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Dramatikern Lagerkvists 
utgångsläge
En studie i  tragedin K ung Ingevard den starke 1 9 0 9

Av BEN GT LARSSON

1 . Den unge Lagerkvist och dramatiken
Det första drama Pär Lagerkvist publicerade var Sista mänskan (19 17). Him
lens hemlighet (1919) blev 19 21 hans första pjäs uppförd på en professionell 
svensk scen, Intima teatern. Under några decennier fram till dramatiseringen 
av Barabbas (1953) växlade han sedan mellan skådespel, prosaberättelser och 
lyrik. Han kom efterhand att framstå som den vid sidan av Hjalmar Bergman 
viktigaste svenske dramatikern i perioden efter Strindberg, och genom regis
sörer som Olof Molander, A lf Sjöberg och Per Lindberg intog uppsättningar 
av hans verk under 20-, 30- och 40-talen en viktig plats i svensk teater.1 Under 
de sista 20 åren av sitt liv koncentrerade sig emellertid Lagerkvist på prosan 
och hans dramatik blev alltmer sällsynt på de svenska teatrarna. En öppen 
fråga är om denna trend skall bli bestående eller om en Lagerkvistrenässans på 
scenen skall komma. Oberoende av hur framtiden här gestaltar sig är hans 
insats som dramatiker både historiskt och konstnärligt så betydande att den 
förtjänar ett närmare studium.

Länge utgick man från att Sista mänskan inte bara var det första drama 
Lagerkvist publicerat utan också det första han skrivit. Han bidrog själv till att 
skapa denna uppfattning. Vid de kontakter Gösta M. Bergman hade när han 
skrev sitt pionjärarbete inom Lagerkvistforskningen, Pär Lagerkvists dramatik 
(1928), nämnde Lagerkvist uppenbarligen ingenting om några tidigare drama
tiska försök.2 Först sent visade det sig att hos skådespelaren och teaterchefen 
Oscar Winge bevarats ett tidigt skådespel från 19 1 1 ,  Livet.3 När den stora 
donationen från Pär Lagerkvist till Kungliga Biblioteket blev tillgänglig för 
forskning i november 1974 förändrades bilden radikalt. Man kunde konstate
ra att Lagerkvist redan som 14-årig försökte sig på dramatik och att ett 
skådespel från skoltiden, den här behandlade tragedin Kung Ingevard den 
starke, färdig i december 1909 är ett omfattande och högst ambitiöst verk.

1 Jfr  Per Gunnar Engel & Leif Janzon, Sju
decennier. Svensk teater under 1900-talet, 1974, 
passim, och Ulla-Britta Lagerroth, Lagerkvists 
Mannen utan själ i Per Lindbergs tolkning i Per
spektiv pä teater. Dokument och studier samlade 
av U lf Gran och Ulla-Britta Lagerroth, 19 7 1.

2 Bergman har berättat om sina sammanträf
fanden med Lagerkvist i brev till Sven Linnér 
7.5.1959. (Prof. Sven Linnér, Åbo.)
3 Elovson, Harald, Frän Pär Lagerkvists läroär 
i Synpunkter pä Pär Lagerkvist, red. Gunnar Ti- 
deström, 1966, s. 62 f.
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Man fann vidare att han under sommarhalvåret 19 1 1  fullbordade flera dramer. 
Två av ursprungligen tre enaktare i en trilogi Synden visade sig vara bevarade 
liksom en tredje fristående enaktare, kallad såväl Människor som Solvar Mörk. 
Skådespelet Livet ingick i donationen dels i samma version som förut var 
känd, dels i en tidigare. Felaktig är den i Lagerkvistlitteraturen gängse upp
fattning att detta skulle vara en del av Synden. Till 19 1 1  torde man också med 
rätt stor säkerhet kunna föra ett längre utkast med Ragnar Gran och Märta 
Gregor som huvudpersoner och ett kortare där Hugo Grant står i centrum. 
Ett annat utkast, Maurice Fleury, torde vara från 19 15 . KB-samlingen visade 
sig också rymma en synnerligen stor mängd förarbeten till Sista mänskan.4

KB-materialet ger oss en unik möjlighet att lära känna hur en dramatiker 
finner sin väg. Här finns fram till publiceringen av Sista mänskan i huvudsak 
tre etapper: en under sista skoltiden med Kung Ingevard den starke, en under 
19 1 1  och en under åren 19 15  och 19 16  med utkastet Maurice Fleury och de 
många utkasten till Sista mänskan. Den publicerade version var i allt väsentligt 
färdig i september 19 16 .5 * Den första av de tre etapperna är inte den minst 
intressanta. Den ger utgångsläget för ett särpräglat dramatiskt författarskap.

Studiet av dramerna och dramautkasten lär oss dessutom mycket om La
gerkvists allmänna utveckling som författare. Kung Ingevard den starke är det i 
särklass mest omfattande verk han skrev under skoltiden och det som rikast 
belyser vilka idéer och stämningar som då var aktuella för honom. Nästa 
period då dramatiken står i centrum för honom — sommarhalvåret 19 1 1  — är 
såväl livsåskådningsmässigt som i formhänseende ett föga utforskat nyckel
skede i hans utveckling, som omedelbart föregår arbetet med debutromanen 
Människor* Sista mänskan, slutligen, växte fram parallellt med diktsamlingen 
Ångest, och de omfattande förarbetena ger tillsammans med det fullbordade 
dramat en delvis annan och för förståelsen av Lagerkvists kommande utveck
ling minst lika viktig bild av ångestperiodens inledningsskede som lyriken. En 
forskning i den unge Lagerkvists utveckling som dramatiker kan på så sätt ge 
ett väsentligt bidrag till den omfattande revision av Lagerkvist-bilden, som 
måste bli följden av det rika handskriftsmaterial vi nu har tillgängligt. På ett

4 En tyvärr relativt otillförlitlig översikt över 
de nämnda dramerna och utkasten i KB-sam
lingen finns i Ulla-Britta Lagerroths studie, 
Pär Lagerkvist och scenkonsten i Diktaren och 
hans formvärld. Lundastudier i litteraturveten
skap tillägnade Staffan Björck och Carl Fehr- 
man, red. Rolf Arvidsson m. fl. 1975, s. 133 ff.
Uppgiften att Livet skulle vara en del av Synden 
framfördes först av Elovson i Synpunkter pä
Lagerkvist s. 62 f. och berodde på en felaktig 
sammankoppling av dramamanuskriptet och 
ett brev. Den upprepas sedan av Robert T. 
Rovinsky i Pär Lagerkvisfs developement as a 
dramati st. A study in theory and practice, Diss. 
Washington 1972, s. 15 , av Ulla-Britta Lager-

roth i a. a. s. 138 och flera andra. Det motbevi- 
sas av manuskriptdateringar och brev i 
KB-samlingen. (Se min kommande uppsats 
om Lagerkvists dramatik 19 11 .)
5 Det handskrivna manuskriptet från vilket 
det tryckta dramat endast skiljer sig i detaljer 
är daterat 24.9 .1916. (KB L 120: 55) Jfr  även 
Gösta Löwendahl, Det yttersta ödet i Diktaren 
och hans formvärld, s. 127 f.
6 På det tidigaste av de två manuskripten till 
Människor är antecknat att det är påbörjat på 
Hamra hösten 19 1 1  och avslutat i Vittinge 
natten mellan 12 och 13 januari 19 12 . (KB L 
120:22)
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spännande sätt har en sådan revision inletts genom Liisa Karahkas utmärkta 
avhandling om hans lyrik fram t.o.m . 19 1 G, Jaget och ismerna (1978).7 Beträf
fande Lagerkvists idéutveckling under skoltiden ger dock Kung Ingevard den 
starke, som denna studie kommer att visa, anledning till ett mycket längre 
gående ifrågasättande av den gängse bilden än lyriken.

2. Något om dramaanalytisk metod
Liksom åskådarfunktionen är konstitutiv för teatern är askädarperspektivet det 
för dramatiken. Vad som främst skiljer ett drama från en berättande framställ
ning är att dess fiktiva värld är gestaltad för scenen — med det ev. tillägget av 
något försceniskt eller utomsceniskt berättat som ett led i den sceniska hand
lingen8 — och uppfattad ur ett åskådarperspektiv. Att så är fallet framstår ofta 
mycket klart redan när man läser ett dramas inledande scenanvisning:

Ett gathörn med en bänk under ett träd. Man ser sidoportaler av en liten gotisk 
kyrka; ett postkontor och ett kafé med stolar utanför. Postkontoret och kaféet äro 
stängda. Man hör tonerna av en sorgmarsch nalkas och sedan avlägsna sig.

Den Okände står på trottoarkanten och synes undra åt vilket håll han skall gå. 
Klockan i ett kyrktorn slår: först fyra slag; kvarterna, i en högre ton; sedan tre timslag i 
en lägre. Damen inträder, hälsar Den Okände, vill gå förbi men stannar.9

Den »man» som ser och hör här i Strindbergs T ill Damaskus I är givetvis 
ingen annan än den tänkte åskådaren, den ur vars perspektiv allt är sett och 
inför vilken Den Okände »synes undra». Stadspartiet här är utformat för en 
traditionell tittskåpsscen, men det bör påpekas att när jag talar om att ett 
dramas fiktiva värld är gestaltad för scenen är detta i vid bemärkelse. Med scen 
menas vilken typ av spelplats som helst, på en gata eller i ett cirkustält lika väl 
som i en konventionell teater. Vilket teaterrum en dramatiker haft i åtanke är 
som regel av största vikt att fastställa.

Det är nödvändigt vid tolkningen av ett drama att man fasthåller att sub
jektiva perspektiv där alltid är underordnade ett kontinuerligt åskådar- 
perspektiv. Ett belysande exempel kan man finna i Lagerkvists enaktare 
Himlens hemlighet. I följande replik vänder sig pjäsens huvudperson, Yngling
en, till Flickan:

Å, älskade, du spelar för mig . . .  Därför blir allting så vackert, hela världen så vacker.
Och se mänskorna, se de stå och lyssna. Se så milda deras ansikten bli när de lyssna

.. .  De vill inte mer något ont, bara det som är gott. . . ------- Å nu förstår jag allt så väl,
nu förstår jag allting så v ä l ! ------- Det kommer från himlen, det kommer från
himlen!10

7 Karahka, Urpu-Liisa,J^g^ och ismerna. Stu
dier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska 
praktik t.o.m. 19 16 , akad. avh. Stockholm 
1978.
8 Beträffande indelningen i förscenisk, utom-

scenisk och scenisk handling se Gunnar Bran- 
dell, Drama i tre avsnitt, 19 7 1, s. 124 ff.
9 Strindberg, August, Samlade skrifter utg. av 
John Landquist, 19 12 - 19 , 29 s. 7.
10 Lagerkvist, Pär, Kaos, 19 19 ,5 . 38.
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Läser man dessa rader utan att räkna med det sceniska sammanhanget verkar 
det som om Ynglingens kärlek till Flickan förändrar världen omkring honom, 
en korrespondens mellan själstillstånd och yttre landskap som ofta förekom
mer hos Lagerkvist. Så har dessa rader också lästs.11 Tar man hänsyn till att 
Himlens hemlighet är ett drama kan man inte nöja sig med en sådan läsning. 
Man måste också påpeka att Lagerkvist inte föreskriver någon förändring av 
scenbilden eller av personerna runt omkring Ynglingen. Ur åskådarens per
spektiv ser man precis samma uppsättning stympade och förvirrade personer 
som förut, skarpt belysta av en ärggrön ljuskägla. Kontrasten mellan hur 
Ynglingen i detta ögonblick upplever omgivningen och hur denna faktiskt är, 
framstår som det väsentliga.

Att åskådarperspektivet är konstitutivt för dramatiken bör också inverka på 
valet av analysmetod. Av de två gängse huvudmodellerna — att (1) i tur och 
ordning undersöka olika komponenter som scenbilder, personer/roller, hand
lingsförlopp, idémotiv, språk, symboler och att (2) i en steg för steg-analys 
utgå från den ordningsföljd vari olika inslag är tänkta att följa varandra på 
scenen — är det självfallet vid den senare modellen man lättast kan ta hänsyn 
till den typ av för innebörden avgörande sceniska sammanhang jag exempli
fierat med hjälp a v Himlens hemlighet. Man undersöker det sceniska skeendet 
steg för steg och kompletterar med sammanfattningar vid lämpliga tidpunkter 
allteftersom större sammanhang blir överblickbara. Det är dock sällan givet 
hur man skall välja stegen och det är säkert ingen tillfällighet att frågan om ett 
dramas segmentering som underlag för analys och tolkning under senare år 
har varit mycket omdiskuterad.

Den vanligaste lösningen i den dramaturgiska litteraturen har varit att man 
hänvisat till scenen i den franska betydelsen av ordet: varje entré eller sorti (ev. 
frånsett sådana av högst begränsad betydelse som en betjänt med en tebricka) 
ger en ny personkonstellation och därmed en ny scen. Byte av tid och plats ger 
också en ny scen, men ett sådant byte utan samtidig personväxling är ovanligt. 
En sådan indelning i scener är som bekant en ytterst vanlig medveten kompo
sitionsprincip, ofta direkt markerad av författarna i texten. Den har också en 
djupare motivering. Den hänger samman med något för vår dramatik och 
teater grundläggande — koncentrationen till personerna/rollerna (bra svenskt 
ord motsvarande franska personnage saknas). Ofta har en succession av per
sonkonstellationer karaktären av en succession av kraftfält, vilket ger ett 
drama ett slags sammanhängande grundstruktur. Det har också visat sig att 
man kan utföra utmärkta analyser utifrån uppfattningen att scenen är »the 
basic unit in the dramatic structure».12 På andra håll har man invänt att även i 
dramer som ovedersägligen består av en följd av scener ger detta inte nödvän
digtvis den enda eller väsentligaste indelningsprincipen på en nivå under

11 Linnér, Sven, Livsförsoning och idyll. En 12 Citatet hämtat från Paul M. Levitts ofta åbe-
s tu die i rikssvensk litteratur 19 15 - 19 2 3 .  ropade bok A structural approach to the analysis
1954, s. 2 f. of drama, 19 7 1, s. 15.
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aktens. Scener kan i vissa fall vara tydligt uppdelade i avsnitt av självständig 
karaktär. I andra fall kan scener vara så hårt knutna till varandra och övergång
en mellan dem så föga markerad att det är naturligt att föra dem samman. En 
växling i ett drama mellan dynamiska och statiska avsnitt kan vara viktigare att 
ta fasta på än dess följd av scener.13

I mycken dramatik — inte minst modern — spelar inte entréer och sortier 
en så betydande strukturell roll att en indelning i scener blir meningsfull. Den 
grundläggandeprincipen bakom en sådan indelning — att olika personkonstel
lationer successivt sätts i centrum för åskådarens uppmärksamhet — gäller 
emellertid ofta även här. En växling av vilka som fokuseras kan ske på andra 
sätt, t. ex. genom omgrupperingar inne på scenen eller genom att åskådarnas 
uppmärksamhet styrs från en del av scenen till en annan.14 Det bör inskjutas 
att det ju inte alltid är personer som sätts i centrum för uppmärksamheten, 
ibland kan det vara inslag i dekoren som när i slutet på Strindbergs Spöksonaten 
Böcklins Dödens ö framträder.

Man får alltså en betydligt vidare användbar analysenhet om man utgår från 
vilka eller vad som är fokuserat än om man utgår från entréer och sortier. Låt 
oss införa termen foku serings enhet. En sådan är ett avsnitt i ett drama där 
under en tidsperiod en och samma personkonstellation eller något i dekoren 
kontinuerligt — eller i huvudsak kontinuerligt — sätts i centrum för åskådarna, 
sätts i fokus. Därvid kan även delad fokus förekomma. Inskottet »i huvudsak 
kontinuerligt» är orsakat av det icke ovanliga fallet att fokuseringen momen
tant flyttas, t. ex. vid en avsidesreplik, för att därefter återgå till vad som rådde 
tidigare. Jag har valt att inte betrakta sådana inskott som egna fokuseringsen- 
heter, ett val som givetvis kan diskuteras.

Det finns en fördel med att använda den nya termen fokuseringsenhet även 
i dramer som i likhet med Kung Ingevard den starke är tydligt strukturerade 
med hjälp av entréer och sortier. Många och till dem hör jag själv torde dra sig 
för att tala om scener vid ytterligt korta avsnitt, men i termen fokuseringsen
het ligger inget om någon minsta längd.15 En del enheter kan vara mycket 
korta, andra omfatta ett helt drama.

Av det sist sagda framgår att om man önskar lämpliga segment för en steg 
för steg-analys är det endast i en del fall som det är tillräckligt att enbart utföra 
en indelning i fokuseringsenheter. I andra fall måste man gå vidare och också 
beakta andra kompositionsprinciper i dramat, vad som sett ur ett åskådarper- 
spektiv håller isär och vad som binder ihop. För tydligt separata avsnitt inom

13 Larthomas, Pierre, La lan gage dramatique. 
Sa nature, seeprocédés, 1972, s. 133  ff.
14 Jfr Margareta Wirmark, Spelhuset. En mono

grafi över Hjalmar Bergmans drama, akad. avh. 
Uppsala 19 7 1, s. 125 f. Termen fokus har jag 
lånat från Wirmark. För den här föreslagna 
indelningen i fokuseringsenheter har hon 
inget ansvar.
15 Man kommer också ifrån problemet med

viktig entré/sorti kontra oviktig. J fr  skillnaden 
mellan Strindbergs indelning av Första var
ningen i 8 scener och Egil Törnqvists i 20 
sekvenser enligt Törnqvists Svenska drama
strukturer, 1973, s. 12 f. Sekvens är hos Törn- 
qvist termen för fransk scen förutsatt att man 
vid en indelning i sådana strikt följer principen 
att varje entré eller sorti markerar växling.
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en fokuseringsenhet kommer jag att använda termen/^. Sådana led blir natur
ligtvis i första hand av intresse vid långa fokuseringsenheter. För fokuserings- 
enheter av en icke alltför begränsad betydelse vilka framstår som klart avgrän
sade segment eller för räckor av fokuseringsenheter som har en sådan karaktär 
använder jag termen sekvens.16 Man får alltså dels sekvenser som består av en 
fokuseringsenhet, dels sådana som består av ett par eller flera. Medan en 
indelning i fokuseringsenheter oftast kräver tolkning endast av ett trivialt slag, 
blir ett eventuellt nästa steg — en indelning i led och sekvenser — på ett helt 
annat sätt en del av en tolkning.

Den segmenteringsmodell jag nu skisserat framstår för mig som flexiblare 
och vidare tillämpbar än dansken Steen Jansens på vissa håll starkt uppmärk
sammade indelning i situationer.17 En diskussion av hans principer skulle 
tyvärr här ta för stor plats. Låt mig därför endast säga att jag hos honom, 
liksom hos förespråkarna för scenen som allmän basenhet, finner en besvä
rande fastlåsning vid en typ av dramatik, i Jensens fall en homogen sådan byggd 
på avsnitt av ensartad karaktär. I varje situation måste enligt honom finnas 
»Personnage» och »succession d’éléments appartenant à Réplique».16 17 18

En segmentering är givetvis endast ett steg på väg. Inte heller är det 
tillräckligt att man med dess hjälp skaffar sig överblick över ett drama. 
Analysen måste också föras vidare så att man beaktar hur delarna förbinds 
med varandra till större enheter. Man måste söka de principer som ligger 
bakom. En viktig punkt att ta fasta på är härvid vilka motiveringar som ges till 
växlingarna mellan led, fokuseringsenheter och sekvenser.

3. Lagerkvist, teatern och dramat före 
Kung Ingevard den starke
Det är som redan nämnts som 14-årig skolpojke Pär Lagerkvist först försöker 
sig på dramatik. I början av 1906 arbetar han med tre pjäser. En, först kallad 
Lille svensken och sedan Bland socialister handlar om en torparson, Gustaf, som 
efter att ha mist sina föräldrar blir mjölnarlärling. Hans kamrater lockar med 
honom till Folkets hus, men han motstår den socialistiska förkunnelse han där 
möter. Efter att ha återvänt till landet uppträder han i stället som aktiv 
anti-socialist. En annan pjäs, Familjesplittring, visar hur socialismen skapar 
oenighet i ett förut lyckligt arbetarhem. Det är fadern, som blivit socialist, och

16 Här anmäler sig också behovet av en helt ny 
term, då ordet sekvens redan används i flera 
betydelser i dramalitteraturen. (Jfr t. ex. Törn- 
qvists avvikande användning enligt föregående 
not.) Någon term som icke skapar felaktiga 
associationer har jag dock inte kunnat finna.
17 »Der bisher wichtigste Vertreter der Dra
mensemiotik im Westen ist zweifellos der Dä-

ne Steen Jansen.» (Aloysius von Kesteren, Der 
Stand der modernen Dramentheorie, i Moderne 
Dramentheorie utg. av Aloysius Kesteren & 
Herta Schmid, 1975, s. 47.)
18 Jansen, Steen, Qu’est-ce qu'une situation 
dramatique? Etude sur les notions élémentaires 
d’une description de textes dramatiques, Orbis lit- 
terarum 28, 1973, s. 264f.
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sonen, kristen och glödande fosterlandsvän, som råkar i delo med varandra. 
Först på faderns dödsbädd, då denne ångrar sin socialism, försonas de. En 
tredje pjäs, Tors hammare eller Mjölner, återger i dramatisk form berättelsen 
om hur Tors hammare blir stulen och återerövrad. (KB L 120: 69: 1.)

Lagerkvist planerade enligt sin dagbok att sända såväl en diktsamling som 
Bland socialister och Familjesplittring till Bonniers förlag. Han ville skriver 
han beträffande dikterna göra alltför att bekämpa socialismen (KB L 120: 3),19 
och denna strävan ligger uppenbarligen också bakom dramerna. De bör alltså 
inte ses som rena skrivövningar utan sättas i samband med det »missionärs- 
drag» i hans författarpersonlighet som Liisa Karahka betonat.20 Den rena 
förkunnelsen är i skådespelen högst nödtorftigt infogad i handlingen. Så här 
talar Gustaf i Bland socialister högt för sig själv ute i naturen efter det att han 
hört den socialistiska agitationen på Folkets hus:

Men ve dig Sverige (gråtande), o ve dig mitt kära fosterland om äfven dessa 
[bönderna] öfvergifva dig, ty då är det slut med dig då skall du dö dödad af dina egna 
söner och på din graf skall den röda flaggan svaja. O ve dig Sverige om din gamle 
allmoge öfvergifver dig. O hvarför föddes jag till världen nu när gudsfruktan och 
fosterlandskärlek icke finnes o hvarför fick jag ej lefva på den tid hvar je man fattig och 
rik i Sveriges rike med hänförelse drog ut i strid mot landets fiender.

I pjäsen om Tors hammare saknas en motsvarande förkunnelse, men valet av 
ett fornnordiskt ämne är förmodligen i annan form ett utslag av Lagerkvists 
patriotism.

Man får naturligtvis inte bortse från att lusten att pröva på en ny typ av 
diktning också kan ha bidragit till att han sökte sig till dramatiken. Förmodli
gen hade han dock vid denna tid en ytterst begränsad kunskap om dramatik 
och teater, den ytterst tafatta utformningen ger i varje fall det intrycket. På 
grund av att han var så ung är det troligt att han endast i undantagsfall fått 
besöka hemstaden Växjös teater. Ett par år senare hade situationen hunnit 
förändras. I början av 1908 skrev han en skoluppsats om ämnet »Våra 
vinternöjen» och till dessa räknar han att gå på teatern:

Att gå och se en teaterpjäs är ett sådant nöje, eller rättare, det kan vara det. Ty det, 
som man får se på teatern, är så olika: ibland är det krigsscener, ibland bilder ur 
vardagslivet, ibland »glada änkor» osv., och det är tydligt, att man icke kan bedöma allt 
detta på samma sätt. Men ofta och kanske oftast är det förenat med mycket nöje att åse 
en teaterpjäs, i synnerhet om den spelas väl, och i varje fall är det en förströelse under 
de långa vinterkvällarna. (KB L 120: 18: 1 )

I kladden hade han också skrivit att ibland »får man se två älskande sticka ner 
varandra» (KB L 120 :43: 2), men detta fann han tydligen vid närmare efter
tanke inte lämpat för lärarens ögon.

Den teater det var fråga om var de resande teatersällskapens. Dessa spelade

19 Dagboken finns tryckt i Pär Lagerkvist, An- ningar, urval och red. Elin Lagerkvist, 1977, s. 
tecknat. Ur efterlämnade dagböcker och anteck- 15 ff.

20 Karahka a. a. s. 16.
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gärna i Växjö som ansågs vara en god teaterstad. Vad Lagerkvist skriver om 
det växlande i repertoaren stämmer väl. Revyer, operetter, spex och enklare 
lustspel samsades med någon enstaka opera och inte så få allvarligt syftande 
taldramer. Även kvaliteten på föreställningarna växlade i mycket hög grad från 
sällskap till sällskap.21

Den glada änkan hade tillsammans med ett par andra operetter spelats 1 
Växjö i oktober 1907 av Albert Ranfts operettsällskap. Med krigsscenerna 
kan Lagerkvist ha avsett Sardous historiska pjäs Allt för fosterlandet som 
spelades i januari 1908. »Bilder ur vardagslivet» är ett alltför vagt uttryck för 
att det skall vara meningsfullt att söka fylla ut det. Att två älskande sticker ner 
varandra stämmer som bekant inte med handlingen i Othello, men det kan 
kanske förtjäna att nämnas att när denna pjäs spelades i september 1907 
klagade Smålandspostens recensent över att man använde så långa dolkar och 
att det tog så löjligt lång tid innan de stuckits in i offren.22

Andra program som erbjöds hösten 1907 var Schnitzlers Älskog, Strind
bergs Fadren, Batailles dramatisering av Tolstojs roman Uppståndelse, Ibsens 
Hedda Gabler och Richepins Fribytaren. Och under våren 1908, efter det att 
Lagerkvist skrivit uppsatsen,23 följde bl. a. Shaws Mannen och hans överman och 
Man kan aldrig veta, Fuldas Livets maskerad och Sudermans Ära.

Brodern Gunnar Lagerkvist har uppgivit att Pär Lagerkvist under sin skoltid 
ofta besökte Växjö teater, särskilt åren 19 0 8 -19 10 .24 Utifrån uppsatsen kan 
man nog räkna med att han började gå relativt flitigt redan hösten 1907. Han 
bör under sin skoltid även på ett mer personligt sätt ha fått inblick i teaterför
hållandena. Hans mycket nära vän, Pontus Fransson, bodde bredvid teatern. 
Det var vanligt att skådespelarna inkvarterades i dennes hem.25

Det finns ett dramautkast, Fågelfri, som Lagerkvist troligen skrev något av 
de tre första kvartalen av 1908.26 Trots att det är mycket kort tycker jag att 
man här kan utläsa ett helt annat sinne för dramatik och teater än vad som 
framgår av pjäsförsöken 1906. Lagerkvist skapar spänning redan genom den 
första repliken (det framgår att man väntar ett viktigt besök) och han utnyttjar 
scenen i djupled (rop mellan olika rum). Det finns en dynamik i förhållandet 
mellan personerna och i varje fall hos en av dem inre motsättningar enligt den 
strindbergskt klingande formeln: »Utveckling och återfall, det är andarnas

21 Linnér, Sven, Pär Lagerkvists barndomsmiljö, 
Samlaren 1947, s. 55 f. Mina uppgifter om re
pertoaren här och i det följande är hämtade 
från Smålandsposten. Om landsortssällskapens 
växlande kvalitet se Engel & Janzon a. a. s. 16 f.
22 Smålandsposten 11.9 .19 0 7 .
23 Lärarens rättning är daterad 19.2.1908. (KB 
L 120: 18: 1)
24 Brev från Gunnar Lagerkvist till Sven Lin
nér 15.6 .1946. (Prof. Sven Linnér, Åbo.)
25 Elgeskog, Justus, Pär Lagerkvist och Växjö,
Teatern 20, 1953, nr 3, s. 8.

26 Lagerkvist stavar här sitt nämn Pär Lager- 
qvist. Ursprungligen skrev han Per Lagerqvist. 
Av daterade manuskript i KB-samlingen fram
går att han omkring årsskiftet 1907-08 änd
rade förnamnet till Pär. I uppsatserna går han 
över från qv till kv vid årsskiftet 1908/09. 
(Karahka a. a. s. 17) Bortsett från uppsatserna 
är dock Ödemarkens barn 27.9.1908 den sista 
daterade texten med qv medan Den lille i fönst
ret 26.10 .1908 har kv. (KB L 120:43: 1) Kv 
förekommer också på ett par texter i februari 
1908.

4 —774431  Sa mla ren
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historia.» (KB L 120:69: i)27 28 * Lagerkvists besök på teatern hade nog börjat 
sätta sina spår liksom säkerligen också en ökad läsning av dramatik. Strind
bergs Mäster Olof som han tagit del av senast 1907 framstår som en viktig 
inspirationskälla till Eägelfri. 28 En annan är Frödings dikt En fattig munk från 
Skara.29 Lagerkvists pjäs handlar om motsättningar mellan gammal och ny tro 
och huvudpersonen är en kättersk munk från Skara kloster.

4. Framväxten av Kung Ingevard den starke — 
Handskriftsmaterialet — Teaterrepertoaren i Växjö 
hösten 1908 till hösten 1909
Vid diskussionen av pjäsförsöken 1906 satte jag Lagerkvists intresse för 
fornnordiska ämnen i samband med hans anti-socialistiska patriotism. Ett par 
år senare hade han ändrat politisk uppfattning,30 men svärmeriet för det 
fornnordiska levde kvar hos honom. Så här hade han enligt en skoluppsats 
hösten 1908 under sommaren fantiserat vid Vätterns stränder:

Molnen blevo till väldiga drakskepp som djärvt sträckte sina förgyllda stävar mot 
höjden, och medan hela flottan av vikingaskepp drev förbi ute bland öarna långt i 
fjärran, döko underbara sagor om svunna tidsåldrars tappra hjältar och väldiga kämpar 
upp i minnet. {Beskrivning av en sjö i Småland, 'Vättern, KB L 120: 18: 5)

Den biografiska bakgrunden är att Lagerkvist de två sista sommarloven — 
1908 och 1909 — vistades hos sin äldsta syster Annie som var lärarinna i 
Hamra invid Motala.31 Det är troligt att Kung Ingevard den starke växte fram 
ur drömmerier som dem uppsatsen återger. Dramat är förlagt till vikingatid 
och är försett med följande tillägnan:

Åt Vättern, den underbara, drömmande, med den stora, djupa tystnadens slöja 
vilande över sig ägnas denna bok om en dröm som drömdes vid dess stränder i ljusa 
sommarnätter.

När Lagerkvist först sökte gestalta sina drömmerier från Vätterns stränder 
valde han dock tydligen inte dramats form. Det finns i KB-samlingen fyra 
prosautkast som utifrån Lagerkvists egna dateringar och av andra skäl måste 
vara äldre än dramat. Dessutom finns det en relativt fristående berättelse som 
tillkommit parallellt. I det uppenbart äldsta utkastet, Kung Ingevard den starke.

27 Jfr  novellen Återfall i Utopier i verkligheten, 
Strindberg SS 15, spec. s. 15 1 .
28 Att Lagerkvist läst Mäster Olof nämns av
Urpu-Liisa Karahka i Pär Lagerkvist och Strind
berg — Några kommentarer, Meddelanden frän 
Strindbergssällskapet 55, maj 1975, s. 13 och av
Lagerroth a. a. s. 136. Det rör sig om både 
prosa- och versupplagorna vilket framgår bl. a.
av berättelsen Nukaheia, dat. 22.8.1907 (KB L

120 :43 : 1, prosauppl.) och uppsatsen Vilken av 
våra vittra författare tilltalar dig mest? vt 1908 
(KB L 120: 18 :2 , versuppl.). Den senare note
ringen kan vara yngre än Fågelfri.
29 Om Lagerkvists beroende till Fröding se 
Karahka, Jag  et och ismerna, s. i9 ff.
30 Linnér i Samlaren 1947, s. 59. Karahka a. a. 
s. 28 ff.
31 Linnér a. a. s. 63.



Berättelse från fordom (i fortsättningen benämnt A) — troligen tillkommet 
redan sommaren 1908 eller under början av hösten32 -  möter man för första 
gången dramats huvudpersoner: den unge vikingakungen Ingevard den starke 
och hans från ett sydligt land kommande harpolekare Fingal. Presentationen 
anknyter direkt till tematiken i uppsatsen. Ingevard sitter inne i sin kungagård 
och »hans stora mörkblå ögon» ser »drömmande in i elden». Bredvid honom 
är Fingal »en söderns son med svart hår och mörka drömmande ögon». De har 
alltså de drömmande blickarna gemensamt och det skildras hur de går ut 
tillsammans och söker upp en sjöstrand där de försjunker i naturens skönhet. 
Sittande drömmande vid en strand möter man dem sedan åter i upptakten till 
efterföljande prosautkast och till dramat men med den skillnaden att det i 
dessa fall är fråga om stranden till ett hav. Berättartekniskt växlar Lagerkvist i 
A mellan lyriska översiktsbilder av naturen och närbilder av Ingevard och 
Fingal. Dessa två ses nästan helt konsekvent utifrån och vad de säger återges i 
direkt tal. (KB L 120 :43: 1, liksom följande prosautkast.)

I vad som med all sannolikhet är det andra utkastet i ordningen, Kung 
Ingevard den starke (B),33 föregrips inte bara huvudpersonerna i dramat och 
motivet med drömmandet i naturen utan även långa partier av handlingen och 
ett stort antal repliker. Lagerkvist har nu tagit fasta på att Ingevard och Fingal 
kommer från olika länder och skilda kulturer och han kontrasterar dem 
starkare mot varandra. Han låter också en konflikt växa fram. Den kristne 
Fingal predikar för den hedniske Ingevard och förmår nästan omvända ho
nom. Ingevard vill dock inte överge sin fädernetro av hänsyn till sitt folk, och 
Fingal beskyller honom då för att vara svag och feg. Ingevard blir uppbragt 
och jagar bort Fingal. I ett avsnitt utan motsvarighet i tragedin får man 
bevittna kungens dysterhet efter brytningen.

Liksom i A betraktas i B de bägge huvudpersonerna genomgående utifrån 
och vad de tänker och känner lär man huvudsakligen känna genom vad de 
säger. En mycket stor del av texten består av direkt tal och det övriga liknar 
ofta scenanvisningar. Det konfliktladdade innehållet i samverkan med formen 
ger utkastet en pseudodramatisk karaktär.

Ett kort manuskript (C) är daterat 4 .12.1908. Det ansluter till den punkt i B 
där Fingal tvingats lämna Ingevard och ger en alternativ fortsättning nära den 
som sedan finns i dramat. Kungen står tveksam kvar. Skall han rusa efter 
Fingal och dräpa honom eller skall han i stället försona sig med honom? 
Slutligen hör han Fingal spela, faller ned på knä och tillber den nya guden. 
Därefter beger han sig i väg för att uppsöka harpolekaren. Utkastet C består 
till stor del av ett tankereferat.

Ett likaledes kort fjärde utkast (D) är en renskrift av början på B med 
ändringar och tillägg och har samma pseudodramatiska karaktär. Dramats

32 Lagerkvist skriver sitt namn Pär Lagerqvist. lats. Delföljderna B-D-dramat och C-dramat
Jfr  not 26 ovan. verifieras om man detaljgranskar hur Lager-
33 Ordningsföljden A-B-C-D-dramat är den kvist ändrat sina formuleringar, 
logiska om man utgår från hur motivet utveck-
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upptakt följer mycket nära D och det är inte osannolikt att utskriften av D 
avbrutits just för att Lagerkvist nu beslutat att byta genre. Den mer fristående 
berättelsen, slutligen, heter Kung Ingevards dröm och är daterad 10.4.1909. 
Den behandlar en episod som ej tas upp i dramat.

Manuskriptet till Kung Ingevard den starke. Tragedi i 3 akter utgörs av en 
mycket prydlig bläckskrift i två vaxduksböcker och är daterat 
19 .12 .19 0 8 -3 1.12 .19 0 9 . (KB L 120: 69: 1) Det två första akterna och början 
på den tredje och avslutande saknar praktiskt taget helt ändringar. Ett par 
förslag är tillskrivna i otydlig blyerts. I senare delen av tredje akten tycks 
utskriften ha gått hastigare och här finns något fler ändringar. Hela texten 
verkar dock renskrift och det förefaller föga troligt att den skrivits ut succes
sivt under den långa tid Lagerkvist angivit. Förmodligen har ej bevarade 
förarbeten förekommit. I det andra av vaxdukshäftena finns förutom slutet av 
dramat också en avdelning, Randanmärkningar och skisser, daterad 7 .1 .19 10 . 
Det är förarbeten till en omarbetning som av allt att döma aldrig kom till 
stånd.

Kung Ingevard den starke har som framgått en lång framväxttid från det 
första prosautkastet sannolikt sommaren eller början på hösten 1908 till 
årsskiftet 19 0 9-19 10 . Vad hade Växjöteatern att bjuda på av mer kvalificerad 
dramatik under denna period? Hösten 1908 spelades bl. a. Strindbergs Påsk, 
Echegarays Galeotto, Fuldas Den dummaste, Shaws Mrs Warrens yrke, Ibsens 
Gengångare, Strindbergs Den starkare och Paria, och Sardous Fjärilsfebern. 
Våren 1909 följde Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar, Sardous Madame 
Sans-Géne, Shaws Mannen och hans överman, en dramatisering av Tegnérs 
Fritiofs saga och Ibsens Rosmersholm. Hösten 1909 slutligen bjöd på Maughams 
Lady Frederick, Didrings Högt spel, Strindbergs Kronbruden och Erik XIV, 
Shakespeares Köpmannen från Venedig och Echegarays Galeotto. Det var 
som synes en icke föraktlig inblick i äldre och nyare dramatik som Lagerkvist 
här kunde få. Den enda av dessa pjäser som han omnämner i samtida källor är 
Rosmersholm. Det är i en uppsats hösten 1909 där han också uttalar sig om ett 
annat Ibsenverk, vikingadramat Haermaendene på Helgeland, som han up
penbarligen läst. (Havet, KB L 120: 18: 9)

Som redan framgått bygger första akten i Lagerkvists tragedi till stora delar 
på i tur och ordning D, B och C. Steget från de pseudodramatiska D och B till 
en helt dramatisk form är kort. Bytet av genre förefaller högst naturligt också 
mot bakgrund av Lagerkvists flitiga teaterbesök, hans dyrkan av Strindberg 
och intresse för Ibsen och hans egna tidigare försök att skriva dramatik. Hur 
Lagerkvist sedan utnyttjade det material som prosaberättelserna gav honom 
och vad han ändrade och lade till säger som vi skall se mycket om hans 
uppfattning när han med Kung Ingevard den starke som sjutton- och arton- 
aring skrev sitt första längre drama och tillika sitt första mer omfattande 
litterära verk. Första akten kommer därför här att ägnas extra uppmärksam
het.



5. Kung Ingevard den starke — Första akten
Upptakten till första akten är ett av de avsnitt som står prosautkasten allra 
närmast. Låt oss först se på början av D:

»Kung Ingevard, din blick är dyster i kväll, och dina ögon äro mörka, som tyngde en 
sorg ditt sinne!»

Det var Fingal harpolekare, som talade. Han hade suttit i drömmar och spejat ut 
över havets lugna, svartglänsande yta, medan hans fingrar glidit sakta över harpans 
strängar, men nu lutade han sin mörkhyade kind mot handen och såg frågande upp till 
sin herre, som högrest satt vid hans sida på den gamla mossbelupna bänken nere vid 
stranden.

»En sorg! Mig tynger ingen sorg, Fingal harpolekare», svarade konungen lugnt men 
utan att möta ynglingens spörjande blick.

»Men varför stirra då dina ögon så oroligt ut i natten? Det är, som om ofrid bodde i 
din själ!»

Kungen såg granskande på den unge harpolekaren vid sin sida, som ville han läsa 
hans innersta tankar.

»Varför spörjer du så, Fingal, och varför ser du så hemlighetsfullt på mig? Tror du, 
kung Ingevard den starke ej ens är herre över sig själv! /-----/»

Så dramat:

Första akten.
Ute. Till vänster skog av mäktiga granar på sluttningen av en bergshöjd, till höger 

och en del av fonden havet, skilt från skogen av en smal strandremsa. Afton. Under 
spelets gång faller mörkret allt djupare, och moln samla sig i fjärran vid horisonten, 
vilka mörkna allt mera.

Scen I.
Kung Ingevard och Fingal harpolekare sittande vid stranden. Fingal med harpan vid 

sin sida.
Fingal. Kung Ingevard, din blick är dyster i kväll, och dina ögon äro mörka, som 

tyngde en sorg ditt sinne!
Kung Ingevard (lugnt.) En sorg! Mig tynger ingen sorg, Fingal harpolekare!
Fingal. Men varför stirrar då din blick så oroligt ut i natten? Det är, som bodde ofrid 

i din själ!
Kung Ingevard (med en granskande blick på ynglingen.) Varför spörjer du så, Fingal, 

och varför ser du så forskande och hemlighetsfullt på mig? Tror du kung Ingevard den 
starke ej ens är herre över sig själv. /------- /34

Det första intrycket man far är att Lagerkvist bara behövt redigera om 
texten i scenanvisningar och repliker och förvandla berättelsens imperfekt till 
dramats presens. Han har onekligen fått mycket gratis. Redan i prosautkastet 
presenteras i de första replikerna personerna — deras namn präglas in genom 
upprepning — och en spänning byggs upp. Har Ingevard en sorg? Varför 
förnekar han det i så fall? Finns det någon annan anledning till hans dysterhet 
och oro? Jämför man mera i detalj de två versionerna finner man emellertid

34 Vid citering av Lagerkvists dramatik har jag mänskan. Lagerkvists eget bruk växlar från ma- 
normaliserat dramacitaten utifrån en lätt modi- nuskript till manuskript, 
fikation av praxis i första upplagan av Sista
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att Lagerkvist tänkt om utifrån teaterns förutsättningar och krav. De rätt 
obestämda rumsförhållandena i prosautkastet har sålunda ersatts med ett 
tydligt organiserat scenrum för en tittskåpsteater sett ur åskådarperspektiv: 
vänster, höger och fond. De nytillkomna inslagen — skogen på bergsslutt
ningen och molnen som samlas i fonden — är funktionella liksom det övertag
na — havet. Att drömma i skogen sätts längre fram i konflikt mot att sköta 
plikterna i kungaborgen. Molnen som skockas varslar om ett oväder som 
bryter ut i slutet av akten. Det mest suggestiva inslaget i prosaberättelsens 
naturskildring — »havets lugna, svartglänsande yta» — har utgått. Lagerkvist 
kompenserar detta litet längre fram i en replik. Miljökänslan skapas i prosa
utkasten både genom relationen, som dock är högst sparsam, och genom vad 
personerna säger, i dramat sker det efter den citerade scenanvisningen endast 
genom replikerna. En iscensättare intresserad av hur Lagerkvist tänkt sig 
scenrummet finner dess allmänna organisation i den inledande scenanvisning
en, stämningen över landskapet huvudsakligen i replikerna.

I prosautkasten finns många detaljer i beskrivningen av personerna som är 
sedda på ett avstånd som är kortare än det på teatern normala. Man kan 
märka en allmän tendens hos Lagerkvist att undvika detta i dramat. Det är 
förmodligen förklaringen till att han ändrar »lugnt men utan att möta yngling
ens spörjande blick» till enbart »lugnt». Att Fingals blick är spörjande är 
något som Ingevard eller en berättare som placerat sig tätt intill kungen lätt 
kan se, men som skulle vara svårt för en publik att uppfatta. I fall som detta är 
dock Lagerkvist långt ifrån konsekvent. En del av hans scenanvisningar är av 
typen: »Med ögonen blixtrande av vrede.» Den mest näraliggande förklaring
en är att de förts över från prosaberättelsen utan att tillräckligt bearbetas, men 
man måste också ha i minnet att även erfarna dramatiker brukar tillåta sig stora 
friheter på denna punkt.

Angivelsen »Scen I» visar att Lagerkvist tänkt sig en indelning i scener 
(säkerligen just i den franska betydelsen av ordet), något som han inte full
följt. I ett rätt långt avsnitt som inleder första akten är det Ingevard och Fingal 
och deras inbördes relationer som sätts i fokus. Till denna fo ku serings en het 
(scen) finns som upptakt ett separat/^. Eggad av Fingals frågor ger Ingevard 
ett porträtt av sig själv som den store krigaren och anslår ett av dramats 
genomgående teman: styrka och svaghet. Ingevard hejdar sig dock. Han sitter 
tyst en stund, vilket sceniskt markerar slutet på ledet, och förklarar sedan att 
han vill tala om helt andra saker, om »Balders son, den vite guden, som 
söderns folk dyrka».

Medan kungen dominerar det första ledet, dominerar Fingal det andra, som 
är mycket långt (18 av hela aktens totalt 42 sidor). Fingal är på en gång 
konstnär — harpolekare — och missionär, och det är frestande att se detta mot 
bakgrund av det missionärsdrag i Lagerkvists författarpersonlight jag berörde i 
samband med dramaförsöken 1906. Den kristna tro Fingal predikar för Inge
vard har starkt fördjupats mellan B och dramat. I B är det en rätt allmän frids- 
och kärlekslära, i dramat en panteistisk tro på kärleken som något som



genomtränger hela skapelsen. Kärleken tränger in »dit icke solens strålar nå», 
det finns ingen klyfta »så djup, att den ej lyser ditin» och »intet mänskohjärta 
så undangömt, att den ej förmår tända sig en offereld däri». Hatet i männi
skornas hjärtan gör dock att de inte förstår kärlekens gud, som ger sig 
tillkänna överallt i naturen. Försjunkandet i landskapets skönhet är för Fingal 
inte ett tomt drömmeri, det är en väg till kunskap om något högre. Ingevard 
(och indirekt åskådaren) får upprepade uppmaningar att se ut över hav och 
land (över den svagt belysta scenbilden) och att lyssna till den gudomliga 
musiken i skapelsen:

Se ut över havet, ser du hans ande sväva därute i mörkret. . .  se, hans vita vingar lysa 
i natten .. .  lyssna . . .  hör du ej ljudet av vingslagen, dova, lätta . . .  eller är det toner . . .  
mjuka, veka . . .  hör, de samla sig till en sång . . .  en underbar sång .. .  hör . . .

Se dig omkring, kung Ingevard, och du skall se hans ande i varje blomma, varje blad. 
Se, och vad skönt ditt öga skådar, se, det är heligt, helgat åt kärlekens gud, störst bland 
gudar!

Ingevard har svårt att riktigt förstå harpolekarens budskap. Det har emellertid 
en mystisk lockelse för honom. Han upplever det som »underbara, veka toner 
från fjärran» och det väcker hos honom aningar »om något underbart stort, 
som skimrar och lyser långt, långt borta . . .»

Fingal säger att han här i norden lärt känna den underbara sagan om hur en 
ny och bättre värld skall uppstå och berättar sedan delar av innehållet i 
Voluspa. Så långt är B och dramat lika, men i det senare har Lagerkvist också 
lagt in avsnitt med politiskt-sociala övertoner som en åskådare storstrejkåret 
1909 knappast skulle kunna undgå att lägga märke till. Den religion Fingal 
predikar är alltså trots drömmandet i naturen inte världsfrånvänd:

Hör! Det skälver och skakar, det mullrar dovt som hot! Det är himlarna, som remna, 
det är den gamla jorden, som sjunker i havet.

Men se, från solens land kommer segrande Balders son, den vite guden, konungen 
av Juda! Likt en ljungeld sprider sig hans ord över världen, och likt mäktiga örnar flyga 
hans härskarbud till alla folk och furstar. Hör, rymderna darra för hans makt, och
jorden skälver i väntan. Men kärlek är hans kungakrona och frid hans spira. /---- —/
Lik en ny sol breder han sitt ljus över världen, och för dess strålar smälta is och snö, och 
en ny jord grönskar under en ny himmel.

Fingals vältalighet gör att Ingevard slutligen utbrister: »Stor är han, konungen 
av Juda!» Och Ingevard reser sig upp och trycker Fingals hand. De står sedan 
tysta en stund, en markering av att man här nått en ny vändpunkt.

Lagerkvist har i detta andra led lagt in mer rörelser och ett rikare spel med 
positioner än som finns i B, uppenbarligen för att öka den sceniska livaktighe
ten. Så framför t. ex. Fingal centrala delar av sin »predikan» stående medan 
Ingevard fortfarande sitter. Det är dock det talade ordet som här är det helt 
dominerade uttrycksmedlet, och som -  vilket redan påpekats — också huvud
sakligen skapar en miljökänsla.

I början av andra ledet nämnes kort en förscenisk händelse, att Ingevards 
unga hustru, som liksom Fingal kommit från ett sydligt land, mördats. Detta
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går tillbaka på B men Lagerkvist har vidtagit en mycket betydelsefull föränd
ring. Enligt prosautkastet hade Ingevard hämnats på mördaren, enligt dramat 
däremot aldrig lyckats finna denne trots att han sökt vida kring jorden. I ett 
tredje led, utan motsvarighet i B, nämns åter den ouppfyllda hämnden. Så här 
säger Ingevard till Fingal:

Du v e t .. .  det var sorgen över döden, som tog det käraste, jag ägde i livet, blomman, 
den späda, den vita med doften av vår och evig ungdom, Elige, min älskade . . .  och 
vreden, förtvivlan över att icke kunna finna den eländige, som tog hennes blod. Du vet 
— jag gick omkring lik ett rasande vilddjur, som törstar efter blod, medan mitt sinne 
var vekt, mitt hjärta milt som ett barns av sorg. Då var det du, som läkte såren och 
spridde sol och ljus, där mörkret ruvade, du, som tände den vite gudens offereld i 
natten.

Detta korta tredje led för alltså fram en helt annan typ av tema än det 
religiösa: den ouppfyllda hämnden, ämne för många tragedier. Man far en 
antydan om något som skall visa sig viktigt längre fram i dramat, men man kan 
fråga sig om denna antydan är tillräckligt tydlig.

Återigen låter Lagerkvist en paus markera gränsen till något nytt. Ingevard 
uppmanar därefter Fingal att spela för honom. Frånsett denna inledande replik 
är det fjärde ledet en tablå utan dialog. Man ser Ingevard och Fingal sitta och 
se ut över havet, medan Fingal spelar. Medan det talade ordet tidigare varit 
det helt dominerande uttrycksmedlet blir det här bild och musik. Bägge har 
mot bakgrund av det föregående en stark betydelseladdning. Man vet vid 
denna tidpunkt vilken djup betydelse drömmandet i naturen har för Fingal och 
även för Ingevard. Det är naturligt att sätta harpospelet i förbindelse med den 
symboliska roll musiken tidigare getts. Tablån sammanfattar på så sätt den 
tematik som hittills ägnats störst utrymme. Rörelsen i det sceniska skeendet 
tenderar att stanna upp ännu mer än vid de tidigare pauserna. Man har nått en 
slutpunkt och den första fokuseringsenheten bildar tydligt en egen sekvens. 
Inom den finns en sammanhållen kedja aktioner-reaktioner mellan de två 
personerna och ledväxlingarna är psykologiskt motiverade. Här är det ge
nomgående Ingevard som tar initiativet. Det är han som vill föra över samtalet 
till Vite Krist, det är han som ändar detta samtal och tackar Fingal för hans 
insats och det är han som vill att Fingal skall spela.

Det är genom entréer som Lagerkvist åter ger den sceniska handlingen fart, 
men innan vi granskar vad som då händer är det lämpligt att än en gång gå 
tillbaka till B. När Ingevard här är nära att ansluta sig till Fingals tro men 
hejdar sig, motiverar han det på följande sätt:

Nej! Om jag blott hade mig själv att tänka på skulle jag gjort det, men jag är konung 
i mina fäders land och hövding över min faders män. Vad skulle de säga, om jag sveke 
dem, om jag ej längre förde dem i striden. Feg skulle de kalla mig, om jag ej längre 
vågade föra svärdet och följa dem i viking.35
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35 I den citerade texten finns åtskilliga and- rör ej innehållet. Samma förhållande gäller för
ringar och citatet ger ett förslag till läsning. följande citat från B och C.
Lagerkvists varianter är av stilistisk art och be-



I stället för detta enda yttrande får denna fas i handlingen i dramat formen av 
en hel sekvens med flera personer inne på scenen och som förutsättning läggs 
utomsceniska händelser in. Det sociala trycket på Ingevard i B låter Lagerkvist 
i dramat representeras av två personer. Den ena är Gunhild, Ingevards syster, 
och den andra Torbjörn, vapenbroder till förre kungen, Ingevards far. (När 
Torbjörn kommer igen i andra och tredje akten kallar Lagerkvist honom 
Torulf.) Man kan här ana ett slags genreinflytande från den starka traditionen 
inom teatern och dramat att föra fram så mycket som möjligt genom personer.

Det är Gunhild som först gör entré och en stund därefter kommer Tor
björn. Man får alltså två fokuseringsenheter: en med Ingevard-Fingal-Gun- 
hild och en med Ingevard-Fingal-Gunhild-Torbjörn. Torbjörns entré inne
bär dock inte att handlingen tar någon ny vändning, hans syften är de samma 
som Gunhilds. Inget nytt kraftfält skapas, endast Gunhilds pol förstärks. De 
två fokuseringsenheterna hör nära samman. De bildar en sekvens.

I sina inledande repliker kontrasterar Gunhild Ingevards drömmande i 
naturen, vilket hon föraktar, med de stora ting han kan uträtta i kungaborgen. 
Sedan berättar hon -  efter en stund alltså assisterad av Torbjörn -  att kungen 
i grannlandet Ringarike (Fritiofs saga!) har dött och att detta ger goda möjlig
heter till ett framgångsrikt erövringskrig -  allt utan motsvarighet i B. Inge
vard bör omedelbart gripa till vapen.

Ingevard står nu mellan representanter för två helt skilda sätt att leva, 
mellan Gunhild och Torbjörn å den ena sidan och Fingal å den andra. Se
kvensen blir dock inte så mycket en konfrontation av principer som ett psyko
logiskt spel. Händelserna i Ringarike tvingar Ingevard att ta ställning omedel
bart. Gunhild utnyttjar skickligt hans känslomässiga bundenhet vid det gamla 
och hans behov av självkänsla. Hon erinrar om hur hans fader dog på slagfältet 
och hur Ingevard då lovade att införliva Ringarike. »Man bryter ej sitt ord till
en döende fader! /------- / Det är ej nordmannased!» Hon målar upp en
minnesbild av Ingevard i hövdingaskeppets stäv. »Du var ung då, kung Inge
vard, och stark!» Gunhilds övertalningsförmåga lyckas och Ingevard ger order 
om att hans män skall kallas samman. Gunhild och Torbjörn avlägsnar sig.

Mitt i sekvensen finns ett parti som inleds då Ingevard ger sin första 
reaktion på uppmaningen att han skall rusta till krig:

Kung Ingevard (med viskande röst och sänkt huvud.) Jag kan icke göra det.
Torbjörn (förvånad, bestört.) Vad säger du!
Gunhild (går häftigt ett slag utefter stranden.) Ah — jag anade det! (Stannar. Tyst, 

för sig själv, med en hatfull blick på Fingal.) Och det är han som gjort det, han .. .  (Med 
höjd röst.) Men det skall icke ske, kung Ingevard den starke skall vara stark! (Fram mot 
kungen.) Hör du det, broder, du skall .. .!

Kung Ingevard (utan att se upp och med låg röst.) Vad begär du av mig?

Här finns en momentan koncentration till Gunhild i form av avsidesspel och 
en avsidesreplik där hon till publikens fromma tänker högt. Sedan är man 
tillbaka i huvudkonfrontationen. Detta är ett exempel på vad jag tidigare 
nämnde om en momentan förflyttning av fokus som inte ger någon ny fokuse-
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ringsenhet. Ett litet inslag som detta är därför inte oväsentligt. Det ger en vink 
om att det finns ett laddat förhållande mellan Gunhild och Fingal, något som 
sedan blir mer uppenbart i andra akten.
' Det citerade partiet visar också hur här i andra sekvensen finns ett mycket 

rikare spel med positioner, hållningar, rörelser, gester, röstkaraktär och röst
volym än i tidigare dialogpartier. Den större livaktigheten och det rikare 
utnyttjandet av andra uttrycksmedel som stöd till det talade ordet är av en 
karaktär som vi måste uppfatta som överdrivet teatralisk. Till denna centrala 
punkt i Lagerkvists uppfattning om teater återkommer jag längre fram.

Efter att Gunhild och Torbjörn avlägsnat sig följer en ny tablå och denna 
inleder en ny fokuseringsenhet med Ingevard och Fingal och en ny, tredje, 
sekvens. Medan den tidigare tablån visade Ingevard och Fingal drömmande i 
naturen fixeras denna gång bilden av krigarkungen. Ingevard står »tätt invid 
stranden, hög och med handen vilande på svärdfästet» och Fingal några steg 
bakom honom, betraktande honom. Det är ett slags historiemålning i 
1800-talsstil. Tystnaden bryts efter en stund av Fingal som säger: »Kung 
Ingevard den starke, du är svag som ett barn!» Denna replik är direkt hämtad 
ur B som också gett material till större delen av resten av tredje sekvensen. 
Vad som tillkommit förutom tablån är fr. a. en del yttre tecken på personernas 
känslor, alltså en fortsatt anpassning till teatern.

Fingals ord träffar Ingevard i hans uppenbarligen mycket lättsårade själv
känsla. Han blir rasande och är nära att döda harpolekaren men lugnar sig till 
slut något. Han upplever nu Fingal som ett hot, finner hans hår »svart som 
synden» och hans ögon »lömska som Lokes». Kärlek är, hävdar han nu, inget 
annat än feghet. Han förvisar Fingal från sitt rike. Harpolekaren tar farväl och 
säger att han skall söka sig till några berg i fjärran dit han alltid längtat. Där 
skall han »drömma i det milda ljuset under granarnas täta kronor».

Aktens avslutande del bygger på C vilket ställer Lagerkvist inför andra krav 
än tidigare. C har nämligen som framgått inte samma pseudodramatiska karak
tär som B och D utan består till största delen av ett tankereferat. Man får ta del 
av kungens inre strid: att döda Fingal eller försona sig med honom. Lagerkvists 
lösning i aktens fjärde och avslutande sekvens (liksom den tredje bestående av 
en enda fokuseringsenhet) är för det första att återigen inleda med en tablå. 
Man får betrakta kungen i en ny uttrycksfull pose nu med blicken sänkt mot 
marken. För det andra överför Lagerkvist tankereferatet till en monolog som 
gör det möjligt för publiken att följa kungens kamp med sig själv. Dessutom 
lägger Lagerkvist in ett våldsamt åskväder utan motsvarighet i C. Vid de första 
åskknallarna tror Ingevard att det är Tor som vill straffa honom för hans 
svaghet att inte döda Fingal. Men när ovädret blir allt våldsammare ändrar han 
sig. Det måste vara en ännu mäktigare gud som talar, »den vite guden, kungen 
av Juda». Ingevard faller på knä och sträcker händerna mot himlen och hans 
röst hörs »vild, förtvivlad ur åskdundret». Han kastar sitt svärd och ber den 
nye guden taga hans liv. Det verkar alltså vara skräck och vidskepelse som för 
honom till en omvändelse. Först när han överlämnat sig åt den nye guden



erinrar han sig vad Fingal sagt om »kärlekens gud, ljusets gud». Akten slutar 
dock inte med att man i en sista tablå får betrakta Ingevard i bön, utan precis 
som i C hör han Fingals toner i fjärran. Handlingen får därigenom en ny 
riktning, det skapas en upptakt till nästa akt:

(Ligger tyst i bön. Ingen åska höres. Plötsligt ljuder långt inifrån skogen svaga lätta, 
veka toner från fjärran. Konungen rycker till, lyssnar. Med låg röst.) Fingal, det är 
Fingal, som spelar i natten! (Med höjd röst, i det han reser sig upp.) Fingal! (En blixt 
upplyser hans ansikte.) Fingal, jag kommer! (Rusar in i skogen. Medan han försvinner 
mellan träden. Åskknall.) Fingal!

Ridå!

I aktens final kulminerar som synes Lagerkvists bruk av akustiska och visuella 
effekter. Man hör inte bara det våldsamma åskdundret utan utan även som 
kontrast de veka tonerna från Fingals harpa. Blixtarna förorsakar våldsamma 
växlingar mellan mörker och ljus och ett speciellt suggestivt inslag är när 
Ingevards ansikte lyses upp.

Tid och rum är enhetliga i första akten. Allt utspelas på en och samma plats 
och i en obruten tidsföljd. Ett schema över sekvenserna ser ut på följande satt: 
(1) en lång fokuseringsenhet med Ingevard och Fingal tydligt uppdelad i fyra 
led varav det sista är en tablå, (2) två till varandra hårt knutna fo kuserings en
heter med Ingevard, Fingal och Gunhild i den första och dessa tre plus 
Torbjörn i den andra, (3) en fokuseringsenhet med Ingevard och Fingal inledd 
med en tablå, (4) en fokuseringsenhet med Fingal ensam inledd med en tablå 
och med ytterligare en före slutpartiets upptakt till nästa akt.

Även handlingen är enhetlig. Den är koncentrerad till att Ingevard ställs i 
en serie krisartade valsituationer. I den första sekvensen möter man honom så 
att säga som privatman och han tycks då på väg att överge asatron för Fingals 
kristendom. I den andra sekvensen tvingas han besinna sin kungaroll och 
beslutar sig för att dra ut i krig. I den tredje tvingas han som följd av sitt beslut 
att ompröva sin ställning till Fingal och driver iväg denne. Han förnekar nu 
kärlekens gud. I den fjärde sekvensen slutligen når han fram till en definitiv 
omvändelse till kristendomen, överger sin kungaroll och beger sig iväg för att 
förena sig med Fingal. Varje sekvens rymmer en avslutad delhandling och 
gränserna mellan dem är mycket tydliga. Vid övergångarna sker inte bara byte 
av personkonstellation utan dessutom finns alltid — antingen i form av en 
avslutning eller en inledning — en tablå där all rörelse på scenen praktiskt ta
get stannat upp. En rytmisk växling mellan dynamiska och statiska avsnitt 
skapas, där de statiska avsnitten vid sekvensgränserna är betydligt mer marke
rade än de pauser som ger led inom den första sekvensen.

Det starkaste brottet finns mellan första och andra sekvensen. Jag har redan 
nämnt att det finns en sammanhängande kedja ak ti oner-r eak ti one r mellan 
personerna inom den första. Sedan ges handlingen en helt ny vändning på 
grund av utomsceniska händelser om vilka Gunhild och Torbjörn berättar efter 
sina entréer. (Att de gör skilda motiveras inte.) Från andra sekvensen och till
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slutet av akten är det också — med ett undantag — en sammanhängande kedja 
aktioner-reaktioner. Sortierna som här ger växlingarna av fokusenheter (och 
sekvenser) är genomgående motiverade ur samspelet mellan personerna. 
Gunhild och Torbjörn avlägsnar sig därför att de fått Ingevard dit de vill, 
Fingal därför att han blir ivägkörd. Undantaget jag förutskickat ligger i det 
ingrepp utifrån som sker genom åskvädret. Detta blir nästan jämställt med en 
handlande person eftersom Ingevard först uppfattar det som Tors röst sedan 
som den vite gudens. Ev. skulle det därför vara motiverat att se fjärde 
sekvensen som två fokuseringsenheter inte en.

Ingevard dominerar som framgått helt aktens handlingsstruktur. Han en
sam är inne på scenen hela akten och det är hans beslut som varje sekvens 
leder fram till. De övriga personerna framträder nästan enbart i relation till 
honom, de söker påverka honom i ena eller andra riktningen. Det enda 
undantaget är den momentana antydan om en spänning mellan Gunhild och 
Fingal i andra sekvensen. Ser man till de framförda idéerna blir bilden en 
annan. Fingals vältaliga predikan för sin form av kristendom dominerar helt 
över Ingevards invändningar till förmån för asatron.

En icke obetydlig del av förändringarna mellan prosautkasten och dramat 
består av en fördjupning av problematiken och har alltså inget med själva 
genrebytet att göra. Andra är sådana som man skulle vänta sig vid en dramati
sering såsom tillförandet av en större scenisk livaktighet bl. a. genom nya 
personer. Ett par drag är mer anmärkningsvärda. Det ena är att Lagerkvist inte 
bara låter visuella och akustiska effekter bli stöd för det talade ordet utan med 
tablåerna skapar avsnitt som verkar enbart som bild eller som bild i kombination 
med musik. Som en självständig visuell effekt framstår också det plötsliga 
belysandet av Ingevards ansikte i aktens slut. Det andra är att så mycket 

förstorats upp vid övergången från prosaberättelserna till dramat. Fingal har 
blivit mer vältaligt deklamerande. Ingevards valsituation har skärpts genom 
det nya motivet med Ringarike. Hans inre uppgörelse har blivit inte bara till 
en monolog utan till en monolog med åskackompanjemang. Rader av tillagda 
teatraliska gester och andra rörelser pekar i samma riktning. Som något 
lågmält medium uppfattade tydligen Lagerkvist inte teatern.

6. Andra akten
Scenbeskrivningen till andra akten och dess allra första repliker lyder:

Tio år senare. En liten slätt uppe på bergen omsluten vid sidorna och i fonden av en 
mur höga, mörka granar, vilken dock i bakgrunden öppnar sig, så att utsikten över det 
underliggande skogslandskapet med havet i fjärran blir fri. Solen synes i nedgående. 
Till höger på slätten, som är gräsbeväxt med några små björkar här och där, en ris- och 
jordkoja, till vilkens låga ingång en smal gångstig från öppningen i fonden leder. Vid 
sidan om ingången lutad mot kojans vägg står Fingals harpa. — Sommar.

Ingevard (in från öppningen i bakgrunden med båge och pilar på ryggen och några 
skjutna fåglar trädda på en kvist i handen.) Fingal, är du här!
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Fingal (ut från kojan; går emot Ingevard och trycker hans hand.) Jaså, du kommer nu 
äntligen! Jag började nästan tro, att något hade hänt dig.

Ingevard och Fingal bor alltså i en koja uppe bland bergen, där de vistats i tio 
år, och livnär sig bl. a. på jakt. Vildmarksvistelsen har inte dämpat deras behov 
av att försjunka i naturens skönhet och det första Ingevard föreslår är att de 
skall »sitta här i gräset och drömma, medan solen sjunker». Han pekar mot 
himlen som »flammar i färger» över det fjärran havet. Fingal går dock först in i 
kojan med de skjutna fåglarna och Ingevard väntar med ryggen mot publiken 
betraktande naturens skådespel. Med denna tablå konkretiserar Lagerkvist än 
en gång den centrala roll som drömmandet i naturen spelar för Ingevard och 
Fingal och för hela dramat. Liksom i första akten är scenbilden funktionell i 
förhållande till detta tema.

Tablån är starkare markerad än de i första akten då den inramas med en 
sorti och en entré och alltså utgör en egen fokuseringsenhet. I den finns ett 
partiellt sammanfall mellan personperspektiv och åskådarperspektiv: blickar
na styrs mot fonden. Samma förhållande gäller för två senare tablåer i akten.

Aktens tredje fokuseringsenhet efter den korta upptakten och tablån intar 
en plats motsvarande den första sekvensens i akt ett. Den upptar en stor del av 
akten (28 av 52 sidor) och är fylld av en diskussion mellan Fingal och 
Ingevard. Allra först talar de om de dödade fåglarna och man noterar en 
förvånande våldsam reaktion av Fingal. Han säger sig inte kunna se blod: »Det 
skymmer för mina ögon, och vart jag går, vad jag gör, följer mig bilden av 
detta röda, stelnade blod.» En förklaring till den överdrivna reaktionen får 
man först i tredje akten.

Fingal har inne i kojan levt sig in i vad fåglarna »drömde» när de väcktes av 
morgonsolen och spände sina vingar till flykt. Han berättar för Fingal:

Det var drömmen om livet, det underbara, stora. Det var drömmen om sol och ljus, 
dag utan afton, liv utan död. Och som vårfloden griper allt i sin väg, slöt den dem i sin 
famn att föra dem bort, långt, långt bort till havet, det okända, vilda, till djupen, de 
underbara, dystra, till skumhöljda, ystra, vågor. Det var drömmen om livet. Nu ligga 
de stela och kalla, med brustna ögon och blodiga bröst . . .  Varför . . .  varför . . .?

Sett ur dramats synpunkt är detta en exkurs, men det är en centralt lager- 
kvistisk exkurs. Oförenliga visioner av »livet» följer honom som bekant genom 
hela hans författarskap.

Ingevard uppfattar Fingals ord som en kritik mot att han skjutit fåglarna och 
är beredd att acceptera denna: »Ty du har alltid rätt.» Denna osjälvständighet 
upprör kraftigt Fingal och han kan inte längre hålla inne med vad han länge 
gått och tänkt på. Han förklarar för Fingal att han tänkt om. Han är nu 
tveksam om huruvida han gjorde rätt då han omvände Ingevard. Kanske var 
den rätta guden för vännen »stridens och styrkans». Fingal ansluter sig till en 
radikal individualism. Varje människa har enligt honom en egen livsväg att 
följa och detta gör hon bäst ensam. Hans huvudintention är nu att få Ingevard
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att vilja återvinna den självständighet han hade innan de två möttes, att få 
honom att åter bli »man».

Fingal kallar i fortsättningen ensamheten »den underbara, oförståeliga» och 
hävdar att det är den som lärt honom nya tankar. Nere i dalen hade han blivit 
fattig, säger han och pekar. Här och i fortsättningen får det en symbolisk 
betydelse att Ingevards och Fingals koja ligger på en höjd och även detta 
inslag i scenbilden blir alltså funktionellt:

Men himmeln, som välvde sig hög och mäktig över mig, de stolta, mäktiga granarna 
och vindens stormande brus, allt gav mig nya tankar och gjorde mig åter rik. Egentligen 
var det kanske bara ett, de lärde mig: att stå ensam på bergets topp, hur stormen än 
rasar.

Folket nere i dalen är, hävdar Fingal, krymplingar, och han frågar sig om inte 
alla egentligen födas till gudar:

Varför gömma då så många sig i dalarna och hänga sig så ängsligt fast vid varandra. 
Tänk om de blott kunde stiga upp på höjderna och bergen och se himmeln välva sig ren 
och klar över dem. Tror du inte, de skulle kunna bli gudamänniskor då igen, Ingevard?

Ingevard reagerar kraftigt mot vissa sidor av Fingals resonemang. Han vill inte 
acceptera som sin gud stridens och styrkans. Han säger sig ha blivit lycklig 
först när han lärt känna den »vite guden» och funnit »hans fridsande i allt 
levande».

Det finns i Fingals argumentering ett flertal »kanske». Han predikar inte 
lika trosvisst som i första akten och hans tankar löper i mer komplicerade 
banor. Det är svårt att förena hans ord om att människorna åter skall bliva 
gudar, med att han vid andra tillfällen säger sig vara styrd av »gudarna». 
Slutreplikerna i de två vännernas uppgörelse är att Ingevard utbrister: »Så låt 
oss trotsa gudarna!» och Fingal svarar: »Gudarna trotsar ingen, Ingevard.»

Så som samtalet utvecklats vill inte Ingevard stanna kvar och betrakta 
solnedgången, utan han går in i kojan. Fingal sätter sig däremot liksom tidigare 
Ingevard med ryggen mot publiken och ser ut över havsperspektivet i fonden. 
Vi får alltså en ny naturlyrisk tablå som är en egen fokuseringsenhet och åter 
med endast en av de två vännerna. Och denna gång kan inte publiken se 
gestaltens ensamhet som något tillfälligt.

Gränserna mellan de fyra fokuseringsenheterna är inte markerade utöver 
vad entréer och sortier gör. Endast den tredje är av mer betydande omfång 
och de övriga bildar snarast ett slags inramning. Det naturliga är att föra 
samman dem till en sekvens. Inom den långa tredje fokuseringsenheten finns 
en relativt tydlig indelning i led vilken jag av utrymmesskäl förbigått. Såväl 
växlingarna mellan led som dem mellan fokuseringsenheter är genomgående 
motiverade ur samspelet mellan personerna eller ur triviala företeelser som att 
någon skall gå in med jaktbytet. Det finns åter en sluten kedja aktioner-reak- 
tioner.

Motsvarande vad som sker i första akten kommer nu först Gunhild och



sedan Torulf. (Den senare är alltså samma person som i första akten kallas 
Torbjörn.) Denna gång är de skilda entréerna bättre motiverade. Gudrun vill 
utnyttja tillfället att först tala ensam med Fingal och hon gör så i aktens andra 
sekvens, som består av en enda fokuseringsenhet. Man ställs nu inför en 
kärleksförklaring från Gunhilds sida, rätt överraskande eftersom de två per
sonerna nu träffar varandra för första gången efter tio år:

Du har blivit förändrad, Fingal harpolekare. Din gestalt har blivit högre, din arm 
starkare. Dina ögons eld är mörkare, din blick djupare och underbarare . . .  (Lågt. Tar 
ett steg fram mot honom.) Du är ännu skönare nu än förr, Fingal . . .
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Fingal är kall och avvisande och säger att han glömt henne, men hon påstår att 
hon vet att så inte är fallet:

Gunhild. Jag ser det på dina ögon, dina läppar . . .
Vingal (häftigt.) Gå härifrån, gå härifrån . . .  Varför kom du hit? För att nästla in dig i 

min själ! Du vet, jag hatar dig!
Gunhild. Och älskar mig likväl!
Fingal (vilt.) Du ljuger . . .  Bort med dig, bort!
Gunhild. Om du följer, skall jag gå, och du skall följa mig, måste . . .

Plötsligt ändrar dock Gunhild beteende. Hon ber Fingal att gå in i kojan och 
hämta Ingevard och han gör så.

Den tredje sekvensen inleds med en kort tablåartad fokuseringsenhet med 
Gunhild ensam. Hon går bort i bakgrunden och vinkar åt Torulf som efter en 
stund kommer fram. Det säger en del om Gunhilds karaktär att hon har en 
person »dold i kulissen». Ur kojan kommer Ingevard och Fingal och i tredje 
sekvensens andra fokuseringsenhet möts alltså åter kvartetten från första 
aktens andra sekvens. Gunhild och Torulf berättar för Ingevard och Fingal vad 
som tilldragit sig i riket medan de varit borta. Man hade svårt att ena sig om en 
efterträdare till Ingevard och till slut löstes frågan genom att en främmande 
viking, Hjalmar den mörke, valdes till konung. De första åren av dennes 
regentskap var framgångsrika, men nu, berättar Gunhild och Torbjörn, har 
Hjalmar i strider mot Ringarike haft så stora motgångar att rikets existens är 
hotad. Därför har man nu beslutat vända sig till Ingevard och be honom 
återvända till sitt folk.

Liksom tio år tidigare ställs Ingevard här i en akut valsituation. Han vägrar 
först och påpekar att han är kristen. Men då han får höra att Hjalmar predikat 
kristendom och omvänt folket är han genast beredd att ändra sig. Fingal 
reagerar mycket mer misstänksamt. Kan det verkligen vara kärlekens gud de 
dyrkar där nere i dalen. De rustar ju till strid. Ingevard replikerar:

Jo , Fingal! De förstå honom blott icke riktigt! Men vi skola lära dem förstå honom. 
Inte sant, Fingal, vi skola tala och predika för dem om den nye guden, och vi skola lära 
dem förstå honom och se honom sådan han är! Tror du inte det, Fingal?

Vingal. De bo för djupt nere i dalarna, de kunna inte fatta honom!
Ingevard. Så skola vi föra dem upp på höjderna!
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Och Ingevard tror att det redan nu måste ha, skett något stort med hans folk. 
Han frågar Gunhild om det inte »vilar ett klarare ljus» över deras faders land, 
om det inte »lyser en annan eld i männens blickar».

Fingal föreslår att Ingevard skall återvända medan han själv stannar bland 
bergen. Det är ett naturligt förslag från hans sida. Han är inte längre missionä
ren från första akten, han tvivlar på folket nere i dalen och han älskar 
ensamheten. Men nu visar sig åter den osjälvständighet hos Ingevard Fingal 
tidigare i akten opponerat sig mot. »Du måste följa mig, annars förmår jag 
ingenting!» säger kungen och harpolekaren lovar till slut att göra det. Gunhild 
och Torulf avlägsnar sig för att meddela folket. Ingevard går in i hyddan. 
Dessa sortier markerar slutet på tredje sekvensen.

Den korta och avslutande fjärde sekvensen består av två fokuseringsenhe- 
ter: en tablå med Fingal är en gång betraktande solnedgången och en kort 
upptakt till följande akt. Ingevard kommer åter ut ur hyddan och Fingal säger 
till honom:

Ser du, Ingevard, nu går solen ned!
Ingevard. Men se hur vackert den färgar himmeln! Det bådar en vacker dag.
Vingal. Tror du det, Ingevard.
Ingevard. Ja, Fingal!

Över Fingals sista replik har Lagerkvist i blyerts skrivit: »Går ned i blod.» Han 
har uppenbarligen tänkt skärpa motsättningen mellan Ingevards och Fingals 
förväntningar och också avsett att tydligen ge publiken två alternativ inför den 
sista akten. Skall denna innebära -  metaforiskt — att »solen går ned i blod» 
eller skall den föra med sig »en vacker dag»?

Även i andra akten är tid och rum enhetliga och sekvenserna utspelas i en 
obruten tidsföljd. Ett schema över dem ser ut på följande sätt: (1) fyra 
fokuseringsenheter där den tredje med ett långt samtal mellan Ingevard och 
Fingal helt dominerar och där de övriga — en kort upptakt och två tablåer — 
ramar in, (2) en fokuseringsenhet med Gunhild och Fingal, (3) två fokuse
ringsenheter, den första tablåartad med Gunhild ensam på scenen och den 
andra med ett möte mellan Ingevard, Fingal, Gunhild och Torulf, och (4) två 
korta fokuseringsenheter, den första en tablå med Fingal och den andra med 
Fingal och Ingevard.

Även i denna akt skapas med hjälp av tablåer eller tablåartade avsnitt en 
tydlig växling mellan dynamiska och mer statiska delar. Denna sammanfaller 
med den sekvensindelning jag gett frånsett att det finns en tablå också inne i 
första sekvensen, strax i början. I övrigt inleder eller avslutar de mer statiska 
partierna sekvenserna. Dessa utgör åter frånsett den rudimentära fjärde tyd
ligt avgränsade delhandlingar. I den första och tredje förs huvudhandlingen 
från första akten vidare: Ingevard i relation till sin tro, till sitt folk och till 
Fingal. I den första sekvensen ställs han inför Fingals nya idéer och en schism 
verkar vara under uppsegling, i den tredje förenas de igen i beslutet att



återvända till bygden. Även i denna akt skapas det tydligaste brottet genom 
Gunhilds och Torulfs entréer motiverade av utomsceniska händelser. Från 
den tredje sekvensen till aktens slut finns en ny obruten kedja aktioner-reak- 
tioner.

I denna akt är Ingevard inte hela tiden inne på scenen och handlingen är 
inte i samma grad som i första akten koncentrerad till honom. Som framgått 
tas i andra sekvensen upp en bihandling mellan Fingal och Gunhild. Akten blir 
på så sätt mindre enhetlig. När det gäller idéinnehållet dominerar Fingal 
snarast ännu starkare än i första akten.

Att döma av det bevarade materialet har andra akten inte föregåtts av några 
prosaversioner. Man skulle därför kanske väntat sig att här finna ännu mer av 
det yttre spektakulära som Lagerkvist statsat på vid omarbetningen av prosa
utkasten. Så är dock inte fallet trots tablåerna. Någon motsvarighet till det 
våldsamma åskvädret finns inte, inte heller några lika laddade sammandrabb
ningar av personer som i första akten. Som helhet verkar den andra långsam
mare och det är nog flera faktorer som bidrar till detta intryck. Dialogväxling
en bärs inte i samma grad upp av konflikter. Det finns en rad återblickar på 
vad som hänt under de mellanliggande åren. Det finns idémässiga utvikningar 
som den om »livet». Trots de skillnader jag nämnt är dock andra akten i stort 
samma sorts teater som den första.
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7. Tredje akten
I den tredje akten är handlingen för första gången förlagd inomhus:

Några dagar senare. Kung Ingevards sal. Väggarna försedda med bänkar och prydda 
med vapen. Mitt fram på långväggen högsätet, dörrar vid sidoväggarna. Eldstad mitt i 
salen. Månen lyser in genom taköppningen och sprider ett svagt ljus i rummet. 

Ignoratius och Fingal inkomma genom högra sidoingången.
Ignoratius. Här finns ingen, här kunna vi tala obemärkt! (För fram Fingal. De stanna 

bredvid eldstaden.)

Handlingen utspelas alltså nu i den »kungaborg» där Gunhild i första akten 
tyckte att Ingevard skulle uträtta stora ting i stället för att förslösa sin tid 
dådlöst drömmande i naturen. Sett ur Fingals synvinkel är man nu nere bland 
krymplingarna i dalen, inte bland de fria höjder, där det gudaborna i männi
skan kan utvecklas.

Förändringen från exteriör till interiör innebär också en förändring i ljus
sättning. Frånsett vid åskvädret i första aktens slut finns det i de två första 
akterna inga anvisningar om någon speciell sådan utan man får utifrån situatio
nerna tänka sig ett slags allmänljus. Nu i tredje akten finns i ljussättningen en 
stark koncentration till mitten. Det är rimligt att Lagerkvist tänkt sig att 
eldstaden i salens mitt skall vara tänd även om han inte direkt säger det. Och 
till mitten av rummet är också månljuset koncentrerat. Gång på gång säger
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Lagerkvist under aktens gång att personer skall bli direkt belysta av månen. 
Som vi skall se har detta både strukturell och symbolisk betydelse.

I de två första akterna finns en stark betoning av fonden, där molnen samlar 
sig och åskvädret bryter ut och där aftonhimlens flammande färger framträder. 
Som framgått vänder sig Ingevard och Fingal några gånger i andra akten mot 
solnedgången i fonden och man får då ett partiellt sammanfall mellan deras 
perspektiv och åskådarperspektivet. Nu i tredje akten har fonden en reduce
rad betydelse. Högsätet som finns där spelar givetvis en roll för miljökänslan 
liksom bänkar och vapen, men dessa företeelser utnyttjas inte i spelet och 
nämns inte heller i dialogen. Vid de partiella sammanfall mellan personper
spektiv och åskådarperspektiv som finns även i denna akt är intresset riktat 
mot månkäglan i scenens mitt eller -  i ett fall -  ut genom en av sidodörrarna.

Fingal och Ignoratius är ensamma på scenen under aktens första fokuse- 
ringsenhet, en egen sekvens. Ignoratius, som här förekommer för första 
gången, står i dramat som representant för en kompromissartad officiell 
kristendom. Det är han som lett det omvändelsearbete som interimskungen 
Hjalmar föranstaltat. Man får alltså här ett spänningsfält utan motsvarighet 
tidigare i dramat mellan Fingal och hans svärmiska religion och en representant 
för den officiella kristna kyrkan. Man lär genom samtalet mellan de två veta att 
Fingal predikat för folket v om den tid, då alla tempel skola rivas och männi- 
sorna skola draga upp till höjderna och bergen för att dyrka den vite guden» 
och att Ignoratius då hårt angripit honom. Han vill nu förklara varför. Han 
framhåller för harpolekaren att han själv en gång varit en ung idealist. Nu är 
han en gammal man som lärt av livet. Man kan inte, hävdar han, nå sitt mål 
genom att segla rakt mot stormen. Man måste lära sig kryssa. Å andra sidan 
säger sig Ignoratius vara övertygad om att Fingal är en Guds profet. Han säger 
sig ha sett detta på ögonen. Men människorna har alltid, fortsätter Ignoratius, 
korsfäst och bränt sina profeter. »Du är för god för oss, Fingal; därför hata vi 
dig.» Vikten av detta uttalande är framhävt genom pauser före och efter. Till 
slut frågar Ignoratius Fingal om denne kan förlåta honom och harpolekaren 
svarar jakande.

I detta parti finns relativt tydliga ekon från Mäster Olof. Ignoratius påmin
ner i många hänseenden om Marsken hos Strindberg. Bildspråket om att styra 
mot stormen har påfallande likheter med Olaus Petris ord i slutet av versdra
mat. Själva motsättningen mellan två former av kristendom, en kompromiss
lös och en anpassad till rådande maktförhållanden är det också frestande att 
föra tillbaka till Mäster Olof, ehuru det som vi skall se även finns en mer 
personlig bakgrund hos Lagerkvist. Fingal går under mötet med Ignoratius 
mycket litet i svaromål och man kan ana redan nu att hans väg varken kommer 
att bli Mäster Olofs eller Gert Bokpräntares.36

Ignoratius lämnar rummet och nu faller månljuset på den ensamme Fingal.

36 Strindberg SS 2 s. 305 f. Se vidare not 28 
ovan.



Efter att åskådarna »en stund» fått betrakta denna tablå, som inleder den 
andra sekvensen, kommer Gunhild in. Även hon är först åskådare och det kan 
finnas skäl att betrakta det korta avsnitt hon förblir så som en egen tablå och 
en egen fokuseringsenhet, där hon och Fingal ännu inte bildar en konstella
tion utan fokus är splittrad. Det blir en bildmässig konkretisering av hennes 
dragning till Fingal. När denne slutligen ser henne beklagar hon det ty hon 
hade säger hon velat fortsätta att beundra hans skönhet. Mötet mellan henne 
och Fingal i sekvensens tredje fokuseringsenhet blir därefter i mångt och 
mycket en upprepning av det tidigare mötet uppe vid Ingevards och Fingals 
koja, men nu med ett inslag av strindbergsk kamp mellan könen, fr. a. i 
följande replik av Fingal:

Förbannelse över den stund, du mötte mig! Du har spunnit in min själ i ett osynligt 
nät, du har bundit min tanke och fängslat min vilja.

Fingal fortsätter med att säga att han ännu inte är i hennes våld och han 
avlägsnar sig. Gunhild går fram till dörren och ser efter honom. I sekvensens 
fjärde fokuseringsenhet tolkar hon sina känslor i en monolog. Det ger en 
stillsam avslutning till det upprörda mötet:

Så stolt han går . . .  Nu lyser månen ned på honom .. .  Jag ville, jag vore en av dess 
strålar, som omsvepa honom med sitt bleka ljus . . .

Denna sekvens inleds alltså med Fingal stående i månljuset och avslutas med 
hur Gunhild beskriver hur han går iväg i månljuset.

Nästa entré är Torulfs och vi får nu en fokuseringsenhet med honom och 
Gunhild, tillika en egen sekvens, den tredje. Den har huvudsakligen en 
orienterande och förberedande funktion. Någon sammandrabbning var ju 
inte heller att vänta mellan de två, som man nu för första gången ser ensamma 
tillsammans. De samtalar om läget i staden och därigenom får publiken 
yttterligare upplysningar om vad som hänt i tidsperioden mellan andra och 
tredje akten. Ingevard har snabbt anpassat sig till sin gamla kungaroll, men 
Torulf är dock orolig för Fingals inflytande över honom. Torulfs andra be
kymmer är att Hjalmar flytt. Man förföljer honom då man inte vill att han 
skall nå Ringarike och uppvigla dess folk mot Ingevard. Man väntar på 
rapporter om efterspaningarna och här förekommer något i detta drama så 
ovanligt som uppbyggandet av ett spänningsmoment.

Nu kommer också Ingevard in. Han blir förvånad över att finna Gunhild 
och mellan de två utspinner sig en diskussion medan Torulf håller sig på 
avstånd. Vad som här i den fjärde sekvensen (bestående av en fokuseringsen
het) åter markeras är motsättningen mellan de två formerna av kristendom: 
Ingevards och Fingals å den ena sidan och Ignoratius och även Gunhilds å den 
andra. Hon kan inte förstå allt detta prat om »kärlekens gud» och samtalet 
mellan henne och Ingevard slutar med en blockering. De anklagar varandra 
ömsesidigt för att inte begripa. Rörelsen i dramat räddas nu av att det bultar på 
dörren. Det är en skara krigsmän som kommer och de för med sig Hjalmar.
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Trots att tragedin om kung Ingevard i så hög grad handlar om dennes 
förhållande till sitt folk är det först nu i tredje aktens femte sekvens man får se 
honom omgiven av många personer och i sin kungaroll. En hel del har tidigare 
talats om honom som kung men man har inte sett honom som sådan. En eller 
två personer åt gången inne på scenen är det vanliga och endast i en fokuse- 
ringsenhet i första akten och en i den andra rör det sig om så många som fyra. 
Den stora skaran blir dock inte länge inne på scenen. I en avsidesreplik 
avslöjar Ingevard att han är upprörd och han ber alla gå så att han blir ensam 
med Hjalmar. Förklaringen är att han i denne igenkänt en viking som försvann 
vid tiden för Eliges död och som han därför tror är hennes mördare. Rasande 
kastar han sig nu över Hjalmar och sticker ned honom med kniv, samtidigt 
som han i en monlog ger uttryck för sina känslor. När han ser blodet rinna 
minns han Eliges. Hans tankar löper därvid i rätt överraskande banor, han 
kommer bl. a. in på skönhetens tidlöshet:

Och hennes kropp var vit som snö; rött och vitt — liv och död; döden stred mot livet, 
livet mot döden, och döden segrade, segrade över allt, allt utom skönheten ty den är 
evig. — (Börjar åter sticka dolken i den döde.) Djävul, är du död än, så många sår som 
djävlarna i helvetet skall du hava på din mördarkropp ...! (Tystnar plötsligt.)

Fingal (kommer in. Går långsamt fram mot konungen. Månen faller på konungen, 
som ligger lutad över den döde. Fingal hejdar sig.)

Man far här som inledning till sjätte sekvensen en kort tablå med Fingal 
betraktande den månbelyste Ingevard, ett slags motsvarighet till den andra 
tablån i den andra sekvensen. I och med att Fingal ger sig till känna inleds 
aktens första och enda fokuseringsenhet där Ingevard och Fingal konfronteras 
med varandra.

Fingal frågar hur Ingevard som kristen har kunnat begå en sådan handling. 
Kungen försvarar sig med att han endast mördat Eliges mördare. Fingal 
reagerar då egendomligt. Månen lyser nu ned på den döde och medan Fingal 
betraktar liket börjar han, liksom tidigare Ingevard, att tala om skönheten 
hos den mördade Elige. För den bestörte Ingevard avslöjar harpolekaren att 
det i själva verket var han som dödade Elige. Hon och Fingal som ju bägge 
kom från södern hade kommit att älska varandra, och han hade ej kunnat se 
hur Ingevard från »snöns och isens land», han med de »blodiga händerna» 
skulle sluta henne i sina armar. Därför hade han dödat henne. Ännu starkare 
än Ingevard ger nu Fingal uttryck för en extrem skönhetsdyrkan:

Det sköna är evigt, det sköna är oförgängligt! Gudar kunna falla, himlar kunna störta 
samman, men det sköna lever . , .  Elden slukade Dianas tempel, dess vita marmor blev 
till grus men dess gudomliga skönhet steg i röda eldflammor mot himmelen till det 
eviga livets möte . . .  Det sköna är gott; det sköna är ont; det sköna är synd; det sköna är 
dygd; det sköna är över allt som himmelens ljus är över hela världen . . .  (Vacklar 
tillbaka. Till Ingevard.) Varför dödar du mig ej; jag vill dö nu, när jag sett himmelen 
öppen; varför dödar du mig inte; den oskyldiga har du dödat, skall du skona den 
skyldige?
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Fingals önskan att bli dödad nu när han »sett himmelen öppen» villfares inte 
av Ingevard. Kungen säger att han inte förmår göra harpolekaren något och 
han frågar förtvivlad hur denne kunnat handla som han gjort. Fingal svarar:

Emedan jag var en människa. Stackars kung Ingevard, du har alltid hållit mig för en 
gud; nu ser du, vad jag är; en människa sådan gudarna vill hava henne; litet ond, litet 
god.

Kung Ingevard. Icke människa; men Gud eller satan.
Vingal. Stackars kung Ingevard, för dig blev jag satan; för en annan kunde jag kanske 

blivit Gud.

Den förkrossade kungen ber Fingal stanna men denne säger att han skall söka 
sig »bort på vägar, dem ingen beträtt, på stigar som ingen trampat». Han 
framställer detta som ett tvång: »jag måste; gudarna befalla mig.» Han går och 
dramat slutar:

Kung Ingevard (rusar häftigt upp. Förtvivlad.) Fingal!
Vingal (i dörren.) Sök dig en gud i himmelen, kung Ingevard! (Kung Ingevard faller 

ned på bänken. Månljuset faller över honom.)

Månljuset som faller över den ensamme förkrossade Ingevard bildar alltså 
dramats sluttablå. Inslag med månen inramar den sjätte sekvensen liksom den 
andra, vilket ger månljuset en central strukturell roll. Det framstår också som 
laddat med symbolisk betydelse, liksom naturens skönhet tidigare i dramat. 
Men det finns en intressant skillnad. Landskapet laddades med betydelse via 
dialogen, nu är det fråga om en mer fri visuell suggestion. Den enda som talar 
om'månen är Gunhild i hennes redan citerade monolog. Av sammanhanget 
förbinds emellertid månljuset i andra sekvensen med erotik och skönhet, i 
den sjätte med erotik, skönhet och fr. a. död.

Upplevelsen av naturen är ambivalent i dramat. Först när Fingal försöker 
övertyga Ingevard om kärleksgudens allnärvaro i naturen möter man denna 
som genomträngd av och symbol för gudomlig kärlek. I slutet av akten faller 
däremot Ingevard skräckslagen på knä för åskans gud. I andra akten står 
tillvaron i den fria naturen som en högre existensform, men solnedgången kan 
också rymma ett hot. Och i slutakten blir det enda naturelementet — månlju
set — den yttre ramen för en människas undergång. En skön ram, men en kall 
och likgiltig.

Ett schema över sekvenserna i tredje akten ser ut på följande sätt: (1) en 
fokuseringsenhet med Ignoratius och Fingal diskuterande utifrån vad som 
hänt före akten vid Fingals predikan, (2) fyra fokuseringsenheter: två korta 
tablåer med Fingal i månljus som inledning, ett laddat möte mellan Fingal och 
Gunhild som huvudinnehåll och ett kort avsnitt med Gunhild hållande mono
log som avslutning, (3) en fokuseringsenhet med Torulf och Gunhild diskute
rande läget i staten och därmed förberedande sekvens fem och sex, (4) en 
fokuseringsenhet med Ingevard och Gunhild diskuterande religion medan 
Torulf som också är inne på scenen håller sig passiv i bakgrunden, (5) två
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fokuseringsenheter: en med en skara krigare som kommer och överlämnar 
Hjalmar till Ingevard (ett tag koncentreras fokus till Ingevard som har ett par 
avsidesrepliker) och en där Ingevard dödar Hjalmar under det att han håller 
en lång monolog, (6) tre fokuseringsenheter: en inledande tablå med Ingevard 
böjd över Hjalmars lik och fångad i en kägla av månljus, ett avsnitt med en 
slutuppgörelse mellan Ingevard och Fingal — aktens längsta fokuseringsenhet 
— och en avslutande sluttablå med den förkrossade Ingevard ensam i månlju
set.

I tids- och rumshänseende är den tredje akten lika enhetlig som de två 
föregående, när det gäller handlingen är den betydligt mer splittrad. Det finns 
fler personer som gör fler entréer. Bihandlingar tas upp och man möter 
ständigt växlande personkonstellationer. Endast i ett fall — vid övergången 
från femte till sjätte sekvensen — bygger delhandlingen inom en sekvens på 
vad som skett i den föregående. Dessutom utgör sekvens tre som redan sagt 
en förberedelse till fem och sex. I övrigt innebär varje sekvens en ny start. 
Lagerkvist har här i tredje akten skapat en mer komplex dramatisk struktur än 
i de två föregående men detta har också skapat problem för honom. Medan de 
entréer som finns i de två första akterna är väl motiverade, är detta i tredje 
akten endast fallet med krigsmännens. I övrigt bara kommer folk. Och bihand
lingarna förs aldrig framåt, de endast presenteras. Gunhild och Fingal står på 
samma punkt efter sitt möte i tredje akten som de gjorde i andra.

Men dramat har inte bara ändrat karaktär på detta sätt, även den handling 
som är knuten till Ingevard blir i tredje akten av en annan art. Tidigare är det 
ett trosdrama och problemen i Ingevards relation till folket och till Fingal är 
oupplösligt förbundna med hans troskamp. Genom tredje aktens första och 
fjärde sekvens skapas förväntningar att fortsättningen skall följa samma linje 
men med den komplikationen att en officiell kristendom nu konfronteras mot 
Ingevards och Fingals. Men dramat kulminerar sedan som ett hämnddrama, 
något som endast förberetts med ett kort led i början på första akten. I 
trosdramat ställs Ingevard i en serie krisartade situationer där han måste fatta 
beslut, han är svag för känslomässig påverkan men framstår i huvudsak som en 
rationell och viljemässigt handlande person. I hämnddramat är han ett hjälp
löst offer för sitt besinningslösa hat och sin villfarelse att Hjalmar är den 
skyldige. Lagerkvist har egentligen skrivit två dramer om Kung Ingevard den 
starke och knappast lyckats förena dem, även om man redan i första akten blir 
införstådd med en dubbelhet i kungens karaktär. Han tycks ha velat skapa 
både ett idédrama centrerat kring religiösa frågor och något blodtörstigt 
melodramatiskt. När alldeles i slutet på dramat — efter mordet på Hjalmar 
och efter de extatiska utläggningarna om den eviga skönheten -  det åter blir 
tal om tro är det ur en alldeles ny synvinkel. Ingevard har gjort sig en gud av 
Fingal, säger denne, han borde i stället söka sig en gud i himmelen.

Det allra mest problematiska med upplösningen av Lagerkvists drama är 
emellertid att Fingal är mördaren. Den våldsamma reaktionen när harpoleka- 
ren såg fåglarnas blod i början på andra akten skall förmodligen sättas i



samband med minnen av den mördade El ige, men det är en förmodan man 
endst kan göra när man kommit till slutet av dramat. Fingals avslöjanden 
kommer som en totalt oförberedd överraskning och inte nog med det. De 
förvandlar den person, som i början av dramat framstod som en ädel yngling, 
till en helt otrolig hycklare. Han skall först ha mördat Ingevards hustru Elige 
och sedan lugnt och vänskapligt umgåtts med kungen och tröstat denne med 
att berätta om Kristus.

Lagerkvist har gett ett slags författarkommentar till sitt drama genom att 
förse det med ett platonskt klingande motto, hämtat från Oscar Wildes De 
profundis: »Våra tankar tillhöra evigheten, men själva röra vi oss långsamt 
genom tiden .. .»37 Ger detta motto något ytterligare till tolkningen av dra
mat? Finns en underliggande metafysisk uppfattning om att människans trage
di är att hon hör hemma i två världar? Till detta skall jag strax återkomma och 
då med utgångspunkt även från andra texter av Lagerkvist än Kung Ingevard 
den starke.
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8. Lagerkvists ändringsplaner
Som redan nämnts började Lagerkvist endast några få dagar efter det han 
fullbordade manuskriptet i den senare av de två vaxduksböckerna nedteckna 
idéer till förbättringar. Dessa förslag är inte abstrakt hållna utan med ett 
undantag — en entré — har han gestaltat små avsnitt som skulle kunna utgöra 
egna led, fokuseringsenheter eller sekvenser. Det har uppenbarligen varit 
högst naturligt för honom att tänka i enheter på denna nivå.

Föga överraskande finner man att Lagerkvist känt ett behov av en tätare 
strukturering. Han försöker emellertid inte uppnå en sådan genom att rensa 
bort bihandlingar och mer löst infogade motiv utan i stället strävar han efter 
att fastare bygga in olika inslag. Sålunda skulle man få en tidig förberedelse till 
separationen i slutet genom ett samtal i första akten mellan Fingal och Inge
vard. Kungen skulle där berätta om sin bundenhet vid det land där hans fäder 
»byggt och byggt; odlat och odlat och brutit ny bygd». Fingal skulle som 
kontrast och förberedelse tala om sin rotlöshet. Enligt andra ändringsförslag 
skulle temat om Ingevards förhållande till sitt folk mer konsekvent framhävas. 
Fingal skulle måla upp för honom en vision av hur hans frälsta folk skulle 
komma med facklor i vinternatten, och som kontrast skulle Torulf göra sin 
entré i första akten tillsammans med en stor skara beväpnade män bärande 
flammande bloss, något som ytterligare skulle ökat den visuella karaktären i 
denna akt. Och man skulle inte behövt vänta till tredje akten att se Ingevard 
som kung. Intressant är att Lagerkvist i samband med detta ändringsförslag 
överväger om inte Torulf och Gunhild skulle komma in gemensamt. Det

37 Wilde, Oscar, De profundis, sv. övers, av 
Anna Lamberg, 1905,5 . 57.
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tveksamma i att de utan motivering kommer vid skilda tidpunkter skulle 
försvunnit.

En tätare strukturering skulle enligt Lagerkvists ändringsförslag också ska
pas genom att Gunhild-Fingalrelationen förs in redan från allra första början. 
Dramat skulle inledas med att Fingal sitter ensam och spelar på harpan. 
(Musiken skulle höras redan innan ridån går upp.) Efter en stund skulle 
Gunhild komma direkt från en offerfest för Oden, lockad av hans spel. Hon 
berättar att folk tror han är näcken som enligt en gammal sägen försöker 
förgöra varje ny kung av Ingevards ätt. Fingal invänder att han ju endast varit i 
landet en kort tid, till vilket Gunhild svarar:

Väl veta de det, men så säga de att ingen vet vad kropp det onda kan taga sig eller 
vadan det kommer ifrån. — Men det är mest bara för ditt spels skull man talar så, ty 
ingen i landet har nånsin hört något sådant. Och så säga de, att ingen har sådana ögon 
som du, de äro alldeles som källan, där näcken bor. Så säga de, att ditt ansikte är för 
skönt för att vara en människas och din kropp stoltare och vackrare än någon mans . . .

Här skulle alltså redan från början antydas en demonisk sida hos Fingal och ett 
annat ändringsförslag går i samma riktning. Det är tydligt att Lagerkvist 
upplevt bristen på förberedelse till avslöjandena i tredje akten som en svaghet 
och att han försökt avhjälpa den. Fingals spel på harpan som i den ursprungliga 
första akten enbart associeras med den gudomliga musiken i naturen skulle nu 
också förknippas med näcken och det onda. Och Fingals ögon, enligt Ignora- 
tius ett tecken på att han är en guds profet, skulle nu enligt ändringarna också 
associeras till näcken. Den dubbelhet gud-djävul som ursprungligen först 
kommer in i Fingals och Ingevards slutuppgörelse ämnade Lagerkvist tydligen 
genomföra i hela dramat. Med sin av Gunhild påpekade skönhet skulle 
Fingal blivit ett slags byronsk övermänniska.

Gudruns entré i första aktens nytillkomna början skulle vara iögonenfallan
de. Hon skulle bära »en tunn röd dräkt. Utslaget hår, smycken på de nakna 
armarna.» Enligt ett annat förslag skulle dramat sluta med att Gunhild vid 
Hjalmars lik triumferande utbrister att det gick utan trolldryck, och hon 
skulle alltså på något sätt avsiktligt ha bidragit till katastrofen. Liksom Fingal 
skulle Gunhild genom tilläggsförslagen demoniserats. Här tycks en viktig 
inspirationskälla ha varit den trollkunniga Hjordis i Haermaendene pä Helge- 
land. Som nämnts hade Lagerkvist läst detta drama. I fjärde akten av Ibsens 
vikingadrama har Hjordis en entré som är en trolig förebild till Gunhilds. 
Efter att ha utövat trolldom kommer hon in på scenen i en kort röd scharla- 
kanskjortel och med utslaget hår. Det är den demoniska Hjordis som sviken i 
sin kärlek till dramats andra övermänniska, Sigurd viking, driver fram alla de 
tragiska händelser som inträffar i Ibsens drama.38

Lagerkvists ändringsförslag innebär som torde framgått inte bara tillkoms
ten av ett nät nya förbindelser mellan dramats olika delar. Genom demonise-

38 Ibsen, Henrik, Samlede vserker. Mindeudga- 
ve, 19 0 6 -19 0 7 ,1 s. 253.
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ringen av Fingal och Gunhild skulle dramats helhetskaraktär förskjutits på så 
sätt att stämningarna i de två första akterna mer skulle närmat sig dem i tredje. 
Även i strukturen verkar det som om den mer komplexa tredje akten skulle 
fått bilda mönster. Ingevards totala dominans över handlingen i första akten 
skulle upphört och hans betydelse minskat till förmån för Fingal och Gunhild. 
Inslag med dessa två skulle ramat in dramat. Överhuvudtaget verkar Lager
kvist i detta skede mycket mer intresserad av Fingal än av Ingevard.

9. Kung Ingevard den starke och samtida 
scenografi och spelstil
De enda principiella uttalanden av gymnasisten Lagerkvist som direkt berör 
dramatik och teater finns i en uppsats som han skrev vårterminen 1909 om 
Sveriges dramatiska litteratur under 1700-talet. Han har läst på energiskt och 
återger mängder av handboksstoff, men personliga synpunkter saknas därför 
inte. Lagerkvist tar sålunda ställning mot den franska smaken och förklarar att 
kravet på de tre enheterna är en naiv dumhet. (KB L 120: 18 :6 -7 )39 Det är ett 
uttalande som ligger helt i linje med hans allmänna anslutning vid denna tid till 
en romantisk estetik. I ett föredrag om Fröding som han också höll vårtermi
nen 1909 hyllar han Thorilds princip att »varje snille födes till en lagstiftare» 
och framhåller att diktningen bör vara ett personligt uttryck. (KB L 120:43: 1) 
Samtidigt måste man konstatera att Lagerkvists ovilja mot enheterna — de tio 
åren mellan första och andra akten till trots — inte lett till att Kung Ingevard 
den starke fått en fri episodisk form av den typ han kunnat studera t. ex. våren 
1909 på Växjö teater i August Blanches Engelbrekt och hans dalkarlar. Jämför 
man med tids- och rumsförhållandena i de två Mäster Olof-dramerna är det 
versdramat med dess enhetlighet inom akterna Lagerkvist kommer närmast.

Vid analysen av Kung Ingevard den starke har visats att Lagerkvist i hög 
grad satsar på det visuella och inte bara som stöd åt det talade ordet utan även 
som självständigt uttrycksmedel. Han har lagt in ett flertal tablåer varav en del 
är självständiga fokuseringsenheter och därigenom relativt starkt markerade. I 
ett par sekvenser i slutakten ges månljuset en strukturell, inramande, funk
tion. En för hela andra akten inramande uppgift får de tillfällen då antingen 
Fingal eller Ingevard eller bägge tillsammans vänder sig mot fondens natur
skådespel. Det fanns en mycket stark betoning av det bildmässiga i 1800-talets 
och det begynnande 1900-talets teater. Hur långt man i vissa former av 
scenkonst gick för att framhäva det visuella har övertygande demonstrerats av 
Waldekrantz i dennes bok, Sä föddes filmen. Lagerkvist ansluter alltså till en 
bred strömning när han i så hög grad uttrycker sig i bild. Intressant är att en 
typ av tablåer, »frysta bilder», enligt Waldekrantz var en av den kontinentala

39 Lagerroth, a. a. s. 136 h
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melodramteaterns »mer karakteristiska formelement».40 Det är tyvärr svårt 
att avgöra hur mycket av visuell teaterform som kunde förekomma på en 
påver landsortsscen som den i Växjö, eftersom lokalpressens recensioner som 
regel ger så fa upplysningar. Det finns mig veterligt inte heller någon under
sökning av hur frysta bilder och liknande grepp påverkat dramatikerna, t. ex. 
Strindberg (Edit i stelnad pose i Drömspelet, Den okände ritande i sanden i T ill 
Damaskus I, sluttablån i Spöksonaten etc. etc.). Så mycket kan man dock 
konstatera att lokalpressen gärna berömde om den fann något som bildmässigt 
gick utöver det vanliga. Så här skriver Smålandsposten i februari 1909 om 
Fritiof och Ingeborg, dvs. den förut nämnda dramatiseringen a \  Fritiofs saga:

Rikedomen af vackra, tilltalande och dyrbara kostymer var frapperande. De fyra 
scenerierna: I Balderslunden, På Framnäs, På Syrstrand och Hos kung Ring, täflade 
med hvarandra i konstnärlighet och storslagenhet. Särskildt var ett vackert norskt 
berglandskap i olika belysningar, användt som fonddekoration af mäktig verkan.

Här hade man uppenbarligen satsat på fonddekorationen som ett viktigt 
konstnärligt element, precis som Lagerkvist gör i de två första akterna. Och 
liksom han hade man även kombinerat bild med musik:

Sångpartierna och deklamationerna, som ofta beladsagades af ackompagnement, 
gjorde sig förträffligt, och särdeles tilltalande var besvärjningsscenen med dess kör och 
natursceneri, frambesvuret af häxorna och kung Helges onda vilja.41

Vi vet inte om Lagerkvist s&g Fritiof och Ingeborg, men denna tydligen starkt 
visuellt betonade uppsättning hade en osedvanlig framgång i Växjö, storman
de bifall från två fullsatta hus. (Det vanliga var att varje pjäs spelades en gång.) 
När Strindbergs Kronbruden spelades i november 1909 Smålandspos
tens recensent över de alltför enkla sceniska arrangemangen gjorde att man 
missade »mycket af det mest stämningsfulla i stycket». En intressant detalj var 
att kyrkan i slutet framställdes med en skioptikonbild.42

Lagerkvist kan också ha funnit många förebilder genom läsning. Exteriörer 
med naturfenomen som solnedgångar och oväder är vanliga i 1800-talets 
dramatik. Man kan nöja sig med att gå till de få dramer vi vet att han studerat. 
Så inleds femte akten av Mäster Olofs prosaversion på Klara klos ter kyrkogård, 
där det finns öppna gravar. Det är natt och ljus strömmar ut från ett bisätt- 
ningskor. En procession munkar kommer. Månen går upp »röd och ett rött 
sken falla över scenen».43 I fjärde akten av Heermaendene på Helgeland befin
ner man sig vid en havsstrand, där det bl. a. finns en svart nyuppkastad 
gravhög. De som arbetar med denna lyser sig med facklor och ut från ett 
båthus skymtar ljus från en stockeld. Över alltsammans lyser till och från 
månen fram mellan stormdrivna ovädersmoln.44 Det är i denna spektakulära 
romantiska exteriörstil Lagerkvist arbetar vidare. Det var i början av 1900-ta-

40 Waldekrantz, Rune, Sä föddes filmen. Ett 42 Ib 1 1 . 1 1 . 19 0 9 . 
massmediums uppkomst och genombrott, 1976, s. 43 Strindberg SS 2 s. i56 ff.
322 f- 44 Ibsen SV I s. 247.
41 Smålandsposten 22.2.1909.
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let en fullt levande tradition inte bara på landsortsscenerna -  t. ex. i Fritiof och 
Ingeborg — utan även på Stockholmsscenerna. Där skulle den dock snart sättas 
i fråga t. ex. av August Brunius i en artikel, Scenisk utstyrsel, 19 13 :

Särdeles olyckligt är det när med förenade bemödanden åstadkommits ett sådant 
konststycke som månglitter på vatten eller en måne som i ett hackigt lopp vandrar öfver 
en blaskig natthimmel: denna enda rörliga effekt i en absolut orörlig natur frambringar 
en alldeles motsatt verkan mot den åsyftade, nämligen en känsla af hela bildens 
onaturlighet. Öfverhuvud fordras det en större djärfhet och en större enkelhet i 
behandlingen af landskapsdekorationer än den gamla skolan i Sverige varit mäktig.45

Förmodligen hade man på Växjöscenen knappast någon möjlighet att undvika 
den typ av effekter Brunius kritiserar och man kan tycka att Lagerkvist kräver 
orealistiskt mycket av exteriörerna när han i de två första akterna låter dessa 
vara så viktiga för helhetsintrycket. Speciellt åskvädret är tänkt som ett 
ovanligt imponerande sådant. Några scenanvisningar:

En blixt klyver molnen, som samlat sig i fjärran vid havshorisonten, och åskan 
mullrar starkare.

Blixtar fortfara att ljunga och åskan mullrar allt närmare.
En väldig blixt, starkare än alla de föregående klyver molnväggen, och en skarp 

åskknall bryter strax därefter lös.
En ny blixt, oerhörd och flammande, tätt följd av en våldsam knall.

Ett oväder i denna skala hade Lagerkvist knappast sett iscensatt på Växjö 
teater. Det visar sig emellertid att han hade sett ett mycket stort teatermaski
neri utnyttjat just för effekter av denna art. Det var vid ett besök på konst
han tverksutställningen i Stockholm storstrejkssommaren 1909. Till utställ
ningen var knuten en nöjesavdelning med ett par teaterinslag. Det ena var en 
marionetteater. Det andra kallades Johnstowns undergång och var ett slags 
tekniskt fulländat panorama med bl. a. strålkastare. Skeendet kommenterades 
på ett patetiskt-lyriskt sätt av en föreläsare. När Johnstowns undergång hade 
haft premiär skrev signaturen Yorrick i Svenska Dagbladet bl. a.:

Äntligen står ofvannämnda »scenografiska framställning» färdig inför en häpen 
nöjespubliks ögon. Men det har varit ett grufligt hufvudbry att på »elektro-mekanisk» 
väg i miniatyr ge en repetition af den afsedda katastrofen då ju denna i sin ryslighet 
omfattar nästan allt som kan tänkas af naturfenomen med undantag möjligen för 
jordbäfning. Spektaklet kräfver också en scen som uppgives vara den största i Sverige,
4 fot bredare än operans. /------ / Husen ekläreras och från den rikt illuminerade
kyrkan /------- / höres sång ljuda från någon veteran. Slutligen uppträder månskenet
och stjärnorna tindra som vaksamma vaktare öfver den »dömda staden». /------- /

Trots stjärnornas vaksamhet inträffar emellertid det grufliga. Störtflod, storm, slag
regn, åska, blixt, skydrag, vådeld explosioner m. m. afveckla sig under en hemsk 
växling af kolsvart natt och blixtljus dag.46

Från utställningen skrev Lagerkvist i kåserande ton vad som närmast förefaller 
vara ett slags skrivövning för journalistyrket:

45 S v D  1 8 . 1 1 . 19 13 . S vD  21.6.1909.
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Till de ädlare njutningarna far väl hänföras »Johnstowns undergång» ett hjärtslitan- 
de drama med åskväder, översvämning och rysligt regnväder i en akt, tillräckligt 
gripande för att röra det hårdaste stenhjärta. Finsmakare hänvisas dock till mario
nett-teatern, som torde stå på ett »högre plan». (,Skisser frän utställningen, KB L 
120: 79: 1)

Lagerkvist var liksom Yorrick i SvD rätt ironisk inför vad han fick se. Det 
hindrar inte att han fick en lektion i vilka tekniska möjligheter som stod den 
samtida teatern till buds och detta sex år innan han 19 15  såg uppsättningar av 
Reinhardt. Det är troligt att han i Kung Ingevard den starke sökt konstnärligt 
utnyttja lärdomarna. En direkt överensstämmelse ligger i att även Lagerkvist i 
slutet av första akten gestaltar en »hemsk växling af kolsvart natt och blixtljus 
dag».

En speciellt intressant belysningseffekt som Lagerkvist utnyttjar i Kung 
Ingevard den starke är riktat ljus. Han gör det i slutet av första akten då 
Ingevards ansikte plötsligt lyses upp och i den tredje då månen i tur och 
ordning skiner direkt på olika personer. Vid sidan av den tekniska uppvis
ningen med Johnstowns undergång och eventuella liknande effekter på Växjö 
teater (t. ex. i Kronbrudens spökscener) finns det här anledning att peka på en 
trolig läsinfluens, från Wildes Salome. Såväl när det gäller motiv som stämning 
och ljuseffekter verkar Lagerkvists slutakt delvis vara inspirerad av Wildes 
enaktare, som utspelas nattetid och i månsken. Så här talar Salome när hon 
står med Johannes blodiga huvud:

Ah, du ville icke låta mig kyssa din mun Johannes. Ser du, jag vill kyssa den nu.
/------- / Alla andra män voro mig förhatliga. Men du var skön! Din kropp var en
elfenbenspelare på silfverfötter. Den var en trädgård, full af dufvor och liljor af silfver. 
Den var ett silfvertorn, täckt med sköldar af elfenben. Intet i världen var så hvitt som 
din kropp. Intet i världen så svart som ditt hår. I hela världen var intet så rödt som din 
mun.

På Herodes order släcker slavarna sina facklor. Samtidigt far ett moln över 
himlen och scenen blir helt mörk. Salome utbrister efter att ha kysst Johannes 
mun: »Det var en bitter smak på dina läppar. Var det en smak af blod.» En 
stråle från månen bryter igenom molnen och faller på henne.47 Här har man en 
motsvarighet till den makabra eroticismen och esteticismen i Ingevards och 
Fingals minnesbilder av blodet på Eliges döda vita kropp. De hör hemma i 
sekelskiftets dekadenta strömning. Man har också en direkt parallell till 
effekten att månljuset direkt faller på en person.

Wildes drama hade 1906 översatts till svenska och operaversionen med 
Richard Strauss musik väckte stor uppståndelse när den spelades i Stockholm 
1908. Även andra sidor av Wildes författarskap var aktuella. Så hade ungsocia
listernas tidning Fram hösten 1909 en stor artikel om Wilde som socialist. På 
Växjö teater hade ett par Wildekomedier spelats våren 1907 och en film,

47 Wilde, Oscar, Salome. Sorgespel i en akt, sv. 
övers, av Edvard Alkman, 1906, s. 107 ff.
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Salome, annonserad som »stor opera» spelades på Växiö Biografteater i januari 
1908.48 Lagerkvists intresse för Wilde visas av hans redan citerade motto 
hämtat från Wildes bok från fängelsetiden, Deprofundis, översatt 1905.

Den primära bakgrunden till Lagerkvists starka betoning av det visuella 
torde som jag sökt visa vara att finna i en i samtida teater och dramatik 
fortfarande levande spektakulär romantisk stil. Genom Johnstowns undergång 
hade han åtminstone en direktkontakt med den ytterst visuellt och tekniskt 
inriktade melodramtradition som kom att föras vidare genom filmen. Men det 
är inte bara när det gäller teater Lagerkvist framhäver det bildmässiga. Det var 
för honom en mer generell estetisk princip. I Frödingföredraget våren 1909 
skriver han att det är en författares uppgift att i ord skapa en tavla som står 
levande för läsarens ögon. Men det är inte det naturtrogna i tavlan som är det 
viktiga utan att denna förmår uttrycka något som författaren känt:

Liksom varje målare, som trängt långt in i sin konst förstår att det i varje landskap 
icke är det påtagliga, det vi se omedelbart, kunna taga på och röra vid, som är det 
väsentliga för oss, utan det som ligger bakom, det som binder samman alla detaljer till 
ett och på så sätt trycker sin färg över allt. Det är genom denna stämning över en 
tavla, som målaren tvingar att stämma åskådarnas hjärtan i samklang med sitt eget. (KB 
L 120 :43: i)49

Det var nog även på teatern ett mål för Lagerkvist att det visuella skulle 
»stämma åskådarnas hjärtan i samklang» med dramatikerns.

Frödingföredraget är intressant också därför att det visar hur benägen 
Lagerkvist redan vid denna tid var att föra över resonemang från en konstart 
till en annan. Ett litet annorlunda exempel, där också teatern är inbegripen, 
finner man i ett brevuttalande tre kvarts år efter Kung Ingevard den starke, dvs. 
i september 19 10 . Där kommenteras ett utlåtande av Karl-Erik Forsslund om 
en av Lagerkvists noveller. Forsslund ansåg att motivet förde tankarna till 
Frödings En morgondröm: (I brevet experimenterar Lagerkvist liksom i dikt
ningen från hösten 19 10  och framåt med olika varianter av radikal nystav
ning.)

Det är sant att en detalj i fånddekorationen till berättelsen-tavlan återfinnes hos Frö- 
ding. Män dänna detalj är något, hela mänsklighetens ägendom åkk jag måste använda 
dän för att få en strålande jus bakgrund till dän svarta förgrunden vilken innehåller 
tavlans tanke.50

Lagerkvist talar alltså här om berättelsen som en »tavla» som rymmer en 
»tanke». Det är en formel som skulle kunna göra tjänst som definition redan

48 Scenisk konst 1908, nr 10, s. 2f. Oskar Wilde 
som socialist av sign. H. W., Fram okt. 1909, s. 
12 ff. Mister Ernst och En idealisk äkta man 5.4. 
resp. 18.5. 1907. (Enligt Smålandsposten där 
filmen annonserades 2 7 .1.19 0 8  men ej recen
serades.)
49 Avsnittet finns citerat av Karahka a. a. s. 
285 not 37, där också ett referat av föredraget
finns.

50 Brev från Pär Lagerkvist till Gunnar La
gerkvist 20.9.1910. (KB L 120:2) Karl-Erik 
Forsslunds brev till Pär Lagerkvist 10 .9 .19 10  
finns också bevarat (KB L 120: 1). Det är upp
enbarligen en av novellerna i Gud  (KB L 
12 0 :5 2 :1-2 )  som Lagerkvist sänt Forsslund 
för utlåtande.
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för tablåerna i Kan g In gevar d den starke, samtidigt som den åter visar hur 
Lagerkvist i början av sin författargärning eftersträvade en visuell verkan 
också i annan diktning än dramatik.

Vid jämförelsen mellan prosautkasten och dramats första akt framhöll jag att 
Lagerkvist hade en tendens att förstora upp när han anpassade sitt stoff för 
teatern. Går man systematiskt igenom dramats relativt täta anvisningar om 
grupperingar, rörelser, gester, röstkaraktärer och liknande bekräftas detta 
intryck. Lagerkvist anpassar sig givetvis till situationernas växlande krav men 
han har en förkärlek för ett mycket kraftigt utspel. Låt oss först se på ett 
exempel från ett monologavsnitt. Det är från tredje aktens femte sekvens och 
inleds när Ingevard börjar tro att Hjalmar är den person han tidigare sökt som 
El iges mördare:

Kung Ingevard (för sig själv.) Det är han! Nej det kan inte . . .  (Granskar fangen. 
Denne höjer huvudet.) Jo , det är han . . .  han .. .!  (Till krigsmännen.) Gå härifrån, 
lämna honom ensam med mig! (Krigarna gå, sist även Torulf och Gunhild. Därefter: 
Konungen framför fången.) Äntligen, äntligen . . .  (Drar dolken.) Du har målat dig i 
synen för att bedra folket, mig bedrar du inte; det var du, som tog Elige . . .  (Rusar på 
honom och kastar kull honom.) Mördare, rånare, du skall dö, dö, dö .. . !  (Överhöljer 
honom med hugg.) Djävul, satan, är du död än; vid alla helvetets djävlar ska inte dina 
sår svida i helveteslågorna . . .

Våldsamma ord och våldsamma handlingar skall här samverka. För oss ligger 
det ju dessutom något teatraliskt redan i sättet att verbalisera tankar i avsides- 
repliker och monologer.

Nästa exempel är ifrån ett dialogparti. Det är i andra aktens andra sekvens 
när Fingal just frågat Gunhild om hon verkligen kommit upp till bergen för att 
säga honom att han är vacker:

Gunhild. Ja  . . .  nej . . .  nej, det var inte därför, men när jag såg dig . . .  men det var 
inte därför . . .  (Häftigt. Ser sig omkring.) Är min bror här?

Fingal (tar några steg mot hyddan.) Ja, jag skall gå efter honom.
Gunhild  (häftigt. Håller honom tillbaka.) Nej . . .  nej . . .  inte än! Jag vill tala med dig 

först ensam .. .
Fingal. Vad vill du då mig?
Gunhild (lågt.) Det var något . . .  (Häftigt.) Men har du då ingenting att säga mig?
Fingal (kallt.) Jag? Nej! Jag har glömt dig!
Gunhild (häftigt. Stiger närmare honom.) Det ljuger du, Fingal!

Flertalet repliker skall här sägas »häftigt», en »lågt» och en »kallt». Det finns i 
Lagerkvists drama en koncentration till ett fåtal angivelser om hur saker skall 
sägas. Av totalt ca 60 noteringar svarar »lågt» för 18 och »häftigt» för 12. Med 
»hög» eller »höjd röst» är också vanligt liksom »med förändrad röst». Man 
kan ana en — medveten eller omedveten — anpassning till stående spelkon
ventioner här liksom i de talrika pauseringsangivelserna och i vissa rörelse
angivelser. Det är vanligt att personer som Gunhild vid sin sista replik i citatet 
för att ge eftertryck åt vad de säger träder närmare den de talar till och att de
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går fram och tillbaka på scenen när de är upprörda.51 Man bör i detta samman
hang inte heller glömma de expressiva frysta poserna i vissa av tablåerna.

Ett rörelsemönster är av ett speciellt intresse trots att det bara förekommer 
fyra gånger: två i det inledande samtalet mellan Fingal och Ingevard, en i deras 
samtal i andra akten och en i slutuppgörelsen mellan de två. I samtliga dessa 
fall reser sig Fingal medan Ingevard förblir sittande. Stående predikar här 
Fingal de för honom centrala idéerna: om kärleksguden i naturen, om Ragna
rök och en ny värld, om att varje människa måste söka sin egen livsväg och 
bäst finner den i naturens ensamhet och om den eviga skönheten. Det blir på 
dubbelt sätt ett tal direkt till en publik: till den sittande Ingevard och till 
publiken sittande i salongen. Den fråga man måste ställa sig är om Lagerkvist 
har kvar benägenheten från dramaförsöken 1906 att genom gestalterna »mis
sionera» hos publiken. Är Fingals åsikter också Lagerkvists egna? Det är en 
problematik vi strax skall återkomma till.

Med de våldsamma orden och det våldsamma utspelet, med de stående 
spelkonventionerna och de expressiva frysta poserna i tablåerna och med sina 
monologer och avsidesrepliker är spelstilen i Kung Ingevard den starke teatra
lisk på ett sätt som är oss totalt främmande. Man bör emellertid hålla i minnet 
den seghet varmed en romantisk skådespelarkonst hade hållit sig kvar i svensk 
teater. Skådespelarna använde gärna stora åtbörder och övertydlig mimik när 
det gällde klassiska tragedier, historiedramer och andra pjäser av liknande typ. 
Deklamatoriskt patos var vanligt och man sparade inte på effekterna.52 I 
särskilt hög grad gällde detta landsortsteatern. I Öppna brev till Intima teatern 
talar Strindberg om »det patetiska överdrivna, stora tagen, onatur, vräkighet, 
allt vilket numera kallas ’landsort’».53 Hur ett kraftigt utspel även i samtids- 
skådespel inte bara accepterades utan även sågs som något självfallet positivt 
kan belysas av Smålandspostens recension av Strindbergs Vädren på Växjö 
teater hösten 1907. Pjäsen kritiserades som överspänd och onaturlig varefter 
recensenten fortsätter:

Men att ett dylikt rafflande stycke måste åstadkomma stor dramatisk effekt är ju helt 
naturligt./------- /

Direktör Vrithiof som fadern-ryttmästaren har förvisso nedlagt mycket och samvets
grant arbete för att, såsom här skedde, göra något storslaget och gripande af sin svåra 
roll. Han målade den olycklige, utpinade och slutligen halft vansinnige maken med så 
bjärta färger, att man måste ryckas med och känna verklig medkänsla.54

Även för Stockholm gällde att det endast var en teater som vid denna tid mer 
konsekvent gick in för en lågmäldare spelstil, och det var Strindbergs och 
Falcks Intima teater.55

51 »Påfallande ofta använde skådespelarna
’färd igg jord a’ gester och ansiktsuttryck för att
gestalta vissa känslotillstånd, något som lätt
gav ett rutinmässigt intryck.» (Engel & Janzon
a. a. s. 13) Samma förhållande torde gällt även 
för rörelsemönster och sätt att säga repliker.

52 Engel & Janzon a. a. s. 13.
53 Strindberg SS 50 s. 136.
54 Smålandsposten 10 .10 .1907.
55 Jfr Engel & Janzon a. a. s. 24 f.
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En sida av det teatraliska i Kung Ingevard den starke skapas av att Lagerkvist 
ansluter till ett i 1800-talsdramatiken vanligt mönster med speciella scener för 
skådespelarna att briljera i. Det finns vad han i ett uppsatsuttalande om Ibsen 
kallar »stora» scener. {Havet, KB L 120: 18: 9) I Ingevards roll finns en sådan 
när Hjalmar dräps, i Fingals när han avslöjar att han mördat Elige. Och ett 
mycket teatraliskt spel hålls uppe även i den efterföljande påtagligt sentimen
tala slutuppgörelsen mellan de två vännerna. Även om Lagerkvist redan 
tidigare vid flera tillfällen tillgripit deklamatoriskt patos och kraftiga åtbörder 
är det i tredje aktens senare del sådana drag kulminerar.

Det saknar inte intresse att Lagerkvist använder begreppet »stor scen», inte 
»obligatorisk scen» (scène à faire). Det påtagliga är ju att kulminationen i 
tredje akten med de stora spelscenerna endast i begränsad omfattning orga
niskt växer fram ur den föregående handlingen.

10. Kung Ingevard den starke och Lagerkvists 
idéutveckling
Forskningens bild av den mycket unge Lagerkvists idéutveckling innan 
KB-materialet blev känt kan kort sammanfattas sålunda. Först omfattar han 
hemmets kristna uppfattning och är fientlig mot socialismen. Därefter leder 
kontakten med vad han i Gäst hos verkligheten kallar den nya läran, dvs. 
darwinismen, till en djupgående kris och hans livsåskådning blir naturveten
skapligt orienterad och religiöst och politiskt radikal. En avgörande roll spe
lar härvid biologiundervisningen om darwinismen i andra ringen, dvs. 
1907-1908. Källmaterialet till denna uppfattning var ett par relativt tidigt 
kända politiska dikter från skoltiden, den självbiografiska romanen Gäst hos 
verkligheten från 1925 och upplysningar Sven Linnér fått från Pär Lagerkvist 
under 1940-talet.56 Några dikter som Lagerkvist först fick publicerade i en 
Motalatidning 1909 och som sedan blev kända genom att de omtrycktes 1941 
har kommit vissa forskare att mycket kort konstatera att i dem finns formule
ringar i den svenska romantiska idealismens anda.57 Men ingen tycks ha

56 Denna bild skapades av Erik Hörnströms 
bok Pär Lagerkvist. Frän den röda tiden till Det 
eviga leendet, 1946, s. 66f., och fr. a. Sven Lin
nérs redan nämnda uppsats Pär Lagerkvists 
barndomsmiljö, Samlaren 1947, s. 59ff. Bland 
de många som anslutit kan här nämnas de se
naste monograferna: Malmström, Gunnel, 
Menneskehjertets verden. Hovedmotiv i Pär La
gerkvists diktning, 1970, s. 20, och Robert D o
nald Spector, Pär Lagerkvist, 1973, s. I 5·
57 Manfred, Axel, Pär Lagerkvist och Heiden- 
stam, OoB 19 4 1, s. 233 ff. I en av de här om
tryckta dikterna, Himmelens stjärnor, finns två 
visioner av stjärnorna. Enligt den ena är dessa

»blott världar, som vridas likt vår i ring / av 
ödet — detsamma för alla», enligt den andra 
»himmelens gudaljus / som stolta i rymderna 
brinna, / som skulle mig höja ur jordens grus / 
om blott mig ett sken kunde hinna.» Hörn
ström skriver i a.a. s. 45 helt kort utifrån dessa 
dikter att en pendling mellan romantik och 
naturvetenskap anger Lagerkvists utgångsläge. 
Peter Hallberg citerar ur Himmelens stjärnor i 
en not till Stjärnsymbolen i Pär Lagerkvists lyrik 
i Göteborgsstudier i litteraturhistoria tillägnade 
Sverker Ek, 1954, s. 338, och tillägger att här 
finns »redan något av den karakteristiska 
spänningen eller dualismen i L:s stjärnsymbo-
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observerat att här finns ett problem: Hur kommer det sig att den unge 
darwinisten skriver romantiskt idealistiska dikter?

I Liisa Karahkas inledningsvis nämnda avhandling om Lagerkvists lyrik 
utifrån det nya KB-materialet finns ett par viktiga nyanseringar av den tidigare 
bilden. Hon konstaterar utifrån Lagerkvists dagböcker att ett religiöst tvivel 
finns hos honom så tidigt som i början av 1906. Och hon ger från den nu 
tillgängliga opublicerade ungdomslyriken flera nya exempel på en idealism i 
romantikens anda. Samtidigt ansluter hon sig till kärnpunkten i den äldre 
uppfattningen:

Linnér anger den avgörande faktorn för det religiösa tvivlet: biologiundervisningen. 
Vid denna tid infördes Darwins utvecklingslära i skolans undervisning. Lagerkvist har 
på Linnérs förfrågan meddelat, att det är darwinismen han åsyftar, när han i Gäst hos 
verkligheten talar om ’den nya läran som man fick i sig, den som sopade bort Gud och all 
förhoppning’ och att det var biologilektorn i andra ringen, 1907/08, som förmedlade 
kunskapen.

Den religiösa kampen följdes av en trotsig radikalism.58

Men inte heller Karahka reser frågan hur det kommer sig att Lagerkvist efter 
detta så avgörande darwinistiska inflytande skriver romantiskt idealistiska 
dikter. Gång på gång återkommer hon sedan i fortsättningen av sin avhandling 
till den »darwinistiska chocken».59

Den analys jag här gett av Kung Ingevard den starke gör dock att frågan om 
naturvetenskaplig livssyn kontra en idealistiskt metafysisk anslutande till den 
stora svenska romantiska diktartraditionen hos Lagerkvist under dennes skol
år inte längre kan skjutas åt sidan. De idémotiv i dramat som framstår som 
mest väsentliga och som teatermässigt framhävs genom att Fingal predikar 
dem stående för Ingevard och publiken hör ju alla hemma i den metafysiskt 
idealistiska sfären: tanken på något gudomligt i eller bakom naturen som 
människan kan nå genom att försjunka i landskapets skönhet, drömmen om 
en helt förändrad värld: ett slags Guds stad där kärleken ensam råder, tanken 
att det är den individuella människan som i sin ensamhet i naturen lättast har 
att nå fram till en högre form av kunskap och tron på en skönhet upphöjd över 
tid och rum, en skönhet där man ser »himmelen öppen». Därtill kommer att 
Fingal när han vänder sig mot folket i dalen ger en typiskt romantisk idealbild 
av hjälten och siaren:

Men stiger bland dem fram en man av styrka och kraft, en stridsman utan lyte och 
men till hjälte boren, en man med högburet huvud och siarblick, då draga de honom

lik». Utifrån Hallbergs not talar Staffan Berg
sten i Jaget och världen. Kosmiska analogier i 
svensk i^oo-talslyrik, 19 7 1, s. 55, om »en 
stilövning i den platoniserande romantikens 
manér».
58 Karahka a.a. s. 1 6 f., 24. Beträffande 
1907-08 skriver Karahka s. 18 att i några dik
ter finns förebud till kampdiktningen »även

om dikterna ännu inte är socialistiska utan ro
mantiskt individualistiska». Enligt min mening 
är även Lagerkvists kampdiktning från de se
nare skolåren i höggrad »romantisktindividua
listisk», något som Karahka också är inne på 
s. 28, 30.
59 Ib s. 4 1, 147, 161.

6—774431  Sa mlaren
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till tinget och taga upp stenar för att driva honom bort. Och han måste fly till bergen 
och ensamheten.

Fingal själv motsvarar endast delvis denna idealbild. Han är ovillig att ta upp 
kamp och drar sig snabbt undan. Han är siaren men inte hjälten. När han och 
Gunhild demoniseras mot slutet av dramat och i tilläggsförslagen rör sig ju 
Lagerkvist också inom en romantisk tradition.

Mot detta kan vägas att trots dramats stora rikedom av idémotiv är det 
endast vid ett tillfälle som man eventuellt finner spår av en mer naturvetenskap
lig människouppfattning. Det är i en kort replikväxling i tredje aktens andra 
sekvens:

Vingal. Du är ett djur!
Gunhild. Tror du inte vi äro det alla, Fingal harpolekare?

Och mottot från Wilde pekar mot möjligheten till en helhetstolkning av 
dramat utifrån en kristet och platonskt färgad dualistisk människo- och världs
uppfattning. Det utgör sista meningen i följande avsnitt i De profundis:

Långt i fjärran, som en pärla utan fläck, kan man se Guds stad. Den är så underbar, 
att man tycker ett barn kunde nå den en sommardag. Och ett barn kan det. Annorlunda 
är det med mig och mina likar. Man kan förstå en sak i ett enda ögonblick, men den går 
åter förlorad under de långa timmarna, som följa på fötter av bly. Det är svårt att 
behålla de höjder, som själen kan uppnå. Våra tankar tillhöra evigheten, men själfva 
röra vi oss långsamt genom tiden;60

Det är sannolikt att Lagerkvist med sitt val av motto velat peka mot en djupare 
tragik i dramat än den som är knuten till det melodramatiska hämndmotivet: 
en människans tragedi. Det är bara i ögonblickets visioner eller i dunkla aning
ar en högre värld träder fram för Fingal och Ingevard. Deras tragedi är att de 
hör till två världar: tankens högre och tidens lägre. Den ambivalens i natur
upplevelsen i dramat jag tidigare påpekat kan här ges en delförklaring. Å ena 
sidan ger naturens skönhet en symbolisk kunskap om en högre tankens värld, 
å andra sidan är naturen en del av tidens välde.

Utifrån en tolkning som den jag nu föreslagit har dramat en idémässig 
grundstomme som kommer till uttryck inte bara i personernas yttranden utan 
även i hela den fiktiva värld som gestaltats. Fullt enhetligt är dock inte 
dramat idémässigt. Liksom när det gällde den dramatiska uppbyggnaden finns 
det svårigheter att förena vissa inslag med andra. Till detta återkommer jag 
senare.

Man har alltså inte bara de inslag av en romantisk idealism i enskilda dikter 
som tidigare forskning påpekat utan även det i särklass mest omfattande och 
betydande diktverket från hans skoltid är präglat av en metafysisk livs- och 
människouppfattning av romantiskt-platonskt slag. Den fråga som naturligt 
uppstår är vad hans övriga bevarade produktion från skoltiden har att ge. 
Finns här mer av samma slag? Finner vi här någon darwinism?

60 Wilde a. a. s. 56f.



Jag har nämnt att Karahka påvisat att Lagerkvists religiösa tvivel kom redan 
före läsåret 1907-08 och biologilektorns undervisning om darwinism. Tvivlet 
sätter spår redan i dagboksanteckningar i januari 1906. Av stort intresse om 
man vill finna vilka livsåskådningsalternativ som var aktuella för Lagerkvist är 
en dagbok, Unga tankar, med anteckningar fr. o.m. 1.12 .190 6  t. o.m. 
15 .2 .1907. (KBL 12 0 :4 :1—2) Han slits här mellan sina »fäders tro» och 
»fritänkarens världsbild», tron på »slumpen». Han säger sig älska sin »kära 
barnatro» men kan inte acceptera den bokstavliga Bibeltro man tycks ha krävt 
i konfirmationsundervisningen. Han säger sig inte veta vilken som är riktigast, 
Bibelns skapelseberättelse eller Kant-Laplaces kosmogoni från slutet av 
1700-talet, som en lärare presenterat i skolan. Han vill inte tro på något för att 
andra gör det, utan han vill »tänka fritt». Detta uppror mot auktoriteter för 
honom dock inte till en naturvetenskaplig världsuppfattning. Han finner 
också en gräns för vad naturvetenskapen förmår förklara:

Och jag har tyckt att min ande har irrat omkring i rymden sökande efter något 
oförståeligt men stort, som jag icke kunde se emedan det skymdes undan av de många 
världarna. Det var som om min själ drogs hän till detta outgrundliga men som om 
denna dragningskraft motverkades av världarnas. Jag är icke längre fritänkare ty jag 
tror på en makt bakom naturlagarna och materian, fastän jag ej vet om denna makt är 
de kristnas Gud eller något annat. (17 .1.19 0 7)

Här finns alltså en upplevelse av en dualism världarna — det outgrundliga. 
Lagerkvists tro på en makt bakom naturlagarna gör det möjligt för honom att 
på nytt försona sig på kristendomen. Men han vill inte längre tro på allt som 
står i Bibeln utan på »syftet och andan» i kristendomen. (15.2 .1907)61

Lagerkvists tidigaste impulser från svensk romantisk diktning ligger också 
före 1907-08. De hänger samman med den patriotism vi mötte i dramaförsö
ken 1906. Tegnér var för honom tidigt en förebild.62 Det är dock oklart när 
platonska tankegångar började spela en roll för honom vid sidan av kristen
domen. De i detta sammanhang intressantaste texterna är tyvärr odaterade. En 
av dem heter Ungdomen, livets vår. Den är skriven med nystavning vilket ger 
en bakre gräns vid början av 1907.63 Det finns både formuleringar och 
tankegångar 1 denna betraktelse som ligger nära dem i Unga ord och förmodli
gen är inte heller avståndet i tid långt. Våren 1907 är en trolig tillkomsttid. 
Lagerkvist hävdar i Ungdomen, livets vår att människans förbindelse med 
»gudomsväsendet» är starkast i ungdomen. Motpolen till guddomsväsendet är 
materien till vilken människosjälen är bunden:

Liksom blomman i våren suger och suger näring av jorden, så hämtar den unga 
människosjälen mer och mer näring från Gud. Och vad är då denna näring? De ädla 
idéerna, de ädla tankarna. Människosjälen, en gnista av guddomsväsendet, bunden vid
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61 Dagboken är tryckt i Antecknat s. 23 ff. ning. Då dagboken är daterad 12.3.1907 me-
62 Karahka a. a. s. 15 f. dan anteckningarna börjar 1.12 .19 0 6  är den
63 Under 1906 använder Lagerkvist fortfaran- förmodligen en renskrift, 
de gammalstavning. Unga tankar har nystav-
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materien kan, om den vill, få tillskott av sitt ursprung, och detta allra mest i ungdomen.
(KB L 120: 43: 2)

Vägen att få ett sådant nytillskott är »fritt tänkande», ett nyckelbegrepp som 
alltså här återkommer, och Lagerkvist är angelägen att framhålla att det inte 
innebär fritänkeri i betydelsen förnekande av Gud. Trots talet om Gud är det 
dock knappast en i traditionell mening kristen livsuppfattning han uttrycker. 
Det är ädla idéer och ädla tankar som skall hämtas ur guddomsväsendet. I 
avslutningen av Lagerkvists betraktelse får den idealistiska metafysiken for
men av ett utvecklingstänkande. Utvecklingen, dvs. den andliga, är det »stora 
i livet». Ungdomen har de nya idéerna, den för utvecklingen framåt och den 
bör inte hindras. Det är i denna idealistiska form vi först möter ett utveck
lingstänkande hos Lagerkvist inte i darwinistisk.

Det största genomslaget hos Lagerkvist för en idealistisk metafysik motsva
rande den i Kung Ingevard den starke finner man dock betydligt senare än den 
troliga tillkomsttiden för Ungdomen, livets var. Det är under 1909, alltså det år 
dramat växte fram. I uppsatsen Havet från hösten detta år sammanställer han i 
inledningen havet och människan:

Havet — det är det sublimaste i naturen omkring oss. Människan — det är det 
stoltaste och skönaste i skapelsen.

Därefter går Lagerkvist över till havets betydelse för människans andliga 
utveckling.

Det folk, hos vilket det gudaborna i människonaturen vuxit stoltast och skönast 
fram, forntidens greker, var ett sjöfolk, som levde sitt liv vid och på havet. Det kan väl 
ej gärna betvivlas, att dess höga kultur, dess skönhetsmättade religion ej skulle kunnat 
uppstå t. ex. i det innersta av Ryssland. Ett Kina skulle kanske kunnat skapas där, men 
icke ett Grekland. Det behövdes havets fria horisont och mystiska storhet till att dana 
ett folk, bland vilket en Sokrates och en Plato skulle kunna födas.

Det är en hyllning till den grekiska kulturen i den svenska idealismens anda 
och man kan fråga sig om Lagerkvist nu också sökt sig till Platons skrifter. 
Tyvärr ger KB-materialet inte några upplysningar härom. Lagerkvist fortsätter 
med en exposé över hur »havets underbara mystik utövat sin sällsamma kraft» 
på skilda författare. När det gäller Strindberg återger Lagerkvist i linje med 
uppsatsens huvudtendens vad denne skrivit om sitt första möte med havet: 
»Det var icke jorden, det var något annat! Vad var det? Ett ancestralt minne? 
Vet inte!» Lagerkvist avslutar därefter sin uppsats med en egen dikt. Den 
berättar en myt om att människorna var alltför jordbundna. Gudarna skapade 
då havet och havets våg speglade det himmelska. Så fick människan något som 
kunde höja henne över »stoftets grus»:

Den speglade solens strålglans 
och himmelens höga blå 
och skimrande sommarskyar 
som högt över jorden gå
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Och sökande människosläkte
den höjde ur stoftets grus
och skänkte en bild från höjden
från himmelska gudars hus. (KB L 120: 18: 9)64

Det finns många förbindelselänkar mellan Havet och Kung Ingevard den starke. 
En uppenbar är ju havssymbolen som i uppsatsen är ännu mer laddad med 
associationer än i dramat. Det finns i Havet också något av samma ljust idealis
tiska syn som Fingal har i början av dramat när han predikar om det gudomli
ga i naturen. Däremot rymmer uppsatsen inget politiskt perspektiv. Motsva
righeter till Fingals kiliastiska vision av en ny värld kan vi dock finna i 
Lagerkvists samtida kampdiktning, t. ex. Så sant från januari 1910:

Så sant vi fått makt i det tysta drömma 
om himmelska skönhetsland, 
så sant vi i själens fördolda gömma 
en flammande gudabrand 
så sant skall det ädla vi innerst äga 
oss resa ur neslig skam, 
likt flammande facklor oss vägen säga, 
som leder till ljuset fram.

Så sant det finns hjärtan som trotsigt brinna, 
och armar och bröst av stål; 
så sant skall vårt släkte till slut dock hinna 
sitt himmelska sköna mål!
(Sånger i sol och sorg, KB L 120: 78: 1)

Ett uttryck som »flammande gudabrand» är inte enbart ett dekorativt bild
språk, det är laddat med mening utifrån Lagerkvists metafysiskt grundade 
människosyn. Människans »himmelskt sköna mål» skall förverkligas här på 
jorden. Konkreta, aktuella politiska och sociala förhållanden tangeras knap
past i Lagerkvists kampdikter från denna tid, lika litet som i Fingals vision om 
en ny jord.

64 Karahka behandlar a. a. s. 23 b uppsatsen 
och dess avslutande dikt ehuru hon utgår från 
en kladdversion (KB L 120: 18: 15) i stället för 
den inlämnade renskriften (18: 9). Hon hänvi
sar till följande passus vilken som synes rym
mer en annan version av sammanställandet av 
havet och människan än den jag citerat: »Den 
som skriver detta, tror att det finnes mycket — 
mycket mera än vi ana — i människosjälen, 
som vi kunna se återspeglat och ofta kanske 
förklarat i naturen omkring oss. / Havet — det 
är det egendomligaste i naturen, det väldigas
te, jordens själ. / Människan -  det är det 
stoltaste, det skönaste i skapelsen.» Och Ka
rahka citerar även Lagerkvists ord att vi »upp
fatta alldeles för litet av symboliken i natu
ren.» Hon tolkar detta som ett utslag av en 
»korrespondenslära, som kan ses som ett tidigt

utslag av Lagerkvists livsmystik». Detta är så 
vitt jag kan finna en föga rimlig tolkning. För 
mig framstår det klart att uttalandena bör sät
tas i samband med en dualistisk livsåskådning 
av metafysisk art. Eljest blir den avslutande 
dikten om att höja »sökande människosläkte» 
ur »stoftets grus» genom »en bild från höj
den» ett brott mot det föregående inte en 
logisk kulmination. Och märk hur Lagerkvist 
talar om » m ä n ni s k osjälen » och »jordens själ». 
/Min kurs./ I den första av uppsatsens två 
kladdversioner förekommer dessutom följ
ande romantiska syn på stora män: »Detta 
har skrivits för att visa att det finns ett släkt
drag, gemensamt för (hos) havet och mänsk
lighetens stora män, ljusförarna, som så att 
säga fått något mera av gud i själen än (de) 
andra dödliga.»
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Av de många dikter från 1909 där en metafysiskt idealistisk människosyn 
gör sig gällande vill jag här bara peka på en, Min dyrkan. Här möter vi inte 
ljussynen från Havet eller framtidstron från Sä sant utan den tragiska dubbel
heten i människans existens. I de två första stroferna betonas hur skönheten 
speglar en högre värld och förmår tända »en gudagnista/i hjärtat hos jordbun- 
den träl». Det är i den tredje som det tragiska i människans situation starkast 
betonas:

Jag dyrkar det gudaingivna 
i människoandens mystik 
det stolta med eldskrift skrivna 
som armaste usling gör rik.
Dock fåfängt mot höjden du skådar, 
du längtande trånande själ, 
som tvinnats av tvenne trådar 
som skapats till gud och träl.65

»Våra tankar tillhöra evigheten, men själva röra vi oss långsamt genom 
tiden.» Mottot till Kung Ingevard den starke skulle kunna gälla även för Min 
dyrkan. En skillnad är dock att det i dramat är fråga om de stora människornas 
tragik, i dikten de smås.

Söker man spår efter darwinism i Lagerkvists produktion under samma 
period där vi nu funnit så många exempel på en idealistiskt metafysisk männi
skosyn blir resultatet negativt. Det går inte ens att hitta ett uttalande motsva
rande Gunhilds i Kung Ingevard den starke. Lagerkvist skriver under sin skoltid 
en hel rad folklivsberättelser men det går inte att i dem finna något specifikt 
darwinistiskt. Närmast en naturalistisk människogestaltning kommer han i ett 
par brottsskildringar.66 Hans folklivsberättelser är en påtaglig följd av hans 
stora intresse för 80-talet som tycks ha skjutit fart någon gång under 1907.671 
övrigt tycks det främst ha varit idékampen i 80-talet han beundrade, helt i 
linje med hans uttalanden om utvecklingen i Ungdomen, livets var. Om Strind
berg skriver han våren 1908 att ingen kan förneka Strindbergs betydelse för 
»vårt andliga liv». Han var ledaren som först vågade »predika sanningsevange- 
liet»:

Alla de, som genom honom fått ögonen öppnade, blicken vidgad och vänd från allt 
lumpet och fult mot tankens blånande berg skola kunna vittna, om vad han gjort för 
vårt svenska folk. {August Strindbergs betydelse för svenska folket, KB L 120 :4 3 : i)68

65 Motala tidning 7.8.1909, här citerad efter 
Manfred a. a. s. 235. Två andra versioner finns: 
en i Diktskisser I, dat. 10 .7-09 och en i Höst
stormar och sommarvindar, dat. 12.7-09. (KB L 
120: 78: 1)
66 Se fr. a. Skogen, dat. 4 .1.19 0 8 . (KB L 
120 :43 : 1)
67 I Kritik över lästa böcker. Börjad 2 7 .12 .19 0 7  
(KB 1 4 : 3 )  recenserar han sex verk av Strind
berg och fyra av Geij erstam. Se vidare Karah-

ka i Meddelanden från Strindbergssdllskapet 55 s.
13  f.
68 Det finns rätt många ändringar i texten och 
citatet får ses som ett förslag till läsning. Vari
anterna medför dock inga betydelseskillnader. 
Den citerade artikeln och en annan om Strind
berg från samma tid behandlas av Karahka i 
Meddelanden från Strindbergssdllskapet 55 s.
14 f.
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Motivet i Mäster Olof med kampen mellan en gammal och en ny tro tycks ha 
inspirerat Lagerkvist både i Fågelfri och Kung Ingevard den starke. Men den nya 
tron i det senare dramat är inte Gäst hos verklighetens »nya lära» utan Fingals 
och Ingevards vision av den tid »då alla tempel skola rivas och människorna 
skola draga upp till höjderna och bergen för att dyrka den vite guden», 
kärlekens gud.

Har då darwinismen överhuvudtaget inte utövat något väsentligt inflytande 
på Lagerkvist under skoltiden? Här kan vi naturligtvis inte ur en frånvaro i 
KB-materialet dra en slutsats om en frånvaro i verkligheten. Det är en 
beklaglig lucka att det inte finns bevarat en dagbok motsvarande Unga tankar 
från 1907-08, året för biologilektorns undervisning i darwinism. Frågan om 
vilket inflytandet verkligen var måste stå öppen. Men vad vi med säkerhet nu 
kan säga är att hans tro på hemmets kristendom redan före 1907-08 var 
skakad. Och om »den nya läran» sopade undan en metafysiskt grundad männi
skosyn hos Lagerkvist var detta endast för en tid. Under 1909 framträder 
pregnant en platonskt färgad sådan i ett flertal texter av vilka givetvis Kung 
Ingevard den starke är viktigast. Först längre fram finner man i Lagerkvists dikt
ning ett darwinistiskt utvecklingsperspektiv och en vision av människan som 
del av naturens stora flöde av liv och död. Ur 1925 års perspektiv, när han 
skrev Gäst hos verkligheten, kan det emellertid ha varit naturligt för Lagerkvist 
att se hemmets kristendom och darwinismen som de viktigaste idéströmningar 
han mött under skoltiden och att koncentrera sig på dessa. Det är också väsent
ligt att Gäst hos verkligheten inte förs längre än till slutet av »första ungdomen». 
Den tid dk Kung Ingevard den starke tillkom skildras inte där. Omständigheter 
som dessa har lett till att Lagerkvists självbiografiska roman inspirerat till en 
felaktig bild av hans idéutveckling.

Vid denna diskussion kring Kung Ingevard den starkes plats i Lagerkvists 
idéutveckling har jag praktiskt taget enbart tagit hänsyn till dramats centrala 
tankar. Som jag tidigare förutskickat finns det även åskådningsmässigt 
partier i dramat som är svåra att förena med varandra. De spänningar som här 
förekommer är inte utan intresse. Man kan i dramat ana inflytanden som på 
sikt skall visa sig betydelsefulla. När Fingal i första akten utbrister att »vad 
skönt ditt öga skådar, se, det är heligt, helgat åt kärlekens gud, störst bland 
gudar», befinner man sig inte långt borta från Platons Symposion, men avstån
det blir mycket stort när man kommer till slutaktens extatiska och makabra 
vision av en skönhet som står över gott och ont, över liv och död. »Det 
sköna» och »det rätta» förenade i en platonsk tradition har här skiljts åt. Som 
jag redan påpekat vid jämförelsen med Salome märker man här ett inflytande 
från en dekadent esteticism. Erik Blomberg har sannolikt rätt i sin förmodan. 
Programmet för den rena konsten i Ordkonst och bildkonst saknar inte rötter i 
sekelskiftets symbolism och dekadens.69

69 Blomberg, Erik, Det besegrade livet. En studie 
i Pär Lagerkvists författarskap, OoB 1933, s.
203.
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När Ingevard och Fingal står beredda att lämna bergen har de olika uppfatt
ning om folket i dalen. Ingevard brinner av iver att föra det till den rätta tron, 
Fingal tvivlar: »De bo för djupt nere i dalarna.» Det finns något hånfullt i 
Fingals attityd till folket i dalen som saknar motsvarighet tidigare i dramat och 
överhuvudtaget i Lagerkvists diktning fram till denna tid:

Ingevard, där nere i dalarna bo krymplingarna, de halta och lytta, som måste stödja 
sig på varandra för att kunna stå upprätt. De bygga sig hus för att gömma sig i, ty de 
rädas för stormarna, rädas för hela naturen, emedan de veta sig ha syndat mot den. De 
myllra som myror i en stack, skava och slipa sig mot varandra, för att de alla skola bli 
likadana. Lider en, är han för svag att bära sitt lidande själv utan måste bedja andra 
hjälpa sig med bördan, faller en drar han andra med sig i fallet för att icke bli ensam. 
Födes en tanke blir den allas lag, drömmes en dröm skall den delas av alla.

Förmodligen har man här att göra med ett övertagande av Zarathustras förakt 
för »de mycket för många» i Also sprach Zarathustra, översatt till svenska 
1900.70 Liisa Karahka noterar en tidstypisk nietzscheansk prägel i en del av 
Lagerkvists samtida politiska dikter och kan i fortsättningen av sin avhandling 
visa hur Nietzsche vid skilda tillfällen tycks ha varit aktuell för Lagerkvist.71 
Om Lagerkvist, vilket är troligt, börjar bli intresserad av Nietzsche någon 
gång 1909-10  bör detta på sikt ha verkat som livsåskådningsmässigt spräng
stoff. Nietzsches lära är ju totalt oförenlig med uppfattningen om människan 
som delaktig i två världar. Under åren närmast efter Kung Ingevard den starke 
förskjuts Lagerkvists världsbild från dualismen i dramat mot en monistisk 
livsmystik. Utmärkande för honom är dock att han aldrig helt släpper något av 
dessa två alternativ. En motsättning mellan dualism och monism löper genom 
hela hans författarskap.

I Ungdomen, livets vår hävdar Lagerkvist som vi minns att människan genom 
»fritt tänkande» kan nå fram till »de ädla idéerna, de ädla tankarna». Strängt 
taget är det samma budskap Fingal framför när han prisar ensamheten i bergen, 
frigörelsen från andras tankar. Det är så att säga en positiv individualism. Men 
i en dröm som Fingal enligt ändringsförslagen till dramat skulle berätta för 
Ingevard möter vi en individualism med andra förtecken. Fingal berättar att 
han i drömmen kände sig som en hög gran. Runt omkring honom var det 
mörker och det verkade som om hela jorden väntade på något. Då grep 
honom plötsligt en oerhörd kraft och han började växa upp genom mörkret:

Uppåt, uppåt, . . .  Till slut var det som om jag ryckts upp ur jorden, jämmerropen 
därifrån tystnade, dogo bort, det blev så underbart tyst runt omkring mig. Tystnad och 
mörker och gömd i dem jag . . .  Till slut var det som om även dessa två följeslagare 
försvunnit. . .  Jag kände dem ej mera . . .  Då fanns endast jag . . .  jag . . .

Ingevard. Och så vaknade du . . .
Lingal. Jag vet inte; ibland är det som om jag drömde än . . .

Motivet släpper inte Lagerkvists fantasi utan han bygger ut det till en novell i 
den hösten 19 10  i manuskript färdiga novellsamlingen Gud. (KB L 120: 5 1 : 1 -

70 Nietzsche, Friedrich, Sålunda talade Zara- 71 Karahka Jaget och ismerna, s. 25 och passim. 
thustra. En bok för alla och för ingen, övers, av 
Albert Eriksson, 1900, s. 92 f.



2) Individualismens problem skulle sedan förbli viktigt för honom, inte minst
i Sista mänskan.

»Människan — det är det stoltaste och skönaste i skapelsen», skriver La
gerkvist i Havet. Det är uttryck för en humanism som enligt den uppfattning 
jag här argumenterat för hänger samman med en metafysiskt grundad männi
skosyn utifrån kristna och platonska föreställningar. Men i slutet av Kung 
Ingevard den starke försvarar Fingal sitt mord på Elige och sin svekfullhet mot 
Ingevard med att han är »en människa sådan gudarna vill hava henne; litet 
ond, litet god». Enligt ändringsförslagen till dramat demoniseras Fingal — och 
Gunhild — ytterligare. Man kan se denna kontrast som inledningen till en 
debatt hos Lagerkvist om människan, en debatt som får två av sina väsentligas
te uttryck i debutromanen Människor och i dramat Sista mänskan.

Dramatikern Lagerkvists utgångsläge 89

1 1 .  Slutord
När Lagerkvist flera år efter Kung Ingevald den starke i Modern teater 
angriper naturalismen för han sitt resonemang med utblickar både bakåt 
och framåt i tiden. Man kan då inte undgå att märka att han på många sätt 
hyser en stor sympati för teatern före naturalismen, t. ex. i följande uttalande 
om de traditionella teaterlokalerna:

Här var ej ett hus tänkt för expositioner av en sträv och återhållsam verklighetsskild
ring, utan för fantasiens fria lek, för överdådlig lidelse och älskligt behag, för besin
ningslös romantik eller klassiskt upphöjd idealitet — för litet av varje, blott icke var
dagens jämnstrukna grå. Större proportioner, överdådligare former.72

Denna de stora proportionernas teater har han — det visar Kung Ingevard den 
starke — lärt känna och inspirerats av under sin skoltid. Arvet från vad man 
vagt kan kalla den romantiska teatertraditionen gör sig gång på gång gällande 
hos honom under kommande år. Det visar sig då både i koncentrationen till 
de stora ämnena och i formspråket. Inte så att den teatrala stil vi funnit i Kung 
Ingevard den starke oförändrat skulle leva vidare, men den utgör en av de 
viktigaste utgångspunkterna för hans kommande sökande efter en fri expres
siv teaterform. Och med den visuella inriktning som finns redan här i hans 
första egentliga drama är det naturligt att han några år senare i Modern teater 
skulle gå häftigt till attack mot en teater som i möjligaste mån koncentrerar sig 
till ordet. Det kan ifrågasättas om inte de för Lagerkvists teaterförfattarskap 
viktigaste upplevelserna av teater var dem han fick under sin skoltid i Växjö.

Avslutande notis
De forskningsresultat jag här framlägger var ursprungligen tänkta att ingå i ett större 
arbete, Pär Lagerkvists väg till dramat. Av flera skäl har jag i stället valt en publicering i 
etapper och denna uppsats kommer att följas av en annan om Lagerkvists dramatik 
1 9 1 1  och en avhandling om Sista mänskan. Omredigeringen till uppsats ägde rum 
sommaren 1977 och en revision har skett i juli 1978.

72 Lagerkvist, Pär, Teater, 19 18 , s. 107.


