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»Den döda drottningen»
Ines de Castro-motivet och H jalm ar Gullbergs B ailad

Av LENNART ANDERSSON

Ines de Castro-m otivet

Ett av de stora romantiska motiven i litteraturen rör sig om kärleken mellan 
Ines de Castro och dom Pedro. Elisabeth Frenzel har räknat till över 200 
bearbetningar av ämnet, i krönikans, lyrikens och dramats form, men bortser 
ändå från de talrika operorna och baletterna.1 Suzanne Cornil uppskattar 
texternas antal till nära 300.1 2 Sin största utbredning har motivet naturligt nog i 
de romanska länderna, Portugal, Spanien, Frankrike och i någon mån också 
Italien, men det saknas inte heller i Tyskland och England. Slutligen har efter 
600 år3 också den svenska litteraturen fått en egen dikt om Ines de Castro.4 
Den heter Ballad och skrevs 1959 av Hjalmar Gullberg.

Historia och sägen
I Portugal regerade mellan åren 1325 och 1357 kung Alphonso IV. Den 8 
april 1320 föddes hans son dom Pedro, som blev arvtagare till kronan. Så 
småningom blev denne genom sin faders förmedling förlovad med infantinnan 
Branca av Kastilien, men förlovningen bröts, eftersom infantinnan var mycket 
sjuklig. I stället firades bröllop med Constanca, dotter till en av vasallerna i 
Kastilien. Med henne följde Ines Pirez de Castro, en hovdam av hög kasti- 
liansk börd. Dom Pedro glömde snart sin maka för denna unga, bländande 
skönhet — »colo de gar^a» — hägerhalsen, som hon kallades. Constanca sökte 
förgäves hindra deras kärlek. För att undvika en skandal lät kungen driva Ines 
ur landet. År 1345 dog Constanca i barnsäng — som några velat göra gällande 
— av sorg. Då lät dom Pedro hämta Ines tillbaka och levde helt öppet 
tillsammans med henne trots kungens och folkets missnöje. Han glömde 
regeringsbestyren och gynnade Ines’ bröder, som också vistades vid hovet. 
Man började frukta, att Ines’ och Pedros barn — de hade nämligen tre barn 
tillsammans — skulle göra anspråk på tronen. Funnes inte Ines längre, skulle 
också dessa bekymmer vara ur världen, tänkte man. De mäktigaste rådgivarna 
lyckades slutligen övertala kungen att döda henne.

1 Frenzel, E., Stoffe der Weltliteratur. Ein 
Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. 
Stuttgart 1962, s. 288.
2 Cornil, S., Ines de Castro. Contribution ä 
i etude du developpement litteraire du theme dans
les litteratures romanes. Academie Royale de
Belgique. Bruxelles 1952, s. 129.

Att hon besjungits under romantiken även 
på svenska, påstår Martin Strömberg, i En 
konungslig tragedi. ST.T. 22.3.1952.
4 Gullberg, Hj., Ögon, läppar. Sthlm 1959, s. 
19 ff.
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En dag när dom Pedro var ute på jakt, begicks mordet. Det var den 7 
januari 1355. Tillsammans med sina män red kungen till det kloster intill 
Coimbra, där Ines uppehöll sig med sina barn. Genom att visa på dessa väckte 
hon kungens medlidande. Han benådade henne men blott för en stund. 
Genast fick hans rådgivare honom att på nytt ge order om Ines’ halshuggning. 
Vid underrättelsen om Ines’ död fylldes Pedro av stor sorg och vrede. Till
sammans med den dödas bröder grep han till vapen mot sin fader. En förso
ning kom emellertid snart till stånd. Enligt denna förlät kungen sin son och de 
upproriska mot att dom Pedro lovade, att inte förfölja Ines’ mördare. Glömma 
kunde Pedro dock inte. När han själv år 1357 blivit kung, lät han genast döma 
sin faders rådgivare till döden.

År 1360 förklarade dom Pedro offentligt, att han blivit vigd vid Ines de 
Castro i Braganza ungefär sju år tidigare på det sätt, som kyrkan påbjöd. Själv 
mindes han emellertid inte vare sig dagen eller månaden. Av fruktan för sin 
faders vrede hade han hemlighållit sitt giftermål. Han svor härpå i de två 
personers närvaro, vilka varit vittnen till det hemliga bröllopet. Då de utfråga
des om detta, gav de mycket svävande svar. För att ytterligare hedra sin 
älskade, som nu var hans lagvigda gemål, lät kungen bygga en storslagen grav 
åt henne i vit marmor. Denna placerade han i kyrkan i Alcoba^a, en av 
medeltidens ståtligaste katedraler. Senare utfördes ännu en sarkofag i samma 
stil, där Pedro själv skulle vila. Den ställdes vid sidan av den förra. Den 25 
april 1361 fördes Ines’ döda kropp i högtidlig procession från Coimbra, där 
den legat begravd i över sex år, till Alcobaqa, där den ånyo gravsattes. Den 17 
mil långa vägen passerade hennes bår mellan två led av människor, alla med 
brinnande facklor i sina händer.51 processionen tågade stormän inom adel och 
prästerskap, »et cette translation fut la plus honorable qui eüt été vue jusqu’ 
alors en Portugal».6

Om Ines’ karaktär har inte de gamla krönikorna mycket att förtälja. H on 
uppfattas allmänt som »mild och kvinnlig», ett offer för sin kärlek. Desto mer 
berättar de om dom Pedro. Han dog sex år senare, den 18 januari 1367. 
Under sina tio år som regent gjorde han sig förtjänt av båda sina tillnamn, o 
Cru och o Justicero — den grymme och den rättvise.

Enligt senare berättelser och dikter tog kung Pedro upp den döda ur hennes 
kista vid framkomsten till Alcobaqas dom, klädde henne i en drottnings 
mantel, satte en krona av guld på hennes huvud och befallde stormännen och 
folket att kyssa hennes hand och hylla henne som drottning, ett kusligt 
storslaget skådespel, som i synnerhet tilltalat romantikens diktare och konst
närer. I verkligheten kan denna kröning inte ha utförts, därom är alla ense.

5 Hela detta avsnitt ansluter sig till Cornil, S., 
a. a., s. 7-28, Kohler, E. et Crusem, M.-A., 
L’estraordinaire fortune d’un theme litteraire: 
Ines de Castro ou La Reine Morte. Bulletin
de la faculté des lettres de Strasbourg no 7 
1957, s. 372 ff. samt Dugdale, B. E. C., Ines

de Castro and Pedro of Portugal. Quarterly re
view 445. London 1915.
6 Chroniques Chevaleresques de I’Espagne et du 
Portugal. Publiees par Ferdinand Denis. Tome 
premier. Paris 1840, s. 139.



Den är en poetisk konkretisering av den ära kung Pedro ville bevisa sin 
älskade.7

Olika tider har fäst sig vid olika inslag i motivets brokiga vävnad. Några 
scener brukar dock alltid återkomma, åtminstone till slutet av 1800-talet. Det 
är de som behandlar Ines’ oskuldsfullhet, kungens tvekan, rådgivarnas roll och 
den postuma kröningen. Dessutom behandlas gärna konflikten mellan fader 
och son, mellan känsla och förnuft, kärlek och plikt. De många personer, som 
uppträder, bjuder alla rikt stoff till ytterligare utveckling och variation. Sär
skilt lockande var motivet för romantikens författare, även om inte alla 
diktverken från denna tid kan räknas till de mest lyckade. Det makabra 
motivet, det hemliga bröllopet, den postuma kröningen, den sydländskt rid
derliga miljön, motsatsen mellan stat och individ — allt detta är detaljer, som 
går helt i romantikens smak.8 På 1900-talet blir behandlingen friare, anknyter 
mera till det portugisiska, det historiskt riktiga, samtidigt som den ger större 
utrymme åt diktarens egna känslor och värderingar. Den blir enklare och 
känsligare.
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Sarkofagerna

De älskandes båda sarkofager, som inspirerat många diktare, räknas som 
mästerverken bland Portugals gravmonument, tillkomna mellan 1357 och 
1367.9 Förmodligen är de emellertid inte rent portugisiska utan visar inslag 
även från fransk och spansk konst. Särskilt berömd är Ines’ sarkofag i vit 
marmor. På dess lock är hon avbildad liggande, klädd i drottningmantel med 
kronan på huvudet. Omkring halsen bär hon ett band, iögonfallande genom 
sin storlek. En framställning av Yttersta Domen upptar ena kortsidan. På 
Pedros grav ser man scener ur en helgonlegend och på dess sidor episoder ur 
kärlekssagan. Mycket omstridd har inskriptionen på Pedros grav blivit. Där 
står: »A:E: AFIM: DO MUDO». Under medeltiden läste man: »Este he o fim 
do mundo». I dag uppfattar man dessa bokstäver som: »ATE a Fim do 
Mundo».1 Det är Pedros farvälrop till sin älskade. Döden är inte slutet; 
uppståndelsen skall förena dem igen.

År 1810 skövlade franska soldater sarkofagerna. Dessa omplacerades däref
ter för att dölja skadorna. Från att ha stått sida vid sida ställdes de nu med 
fotändarna mot varandra. Detta läge gav »upphov till legenden, att det var 
dom Pedro, som med avsikt placerat dem så, för att de båda älskande på 
yttersta dagen genast skulle kunna se in i varandras ögon, när de reste sig upp i 
gravarna».2

7 Cornil, S., a. a., s. 42.
8 Frenzel, E.,a. a., s. 228.
9 Cornil, S.,^. a s. 30.
1 »Detta är världens slut». »Ända till världens 
slut» Cornil, S.,^. a., s. 34.

2 Figueiredo, A. de, D. Pedro e D. Ines. ’0  
gründe desvayro!’ Oitava edicao. Paris-Lisboa 
1913, s. 282.
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Krönikor

Den äldsta uppteckningen av händelserna omkring Ines de Castro finns i 
Cronica de D. Alfonso av Pedro Lopez de Ayala (1332-1407), »grand chance- 
lier» av Kastilien.3 I den lär dom Pedro känna Ines först efter sin hustrus död, 
troligen en eftergift åt konventionen. Ingenting nämns om processionen eller 
den postuma kröningen. Också den mest omtyckte och tillförlitlige av denna 
tids krönikörer, Fernäo Lopes (1380-1460), tiger om den sista händelsen i sin 
Cronica de el Rey D. Pedro.4 Av processionen från Coimbra till Alcoba^a 
lämnar han däremot en enkel och fängslande berättelse. Den första skildring
en av kröningsceremonien i krönikans form har Manuel de Faria y Sousa 
(1590-1649) givit.51 sina kommentarer till Lusiaderna förklarar han t. o. m. att 
han sett kröningsdokumentet,6 vilket ingen senare gjort. Sousa var portugis 
men skrev på spanska. Han anses ha utbrett historien om kröningen i det 
övriga Europa.7

Dikter

Mycket uppseende har Garcia de Resendes (1470-1554) strofer om Ines de 
Castro väckt. Det är den äldsta kända poetiska behandlingen av ämnet,8 men 
många av de skalder, som senare behandlat det, skulle ha åtskilligt att lära av 
dessa strofer.9 I dem talar Ines från andra sidan graven. Hon vänder sig till 
damerna vid hovet, och i det hon berättar om sitt eget liv, ber hon dem ta sig i 
akt för kärlekens vådor. Enkelt och vackert presenterar hon sig:

Jag var en oskyldig liten flicka vid namn dona Inés de Castro och levde i sådan dygd 
och lära, att jag förtjänade motsatsen till mitt öde. Jag levde utan att tänka på att jag 
kunde väcka kärlek, utan att känna den för någon: Jag hörde prinsen tala, till hans 
olycka och min.1

Rörande är den scen där hon bönfaller kungen om att skona hennes liv, medan 
hon för fram sina och Pedros barn.

I Portugals nationalepos, Os Lusiadas, ägnar Camöes Ines-episoden inte 
mindre än 19 strofer. Mitt bland brokiga äventyr och blodiga krig skapar 
denna kärlekshistoria en välbehövlig vilopunkt, liksom Dido-avsnittet i Ae- 
neiden. Detta parti ur tredje sången är det mest kända av Lusiaderna.2 Däri 
skildras Ines’ uppväxt, prinsens kärlek, stämplingarna vid hovet och Ines’ död. 
Fyra strofer upptas av hennes bön om nåd inför kungen. Ett uppbåd av antika 
liknelser tas på renässansmanér i bruk vid berättelsen om mordet. Någon 
procession eller kröning kommer aldrig till utförande, men några rader syftar

3 Kap. X IV  citeras på franska hos Cornil, 
s. 13.
4 Kap. X V IV  citeras hos Figueiredo, A. de, 
a. a., s. 285.
5 Faria y Sousa, M. de, Europa Portuguesa, II. 
Lisboa 1678, s. 182.
6 Figueiredo, A. de, a. a., s. 28.
7 Denis, F., Théatre Européen, Nouvelle collec-

tion des Chef s-d’(Euvre des théatres. Paris 1835, 
s. 2.
8 Utkom 15161 Cancioneiro Geral.
9 Kohler-Crusem, a. a., s. 376.
1 Figueiredo, F. de, Antologia Geral da letera- 
tura portuguesa. Lisboa 1917, s. 636.
2 Cornil, S., a. a., s. 63.
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härpå: »Till drottning blef du krönt; men efter döden.» och »Att hon den 
furstes ädla kärlek vunnit, / Som smyckat henne se’n med drottningskrona.»3 
Lusiaderna översattes till de flesta europeiska språk och kom att spela en stor 
roll för motivets vidare utveckling. Det är Camöes, som har knutit de älskande 
till staden Coimbra och dess sköna omnejd Mondego. Det är han som omgivit 
de älskandes mötesplats med skir poesi. På hans naturinramning bygger all 
framtida bukolisk-elegisk behandling av motivet.4

Under senare delen av 1500-talet tillkom fyra spanska romanser om mo
tivet.5 De tre berättar stramt hela historien. Den fjärde, som har en stil rik på 
antiteser, alhtterationer och assonanser, upptas helt av de makabra händelser
na efter Ines’ död. Dessa är också ämnet i det mest kända bidraget från 
England, The coronation of Inez de Castro,6 en dikt av Mrs Felicia Hemans 
(1793—1835). Hon brukar räknas till »lesser poets» men var väl bevandrad i 
spansk och portugisisk litteratur7 och har översatt Camöes’ sonetter till engel
ska. Portugals berömde romantiske skald Almeida Garrett (1799-1854) 
gjorde ett utkast till en Ines-dikt, som emellertid aldrig blev slutförd. År 1913 
höll poeten och nationalisten Afonso Lopes Vieira (1878-1947) ett föredrag i 
Alcobaga, betitlar Ines de Castro na poesia e na lenda. Som avslutning läste 
han vid sarkofagerna upp en sonett, som han själv skrivit. Den utgår från 
inskriften på Pedros grav och skildrar uppståndelsen, då de båda älskande 
skall resa sig ur gravarna »Os olhos um no outro emfim pousando!»8

Dramer

Mest använt har Ines de Castro-motivet utan tvekan blivit av dramatikerna, 
och det är även deras behandlingar, som väckt störst uppmärksamhet. Det 
mest kända portugisiska dramat härom — och det äldsta av alla — skrevs år 
1558 men utgavs postumt först 1587. Författare var Antonio Ferreira 
(1528-1 569), och tragedien hette Castro. Den blev mycket spelad och ges än i 
dag, nu i en något förkortad version.9 Castro är ett antikiserande drama i släkt 
med Sofokles och Senecas tragedier, mycket beundrat för sin vackra lyrik.1 
Det är den första moderna tragedien med nationellt ämne i Europa. Många 
andra författare har efterbildat Ferreira. Redan tio år innan hans drama publi-

3 Camöes, L. de, Os Lusiadas. Lisboa 1626. 
Facsimile New York 1903. Lusiaderne. Hjelte- 
dikt a f Luis de Camoens. Ofversatt från portu
gisiskan i originalets versform af Nils Lovén. 2 
omarbetade och med de sista fyra sångerna 
tillökade upplagan. Sthlm 1852, s. 114, 119.
4 Kohler-Crusem, a. a., s. 376.
5 Duran, A Romancero General. Biblioteca de 
Autores Espanoles. Tomo segundo. Madrid 
1851, s. 217 f., 318. Nr 1236 och 1237 till- 
skrives Gabriel Lobo Lasso de la Vega; nr 
1301 och 1238 är anonyma.
6 Hemans, Mrs., Poems. With 41 illustrations.
London 1894, s. 496 ff.

7 Nozick, M., The Inez de Castro theme in 
European Literature. Comparative Literature. 
Vol. VIII. Oregon 1951, s. 340.
8 »Äntligen skådande in i varandras ögon». 
Cornil, S., a. a., s. 116, där dikten citeras på 
portugisiska och i fransk översättning.
9 Dantas, J., A »Castro» de Ferreira. Lisboa 
1920.
1 Heinermann, Th., Ignez de Castro. Die dra
matischen Behandlungen der Sage in den romani
schen Literaturen. Ein Beitrag zur vergleichenden 
Literaturgeschichte. Borna-Leipzig 1914, s. 18.
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cerades, utgav den spanske dominikanermunken och professorn Jeronimo 
Bermudez ett plagiat under pseudonymen Antonio de Silva.2 Verket är av 
ringa litterärt värde.3 Dess originalitet består i att ha infört kröningen på 
scenen — och i litteraturen.

Stort värde har däremot spanjoren Luis Velez de Guevaras (1579-1644), 
drama Reinar después de morir, utgivet första gången 1652, då under namnet 
D. Inez de Castro, tragedia famösa, och med underrubriken Colo de Garza. 
Dess nuvarande namn — den rad med vilken dramat slutar — har eftervärlden 
givit. Fortfarande spelas det på moderna teatrar i omarbetat skick.4 * Guevara 
ändrar historien något, i det att han inför en tredje huvudperson, infantinnan 
Bianca av Navarra, vilken är ämnad till Pedros hustru. Här är det inte längre 
hänsynen till staten, som är drivfjädern, utan svartsjukan hos infantinnan — en 
av dramats bäst tecknade figurer. Strax efter mordet avlider den gamle kung
en. Pedro blir kung, och genast låter han fängsla mördarna. Ines krönes 
omedelbart efter sin död. Dessa sista händelser utföres i rykande fart, på 
knappa 150 versrader, förmodligen ett offer åt fransk-klassicismens regel
tvång för att iaktta tidens enhet. I Guevaras spår följer många senare drama
tiker i sin behandling av kröningen.

Det allra mest omdebatterade av Ines-dramerna är utan tvivel fransmannen 
Houdart de la Möttes (1672-1731) Ines de Castro. Detta typiskt borgerliga 
1700-talsdrama uppfördes första gången den 6 april 1723.5 Inte stort mer än 
namnen kan man känna igen från den ursprungliga berättelsen. Ines dör av 
gift. Särskilt gripen blev publiken av att se Ines’ och Pedros baro på scenen. 
Till och med la Möttes fiende Voltaire rördes härav. Efter föreställningen 
fällde han nämligen detta yttrande: »J’allais hier å Inez: la piéce me flt rire, 
mais le cinquiéme acte me fit pleurer. Je crois qu’elle sera toujours au nombre 
de ces piéces médiocres et mal écrites qui subsistent par fintérét.»6 Dramat 
översattes till sex europeiska språk och spelades ännu i början av 1800-talet.7

Betecknande är, att ämnet lockade den unge Victor Hugo. När han var 
endast 14 år, författade han en bloddrypande melodram härom. Den blev 
dock aldrig uppförd och publicerades först 1863.8

I Tyskland har inte motivet fått samma utbredning som i de romanska 
länderna, antagligen till följd av stora likheter med en annan sagokrets, den 
om Agnes Bernauer, klassiskt gestaltad av Friedrich Hebbel i hans drama med 
samma namn.9

2 Bermudez, J., Primeras tragedias espanolas de 
Antonio de Silva. Madrid 1577. (Omöjligt att 
uppbringa genom svenska bibliotek.)
3 Kreisler, K., Der Inez de Castro-Stoff im ro
manischen und germanischen, besonders im deut
schen Drama. Programm des kais. kön. deut
schen Staats-Gymnasiums in Kremsier, ver-
öffentligt am Schluss des Schuljahres
1908/1909. Teil I, s. 8; Heinermann, Th.,
a. a., s. 26; Cornil, S.,a. a., s. 72, 132.

4 Villegas, Fr., Reinar despues de morir. Ma
drid 1902.
5 La Motte, H. de, Ines de Castro. Repertoire 
general du theatre Franc;ais. T. XXV. Paris 
1813, s. 229.
6 Heinermann, Th., a. a., s. 46 f.
7 Couthino, B. X., Bibliographie Franco-Por- 

tugaise. Porto 1939, s. 61.
8 Heinermann, Th., a. a., s. 83.
9 Kreisler, K .,a . a .f Teil II, s. 3.
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Det modernaste dramat om Ines de Castro heter La Reine Morte och är 
skrivet av fransmannen Henry de Montherlant. Handlingen är i korthet 
följande. Pedro skall av statsskäl gifta sig med infantinnan av Navarra. Kungen 
får reda på hans hemliga äktenskap med Ines men hoppas få detta upplöst av 
påven. Först då kan det officiella äktenskapet ingås. Påven vägrar emellertid. 
Rådgivarna söker övertala kungen att röja Ines ur vägen, men han lyssnar inte 
på dem. Då en illegitim arvinge väntas, beslutar kungen plötsligt själv att döda 
Ines. I upphetsningen efter dådet dör han av slaganfall.1 Anledningen till 
kungens beslut är mycket omtvistad. Bl. a. ville kungen för sig själv och andra 
bevisa sin beslutsamhet och sitt mod. Montherlant behandlar alltså inte ämnet 
på det traditionella sättet utan har helt radikalt brutit med den litterära 
traditionen, och det ännu mer än någon annan. Hos honom är knappast längre 
Ines ens huvudpersonen. Den är i stället den åldrande och bittre kungen, 
Ferrante — t. o.m. namnet är ett annat — som inte så litet påminner om 
Strindbergs Gustav Vasa.1 2 Trött på att regera och på den ensamhet detta 
skapar omkring honom, väljer han ofta Ines till sin förtrogna. För henne 
lägger han fram sin desillusionerade livsvisdom, alltmer främmande för sin 
omgivning och i synnerhet sin »medelmåttige» son, som han längtar efter att 
få kontakt med. Men han förblir lika ensam i döden som i livet. Ingenstans i 
dramat är det tal om en kröning, inte ens i det tumultuariska slutet.3 Av många 
sättes detta verk med sin enkla, klara stil högt. En fransk kritiker anser det 
som det bästa verk på franska, som skrivits om detta ämne, och kanske det 
främsta överhuvudtaget.4 Sant är, att det hade en exempellös framgång i Paris. 
Mellan åren 1942 och 1952 uppfördes det närmare 300 gånger på La Comé- 
die-Frangaise, där det hade sin urpremiär med Madelaine Renaud i huvudrol
len. I ett 60-tal franska landsortsstäder hade det också givits fram till nämnda 
år och spelats i Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien och Sydamerika, medan 
rätten till uppförande sålts till Ungern, Spanien och alla de nordiska länderna.5 
Detta stycke »skönklingande, stolt och stilsträng fransk-klassisk tragedi»6 
ingick i Göteborgs stadsteaters repertoir våren 1952 och presenterades i 
Sveriges Radio den 18 dec. samma år.7 På Det kgl. Teater i Köpenhamn gavs 
det 1958.

Romaner

De prosaverk, som ägnats ämnet, är mest historiska berättelser och beskriv
ningar. Utan större värde för motivets utveckling är M lle Brilhacs anonyma,

1 Montherlant, H. de, La Reine Morte ou 
Comment on tue les femmes. Drame en 3 actes 
Suivi de: Régner apres sa mort. Drame de Luis 
Velez de Guevara. i6eéd. Paris 1942.
2 Strömberg, M.,a. a.
3 I en senare utgåva (samlingsverket Théatre.
Paris 1955, s. 369) har Montherlant ändrat
slutscenen något. Här kommer faktiskt en
hastig kröning till utförande. Men det är inte
Ines’ huvud, som får bära kronan, utan hennes

mage, i vilken kort förut ett nytt liv kunde 
anas.
4 Kohler-Crusem, a. a., s. 380.
5 Wahlund, P.-E., Teaterrecension. SvD 22.3. 
1952.
6 Linde, E., Den döda drottningen. DN  
22.3.1952.
7 Lundgren, Margot, Brev av den 24.3.1966 
till uppsatsförf.
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sentimentala roman.8 Den bästa, enklaste och mest portugisiska framställ
ningen är gjord av Afonso Lopes Vieira,9 som även skrivit den ovan omtalade 
sonetten. Stort anseende åtnjuter också portugisen Antero de Figueiredos 
(1867-1953) historiska roman D. Pedro e D. Inés. Han har försett sin 
berättelse med noter, där han redovisar och ibland citerar de ställen ur gamla 
krönikor och tidigare litteratur om ämnet, som han använt sig av. Efter den 
egentliga romanen återger författaren på nytt historien, nu i form av en novell, 
byggd på legender.1 Slutet följer helt den sena traditionen om sarkofagernas 
placering mitt emot varandra; de båda älskande skulle genast kunna se in i 
varandras ögon, när de på yttersta dagen reste sig ur gravarna.

H jalm ar G ullbergs Ballad
I Hjalmar Gullbergs sista samling, Ögon, läppar, finns en dikt av ovanlig 
lyskraft. Den handlar om Ines de Castro. Författaren kallar den helt enkelt 
Ballad. Det är den enda dikt med detta namn i hans produktion. Den lyder:

Ballad
Om kärleken och döden 
finns det sägner utan tal; 
men hennes som ur gravens mull 
blev förd till kungens sal, 
har gjort kärleken och döden 
till ett i Portugal.

Den döda drottningen.

Det var Inés de Castro, 
det var Pedro och hans brud.
Han tog rosen från Kastilien 
till maka inför Gud, 
och han såg sin ros bli skövlad 
på den gamle kungens bud.

Den döda drottningen.

Hans ord föll: »Kan jag gråta 
vid min faders grift med fog?
För att han dräpt mitt hjärtas dam 
har jag fällt tårar nog.»
Hans ord: »Nu är jag konung 
och drottning hon som dog.»

Den döda drottningen.

Det var Inés de Castro.
Hon blev förd i procession; 
folk stod med tända vaxljus.
Vid kröningsklockans ton

blev hon förd till Alcoba<;a 
och uppsatt på en tron.

Den döda drottningen.

Med krona på sitt huvud, 
svept i brokad och band 
blev hon av hovets riddare 
och damer kysst på hand.
Hon satt vid kungens sida 
och hans land var hennes land. 

Den döda drottningen.

Hans ord: »Det är min vilja 
att min gemål och jag 
med fotterna mot varandra, 
sarkofag mot sarkofag, 
ska vila hos varandra 
ända till domedag.»

Den döda drottningen.

»När uppståndelsens basuner 
hörs skalla ur det blå, 
ska vi resa oss mot varandra 
och genast upprätt stå 
ansikte mot ansikte; 
och vad kan döden då?»

Den levande drottningen.

8 Brilhac, M lle de, Agnes de Castro. Nouvelle 1944· (Omöjlig att uppbringa genom svenska
portugaise, par X X X . Amsterdam 1688. bibliotek.)
9 Vieira, A. L , A Paixao de Pedro 0 Cru. Lisboa 1 Figueiredo, A. de, a. a., s. 244-248.

10—734219 Samlaren 19 73
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Den slutliga versionen av dikten är på manuskriptet daterad 2.7.1959. Den 
föreligger i två tidigare utkast, som endast obetydligt ändrats, det ena av dem 
dagtecknat 3.6.1959.2 Ballad, liksom hela samlingen i övrigt, är skriven på 
sjukhuset under diktarens svåra sjukdomsperiod, vilket handstilen bär vittne 
om.

Hur har Hjalmar Gullberg mött motivet, och vilka spar har hans olika kontakter 
med detta lämnat i Ballad?

Hjalmar Gullberg låter den postuma kröningen stå i centrum. Han antyder 
den redan i första strofen för att återkomma till den i slutet av tredje: »Nu är 
jag konung / och drottning hon som dog» och i fortsättningen ända till slutet 
göra den till föremål för utförligare skildring. Den understryks i varje strof av 
omkväde t: »Den döda drottningen». I folkvisans stereotypa vändningar pre
senteras de uppträdande: »Det var Inés de Castro, / det var Pedro och hans 
brud.» Lätt rör diktaren vid frågan om det hemliga äktenskapet: »Han tog 
rosen från Kastilien / till maka inför Gud.» Intrigspelet omkring Ines’ död, 
vilket fascinerat dramatikerna, intresserar inte Gullberg, och inte heller övriga 
poeter.3 I ganska diffusa ordalag förbigår han hennes död. Vi får egentligen 
inte veta, att hon verkligen dött förrän i tredje strofen. Den andra antyder och 
förbereder bara. Att kungen inte själv dräpt Ines framgår också av den andra, 
men att det skett på hans befallning, råder det ingen tvekan om: »och han såg 
sin ros bli skövlad / på den gamle kungens bud». Således känner skalden väl 
till det vedertagna händelseförloppet. Också däri att han låter en avsevärd 
tidsrymd förflyta mellan kvinnans död och kröningen, följer han den historis
ka traditionen. På denna punkt bjuder nämligen författarna, i synnerhet 
dramatikerna, på en rik mängd varianter. Somliga låter kröningen ske ome
delbart efter dådet, andra väntar upp till sju år. Slutligen talar kungen om, hur 
han vill att gravarna skall vara placerade. De skall stå mitt emot varandra, 
vilket de gör i verkligheten, för att de båda älskande på uppståndelsens dag 
skall kunna resa sig upp ur dem »och genast upprätt stå / ansikte mot ansikte;» 
— alldeles som i den sena legendbildningen.

Dikten är ett mästerstycke i koncentration. Vad som hos andra ibland 
uttryckes på hundratals sidor, har här nedskurits till sju strofer, komprimerats 
till några få konturskarpa bilder. Kanske en av anledningarna till att inget av 
de övriga diktverken anses lyckat och blivit klassiskt4 just är, att de brister i 
koncentration. Kring några detaljer samlar de sitt huvudintresse, vilka var av 
vikt för författaren och hans samtid men inte alltid av den allmängiltighet, att 
de kunnat fängsla också eftervärlden. Gullberg ger i dikten åt kärleken den 
centrala platsen, en kärlek, som vägrar att ta reson och förvandlar död till liv. I 
övrigt lämnar han tillräckligt mycket åt läsarens fantasi.

Man kan alltså av ovanstående sluta sig till att om Hjalmar Gullberg djupare 
influerats av någon annan behandling av detta motiv, det bör vara en sådan

2 Palm, A., Brev av den 4.10.1971 till uppsats- 
förf

3 Cornil, S., a. a., s. 59
4 Nozick, M.,a. a., s. 341.



Den döda drottningen 147

som lägger stor vikt vid kröningen, låter den följa långt efter döden och tar 
hänsyn till gravarnas omplacering efter år 1810. Möjligt är naturligtvis också, 
att han känt till olika verk, som var för sig innehåller endast någon av dessa 
punkter. En påverkan och ett intresse för ämnet kan emellertid väckas av 
vilket verk som helst inom motivets ram. Poetens egen fantasi kan också 
omedvetet ha tagit samma väg som en okänd föregångares.

Den första bevisbara kontakten med motivet fick Hjalmar Gullberg i bör
jan av 30-talet. Då var han nämligen »road av»5 Martin Rogbergs Vi far till 
Portugal, en munter reseskildring för bilturister. I den skildras den trädgård, 
där de båda älskande brukade träffas, och Fonte dos Amores, kärlekskällan i 
Coimbra. De historiska händelserna berörs emellertid knappast alls. Om dem 
heter det bara: »Det var Inez de Castro som grymt mördades av sin älskades 
fader.» Däremot berättar Rogberg, att denna kvinna »inspirerat ett av de 
vackraste partierna i Lusiaderna», citerar halva stof 135 på portugisiska och 
översätter den till svenska.6 Således måste Hjalmar Gullberg tidigt åtminsto
ne haft kännedom om Camöes behandling av motivet. Kanske sökte han då 
också upp Lovéns översättning av Lusiaderna. — Det är heller inte helt 
uteslutet, att han redan på 20-talet läst den i kursen för sin licentiatexamen. 
Detta kan emellertid inte kontrolleras.7 — Att han skulle ha använt just denna 
översättning, härför talar en direkt likhet i bildspråket i strof 134, den som 
handlar om rosen:

Som på en ros, då den som fagrast brinner,
— Allt fågringstillstånd är för blomman farligt -  
Om från dess stjelk man henne sliten finner 
A f ystra händer hastigt och ovarligt,
All färg förbleknar, allt behag försvinner;
Så ock för flickan, våldsamt bortryckt, snarligt 
Dör purpur’n bort som kinden fårgring gifvit,
Och lifvets färg flyr med det ljufva lifvet.8

I den portugisiska texten lyder den första raden: »Assi como a bonina, que 
cortada».9Lovén har återgett »bonina» — tusensköna — med »ros», väl därför 
att det ordet lättare låter sig inplaceras i versen. I Gullbergs version heter det:

Han tog rosen från Kastilien 
till maka inför Gud, 
och han såg sin ros bli skövlad 
på den gamle kungens bud.

5 Andersson, I., Brev av den 10.12.196-/ till 
uppsatsförf.
6 Rogberg, M., Vi far till Portugal. Sthlm,
tryckt i uppsala 1931. S. 107 f. »Mondegos
nymfer ha länge begråtit hennes tragiska bort
gång. För ett evigt bevara hennes minne för
vandlar de sina tårar till en kristallisk källa.»

7 Några preciserade kurslistor för fil. lic.- 
examen i litt.-hist. från 1920-talet är inte 
bekanta. (Fehrman, C., Brev av den 
19.4.19/1 till Nybro Stadsbibliotek.)
8 Lovén, N., a. a., s. 119.
9 Camöes, L. de,^. a., s. 45.
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På samma punkt i berättelsen, alltså vid Ines’ död, använder både Gullberg 
och Camöes-Lovén bilden av den brutna och skövlade rosen, en överens
stämmelse som är i ögonenfallande. Man kan naturligtvis invända, att denna 
ros är plockad på poesiens allmänning och tillhör den höviska stil, som 
blomstrar i folkvisor och ballader, eller peka på Gullbergs förkärlek för 
blommor i allmänhet och rosor i synnerhet, men den kan också ha spirat fram 
ur läsningen av Camöes verser. Någon annan likhet mellan de båda behand
lingarna finns inte, inte heller i fråga om vers- eller strofbyggnad. Camöes 
använder ottave rime, Gullberg en i regel trefotad jambisk sexrading med 
omkväde. Inte heller från någon annan av de aktuella dikterna om Ines de 
Castro har Ballad lånat sin form. En dikt i Gullbergs eget författarskap, som 
Ballad visar stora likheter med i rytm, rim och strofform, är hans översättning 
av Gabriella Mistrals Ballad:

Han följde hem en annan; 
jag såg dem gå förbi.
Som vanligt sjöng på vägen 
blott vindens melodi.
Och dessa usla ögon 
såg honom gå förbi!1

Mistrals är mer regelbundet jambisk än Gullbergs och saknar omkväde.
Ny konfrontation med ämnet har Gullberg med stor säkerhet fått genom 

teatern. Diktarens ovanliga teaterintresse är omvittnat. Tidigt försökte han sig 
också som dramatiker, men »som lyriker har han varit en dramatiker med 
förhinder».1 2 Carl Fehrman har belyst samspelet lyrik, dramatik och diktfor
mer, som anknyter till dramat. Han har också gjort den iakttagelsen, att 
dikter, inspirerade av dramatiken, blir vanligare från och med samlingen Att 
övervinna världen, som utgavs året efter det att Gullberg tillträtt sin befatt
ning vid radioteatern. Kanske också Ballad till en del är en sent mognad frukt 
av denna verksamhet. Författaren lagrade ofta sina intryck länge, innan de tog 
diktens form.3

I Hjalmar Gullbergs bibliotek finns ett mindre uppmärksammat drama på 
franska från 1941 om Ines de Castro, skrivet av brasilianaren Alberto Caraco4 
och försett med personlig dedikation från författaren. Denna volym är emel
lertid inte uppsprättad5 och alltså oläst. På omslagets insida berättas dock 
huvudlinjerna i Ines de Castros historia, de sista händelserna mycket kortfat
tat. Där nämns också Camöes', Ferreiras och la Möttes tidigare behandlingar 
av motivet. Dessa uppgifter kan knappast Hjalmar Gullberg ha undgått att 
ögna igenom, när han läste dedikationen. Några ordagranna överensstämmel-

1 Gullberg, Hj., Samlade dikter. V, s. 176.
2 Fehrman, C., Hjalmar Gullberg. Sthlm 1958, 
s. 21.
3 Fehrman, C., Att finna tonen. SLT. 1961, s. 
168.
4 Caraco, A., Inés de Castro. Les martyrs de

Cordoue. Rio de Janeiro 1941. (Handlingen är 
koncentrerad till timmarna kring Ines död. 
Rådgivarna spelar en betydande roll. Ines dö
das av hänsyn till landets bästa.)
5 Palm, A., Brev av den 4.10.1971 till uppsats- 
förf.
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ser mellan omslagstexten och Ballad finner man inte. Det är omöjligt att veta, 
när Gullberg fått boken, men troligen var det de första åren efter dess 
utgivning.6

Det teaterstycke, som Hjalmar Gullberg annars har haft rikast tillfällen att 
komma i beröring med, är Montherlants La Reine Morte. Vid den tid, då 
dramat för första gången uppfördes i Paris, år 1942, var Hjalmar Gullberg 
mitt uppe i sitt arbete som chef för radioteatern. Det är ganska naturligt, om 
han då hade ögonen öppna för vad som tilldrog sig på teaterfronten i denna 
konststad. Som synes av hans översättningar, var han även annars intresserad 
av fransk dramatik. Någon direkt-upplevelse av föreställningen i Paris var 
emellertid inte möjlig just då, eftersom andra världskriget rasade. Men stycket 
spelades ofta också senare. Man associerar gärna till teater på grund av diktens 
starka vädjan till syn och hörsel: »Folk stod med tända vaxljus. Vid krönings- 
klockans ton.» — »När uppståndelsens basuner hörs skalla ur det blå, . . . »  och 
Pedros monolog. Men även många andra av Gullbergs dikter har liknats vid 
små dramer.7

Det är möjligt, att Gullberg på 40-talet läst detta drama i tanke att låta 
översätta det och framföra det. Han tog gärna upp historiska krönikespel, »en 
stramare motsvarighet till gångna tiders folkböcker om historiska gestalter»,8 
och det historiska ämnet borde alltså ha passat honom. Åtminstone kan 
Gullberg inte ha varit främmande för Montherlant. År 1947, då han var chef 
för radioteatern, diskuterades t. o.m. ett uppförande av dennes pjäs Fils de 
personne, i vilken problemställningen delvis är densamma som i den aktuella 
tragedin, men något sådant kom aldrig att äga rum.9 La Reine Morte är 
Montherlants första pjäs, och Ballads diktare måste då med nödvändighet ha 
känt till även den.

För att visa sin självständighet gentemot sina föregångare och i synnerhet 
mot Guevara, som man förmodligen beskyllde Montherlant för att efterlikna, 
publicerade denne omedelbart efter sitt drama i samma volym en gammal 
fransk översättning av detta 1600-tals drama. Således finns två betydande verk 
om Ines de Castro i samma bok. Antagligen har Hjalmar Gullberg läst den. 
Från Montherlants titel »La Reine Morte» skulle han då ha fått sitt omkväde 
»Den döda drottningen». Det är den enda likheten mellan de båda diktver
ken. Någon djupare påverkan kan man alltså knappast tala om. I det första 
utkastet till dikten bär den rubriken: »Den döda drottningen», som senare 
ändrades till »Ballad». Gullberg har fortsatt med Guevaras drama. I krönings- 
scenen på slutet yttrar prins Pedro, när han ger sina befallningar: ». . . Et parce 
que tel est mon bon plaisir, vous couvrirez le chemin de torches blanches, å

6 Ett dedicerat ex. finns också på UB i Lund, 
av förf. daterat 26-IX-43. Det är väl inte allde
les orimligt att anta att Gullberg fått sitt vid 
samma tillfälle.
7 Forsström, Z., Några verstyper i Hjalmar
Gullbergs dikter. MLFÅ 1956, s. 43.

8 Brunius, P., Hjalmar Gullberg och radiotea
tern. SLT 1961, s. 197.
9 Lundgren, Margot, Sveriges Radio, Brev av 
den 24.3.1966 till uppsats förf.
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faire envie aux diamants des étoiles, et cela tout le long de dixsept 
lieues! . . .»1 Uttrycket »mon bon plaisir» skulle kunna lysa igenom i dom 
Pedros befallning: »Det är min vilja . . . »  Efter kröningen utropar prinsen: 
»Voici la Reine morte!» — för första gången denna formulering. Det före
faller, som om diktaren skulle ha utgått från en text på franska, och som om 
själva synbilden härvid skulle vara av betydelse, eftersom han presenterar 
Ines i fransk dräkt. Den grava accenten över hennes namn — Inés — är 
nämligen regel hos de franska författarna.1 2 Båda dramerna har den egen
heten, att de knappast alls behandlar den händelse, som givit dem deras 
namn — nämligen kröningen. Härigenom väckes lätt, åtminstone hos en 
vanlig läsare, en viss nyfikenhet och lust att undersöka även denna.

Ofta for Hjalmar Gullberg till Paris, en av de platser i världen, där han 
kände sig hemma. I mars år 1950 var han där för att se teater, men då 
strejkade skådespelarna. Det gjorde de emellertid inte i oktober 1951, när 
han besökte staden på nytt. Då kompenserade han den tidigare förlusten 
genom att gå på teater sju kvällar i veckan.3 Bland Gullbergs sparade teater
program, förvarade på Malmö stadsbibliotek, finns ett från måndagen den 16 
okt. 1951. Den kvällen såg han Le bourgeois gentilhomme av Moliére på 
Comédie Fran^aise. I programmet anges spelplanen för den närmaste tiden. På 
samma teater gavs bl. a. dagen efter, alltså tisdagen den 17 okt., Montherlants 
drama La Reine Morte. Inget program från den kvällen finns emellertid bland 
de bevarade.4 Om Gullberg satt på teatern sju kvällar i veckan, vilket man 
knappast har anledning att betvivla, är det ytterst troligt, att han under denna 
sin sej our stiftat bekantskap med Montherlant, om han nu inte läst dramat 
tidigare. Kanske fanns i teaterprogrammet också en kort berättelse om kär
lekssagan och de sista händelserna, så som de brukar berättas. Den 21 mars 
1952 hade, som redan omtalats, Den döda drottningen premiär på Göteborgs 
stadsteater. Diktaren hade kanske möjlighet att se dramat där eller åtminstone 
att läsa recensionerna i dagstidningarna. När pjäsen gavs i Sveriges Radio 
torsdagen den 18 dec. 1952 — Gullberg hade slutat sin befattning vid radio
teatern 1950 — ägnades »Den döda drottningen» och Montherlant en helsi- 
desartikel i Röster i Radio.5 Kanhända tog Gullberg del av både föreställning 
och artikel. I denna berättas dock ingenting om Ines’ historia. Däremot

1 Guevara, L. V. de, Régner apres sa mort. III 
acte. Ur Montherlant, a. a. (Guevaras drama 
finns med i alla upplagor ända till 1948.)
2 Portugiserna använder mestadels cirkum-
flex — Inés —, så Camöes, Figueiredo m. fl.
Somliga av dem sätter inte ut accent — Ines —
någon har akut, t. ex. Resende -  Inés, andra 
stavar namnet Ignez eller Inez. Ingen portugis 
använder dock grav accent. Spanjorerna sät
ter inte ut något accenttecken, inte heller 
engelsmännen. Tyskarna ansluter sig till de 
portugisiska formerna och skriver Ines, 
Ignez eller Inez.

3 Holmberg, O Hjalmar Gullberg. En vänbok. 
Sthlm 1966, s. 168.
4 Muntlig upplysning av Bengt Holmström, 
Malmö Stadsbibliotek.
5 Torsslow, S., Den döda drottningen. Röster i
Radio, 14-20 dec. 1952, s. 11. Två andra 
dramer av Montherlant har givits i Sveriges 
Radio: Väntans tider (Un incompris)
7.4.1951, repris 16.1.1952 och Dem man tar i 
sin famn (Celles qu’on prend dans ses bras) 
11.12.1958, repris 6.12.1960. (Lundgren, 
Margot, Brev av den 24.3.1966 tilluppsatsförf.)
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nämns Camöes’ behandling av motivet. Köpenhamns-premiären den 20 
mars 1958 recenserades också i en del svenska tidningar.6

En alldeles säker kontakt med motivet fick Hjalmar Gullberg i Portugal. År 
1956 besökte han nämligen tillsammans med Greta Thott Lissabon. Därifrån 
tog paret en turistbuss till Alcobaga och såg sarkofagerna.7 Av de båda 
guide-böcker, som användes under resan, ett band av les guides bleus8 och 
Doré Ogrizek: Le Portugal9 förefaller den förra ha varit av störst be
tydelse för Ballad. Den redogör kort och klart för hela historien1 och 
legendbildningen kring gravarna. Om de sista händelserna heter det:

/ . · · /
La légende raconte qu’il ordonna sa translation de Coimbra å Alcoba^a, et le cortége 
funébre suivit la route tout au long entre deux files de gens tenant des cierges allumés. 
Lå, il aurait fait asseoir å ses cötés le cadavre, 1’aurait fait couronner, aprés quoi les 
grands de la cour lui auraient baisé la main comme å leur reine véritable. On dit encore 
qu’il fit mettre son propre tombeau devant celui de la reine, pieds contre pieds, de teile 
sorte qu’au jour du Jugement Dernier ils puissent, en se levant, se regarder tout de 
suite. I . . .  I2

I kapitlet om gravarna berättar boken, att de är:

I . . .  I placés pieds contre pieds, pour que, suivant la légende, ils se trouvent face å face 
et les yeux dans les yeux au jour de la Résurrection. / . . . /3

Camöes-raden »fut reine aprés avoir été assassinée» citeras liksom inskriften 
på Pedros grav:

I . . .  I »até (?) a fim do mundo» (jusqu’a la fin du monde) qu’on lit dans 1’un des 
mausolées devrait étre interprétée comme le pathétique adieu d’amour du roi å son 
aman te et ferait allusion å ce réveil au jugement dernier auquel la légende a rapporté la 
position (d’ailleurs relativement récente) des tombeaux.4

I avsnittet om Coimbra, där paret också var,5 ges vid Fonte dos Amores en 
hänvisning till Lusiaderna. Strof 135 är inhuggen på en stenhäll intill den av 
mörka cypresser omgivna källan.6 Framställningen i Guide bleu är en alldeles 
tillräcklig grund för Ballad. I historieavsnittet är Ines’ hemland Kastilien 
nämnt.7 I det citerade stycket möter processionen, vaxljusen, den döda Ines’ 
upphöjelse, då hon fick sitta vid kungens sida, kröningen, handkyssen, gra-

6 Dhejne, H .,PoulReumert och Montherlant på 
Det kgl Teater. SDS 21.3.1958. Linde, B., Poul 
Reumert i ny jätteroll. Kung i Montherlants dra
ma. D N  24.3.1958. Sjögren, H., Livet en 
mardröm. KvP 21.3.1958. Bl. a. Ingvar Anders
son såg dramat i Köpenhamn. På min fråga om 
Hj. G. och han någon gång talat om La Reine 
Morte svarar han, att han inte har något minne 
därav, men att det skulle vara mycket besyn
nerligt, om de inte gjort det. (Andersson, L, 
Brev av den 10.12.1967 till uppsats författaren.)
7 Muntlig upplysning av Greta Thott.

8 Andersson, I., Brev av den 10.12.1967 till 
uppsatsförf.
9 Thott, Greta, Brev av den 1.1.1968 till upp
satsförf.
1 Portugal, Madére-Agores. Les guides bleus 
sous la direction de Francis Ambriére. 3e éd. 
Paris 1953, s. XLIV.
2 Ibid., s. XLV.
3 Ibid., s. 154.
4 Ibid., s. 155.
5 Muntlig upplysning av Greta Thott.
6 Guide hleu, s. 190.
7 Ibid., s. XLIV.
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varnas placering och uppståndelsen. Ännu tydligäre blir likheterna, om man 
studerar ordvalet. »Pieds contre pieds» kan ha blivit Ballads »med fotterna 
mot varandra», »en se levant» »skall vi resa oss», »tout de suite» »genast», 
»face å face» »ansikte mot ansikte». Det verkar också som om inskriftens 
»ända till världens slut» skulle ligga bakom »ända till domedag». Orden 
»ansikte mot ansikte» blir särskilt framhävda genom att de bryter med ryt
men. Genom dem får diktens slut en högre lyftning. Bakom denna rad i 
dikten om en kärlek, som aldrig förgår, kan man nämligen höra orden ur 
Kärlekens Höga Visa: »Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men 
då skola vi se ansikte mot ansikte.»8 I nästa rad: »och vad kan döden då?» 
fortsätter man gärna att associera till Bibeln. När domsbasunen ljudit och 
dödens makt är bruten, heter det där: »Du död, var är din seger? Du död, var 
är din udd?»9 Att detta ställe varit aktuellt för diktaren framgår av ett tidigare 
utkast, som lyder; »och var finns döden då?»

I Ogrizeks mer summariska relation av händelserna stämmer tidsföljden 
inte helt med Ballads.1 Inte heller är de verbala likheterna så stora som mellan 
Guide bleu och dikten. Inskriften saknas. Däremot finns fotografier av de 
båda sarkofagerna.* 1 2 Guide-böckernas skildring har kanske kompletterats av 
en reseledares framställning och i varje fall av Gullbergs egna synintryck. Det 
kan ha sitt intresse att jämföra Ballad med Vieiras sonett och i synnerhet med 
Figueiredos legend. Likheterna är mycket stora, antagligen beroende på att 
båda dessa verk bygger på den sena litterära traditionen, vilken även Ballad 
helt följer. Troligen har ändå inte Hjalmar Gullberg läst dem.3

Om sin väg till Ines de Castro — ett intressant parallellfall — berättar den 
ovan nämnde Alberto Caraco i företalet till sitt drama. Av en händelse kom 
han i Paris att bläddra i en tragedi om Ines de Castro. Många år därefter gjorde 
han en resa till Portugal och besökte den trakt, där dessa händelser timat. På ort 
och ställe studerade han med en lärares hjälp Camöes strofer. Flera månader 
senare råkade han läsa Guevaras drama. Slutligen skrev han själv sju år efter 
sin första bekantskap med motivet ett drama om legendens Ines.4 Detta kan 
naturligtvis inte anföras som ett bevis för att Gullberg skulle ha konfronterats 
med ämnet på samma sätt. Men om det förda resonemanget är riktigt, har 
båda diktarna läst en tragedi, besökt den plats, där Ines levde, studerat

8 Bibeln. I Kor. 13:12.
9 Ibid., 15:55. Citatet användes också i Gull
bergs dikt Värnplikt. »Du Grav, var är din 
seger/Du Död, var är din udd?» Samlade dik
ter. I, s. 32.
1 Ogrizek, D., Le Portugal. Le monde en 
couleurs. Paris 1950, s. 120. Kröning-pro
cession i stället för Ballads procession
kröning.
2 Ibid., s. 40 f.
3 Varken Camöes, Montherlant eller Figuei-
redo finns i Gullbergs privata bibliotek.

(Thott, Greta, Brev av den 1.1.1968 till upp- 
satsförf.) Däremot finns samtliga dessa på No
belbiblioteket, vilket Gullberg flitigt brukade 
anlita. Av bibliotekets låneregister framgår in
te, att Gullberg lånat dessa böcker. Bibliote
karien Märta Wessén håller det inte för sanno
likt men tillägger, att det kan ha skett efter 
den tid, då utlåningssystemet lades om. Nu
mera kan man inte ta reda på vem som lånat en 
bestämd bok. (Wessén, Märta, Brev av den 
29.11.196 5 till uppsats förf.)
4 Caraco, A., a. a., s. 4 ff.



Camöes och Guevaras verk och slutligen efter åtskilliga år skrivit om legen
dens Ines.

Gullbergs alldeles säkra kontakter med motivet är alltså Rogberg, Caracos 
omslagstext, Montherlant, sarkofagerna i Alcoba^a, Guide bleu och Ogrizek. 
Av Montherlant har han fått omkvädet »Den döda drottningen», av Guide 
bleu själva händelseförloppet och i synnerhet legenden kring sarkofagerna 
med många verbala överensstämmelser, från någon av texterna på franska 
namnformen Ines (med accent grave).

Hjalmar Gullberg har vetat om, att Camöes, Ferreira och la Motte behand
lat motivet. Någon gång har han troligen läst avsnittet i Lusiaderna, antingen 
vid sina licentiatstudier eller inspirerad av Rogberg, Caraco, Montherlant eller 
sarkofagerna. Från Lovéns översättning kan då ros-metaforen stamma. Antag
ligen har han också i samband med Montherlant i samma volym läst Guevaras 
Ines-drama, från vars slut uttrycket »Det är min vilja . . . »  skulle kunna 
komma.

Många av dikterna i den sista samlingen har vuxit fram efter samtal; någon
ting har på nytt blivit aktuellt för den på sjukhuset isolerade diktaren. Vid 
tidpunkten för diktens tillblivelse stod Gullbergs vän sedan barndomen 
Ingvar Andersson och hans fru i begrepp att fara till Portugal. Då föll det sig 
naturligt, att skalden och hans följeslagerska berättade om sina intryck tre år 
tidigare. På detta sätt blev antagligen Ines-episoden åter levande i Gullbergs 
sinne.5 Vännerna for den 2 juni 1959.6 Dagen efter, alltså den 3 juni, skrevs 
det första utkastet till Ballad. Jämt en månad efter avresan förelåg dikten i sitt 
slutliga skick. Under denna period låg på författarens sjukbord en av Radio
tjänsts kursböcker Modern English Poetry. I den finns en dikt av irländaren 
William Butler Yeats med samma versform som Ballads.7 Den heter The 
Three Bushes och handlar om en episod från Abbé Michel de Bourdeilles 
Historia mei Temporis.8 För jämförelsens skull citeras de sista stroferna:

The chambermaid lived long, and took 
their graves into her charge, 
and there two bushes planted 
that when they had grown large 
seemed sprung from but a single root 
so did their roses merge.

0 my dear, 0 my dear.9
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5 Muntlig upplysning av Greta Thott.
6 Andersson, I., Brev av den 10.12.1967 till 
uppsatsförf.
7 Muntlig upplysning av Carl Fehrman.
8 Meyer, M., (utg.) Modern English Poetry. 
Radiotjänst, Sthlm 1957, s. 44-48. Innehållet 
fram till de citerade stroferna är i korthet föl
jande. En kvinna älskar en man men vågar av 
hänsyn till sin moraluppfattning inte förenas

med honom i kroppslig kärlek. Hon ber där
för sin kammarjungfru att var natt smyga sig in 
till mannen, som tror, att det är den äskade 
som kommer. Mannen omkommer genom en 
olyckshändelse, och kvinnan dör då av sorg. 
Kammarjungfrun vårdar deras gravar till sin 
död.
9 Kursiverat.
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When she was old and dying, 
the Priest came where she was; 
she made a full confession. 
Long looked he in her face, 
and O, he was a good man, 
and understood her case.

0 my dear, 0 my dear.9

He bade them take and bury her
beside her lady’s man.
and set a rose-tree on her grave.
And now none living can
When they have plucked a rose there
know where its roots began.

0 my dear, 0 my dear.9

Den största skillnaden i formellt avseende mellan Ballad och Yeats’ dikt är, att 
versraderna i denna, liksom i Gabriella Mistrals Ballad, mer regelbundet 
består av rena jamber, i regel tre, men betydligt oftare än hos Gullberg av fyra. 
Utöver sin form kan Yeats’ dikt med sitt tal om kärlek, död, gravar och 
förening i döden ha gett Gullberg associationen till legenden om Ines de 
Castro.

Den djupaste bakgrunden till Ballad torde emellertid vara författarens eget 
väntade avsked från denna värld. Hela diktsamlingen är skriven i dödens 
omedelbara närhet, och i synnerhet präglas den avdelning, i vilken dikten 
ingår, av dödstankar. Trots att den inte avviker från det vedertagna motiv
schemat, far den härigenom samma starka verkan som ett personligt doku
ment.

Hela detta motiv passar utomordentligt väl samman med Gullbergs övriga 
diktning. Få skalder har så ofta behandlat döden, få har så intensivt besjungit 
kärleken. Även i flera andra dikter ses kärleken mot dödens mörka bak
grund.1 Fastän Gullberg i Kärlek i tjugonde seklet sagt farväl till de tragiskt 
romantiska kärleksparen, Romeo och Julia, Tristan och Isolde,1 2 låter han dem 
likväl skymta fram då och då även i fortsättningen. I synnerhet med den senare 
sagan visar Ines-motivet släktskap. Den klassiska myt, som poeten oftast 
använder, sagan om Orfeus, handlar också den om kärleken och döden. 
Många av Gullbergs kärleksdikter har sitt ursprung i denna orfiska situation.3 
I Terziner i okonstens tid har emellertid alla kärleksdikter blivit mera ome
delbara:

Eurydikemönstret från hans äldre kärleksdiktning är utplånat. Inte förlusten och 
saknaden utan närheten och tilliten ger denna sena kärlekspoesi dess karaktär. All 
stilisering — den modernt freudianska, den österländska eller den antika — försmår 
den poet, som skrivit dikten Den törst för vilken kropparna vet källan.4

Lika direkta är kärleksdikterna i Ögon, läppar, den sista diktsamlingen. Den 
enda av dessa, i vilken skalden anlägger sagans förklädnad, är Ballad. Kanske 
vill han genom det närbesläktade motivet ånyo återknyta till Orfeusdiktning- 
en? Kanske har han genom att välja ett helt nytt ämne en bestämd avsikt att 
skilja den från dessa tidigare dikter? Trots den strama stiliseringen — eller 
tack vare den — upplever man dikten som ett omedelbart uttryck för den 
behärskade skaldens innersta önskningar. Vad som är påverkan och vad som

1 Fehrman, C., a. a., s. 130-136.
2 Gullberg, H j.,a. a., II, s. 193.

3 Fehrman, C .,a. a., s. 149.
4 Ibid., s. 159.
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är poetens egen fantasi låter sig i detalj svårligen bestämmas. Dikten förlorar 
emellertid på intet sätt av vetskapen om att ett och annat ord ljuder som ett 
svagt eko från fjärran röster. I inget av de många verken om Ines de Castro har 
hon blivit odödliggjord på det sätt, som ämnet förtjänar, skrev man år 1951.5 
Kanske har hon slutligen blivit det — i Hjalmar Gullbergs Ballad.

5 Nozick, M.,a. a., s. 341.


