och skuld.85  
 

Det finns två världar för diktjaget. De två världarna har var sitt syfte. Den ena är 

den värld som han har upplevt, den värld han nu har brutit upp från, livet tog en 

vändning, han förlorade allt han satt sitt hopp till (kvinnan) men på något sätt 

innebar denna värld också en pånyttfödelse för diktjaget eftersom den innehåller 

all den smärta, skräck, ångest och sorg diktjaget måste gå igenom för att komma 

vidare från uppbrottet. I denna värld genomgår han vad som närmast kan 

betraktas som en slags ”skärseld”. Ur denna skärseld kommer han så 

småningom pånyttfödd, helskinnad, renad och klarsynt. Det är en skräckfylld och 

ångestladdad resa men den fungerar som själens rening genom smärta. ”Den 

andra världen” är istället en illusion, ett förebud om vad som väntar den som 

förnekar och vägrar acceptera skärselden. Den världen är för diktjaget helvetet 

och därifrån kommer ingen människa pånyttfödd. ”Den andra världen” är den 

plats och tillvaro han fruktar mest av allt eftersom den innebär ett lidande utan 

slut. 

 

I Skjut dom som älskar!  ligger fokus på två människor. I de stycken där en 

allmän bild av mänskligheten ges, betonas generellt människan som obetydlig 

och underlägsen och hon tonar fram som okunnig, självisk och desperat: 

 
    Möblera det där rummet 

                                                 
85 Birro, 1992, s. 69. 
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    låt det fyllas med ljus 

    och 

    om nödvändigt 

    av Gud86  
 
    Jag mäktar inte med att förstå 

    våra bröder och systrar och deras isolering 

    som i sitt omfång  

    gränsar till hämnd87  
 

En deprimerande bild av samtiden beskrivs där människan söker saker som 

lycka, framgång, upplysning och respekt men även det ursprungliga, enkla och 

grundläggande såsom andlighet och vishet. I dikten står Gud för dessa saker. 

Gud är för människan ett hopp och en tröst, bortglömd och förnekad men 

fortfarande med förmågan att läka människan. Dikten pekar på ett större 

sammanhang som den själviska människan glömt bort att hon är en del av. Hon 

fokuserar alltmer på sig själv när hon borde fokusera på det större sammanhang 

hon är en del av. Människan glömmer att de svar hon söker hos sig själv finns att 

få i ett större perspektiv. 

 
    Den här dagen har något att säga mig 

    Jag lägger örat mot det förflutna för att om möjligt 

    känna igen klangen 

    Ideligen går vi förbi det vi var menade för88  
 

Diktjaget söker svar på sina frågor kring den förlorade relationen hos sig själv, en 

inre och resultatlös rannsakning och en kanske desperat handling. Diktjaget 

förkastar mänsklighetens själviska ältande och hur den vänder sig från Gud 

istället för att vända sig till. Gång på gång ältar diktjaget sin egen obetydliga 

existens:  

 
                                                 
86 Birro, 1997, s. 27 f. 
87 Ibid, s. 33. 
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    Varje minut avsäger  

    sig sin sista sekund 

    Det är plågsamt  

    att behöva se 

    tid falla död ner […] 
    Fyll hjärtat med myter och sånger, 

    stava dig igenom 

    det här livet 

    som bara är ett 

    av alla de 

    som pågår89  
 

5.4 Skulden och synden  
 
Marcus Birro har i I den andra världen kallat kvinnan Gabriella: ”Gabriella, så 

vacker klädd i ilska…”.90 Namnet Gabriella kommer från Gabriel, med betydelsen 

Guds kämpe.91 Ärkeängeln Gabriel symboliserar nåd, sanning, bebådelse och 

uppståndelse och är i kristendomen Guds budbärare som verkställer 

straffdomarna över fallna änglar. Han gav bud om Jesu och Johannes Döparens 

födslar och är den som verkställer domarna över fallna änglar.92  

 

Här ser vi åter igen ett rollbyte där Birro, i enlighet med hur han kastar om 

kvinnligt och manligt, låter kvinnan Gabriella ta sig an ärkeängeln Gabriels 

egenskaper. Valet av namnet Gabriella utkristalliserar också kvinnans gudomliga 

roll. I diktjagets ögon har Gabriella tagit mannens roll, den gudomliga, syndfria, 

felfria rollen, vilket läsaren dock kan se är en sanning med modifikation eftersom 

Gabriella har många brister. Diktjaget hoppas på Gabriellas nåd och frälsning. 

Redan tidigt i dikten talar diktjaget om skuld, dom och välsignelse. Diktjaget 

söker nåden och sanningen, och kanske till och med en uppståndelse eller en 

                                                                                                                                                 
88 Birro, 1997, s. 30. 
89 Ibid, s. 27. 
90 Birro, 1992, s. 65. 
91 Svenska Akademien hemsida, 13 februari 2006. 
92 Susning.nu, 13 februari 2006. 
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pånyttfödelse som människa. Gabriella nämns ofta i sammanhang som har med 

floden och vatten att göra: 

 
    En gång för länge sedan 

    bortom form och förstånd  

    var hon min. 

    Skuggade solen och hindrade 

    min längtan från att fly. 

    Fäkade med armarna för allt vad hon var värd 

    där floden var som djupast.93  

 
    […] ju djupare din flod flyter 

    desto större längtan att förlora sig däri.94  
 
    Är du flickan från floden […]95  

 

Hänvisningarna till floden är ännu en referens till Gabriellas renhet, själslig rening 

i denna djupa flod av renhet och frihet från synd. Vatten representerar traditionellt 

födelse och ärkeängeln Gabriel gav bud om Johannes Döparens egen födelse.96 

Floden och vatten kan i det här sammanhanget förstås i anslutning till det hopp 

Gabriella ger diktjaget, ett hopp om en utveckling och slutligen en pånyttfödelse 

som en bättre människa. Gabriella skänker dock inte diktjaget pånyttfödelse på 

det sätt han förväntar sig. Tvärtom bestraffar Gabriella diktjaget. Hon ger inte 

pånyttfödelse utan låter honom istället älta sin ångest. Liksom ärkeängeln 

Gabriel verkställer bestraffningarna över fallna änglar, är det Gabriella som ger 

diktjaget sitt straff. Diktjaget får dock slutligen den rening och pånyttfödelse han 

söker av Gabriella men inte genom hennes kärlek utan tvärtom genom hennes 

svek. Gabriellas svek blir hos diktjaget till en stor sorg, och det är denna sorg 

som slutligen skickar honom genom den renande elden.  

 

                                                 
93 Birro, 1992, s. 60. 
94 Ibid, s. 64. 
95 Ibid, s. 66. 
96 Susning.nu, 13 februari 2006. 
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Gabriella beskrivs inledningsvis som en gudinna, omänskligt ren och utan synd. I 

förhållande till henne står diktjaget som en usel, oren och syndig människa. 

Gabriella ”rör sig med gudars grace”, men diktjaget har än en gång lyckats 

”behålla gudarnas förakt”. Diktjaget söker en själslig pånyttfödelse i renhet och fri 

från synd hos Gabriella. I och med att Gabriella inte lever upp till diktjagets 

förväntningar krossas hans illusioner vilket är intressant eftersom kvinnan ju 

traditionellt förknippas med just syndafallet, Eva och kunskapens träd.  

 

I Skjut dom som älskar! vilar ett ständigt närvarande mörker och en slags 

förbannelse över människan. 

 
    Ur renhet härstammar vi inte 

    dit strävar vi 

    till en början i oskuld och tristess 

    efter hand 

    i lättja och lust 

    men når vi dit 

    kan vi vända ryggen åt skrikande gaseller 

    och bli något så banalt  

    som vän med oss själva97  
 

Diktjaget är bitter och hyser ingen tilltro till mänskligheten. I skenet av att ha blivit 

sviken och bedragen av den kvinna han älskade växer bitterheten inte bara mot 

henne, men mot människan som är dömd till att alltid begå misstag, begå synder 

och känna skuld: ”Djupt inne i oss är det så gott som alltid solförmörkelse”98.  

 

Diktjaget hänvisar både till sig själv, till Jasmine och till mänskligheten vilket 

uppenbarar en mycket negativ världsbild. 

  

 

                                                 
97 Birro, 1997, s. 28. 
98 Ibid, s. 30. 
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5.5 Bilden av döden 
 
I I den andra världen… talar diktjaget upprepade gånger om Gud och 

kristendomen. Här finns referenser till Jesus på korset, dom, välsignelse, 

gudomlighet och slutligen också enhet.  Diktjaget hoppas på välsignelse och 

rening i en framtid:  

 
    Om mannen på korset dog för mig 

    är jag aldrig dömd 

    utan välsignad99  
 
    Längtan efter renhet 

    förbinder mig […]   

    Med Gud och enheten100   
 
Diktjaget talar i hoppfulla termer, om välsignelse, om en länk till det gudomliga. 

Det handlar dock inte om liv efter döden. Välsignelsen och reningen ska ske i 

livet: 

 
    Den dag kommer 

    Då ingen dag kommer […]101  
 
    I den andra världen 

    har jag för länge sedan 

    tagit ditt obetydliga liv.102  
 

Döden är slutet på människans obetydliga liv, slutet på både lidande och glädje. 

Det finns ingen högre existens. Själslig rening inför en slutlig välsignelse är möjlig 

men den ska ske i livet och inte inför döden. Diktjaget söker välsignelse endast 

för sin egen skull i detta nu. Diktjagets bild av helvetet är inte ett helvete efter 

                                                 
99 Birro, 1992, s. 48. 
100 Ibid, s. 49. 
101 Ibid, s. 57. 
102 Ibid, s. 61. 
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döden, utan ett helvete i livet på jorden. Döden förblir döden och diktjaget skapar 

sin himmel eller sitt helvete i livet på jorden.  

 
    Helvetet vässas med eldvassa tungor, 

    skummar vågor av flammor i allas tid 

    och uppsvullna ansikten följer vägen med tjutande ögon, 

    bidar sin tid.103  
 

Det handlar alltså i högsta grad om ett personligt helvete för diktjaget. Någon 

koppling mellan helvetet och döden finns inte, snarare mellan helvetet och livet.  

 

Det finns inte heller någon bild av ett liv efter döden i Skjut dom som älskar. Gud 

kan ge människan befrielse från smärta och ångest, men endast i livet, inte efter 

döden. För diktjaget innebär istället tanken på döden ett hopp om att slutligen ha 

nått acceptens och frid.  

 

Döden spelar dock en central roll i dikten eftersom diktjaget till slut genomgår en 

slags själslig besvärjelse, en symbolisk begravning av Jasmine: 

 
    Mitt ord till henne är ’avsked’ 

    Så hemkärt och försonat det väntar henne vid hemkomsten 

    Vi blandar våra händer på det nedfällda bordet 

    tills det inte längre spelar någon roll vem av oss 

    som sträcker sig efter nödbromsen 

    Landskap och väskor kastas omkring 

    vid den kraftiga inbromsningen 

    Vi hjälper varandra ur världen 

    Ditt ansikte är precis 

    så rent  

    och vanställt 

    under floret 

    som jag minns det 

    Nu kan jag äntligen röra vid dig 

                                                 
103 Birro, 1992, s. 69. 
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    som jag själv vill104  

 

    […] 

 
    Jag äger ingen önskan om någonting annat 

    än att sent i september 

    stå vid en grav 

    i löv och vind 

    för första gången på tusen år105  
 

Diktjaget reser tillsammans med Jasmine mot hennes egen begravning, något 

som för diktjaget i det närmaste fungerar som en slags besvärjelse. Kvinnan har 

blivit för stor, för stark och okontrollerbar för diktjaget  och utmanar honom, vilket 

diktjaget inte klarar av. Jasmine har krossat hans illusioner av kvinnan, krossat 

hans självbild och den hierarkiska ordning mellan sig själv och kvinnan han 

inledningsvis levde med. Det är en nödvändighet för honom att göra denna resa 

och det är nödvändigt att begrava minnet av Jasmine. Äntligen kan han röra vid 

henne som han ”själv vill”. Hösten, naturens död och graven, det slutliga 

befriandet, är det enda diktjaget ”äger önskan om”. Döden är för diktjaget en 

lockelse.  

 

Besvärjelsen och begravningen av Jasmines minne fungerar för diktjaget och 

efter begravningen kan diktjaget delvis, men inte helt, slå sig fri från minnet av 

kvinnan. I diktjagets ensamma och mörka stunder utkämpas i hans inre en strid 

mellan att glömma och att minnas:  

 
    Varför säger du ingenting? 

    Har du varit verklig en sekund för länge? 

    Har ditt mod hunnit byta skepnad? 

    Inom mig härskar du inte längre 

    Du är utbytt106   

                                                 
104 Birro, 1997, s. 34 ff. 
105 Ibid, s. 35. 
106 Ibid, s. 42. 

 38



 
    Du är så overklig 

    och så påtaglig 

    Du är en dansande eld 

    som slagit upp från alla  

    mina ensamma stunder […]  
    Varför förefaller mig avskedet 

    så smärtsamt 

    Varför hänger jag som 

    ett litet barn 

    henne i kjolarna 

    och vem är det som ser 

    på mig genom natten 

    Vem vill mig illa?107   
 

Samtidigt som kärleken för diktjaget är ett lidande innebär hösten, tågresan och 

begravningen början på ett avslut och en pånyttfödelse. Döden får här 

betydelsen av pånyttfödelse. Den visar tydligt hur kärleken och livet innebär både 

glädje och smärta. De två kontrasterna är beroende av varandra: 

 
    Det är en tid för överlevare 

    Här finns, 

    gömd för alla utom vinterbarnen 

    som klivit ut ur sprickor mellan färgerna, 

    fraktioner och situationer 

    vi inte rår på 

    En omtöcknad vinter är min vän och härdar mig 

    Bristen på förankring däremot gäller oss båda108  
 

Bilden av världen, livet och döden är nyanserad. Kärleken är både glädje och 

smärta, livet och döden förutsätter varandra och är oskiljaktiga.  Kärlekens glädje 

och smärta kan också kopplas ihop med livet och döden. Alla dessa fenomen  

                                                 
107 Birro, 1997, s. 43. 
108 Ibid, s. 29. 
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existerar i förhållande till varandra och är beroende av varandra för att få någon 

betydelse.  
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5. Diskussion  
Att Marcus Birro tillhör det avantgardiska litterära fältet förvånar knappast 

eftersom han till stor del själv odlat en ”image” av sig själv som en uppstickare 

stående utanför etablissemanget och med kulturen som kall. I debatter är han 

kritisk, provokativ och utmanande, och understryker gärna sin rebelliska roll 

genom att betona hur han ”vågar” och hur han ”lyfter bladet från munnen”. Därtill 

är han ung, andra generationens invandrare, arbetarklass och utan akademisk 

utbildning.  

 

Det är också symptomatiskt att Birro debuterade på ett litet, regionalt 

Göteborgsförlag och att han inom loppet av bara några år blev utgiven på ett 

prestigefyllt Stockholmsförlag beror till del på det faktum att han kunnat dra fördel 

av kriterierna ”tid” och ”närhet” för att tala med Bourdieu (och Wendelius). Trots 

att Birro delvis betraktats som invandrarförfattare och ”sydlänning” har han också 

delvis betraktats som svensk. Immigrantinstitutet framhåller Birro som en förebild 

och representant för invandrarförfattare samtidigt som prestigefyllda Tidens 

förlag omsorgsfullt framställer Birro som så svensk som möjligt. Med sitt 

italienska ursprung har Birro välkomnats som en passionerad och glödande 

motpol till den svenska kylan, något som många andra, utomeuropeiska, 

invandrareförfattare inte kan dra fördel av. Intressant är hur svårt det 

uppenbarligen är att placera Birro. Han tycks förbli en outsider och just 

utanförskapet behandlar han även i sin lyrik.  

 

Birros lyriksamlingar behandlar utanförskap på två plan. Framförallt 

utstängdheten från kvinnan men också känslan av att skilja sig från samtiden och 

andra människor. Utanförskapet är till en del självvalt. I Skjut dom som älskar!  

fungerar utanförskapet också som en hierarkisk och isärhållande princip mellan 

man och kvinna. Denna hierarkiska princip kan även ses i diktjagets förhållande 

till tid. Diktjaget är också utestängd från sin egen samtid. Samtiden och 

samtidens kvinna stämmer inte in på hans världsbild. Det förflutna glorifieras. I I 

den andra världen… markerar utanförskapet en skarp avgränsning mellan 
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diktjaget och människorna, och påminner stundtals om avgränsningen mellan 

Gud och människa. En liknande avgränsning återfinns i Birros sätt att beskriva 

och ordna manligt och kvinnligt i den heterosexuella matrisen.  

 

Intressant är att utanförskapet som tema framträder och kan kopplas så tydligt till 

det Birro kallat sitt eget utanförskap från den moderna världen.109 Utanförskapet 

gäller främst samtiden – utanförskapet gällande kvinnan är en konsekvens av 

detta eftersom hon är en del av samtiden. 

 

Birros skapande av genus är gränsöverskridande i bemärkelsen att han utmanar 

den traditionella uppfattningen om manligt och kvinnligt. Samtidigt återfinns 

också en annan, traditionell drömbild av kvinnan där hennes roll är stereotyp och 

representerar renhet och moderskap. I den bemärkelsen är synen på 

kvinnorollen traditionell. I den andra världen… är mannen blodfull och 

passionerad och kvinnan begränsas till att vara antingen en felfri gudinna eller 

ond, kall och hård. I Skjut dom som älskar! är mannen den passionerade 

drömmaren och den bedragne, offret, men han är också den ansvarsfulle, och i 

en outtalad hierarki står mannen, liksom Gud över människan, över kvinnan. När 

mannen inser att kvinnan blivit för stark och okontrollerbar gör han sig av med 

henne. Mannens illusioner har krossats, han har blivit bitter – därmed faller också 

kvinnan och blir en föraktad sköka. Oavsett hur mycket Birro än leker med 

könsrollerna framstår de slutligen som traditionella. Birro vill gärna framstå som 

gränsöverskridande vilket märks i den omsorgsfulla image han har odlat av sig 

själv, rebellen och revoltören Birro, men bakom denna fasad finns alltså ganska 

traditionella och konservativa värderingar. Som ”traditionell rebell” är Birro varken 

traditionalist eller rebell fullt ut vilket i sig också skapar ett slags utanförskap.  

 

De kontraster Birro arbetar med är tydliga: Gud-människa, mor-sköka, hetta-kyla, 

rädsla-lockelse. Greppet att använda sig av kontraster återfinns även i diktens 

formspråk genom antites och de kontrasterande elementen eld, vatten, jord och 

                                                 
109 Sverker, 2001. 
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luft. I både I den andra världen…  och Skjut dom som älskar! står de manliga 

diktjagen för passionen och hettan och kvinnorna för hårdhet och kyla. De 

manliga diktjagen ältar sin olyckliga kärlek -  kvinnorna sviker och bedrar. Birro 

infriar just de förväntningar som Lars Wendelius menar finns på sydländska 

immigrantförfattare i Sverige, samtidigt som han också i vänder på begreppen 

manligt och kvinnligt när han låter männen stå för passionen och hettan, och 

kvinnorna stå för den annars typiskt manliga hårdheten och kylan.110 I Skjut dom 

som älskar!  fungerar kontrasterna som en isärhållande och hierarkisk princip. 

Mannen figurerar som en slags gudsfigur som söker en jungfru Maria för att bli 

komplett. Liksom i I den andra världen… är de manliga och kvinnliga rollerna 

trots detta ombytta. Genom att betona sin egen manlighet och kvinnans 

kvinnlighet försöker diktjaget förstärka olika könsroller, men dessa roller visar sig 

vara falska. Mannen är fysiskt en man, men saknar de egenskaper vi traditionellt 

tillskriver en man. Kvinnan är på samma sätt rent fysiskt en kvinna, men saknar 

de kvinnliga egenskaperna.  Mannen uppvisar inte styrka utan svaghet och 

reduceras till bara en människa när det visar sig att han inte en allvetande Gud 

utan tvärtom både skräms av, glorifierar och låter sig lockas av kvinnan.  

Kvinnorna i både I den andra världen… och Skjut dom som älskar! strävar i sin 

tur bort från kvinnans traditionella och begränsade roll, men i Skjut dom som 

älskar! når kvinnan ännu ett steg längre eftersom Jasmine inte uppvisar någon 

traditionell moderlighet utan snarare sorgfrihet på gränsen till barnslighet. Hon 

uttrycks sakna en moderlig sida och utan moderligheten marginaliseras kvinnan i 

Jasmine. Mannen är den ansvarsfulle, han stökar i det gemensamma hemmet 

medan kvinnan rumlar i stadens dekadenta nattliv. Åter igen ser vi hur det 

manliga och kvinnliga är konstruerat. För mannen uppstår en inre förvirring när 

kvinnan inte passar in i den roll han begränsat henne till. Hon är inte den ”mor” 

eller den Mariafigur diktjaget ser i henne. Tvärtom är hon som ett sorgfritt barn 

men även den otrogna, bedragerskan, hård och känslokall. I mannens ögon faller 

därmed kvinnan och förvandlas till en sköka. Kvinnan blir alltför komplicerad och 

okontrollerbar, hon krossar hans illusioner, självbild och den hierarkiska 

                                                 
110 Wendelius, 2002, s. 116. 
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ordningen mellan man och kvinna vilket gör att mannen inte längre kan förstå sig 

på eller hantera henne. Symboliskt tvingas han döda henne (Jasmines 

begravning).  

 

Birros bild av idealkvinnan som en Mariafigur blir intressant att jämföra med hans 

egen katolska bakgrund. Som tidigare nämnts har Birro förklarat sig vara troende 

men förkastar den svenska kyrkan och framhåller istället den italienska.111 Åter 

har vi här Birro uppstickaren, rebellen som går sin egen väg. Diktjagen i båda 

diktsamlingarna söker traditionella, moderliga och gudinnelika kvinnor. Diktjaget i 

Skjut dom som älskar! är ensam, försmådd och bitter men ser samtidigt sig själv 

som en ansvarsfull, allvetande gudsfigur som ovanifrån betraktar världen och 

kvinnan. Diktjaget sätter sig själv högt i en hierarki vari kvinnan har två roller. 

Den ena är den som syndig, lockande fresterska, och den andra som den som 

krossat hans illusion av kvinnan som okomplicerad och syndfri varelse, en kvinna 

från en annan tid, en jungfru Maria. Att mannen i Skjut dom som älskar! söker en 

Mariafigur är inte särskilt inte förvånande, inte bara med tanke på Birros katolska 

bakgrund.  En sådan kvinnobild illustrerar också hans tidigare uttalanden om 

utanförskapet från samtiden, och med det utanförskapet från samtidens kvinna, 

och ger en känsla av att Birro saknar traditionella värden och moderlighet hos 

den moderna kvinnan. Detta i kombination med att Mariaidealet omvänt sett 

ställer ouppnåeliga krav på kvinnan gör att relationen man-kvinna är dömd att 

misslyckas.  

 

Ett annat av de kontrastpar Birro använder är människa och Gud/naturen. Det 

syndfria och perfekta kontra det orena och syndiga. I I den andra världen… är 

den inledande bilden av kvinnan den som guden - mannen betraktar sig själv,  

och mänskligheten, som en slags djävulsfigur. I Skjut dom som älskar! är det 

tvärtom mannen som betraktar sig som Gud och kvinnan som en ond sköka. I 

framför allt Skjut dom som älskar! framställs mänskligheten som syndig och med 

en slags mörk förbannelse vilande över sig. I I den andra världen… går sökandet 

                                                 
111 Sverker, 2001. 
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efter rening och frälsning via någon eller något, för det manliga diktjaget är detta 

någon eller något kvinnan. Det visar sig dock att det blir mannen själv som blir 

sin egen frälsare och kvinnan blir bara ett redskap för att nå dit.  

 

Varken i I den andra världen… eller Skjut dom som älskar!  finns någon bild av liv 

efter döden. Liv och död förutsätter varandra och ger en nyanserad bild av 

tillvaron. Döden är slutet på en resa, i vilken målet är att nå frid och acceptens 

samt att befria sig från livets smärtor och ångest. Det som förknippas med livet 

efter döden, frälsningen och reningen, ska tvärtom ske redan i livet. I I den andra 

världen… finns många referenser till Gud, Jesus, kristendom, välsignelse samt 

renhet men utan hopp om människans återuppståndelse efter döden. I Skjut dom 

som älskar! har döden även en funktion som besvärjelse i och med begravningen 

av Jasmine. Döden blir här ett medel med vilket det är möjligt att återfödas. Hos 

Birro är smärta och sorg är en skärseld människan måste genomlida i livet för att 

så småningom kunna pånyttfödas. Smärtan renar människan. Det här är något 

som kan kopplas direkt till katolicismens tro på ”purgatory” och människans 

rening genom jordiskt lidande och prövningar innan hon upptas till himlen. Att 

Birro med sin italienska bakgrund använder detta begrepp är alltså inte heller 

något som är förvånande.  

  

Skjut dom som älskar! framstår generellt som mer traditionell än I den andra 

världen… I grund och botten handlar Skjut dom som älskar! om normala tankar 

och känslor vid uppbrott. En skillnad mellan de båda samlingarna är att vad som i 

I den andra världen…  ifrågasätts, har i Skjut dom som älskar! omvandlats till 

mer av ett konstaterande. I den andra världen… ifrågasätter världen, människan, 

manligt och kvinnligt. I Skjut dom som älskar! handlar det snarare om rädsla och 

uppgivenhet inför de två förstnämnda.  

 

Ständigt återkommande på flera plan är alltså Birros utanförskap från samtiden 

och dess konsekvens, utanförskapet från den moderna kvinnan. Det kan också 

konstateras att religion spelar en större roll än vad som först verkar uppenbart i 
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och med jungfru Maria kvinnoidealet och katolicismens tro på människosjälens 

jordiska rening genom smärta. Såväl bilden av världen, bilden av kvinnan och 

bilden av synden handlar om ytterligheter. Världen är ett gudomligt paradis eller 

ett skräckinjagande inferno, kvinnan en gudinna eller en sköka och Gud ställs 

mot mänskligheten i kontrasterande jämförelser. 

 

Rebellen och revoltören Birro är inte närvarande i lyriken. Birro framstår tvärtom 

som en relativt traditionell poet med traditionella värden. Han leker förvisso med 

de konstruerade stereotyperna för manligt och kvinnligt men hans kvinnobilder 

representerar inget nyskapande och innebär inte något ifrågasättande av den 

traditionella kvinnobilden. Både I den andra världen… och Skjut dom som älskar! 

handlar om det misslyckade sökandet efter den traditionella kvinnan. I Skjut dom 

som älskar! blir kvinnan för okonventionell och frigjord för mannen och därför 

måste han ”döda” henne. Det handlar om en hierarki och en kamp vari mannen 

kräver seger. Problem uppstår eftersom flexibelt, gränsöverskridande och fritt 

tänkande saknas, för att tala med Butler. Kvinnan är inte tillräckligt identifierbar 

som kvinna och mannen inte tillräckligt identifierbar som man.  

 

Det står alltså klart att både Marcus Birro och hans lyrik är komplex, oförutsägbar 

och ibland svårplacerad. Å ena sidan tvekar han inte inför att experimentera med 

skapandet av genus, å andra sidan finns bakom den rebelliska och ofta 

provokativa image han själv odlat också en traditionell sida. Förnyandet, att 

aldrig stanna upp i en roll, är ständigt återkommande. Birro flyter mellan roller 

som författare, journalist och debattör men utan att någonsin finna sig till ro i 

någon av dessa roller. Liksom i hans lyrik handlar det om illusioner, 

passionerade drömbilder av hur något ska vara, men illusionerna spricker. Detta 

ständiga förnyande är typiskt för Birro och ständigt återkommande i hans lyrik. 
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6. Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats har varit att studera Marcus Birros författarskap och 

hans lyrik. Studien är indelad i två delar, en litteratursociologisk och en 

textanalytisk del. I den litteratursociologiska delen har jag använt Pierre 

Bourdieus teorier kring det litterära fältets konkurrensbetingade strukturer för att 

placera in Birro och hans lyrik i dessa. I den andra textanalyserande delen av 

uppsatsen har jag studerat de teman, motiv och stilmedel som Birro arbetar med.  

 

Bourdieus teorier om det litterära fältet är användbara eftersom de avslöjar på 

vilket sätt författaren, i det här fallet Marcus Birro, uppfattas i och av samhället. I 

likhet med författaren och professorn i litteratur Lars Wendelius har jag också 

använt Bourdieus teorier för att undersöka hur Birro med sin invandrarbakgrund 

uppfattats och mottagits i Sverige.  

 

I den textorienterade delen i min studie har jag fokuserat på motiven 

utanförskapet, bilden av mannen och kvinnan, världen och människan, skulden 

och synden, döden samt studerat Birros språk och stil. Jag har också använt 

Judith Butlers teorier kring genus och den heterosexuella matrisen för att se hur 

Birro framställer och gör genus i sin lyrik. Butlers teorier är mycket användbara 

eftersom Birro till stor del använder sig av manlig- och kvinnlighet som ur 

traditionell synvinkel är gränsöverskridande. 

 

Marcus Birro är född i Göteborg 1972 som andra generationens invandrare med 

italienskt påbrå. Han tillhör arbetarklassen och saknar akademisk utbildning. 

Birro lyfts fram som en representant och förebild för invandrarförfattare på 

Immigrantinstitutet medan man på prestigefyllda Tidens Förlag snarare väljer att 

för sin publik framhäva Birros svenskhet. Birro är poet, författare och journalist 

känd för sina ofta radikala mediala inlägg. 

 

Jag kan konstatera att Birro rör sig i det litterära intellektuella, avantgardiska 

fältet. Han uppfattas som en outsider såväl av andra som av sig själv. Han driver 
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den mediala bilden av sig själv som rebell och revoltör, ständigt med det äkta, 

ibland plågsamma, skapandet som mål och förkastande kulturell och massmedial 

likriktning, samhälle och etablissemang. Detta hjälper också Birro att öka på det i 

det avantgardiska fältet så viktiga kulturella kapitalet. Att Birrro har uppfattats 

som en outsider har främst berott på just denna image, men även på hans 

relativt unga ålder och invandrarbakgrund.  Marcus Birro har gått från publicering 

på ett litet, regionalt förlag till att även publiceras på ett stort, anspråksfullt förlag. 

Han har alltså inte inledningsvis fått några fördelar av varken det faktum att han 

är född i Sverige eller Italiens geografiska närhet till Sverige, men däremot kunde 

han tack vare detta relativt snabbt ta sig in på ett mer prestigefyllt förlag.  

 

I pressen har Birro betraktats som såväl avantgarde som invandrare. Hans unga 

ålder och image har medverkat till att pressen har haft problem med att greppa 

hans lyrik och istället fokuserat på sydländsk hetta och passion som motpol till 

den svenska kylan eller Birros poserande.  

 

Tematiken i både I den andra världen… och Skjut dom som älskar! är separation 

och kärleken mellan man och kvinna. Ett återkommande motiv är framförallt 

utanförskapet från samtiden och dess konsekvens utanförskapet från den 

moderna kvinnan. Utanförskapet fungerar som isärhållande och hierarkisk princip 

mellan man och kvinna samt mellan diktjaget och samtiden. Denna isärhållande 

princip ordnar också manligt och kvinnligt i den heterosexuella matrisen. Andra 

motiv i Birros lyrik är bilden av mannen, kvinnan, skulden och synden samt bilden 

av döden.  

 

Både I den andra världen… och Skjut dom som älskar! handlar om det 

misslyckade sökandet efter den traditionella kvinnan. Kvinnan begränsas till en 

traditionell roll och när hon visar egenskaper som inte passar in i denna roll hotar 

hon den hierarkiska ordningen. Kvinnan betraktas utifrån motsatsparen gudinna 

eller synderska. Religion spelar en större roll än vad som först verkar uppenbart i 

och med ett jungfru Maria-ideal och tro på människosjälens jordiska rening 
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genom smärta. Världsbilden känns negativ med ett undantag – kvinnan. Det är 

kvinnan som med sin kärlek har makten att förändra eller inte förändra världen. 

Birro arbetar mycket med ytterligheter och motsatspar som exempelvis man – 

kvinna, manligt – kvinnligt, kyla – hetta, Gud – människa, mor – sköka, rädsla – 

lockelse och så vidare. Världen är ett gudomligt paradis eller ett skräckinjagande 

inferno, kvinnan en gudinna eller en sköka och Gud ställs mot mänskligheten i 

kontrasterande jämförelser. Greppet att använda sig av kontraster återfinns även 

i diktens formspråk genom antites och de kontrasterande elementen eld, vatten, 

jord och luft.  

 

Det finns en skarp gräns mellan den mediale rebellen och revoltören Birro och 

poeten Birro. Som poet framstår han tvärtom förvånande nog som traditionell och 

med traditionella värden. Han leker förvisso med de konstruerade stereotyperna 

för manligt och kvinnligt, exempelvis när han låter mannen stå för passion och 

hetta och kvinnan för hårdhet och kyla, men hans kvinnobilder representerar 

inget nyskapande eller innebär något ifrågasättande av den traditionella 

kvinnobilden. Tvärtom representerar kvinnosynen traditionalism.  

 

Slutligen framstår det ständiga förnyandet som mest centralt hos författaren 

Birro. Förnyandet återfinns både i hans lyrik, där spruckna illusioner och 

drömbilder av hur livet ska vara ständigt  förekommer, och i hans sätt att aldrig 

stanna upp i någon av rollerna som författare, journalist och debattör.  
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