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B E N G T  L A RSSON

Den röda tiden och den rena konsten. 
Pär Lagerkvists litterära utveckling 
fram till Ordkonst och bildkonst

Pär Lagerkvist växte upp i Växjö, där han tog studenten vårterminen 1910.1 
Året därefter torde han fr. a. ha bott hos en bror, folkskollärare Gunnar Lager
kvist, i Rudskoga i Värmland. Hösten 1911 begav han sig till Uppsala för att 
bedriva studier vid universitetet, men redan följande vår flyttade han åter till 
brodern, som nu fått plats i Vittinge några mil från Uppsala. Denna plats 
skulle bli Pär Lagerkvists huvudsakliga vistelseort under de närmast följande 
åren.1 2 Våren 1913 företog han dock en ett par månaders resa till Paris.3 Hösten 
dessförinnan hade han debuterat med en kort roman, Människor, i juli 1913 
följde ytterligare en prosabok, Två sagor om livet, men det arbete som först 
gjorde hans namn känt var programskriften Ordkonst och bildkonst, som kom 
ut i november samma år.4

Forskningen om den tidige Lagerkvist har fr. a: kommit att koncentreras 
kring två problem, barndomsmiljön och dess betydelse för hans diktning5 och 
programmet i Ordkonst och bildkonst och dess ursprung.6 Rätt många syn
punkter har dessutom framförts om debutromanen Människor.7 Det enda mer 
utförliga försöket att teckna utvecklingslinjer i den unge Lagerkvists diktning 
finner man i Erik Hörnströms bok om skalden. Den bär undertiteln »Från 
den röda tiden till Det eviga leendet», och med den röda tiden avser Hörn
ström perioden fram till Lagerkvists nyss nämnda Parisresa våren 1913.8 Under

1 Jfr S. Linnér, Pär Lagerkvists barndoms
miljö, Samlaren 1947, s. 53-90.

2 Enligt brev från Gunnar Lagerkvist till 
Sven Linnér 12.6.1946. (Docent Sven Linnér, 
Uppsala.) Jfr Uppsala univ ersitet skatalo g v.t. 
1912, s. 57, 80, och Svensk folkskolematrikel 
1916, s. 257. Av de brev som jag för denna 
uppsats utnyttjat i original är två odaterade 
avsända Rudskoga, ett daterat Rudskoga 10.2. 
1911, ett daterat 5.3.1911 uppger Motala som 
adress och samtliga fr. o. m. 28.3.1912 är av
sända Vittinge eller uppger Vittinge som 
adress.

3 Lilja, G., Det moderna måleriet i svensk 
kritik 1904-1915, akad. avh. Lund 1955, s. 
251, Brunius, T., Det kubistiska experimen
tet, BLM 1954, s. 805 f.

4 Svensk bokhandelstidning 1912, s. 183,
och 1913, s. 176, 284. Om debatten kring
Ordkonst och bildkonst se: E. Hörnström, Pär

Lagerkvist, Vrån den röda tiden till Det eviga 
leendet, 1946, s. 14 ff.

5 Jfr E. Blomberg, Det besegrade livet. En 
studie i Pär Lagerkvists författarskap, OoB 
1933, s. 269, 331 f., V. Svanberg, Heiden- 
stam och Lagerkvist. En studie i diktens so
ciologi, Tiden 1941, s. 104-118 och Linnér 
i Samlaren 1947, s. 53-90.

0 Jfr Brunius i BLM 1954, s. 804-814, 
Lilja, s. 248—260, L. Åslund, Pär Lagerkvists 
Ordkonst och bildkonst och det moderna må
leriet, OoB 1955, s. 35-49 och L. Åslund, 
Pär Lagerkvists Ordkonst och bildkonst. Stu
dier i dess konst- och litteraturhistoriska bak
grund, lic.-avh. Uppsala h.t. 1955, otryckt.

7 Jfr fr. a. Hörnström, s. 61 ff., Linnér i 
Samlaren 1947, s. 80 ff., och G. Fredén, Pär 
Lagerkvist. Från Gudstanken till Barabbas, 
1952, s. 12 f.

8 Hörnström, s. 46 ff.
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denna tid skrev Lagerkvist enligt Hörnström jämsides social kampdiktning och 
tendensfri litteratur. Exempel på det senare är bl. a. Människor.9 Vid tiden för 
Parisresan slutar Lagerkvist med den typiska kampdikten, och detta beror på 
att »konsten kommit in i hans värld på ett nytt sätt».1 Redan i några recen
sioner, som Lagerkvist skrev i Stormklockan i början av I9 I 3> anser dock Hörn
ström, att uppfattningen om konsten som något självständigt finns klar.2

Bakom denna vandring till konstens helgedom från den heliga striden för människo
värdet måste ligga en allvarlig kris, den naiva framstegstron måste ha brustit.3

Två sagor om livet »måste», fortsätter Hörnström, betraktas som en »illustra
tion till Lagerkvists nya uppfattning av konsten. Den rena konsten måste ha 
föresvävat honom som ideal när han skrev den boken.»4

I den rikliga Lagerkvistlitteratur, som följt efter det att Hörnström skrev 
sin bok, har dennes bild av Lagerkvists utveckling fram till Ordkonst och bild
konst inte tagits upp till kritisk granskning. Man kan dock observera, att Erik 
Hjalmar Linder i sin betydligt kortare framställning i Fyra decennier av nitton- 
hundratalet tecknar en avvikande bild. Lagerkvist medarbetade, säger Linder,
i Fram och Stormklockan och Brand, men skrev aldrig tendenslitteratur; hans paroller 
under tiden för debuten var rent estetiska, hans grundproblem centralt mänskliga.5

Om Lagerkvists bidrag till Stormklockan säger Linder dock, att »anknytningar 
till det agitatoriska inte helt saknas». Beträffande Två sagor om livet förefaller 
Linder att hysa uppfattningen, att den skrivits före Parisresan. Efter att ha pre
senterat denna bok och Människor säger han nämligen, att »i raden av dessa 
impressionistiska tankstrecksnoveller betecknade Parisresan ett tvärt avbrott».6 
Ser man på våra modernaste översikter, Gunnar Brandells och Alrik Gustafsons, 
finner man, att den förre nära ansluter till Hörnströms uppfattning,7 medan 
den senare ytterligt kortfattat hävdar, att Lagerkvist först hade en period av 
socialt radikal diktning, som 1912 avlöstes av en estetiskt radikal.8

Hörnström tycks i sina resonemang genomgående utgå från att Lagerkvists 
verk skrivits i den följd de publicerats och kort före utgivandet. Han säger 
sålunda bl. a. generellt om Lagerkvists »röda» tid, att åren 1912 och 1913 
»förefaller att vara de första verkligt produktiva åren».9 Här avser jag att, så 
långt det nu tillgängliga materialet tillåter, försöka utreda kronologin i Lager
kvists diktning fram till Ordkonst och bildkonst och bl. a. på grundval av de 
därvid nådda resultaten teckna en ny bild av hans litterära utveckling under 
samma tid. I centrum kommer därvid att stå den av Hörnström väckta frågan 
om förhållandet mellan Lagerkvists sociala kampdiktning och hans tendensfria

9 Ibid., s. 46, 61.
1 Ibid., s. 54.
2 Ibid., s. 46 f.
3 Ibid., s. 54.
4 Ibid., s. 58.
5 Linder, E. Hj., Fyra decennier av nitton

hundratalet (.Illustrerad svensk litteraturhisto
ria, utg. av H. Schiick och K. Warburg, y.e 
uppl., del VIII), 1949, s. 360. Beträffande 
uppgiften att Lagerkvist skrivit i Brand jfr 
not 1 till s. 23.

6 Ibid., s. 363. (Linders uppfattning är 
oförändrad i senare upplagor.)

7 Brandell, G., Svensk litteratur 1900- 
1930. Realism och symbolism, 1958, s. 173 f.

8 Gustafson, A., A history of Swedish 
literature, 1961, s. 394, Gustafson, A., Den 
svenska litteraturens historia II, 1963, s. 49. 
Beträffande Gustafsons uppfattning att 1912 
bildar en gräns jfr not 5 till s. 33.

9 Hörnström, s. 46. Ett undantag är dock 
att Hörnström diskuterar tillkomsttiden för
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författarskap. Däremot avser jag inte att ta upp frågan om hans politiska radi
kalism överhuvud. Inte heller ämnar jag ge några mer utförliga analyser av 
enskilda verk eller någon komparativ inplacering av dessa.

För det fåtal dikter som är kända från Pär Lagerkvists skoltid har vi endast 
publiceringsdata att tillgå. Några infördes i ett par Motalatidningar sommaren 
och hösten 1909, ett par andra i Fram, januari och juni 1910.1 Den enda publi
cerade diktning som kan dateras till Rudskogaåret är en prosaskiss, Gudstanken, 
som Lagerkvist vid julen 1910 sände till Frams redaktör Fredrik Ström och 
som sannolikt var tillkommen relativt kort dessförinnan2, och en minnesdikt 
vid Frödings bortgång.3 Under samma år har emellertid förmodligen också till
kommit en rätt omfattande opublicerad diktning. I mars 1911 har Lagerkvist 
således färdig en samling på ett tjugotal korta noveller, kallad Livets blod.4 
Vidare sänder han från Rudskoga till Bonniers först en längre novell och sedan 
en provnovell ur en samling, kallad Gud. Det går dock inte att avgöra när 
under tiden sommaren 1910 till sommaren 1911 detta skett.5

Hur förhåller sig då samlingarna Gud och Livets blod till varandra? Kan 
det vara samma arbete med två skilda namn? Det enda vi f. n. här har att utgå 
från är uttalanden i brev av Lagerkvist, när han sände manuskripten till Bon
niers resp. Fredrik Ström. Om innehållet i Gud säger han helt kort, att dess 
tema är gudstanken i olika former,6 om Livets blod omtalar han, att den skulle 
inledas av skissen Gudstanken — »eller ’Livstanken’ som den likaväl skulle 
kunnat kallas» —  och att dess genomgående motiv är »livets blod som brusar 
och sjuder, som piskas och drives till ständigt irrande efter uttryck för sin styrka 
och svaghet, sin storhet och litenhet, sitt goda och onda».7 Av dessa uttalanden 
att döma rör det sig om två olika samlingar, där dock vissa inslag, t. ex. Guds
tanken, kan ha varit gemensamma.

De första spåren av Lagerkvists debutroman finner vi i ett brev från mars 
1912. Lagerkvist berättar där för Fredrik Ström, att han har en längre novell 
i manuskript, tydligen Människor, och ber Ström rekommendera honom för 
Framtidens förlag. Lagerkvist säger i brevet, att han »älskar denna bok mer 
än allt annat» han skrivit i sin »öde ensamhet» och att bakom den ligger 
»många års arbete».8 Linnér skriver med anledning härav:

den 1918 publicerade novellen Hat. (Jfr ne
dan s. 23.)

1 En av dessa är dock en beställnings- 
dikt vid Heidenstams 50-årsdag 6.7.1909. Jfr 
A. Manfred, Pär Lagerkvist och Heidenstam. 
Tre decennier före talet i Svenska Akade
mien, OoB 1941, s. 233-236, och U. Wil- 
lers, Pär Lagerkvists bibliografi, 1951, s. 151L

2 Brev från PL till FS 5.3.1911 och 28.3. 
1912. (Göteborgs UB liksom samtliga här an
vända brev från PL till FS med undantag 
för ett 10.2.1912. [Jfr not 3 nedan.]) Av 
PL:s brev till FS är ett (28.3.1912) tidigare 
citerat och kommenterat av Linnér i Samla

ren 1947, s. 62 f. (Jfr nedan s. 22.) Guds
tanken publicerades i Fram, nr 1, 1912.

3 Fröding dog 8.2.1911, dikten sändes till 
FS 10.2.1911 (Brev från PL till FS 10.2. 
1911 [Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm]) och 
publicerades i Fram, nr 2—3, 1911.

4 Brev från PL till FS 5.3.1911.
5 Två odaterade brev från PL till Bon

niers förlag. Som adress anges Rudskoga, 
Värmland. (Bonniers arkiv, Stockholm.)

0 Odat. brev från PL till Bonniers.
7 Brev från PL till FS 5.3.1911. Utförli

gare citerat nedan s. 27.
8 Brev från PL till FS 28.3.1912.
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Den öde ensamheten måste syfta på tiden efter studentexamen, men a andra sidan lag 
denna ännu inte två år avlägsen, och de »många åren» kan sträcka sig in på skoltiden. 
Lagerkvist har själv på min fråga meddelat, att han inte minns, när boken påbörjades. 
Det huvudsakliga arbetet med den ägde rum hösten I 9 I]C> men det är möjligt, att han 
skrivit på den redan i skolan.9

Det finns dock även en annan möjlighet att tolka Lagerkvists brevuttalande 
om de många årens arbete. Han kan ha avsett hela sitt författarskap och inte 
bara Människor. Denna bok kan i så fall mycket väl ha påbörjats hösten 1911 
i Uppsala. Ett — förvisso föga bindande — inre skäl finns för att så skulle 
vara fallet. Den ena av bokens två huvudmiljöer är en »liten universitetsstad», 
där det finns »två höga, spetsiga kyrkspiror som försökte peta i himlens hem
ligheter».1

Ström rådde förmodligen Lagerkvist att inte vända sig till Framtidens förlag 
utan till Frams. Detta sorterade under Socialdemokratiska ungdomsförbundets 
verkställande utskott, och enligt dess protokoll den 7 maj 1912 har Lagerkvist 
inlämnat ett manuskript till en bok Människor och enligt ett annat protokoll 
den 29 maj 1912 godkändes denna till tryckning »med det villkor, att för
fattaren garanterade tryckningskostnaderna».2 I slutet av oktober förelåg Lager
kvists debutroman i bokhandlarna.3

Vid fyra tillfällen under sommaren och hösten 1912 omnämner Lagerkvist 
ytterligare en bok. I juni skriver han i ett brev till Ture Nerman, att han 
kommer att debutera på Frams förlag om någon månad och att han hoppas 
att inom den närmaste tiden på ett annat förlag få ut en annan bok.4 I juli 
berättar han för Fredrik Ström, att det är en novellsamling, som han arbetat 
med sedan vintern.5 Denna bok omtalas åter i september samma år, dels i ett 
brev till Isaac Griinewald och dels i ett brev till Wahlström och Widstrands 
förlag, vilka framdragits av resp. Gösta Lilja och Olle Holmberg. Utförligast 
sker det i det senare, där det åter säges att det är en novellsamling och vidare 
berättas att den skall kallas Sagorna om livet.6

Är Två sagor om livet, vilken som nämnts utkom i juli 1913, identisk med 
Sagorna om livet? Det troligaste förefaller mig vara att de två publicerade 
berättelserna ingått i manuskriptet året innan. Men namnförändringen och det 
faktum att Sagorna om livet kallas novellsamling tyder på att det ursprung
ligen varit mer än två berättelser. Två sagor om livet skulle alltså vara skriven 
redan första halvåret 1912. Det är dock naturligtvis möjligt att det är frågan 
om helt skilda manuskript. Den korta tiden mellan Lagerkvists återkomst från 
Paris i slutet av maj och publiceringsdagen gör det i varje fall otroligt, att

0 Linnér i Samlaren 1947, s. 63.
1 Människor, 1912, s. 26.
2 Protokoll för Soc.-dem. ungd.-förb:s VU 

7.5.1912 och 29.5.1912. (Arbetarrörelsens ar
kiv, Stockholm.)

3 Svensk bokhandelstidning 1912, s. 183.
4 Brev från PL till TN 13.6.1912. (Re

daktör Ture Nerman, Stockholm, liksom öv
riga här använda brev från PL till TN.) Av 
dessa är tre (13.6.1912, 4.1. och 22.4.1914)

tidigare citerade i T. Nerman, Allt var rött, 
1950, s. 118 f., 124 f.

5 Brev från PL till FS 18.7.1912.
0 Brev från PL till IG 3.9.1912. Enligt 

Lilja, s. 248. (Jfr nedan s. 32 f., jämte not 4.) 
Brev från PL till Wahlström och Widstrand 
13.9.1912. (P. K. Wahlströms brevsamling, 
Stadsarkivet, Stockholm.) Citerat i O. Holm
berg, Lovtal över svenska romaner, 1957, s. 
109.
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han skulle skrivit boken efter Parisresan,7 och med all sannolikhet har Erik 
Hjalmar Linder rätt, när han som nämnts förutsätter att den är skriven före 
denna.

Det är således troligt att Lagerkvist under de två åren närmast efter sin stu
dentexamen varit mycket produktiv. I tidningar och tidskrifter finns dock så 
vitt känt endast två dikter publicerade under denna tid utöver de redan nämnda 
Kväll och Gudstanken. Den ena har religiös problematik och heter Min Gud, 
den andra är en erotisk dikt, Till en blomma. Bägge är tryckta i början av 1912, 
och det finns f. n. ingen möjlighet att säga hur långt dessförinnan de skrivits.8

Som jag tidigare nämnt fick Lagerkvist redan våren 1910 ett par dikter 
införda i Fram. De har en allmänt radikal hållning och åtminstone den ena 
har en tydlig politisk tendens. (Jfr nedan s. 25.) Dessa två dikter uppskattades 
tydligen av Fredrik Ström, som sände Lagerkvist en årgång av tidskriften.9 Om 
Lagerkvist så velat borde han därför inte haft någon som helst svårighet att 
i Fram fortsätta att publicera dikter av samma typ, men varken här eller så 
vitt känt någon annanstans finns några politiska dikter av Lagerkvist införda 
förrän sommaren 1912.1 Det är då fråga om två dikter, De profundis och 
Gnistan. Det tendentiösa i dessa är inte särskilt påfallande, mer markant är det 
i fyra andra publicerade i Stormklockan under tiden november 1912 till mars 
I 9 I 3· (Jfr nedan s. 34 f.) Någon säker bakre dateringsgräns finns inte för 
någon av dessa sex dikter, men ett par brevuttalanden tyder på att ett eller 
ett par samtal, som Lagerkvist haft med Ström någon gång under början av 
sommaren 1912, kan ha medfört, att han då tog upp den politiska diktningen. 
Ett är från juni detta år. Lagerkvist skriver till Ture Nerman, som då var 
redaktör för Nya samhället i Sundsvall, att han talat med Ström om möjlig
heterna att få sända bidrag till den socialdemokratiska pressen och att denne 
lovat honom att få skriva i Stormklockan samt rått honom att vända sig till 
Nerman.2 Ett annat brev från Lagerkvist till Nerman vid nyåret 1914 tyder 
på att Ström sommaren 1912 kan ha framhållit vilken typ av dikter som var 
lämplig för den socialdemokratiska pressen.

Jag talade för unjefär 1 1/ 2 år sen med hr Fr. Ström om de idéer vilka jag nu sökt 
klarlägga i »Ordkonst o. Bildkonst». Han var absolut oförstående och försäkrade att inom 
ungdomsförbundet fanns då inget jehör för prat i sådan fånig riktning. Jag tog honom 
godtroget på orden —  och blev alltså helt överraskad när jag mottog Ert vänliga brev.3

Förutom de dikter jag nämnt består Lagerkvists kända »röda» diktning en
dast av en novell, Hat, som trycktes först 1918.4 Som Hörnström framhållit 
tyder stilen på att denna är ett verk av den unge författaren.5 Intrigen i Hat

7 Beträffande Lagerkvists hemkomst se: Bru- 
nius i BLM 1954, s. 806. Tyvärr har det 
inte varit möjligt för mig att få reda på när 
manuskriptet insändes till Frams förlag. Pro
tokoll för Soc.-dem. ungd.-förb:s VU saknas 
på Arbetarrörelsens arkiv för den aktuella 
tiden.

8 Min Gud, Fram, nr 3-4, 1912. Till en 
blomma,, Figaro 3.2.1912.

9 Brev från PL till FS 10.2.1911.
1 Jfr Willers, s. 16 f. Det har hävdats att

Lagerkvist skrivit i Brand. (Jfr Linder, s. 360 
[citerat ovan s. 20], och Brandell, s. 175.) 
I Willers bibliografi finns inga fall noterade. 
Vid en kontrollgenomgång av Brand 1910- 
13 har jag inte kunnat finna något bidrag 
av Lagerkvist.

2 Brev från PL till TN 13.6.1912.
3 Brev från PL till TN 4.1.1914.
4 Hat, Folkets jul (Stormklockans julnr) 

1918, s. 16 f.
5 Hörnström, s. 55.
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påminner om den ena av berättelserna i Två sagor om livet, och Hörnström 
drar i enlighet med sin allmänna uppfattning om den tidige Lagerkvists ut
veckling slutsatsen att tendensnovellen är den tidigast skrivna av de två.6 Av 
vad som här påpekats framgår att den motsatta ordningsföljden är den sanno
likaste. I sitt propagerande för det sociala hatet har Hat sin enda motsvarighet 
hos Lagerkvist i två av dennes tendensdikter i Stormklockan våren 1913. (Jfr 
nedan s. 35 f.)

Medan Lagerkvist långsamt banade sig väg som diktare, försökte han också 
få arbete som journalist. Enligt en sen minnesuppgift av Motala tidnings dåva
rande redaktör skall han redan 1909 ha önskat att i någon tidning få skriva 
om konst och teater.7 En säkrare uppgift finns i ett brev från 1911, i vilket 
Lagerkvist säger sig förgäves ha sökt arbete som journalist.8 Hösten 1912 bad 
han Ström om rekommendationer, då han önskade söka en utannonserad plats 
vid en »norrländsk vänstertidning».9 Denna anställning gick honom uppenbar
ligen förbi, men våren 1913 skrev han en rad bokrecensioner för Stormklockan, 
en verksamhet som upphörde när han i början av april for till Paris.1

Recensionerna i Stormklockan är dock inte Lagerkvists enda icke-skönlitterära 
produktion före Ordkonst och bildkonst. Som Gösta Lilja kunnat visa i sin 
konsthistoriska avhandling om det moderna måleriet i svensk kritik, hade Lager
kvist i september 1912 färdigt ett manuskript till en broschyr i skönlitterära 
frågor. Då denna liksom ett år senare Ordkonst och bildkonst drev tesen att 
litteraturen borde lära av det yngsta måleriet, vände sig Lagerkvist till den 
ledande bland de unga målarna Isaac Griinewald för att få manuskriptet grans
kat.2 Därefter insände han broschyren till Wahlström och Widstrand. Han skrev 
därvid till förlaget, att han nyligen avslutat sin skrift men att han redan i ett 
par tre år sökt förverkliga dess idéer.3

Kontakten med Griinewald ledde som Lilja visat bl. a. till att Lagerkvist och 
makarna Griinewald sökte skapa en tidskrift för konst och litteratur, planer som 
först uppgavs vid första världskrigets utbrott.4 Ett år dessförinnan hade Lager
kvist, troligen under tiden augusti-november 1913, utarbetat den slutgiltiga ver
sionen av Ordkonst och bildkonst.5

★

Hur ter sig då Pär Lagerkvists litterära utveckling fram till Ordkonst och 
bildkonst, om man utgår från den sannolika kronologi vi nu etablerat? De 
flesta av hans dikter från skoltiden kan vi förbigå på grund av deras stora 
osjälvständighet. Något måste dock sägas om de två dikterna i Fram 1910. 
Den första av dessa heter, Vi de starke, och kontrasterar mot de svages guda- 
dyrkan de starkes tilltro till den egna anden. Slutstrofen lyder på följande sätt.

0 Ibid., s. 57.
7 Manfred i OoB 1941, s. 233.
8 Brev från PL till FS 5.3.1911.
9 Brev från PL till FS 14.10.1912.
1 Endast en recension är publicerad efter 

1.4. Jfr Willers, s. 18 f.
2 Lilja, s. 248.

3 Brev från PL till Wahlström och Wid
strand 13.9.1912. Jfr not 6 till s. 22.

4 Lilja, s. 249 ff., 256.
5 Enligt vad Åslund omtalar i sin lic.-avh., 

s. 84, är manuskriptet till Ordkonst och bild
konst, vilket ägs av folkskollärare Gunnar La
gerkvist, Solna, daterat 4.8 — 6.11.1913. Jfr 
även Brunius i BLM 1954, s. 806 f.
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Må de svages själar böja 
sig att höga gudar dyrka, 
när de ej sig kunna höja 
uppåt utav egen styrka; 
vi de starke gudanamn 
på vår egen panna rista, 
segla ut mot okänd hamn 
med vår själs prometevsgnista.

Tidigare i dikten finns förmodligen en politisk syftning — det talas om »den 
första frihetsbr anden» — , men det är möjligt att det endast är andens frigö
relse som Lagerkvist avsett.6 I den andra dikten, Den dagen!, är det politiska 
inslaget mer markant och finns antytt redan i inledningsraden: »Den dagen 
då ingen är annans slav». Stämningen är starkt optimistisk, livets »skönhet och 
sol och ljus» skall bli allas lott. Intressant är vidare att konstatera, att Lager
kvist talar om att hos framtidens människor skall finnas »viljor med livstro, 
stark».7 Termen livstro hade som bekant i Sverige lanserats av Ellen Key, och 
det är förmodligen i anslutning till henne Lagerkvist använder den. Hennes 
idéer var vid denna tid synnerligen aktuella i politiskt radikala kretsar, och hon 
presenterades i Fram bl. a. genom en artikelserie med början i det nummer där 
Vi de starke finns införd.8 Troligt är väl att Lagerkvist redan dessförinnan 
kände till hennes åsikter, men om så inte var fallet kan han här ha fått en 
första orientering.

Även i Den dagen! är det människoandens frigörelse, som är det centrala 
temat, och dikten mynnar ut i följande framtidsvision.

Den dag då allt stort, i vår själ finns gömt, 
då allt, vad vi skönast i tysthet drömt, 
i vårsolens ljusflod gror; 
den dagen skall vidga vår andes syn, 
den dagen skall stråla av ljus från skyn, 
den dagen skall kallas stor!9

Det är givetvis omöjligt att utifrån dessa två dikter säga något generellt 
om Lagerkvists stämningar under hans sista skolår, men det är onekligen av 
intresse att konstatera dels tilltron till den enskilda människans egna krafter 
och dels den ljusa framtidstron i dessa dikter.

I prosaskissen Gudstanken, som bär undertiteln fantasi, möter vi helt andra 
stämningar. Dess handling är förlagd till en obestämd miljö, en skog. Där 
strövar en naken ung jägare omkring och han får syn på något vitt som skymtar 
bland träden, en kvinna. Motivet påminner alltså något om En morgondröm, 
men utvecklingen av det är helt olik den i Frödings »glädjedikt».1 Jägaren

0 Vi de starke, Fram, nr 1, 1910. (Sign.: 
Stig Stigson.)

7 Den dagen!, Fram, nr 6, 1910. (Sign.: 
Stig Stigson.)

8 Larsen, M Ellen Key, Fram, nr 1—4, 1910. 
Jfr B. Larsson rec. av S. Linnér, Pär Lager
kvists livstro i Samlaren 1961, s. 195, och 
U. Wittrock, Lagerkvist och »livstron», Sam
laren 1962, s. 225 f.

9 Fram, nr 6, 1910.
1 Den unge Lagerkvists intresse för Fröding 

framhålles av Gunnar Lagerkvist i det i not 
2 åberopade brevet till Sven Linnér. Därom 
vittnar dessutom den förmodligen endast ett 
par tre månader efter Gudstanken tillkomna 
minnesdikten Kväll och Lagerkvists brev till 
Ström om denna dikt 10.2.1911.
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vill inte förfölja kvinnan, men känner sig tvingad härtill av nagon dunkel makt. 
Hon flyr undan, men till slut hinner han upp henne, och hon sjunker ned 
vid en källa. Han böjer sig ned för att kyssa henne men far tillbaka i ångest. 
Hans läppar hade endast mött källans kalla vatten, och han ser däri endast 
sin egen spegelbild.2

I ett brev till Ström ger Lagerkvist själv följande uttolkning. Gudstanken 
skulle
som bejynnelseberättelse i samlingen [Livets blod] försöka visa hur människan gripes 
och fängslas av livets hemliga makter men också av dem föres fram till sitt höga mål: 
att se och lära känna sej själv

Lagerkvist säger vidare som nämnts, att skissen lika väl skulle kunnat kallas 
Livstanken.3

Som kommentar till denna analys kan man framhålla, att jägarens känsla 
av viljeofrihet är mycket starkt framhävd i skissen, t. ex. i följande rader:

Hinna henne måste han, gripa henne måste han, trycka henne till sitt bröst.
Måste.
Måste.
Ty han ville det inte, inte h a n -------- men en annan —  osynlig. Nej, nej, han ville

inte, han ville inte följa henne;4

Jägaren kommer till klarhet om sig själv när han finner det han förföljer 
vara en spegelbild av honom själv. Tidigare har han snuddat vid aningen att 
kvinnan är döden, nu finner han döden även i sina egna drag.

Blott källans vatten hade han kysst.
Källans iskalla vatten.
Men när dess yta åter stelnat såg han ånyo ansiktet:
Vitt. Vitt som döden.
Såg ögonen:
Svarta. Svarta som livet.
Men det var hans ansikte.
Hans.
Det var hans ögon.
Hans.5

Temat med döden i livet och döden inom människan återkommer senare 
vid flera tillfällen i Lagerkvists produktion.6 I minnesdikten över Fröding utgör 
enheten död-liv själva grundtemat.

Tyst! Han sover. Tyst! Han drömmer. 
Vita tankars vithet tömmer
sig i dödens natt som randas.-----------
Ljus och mörker sakta blandas.

Se vad du i aning sett: 
Ljus och mörker äro ett!7

2 Gudstanken, Fram, nr i, 1912.
3 Brev från PL till FS 5.3.1911.
4 Gudstanken, Fram, nr 1, 1912.

Ibid.

0 Temat döden inom människan återfinnes 
t. ex. i Människor, s. 74 f., och i dikten Finad 
av syner i Ångest.

7 Kväll, Fram, nr 2—3, 1911.
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Om de andra novellerna i Livets blod än Gudstanken kan man f. n. inte 
veta mer än vad Lagerkvist berättar om samlingen för Ström i delvis redan 
citerade ord:

Boken utjöres av närmare ett tjugotal korta noveller —  så korta att de inte skulle 
komma att fylla mer än omkring hundra trycksidor —  antar jag. Titeln är: Livets hlod
—  och den an jer det jenomgående motivet i de för övrigt av varandra oberoende skis
serna: livets blod som brusar och sjuder, som piskas och drives till ständigt irrande efter 
uttryck för sin styrka och svaghet, sin storhet och litenhet, sitt goda och onda —  om 
man nu (vilket jag mycket betvivlar) kan tala om ont och gott, stort och smått o. s. v. när 
man ställer sej ansikte mot ansikte med livet —  det outgrundliga, allting famnande livet.

Därefter följer det redan citerade avsnittet om Gudstanken, och slutligen säger 
Lagerkvist, att även temat om att lära känna sig själv löper genom hela sam
lingen.8

Den problematik som Lagerkvist presenterar i uttalandet om Livets blod, 
möter man också i Människor och Två sagor om livet. Debutromanens hand
ling är uppbyggd kring två bröder och en kvinna. Huvudpersonen heter Gustav 
Mörk och är en försupen, ångestfylld student, som pendlar mellan sentimental 
självömkan och brutal övermänniskoattityd. Hans bror, Erik Mörk, är däremot 
lugn och okomplicerad. Han är bonde och sköter släktgården, Mörkgården. I 
en liten universitetsstad träffar Gustav Agnes, som blir hans älskarinna och som 
han för hem till gården. Efter någon tid driver han henne ifrån sig, och hon 
tas hand om av Erik, som slutligen gifter sig med henne. Gustav hämnas genom 
att till Agnes överföra den veneriska sjukdom han ådragit sig. Han räknar med 
att brodern, till vilken han hyser ett intensivt hat, också skall smittas. Boken 
slutar med att han begår självmord genom att dränka sig.

För Agnes framstår Gustav stundom som något mer än en människa, som 
en personifikation av naturens egen kraft.

När han [Gustav] då nådde fram —  steg upp —  sprang emot henne [Agnes] —  med 
håret stripigt och vilt! var han som en faun, ett naturväsen —  något ur själva skogen
—  ur själva bärjen —  ur själva jo rd en -------------

Och när hon låg i de starka, fasta armarna —  och han tog h enne!--------då bröt hans
lidelse in i henne med en hänsynslös kraft som hon kände var mer än en kropps, mer 
än en mans —  som var själva markens lidelse på vilken deras kärleks stora vita fantas
tiska blomma v ilad e------------- 9

Men Gustav framstår också som styrd av »livet». När han möter Agnes, förstår 
de bägge, att »en bit av öde måtte funnits jömd i tillfälligheten».1 Och alldeles 
innan han får sin hämndidé, tycker han sig genomskåda hur livet leker med 
människorna.

Och Gustav väcktes plötsligt till minnet av att här lektes ingen barnsaga-------- här
lekte livet självt, med några människor som det fått tag i —  Här trängde något okänt,
oemotståndligt hop sej kring vuksna m ä n -------- för att tvinga dem samman —  så deras
muskler skulle spännas —  deras öden brytas mot varandra-------------Och en segra —  ·—
om än båda fa l la ------------- 2

Brev från PL till FS 5.3.1911. 
Människor, s. 43.

1 Ibid., s. 30.
2 Ibid., s. 128.
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Tanken på hämnd skildras sedan som en tvångstanke fr an vilken han inte kan 
frigöra sig.3

Kärleken mellan Gustav och Agnes beskrivs genomgående som en våldsam 
lidelse med ett starkt destruktivt inslag. Den mellan Erik och Agnes är däremot 
stilla och nästan blottad på vitalitet. Eriks liv framstar dock både för Gustav 
och Agnes ibland som det riktiga livet till skillnad fran driftens »febernatt».4 
De »riktiga människorna» är de som plöjer, sår och skördar, de som »vet hur 
livet ska väksa och skördas».5 Men även Eriks och Agnes stillsamma förening 
framställs som styrd utifrån, som »livets» vilja.

Men hon [Agnes] höll livet vid handen------------ Och mötte hon en människa i doften
och juset över denna stigen —  då önskade solen och livet förvisst att deras tva öden 
skulle tvinnas sam m an-------- 6

Människor är till stor del uppbyggd kring Gustav Mörks upplevelse av till
varon, och hans ångest framstår som romanens dominerande känsla. Dess cen
trala symbol är mörkret, även det är knutet till Gustav. Brodern Erik grubblar 
vid ett tillfälle över
det där svarta, outtömliga —  —  Det där som man aldrig kunde förstå —  därför att
det ej lät sej älskas: ty det var nog för den sk u ll-------- det där som man inte kunde
ta i —  det där som man inte kunde se —

Han förbinder mörkret med Gustav, »det var i honom han ej äntligen alltid 
sett det där svarta».7 När Agnes drivits bort av Gustav en höstkväll, rusar hon 
först bort från gården i mörkret, men vänder snart tillbaka i panik
hon flämtade av ängslan och ångest--------

För det låg fullt med svart under träden —  mellan stammarna —  ända upp till gre
narna —  och ända så långt bort man kunde se och tycka------------- Och det var väl
allt det onda i en enda hög och k lu n g a-------------8

Mörkret förbinds alltså med Gustav och med ondskan. Gustav fantiserar själv 
om att han är det onda0 och att han är prinsen av »den svarta tjärnen»:
Han som hade sådant svart hår —  som hade sådana svarta, stygga ö g o n ---------Som
dömts att stirra och stirra ner i ett jup utan botten och slut1

Det ligger därför nära till hands att dra den slutsats som Fredén gjort, att 
Gustav knappast är människa alls utan »helt symbol: för ondskan och mörkret».2 
Förhållandet är dock mer komplicerat än så. Gustav är nämligen också rädd 
för mörkret.

Mörkt —  m ö rk t-------- !
Var var han?
Mörkret trängde sej på honom —  grep om honom —  ville ha kull ho n o m -------- ! —
Och fanns överallt!-------- oändligt —  vidunderligt---------------
Det ville bestämt suga sej in i kroppen på honom — ! -------------3

3 Beträffande determinismen i Människor 8 Ibid., s. 50.
jfr Linnér i Samlaren 1947, s. 82 f. 9 Ibid., s. 13.

4 Människor, s. 62. 1 Ibid., s. 95.
5 Ibid., s. 73. 2 Fredén, s. 13.

Ibid., s. 63. 3 Människor, s. 15.
7 Ibid., s. 57 f.
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Mörkret är oändligt. Så framstår det också för Gustav vid ett annat tillfälle:
Rummet hade sjunkit allt jupare och jupare i m örker-------- ett enda hopdrivet mör

ker —  Vem v e t : --------kanske sträckte detta ut sej till oändlig ry m d -------------- 4

De citat jag lämnat är bara några av de många som kunde ges på hur mörkret 
eller »det svarta» ; Människor används i mer eller mindre symbolisk betydelse. 
Att det är symbol för det onda anges som synes klart, men innebörden före
faller inte uttömd med denna tolkning. Mer allmänt står det för något gåtfullt 
och skrämmande i tillvaron, och det onda ingår som en del i detta.

Den första berättelsen i Två sagor om livet skildrar en ung kvinna, Elin, 
och hennes mor. Modern berättar om hur hon en gång i sin ungdom arbetat 
på en gård som piga och blivit med barn med husets son. Hon fördrevs från 
sin tjänst. Barnet var dött vid födelsen, och Elin får hon några år senare med 
en okänd fader. Elin träffar en främling på gatan, följer med honom upp på 
hans hotellrum och har sin första kärleksupplevelse. Vid berättelsens slut anar 
man att hon skall gå moderns öde till mötes och ogift bli mor.

Liksom i Människor framträder »livets» makt över människorna fr. a. i drif
ten. Detta framgår t. ex. vid moderns kärleksmöte med bondsonen, i en scen 
som kanske kortast kan karaktäriseras som en motsvarighet i en torftig små
ländsk björkhage till den berömda parkscenen i Zolas La Faute de LAbbé 
Mouret.5

Men björkhagen emällan de brokiga dikesrenarna blev nu lik ett fästligt smyckat 
tämpel åt gamla grånade, mossiga gudar, huggna i sten och skurna i trä, ställda på 
torjen samt på lummigt heliga offerplatser, älskade och dyrkade av livets trasiga, snoriga 
barn.

Tätt med dunkelt gröna jirlanger hängdes utefter de smärta, vita pelarraderna —  knop
par och sovande kalkar jömdes som kostbara pärlor, ädla stenar bland gräsen —  —  
Marken doftade dagg och daggsval mystik —

Då tog han h e n n e -------- [— ]
Och hon gav sej åt honom.
De kunde inte annat. Nej, nej —  de kunde inte a n n a t--------
De måste.
Tämplet hade rests för dem, jirlangerna flätats för dem, jorden smyckats blott för 

deras sk u ll-------- Stjärnorna samlades kring deras högtid.
De gamla gråa gudarna stod och log med breda, mossiga d ra g ------------- 6

Elins möte med främlingen på hotellrummet skildras som en tydlig parallell 
till moderns upplevelse. Även i dotterns fall framhålls att det är fråga om ett 
»måste».7 Trots det starka poängterandet av viljans ofrihet i denna berättelse 
är dess helhetskaraktär mycket ljusare än Människors. Till detta bidrar säker
ligen att den som Hörnström påpekat har ett drag av legend.8 Ett par detaljer 
är i detta sammanhang värda att notera. Vid moderns kärleksmöte påpekas att 
det i hagen växte Jungfru Mariae Hand, dottern fantiserar vid sitt om samma

4 Ibid., s. 105.
5 En direkt influens från Zolas roman,

som 1911 utkommit i billighetsupplaga i ny
översättning av Tom Wilson, är inte ute
sluten, men temat är för allmänt förekom

mande för att man skall kunna dra några 
mer bestämda slutsatser.

6 Två sagor om livet, s. 24 f.
7 Ibid., s. 36 ff., 32, 35.
8 Hörnström, s. 57 f.
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blomma.9 Och slutscenen kan rymma en avsiktlig anspelning på den stjärna 
som för de tre vise männen visade Jesu födelse.

Varmare och utöver dem alla lyste dock en. En morgonens stjärna.
Den hade ett klarare sken än alla andra, ett oändligare.
Elin såg och såg på den hela vägen hem. Och den följde henne ända hem.
Men hon visste inte vad den hette.1

Det förefaller som om Lagerkvist velat ge kvinnornas banala upplevelser ett 
drag av myt genom vaga anspelningar på den berömdaste av alla ogifta mödrar.

Den andra »sagan» handlar om en bromsare Blom, som sparat ihop pengar 
för att kunna återköpa sitt barndomshem, en röd stuga på landet, och för att 
gifta sig. Han har just nått den behövliga summan och firat detta med ett rus. 
När hans tåg passerar stugan, går han ut på trappan till bromstornet för att se 
bättre, snavar och dödas vid fallet mot banvallen.

Novellen är, med undantag för en kort epilog, helt koncentrerad till den 
färd som skulle bli Bloms sista. Ledmotiviskt återkommer i skildringen av 
denna tre företeelser — den storm som råder, tåget som rusar fram, en å — 
och dessa associeras vid flera tillfällen med varandra. De presenteras direkt i 
början. Stormen på följande sätt:

Men blåste jorde det då alldeles förfärligt —  dånade, bultade, jick väldiga vågor. 
Fast ingenting hördes: ty allt drogs tillbaka, alla jud sögs tillbaka, alla böljor, alla skra
pande skvalp-------- tillbaka.

Därefter följer efter ett kort parti om hur allt — sett från tåget — glider bort 
i natten:

En å —  den rinner blank ut mot n a tten -------------
Tillbaka sjunker allt, tillbaka sjunker a l l t -------------Tillbaka allt —
Tåget rusar fram.2

Längre fram liknas tåget vid en å, och ur detta växer fram en vision.
Ty tåget rann ideligen bort —  bort:
Som en mörk, blänkande å —  skum och d o v -------- jenom skogen —  träden grov

hugget bistra båda sidor om.
B o r t------------- alltjämt bort —
Som en trevande å, sökande grav och ro långt borta —  någonstans långt långt bo rta . . .  
Grav och r o -------------
Blom, bromsaren, flyter med i de tysta vågorna —  En skeppsbruten. Vittutstirrande,

stelnande ö g o n -------- spökvit kropp i de svarta vågorna —
-------------Fastän —  förstås--------- : N u har ju Blom en väldig g läd je.. .3

Denna utvikning i den löpande relationen, vari det tragiska slutet förebådas, 
skiljer sig starkt från de övriga som förekommer och framstår som en nyckel
scen motsvarande den i Människor, när Gustav Mörk tycker sig genomskåda 
hur livet leker med människorna, och Elins moders och bondsonens samlag i 
den första »sagan».

Stormen och ån återkommer vid skildringen av Bloms fall från tåget.

0 Två sagor om livet, s. 23, 38.
1 Ibid., s. 39 f. Jfr Matt. 2: 9.

2 Två sagor om livet, s. 44.
3 Ibid., s. 53 f.
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Han stöter opp dörrn —
N u mullrar tåget dovt över å n --------
Stormen dånar i ångest------------- stormen dånar i ångest —
[—]
Han sträcker sej fram, tittar rakt och skarpt ut mot mörkret.
Tar ännu ett trappsteg--------
Snavar om steget — ! ------------- vickar till —
Och så . . .

Stormen dånar i ån g es t--------------
Den röda lyktan rinner bort som blod bland mörkren.4

Novellen avslutas därefter med en kort demonstration av livets okänslighet 
inför den enskildes olycka. Dagen efter låg Blom död kvar på banvallen. »Solen 
blänkte i skenorna. Det var pingstmorgon och en stor glädje på jorden.»5

Floden är som bekant en av de traditionellaste av alla symboler för livet, 
och att Lagerkvist avsett denna innebörd i visionen av ån, som söker »grav 
och ro långt borta», förefaller högst sannolikt. Genom den flätning av motiven 
som förekommer blir även stormen och tåget, »som i hop tråkad lidelse prässar 
sej fram» i natten,6 till bilder av livet. Uppfattningen av tillvaron är som synes 
mörk i novellen. Det finns dock en kontrasterande bild, i Bloms dagdrömmar 
om sin förlorade barndomsmiljö. I dessa framstår modern som en nästan mytisk 
gestalt, en personifikation av den sunda livskraften.

Då jick mor att m jö lk a--------
Korna de vände sina blanka ögon mot henne, råmade långt utåt ängarna och rågen.
Strålen ur spenarna sjöng och sjöng en entonig gammal sång —  så gammal som 

dalens åkerland--------
Mor hon hade grått, tunt hår, varma ögon. Men blott två tänder fram i mun.
Den koppar om j ordade spannen satt fast och stadigt mällan hennes seniga ben. Full 

med lukten av spenjum mjölk —  som är lukt av markens mylla och himmelens rägn —  
passade den bra, vill jag säja, till hennes öppnade, kraftiga sköte; vilket blödande och 
tåligt lämnat sju barn åt l iv e t-------- 7

Sannolikt tillkomna under perioden sommaren 1910 till sommaren 1912 är 
som jag tidigare nämnt — förutom Gudstanken, Kväll, Människor, Två sagor 
om livet och en rätt omfattande opublicerad diktning, bl. a. Livets blod, — dik
terna Min Gud och En blomma. Dessa är dock mindre betydelsefulla och kan 
här förbigås. Däremot finns det anledning att kort beröra frågan huruvida se
nare livsmystik hos Lagerkvist förebådas i hans tidiga diktning. I sin bok Pär 
Lagerkvists livstro har Sven Linnér bl. a. behandlat Lagerkvists sätt att använda 
ordet liv i »livstrons texter», dvs. delar av Kaos (1919), Det eviga leendet (1920), 
Morgonen (1920) och Den lyckliges väg (1921).8 Han påpekar att ordet genom
gående har en stark pregnans,9 »’livet’ är ett religiöst nyckelord, något som 
man kan tala om ungefär som den kristne talar om Gud».1 Innebörden är dock 
ofta svår att precisera. Olika betydelser såsom »allting som existerar» eller »na
turprocessen» glider in i varandra. Stundom talas om livet som något man stod

4 Ibid., s. 68.
5 Ibid., s. 71.
6 Ibid., s. 57.
7 Ibid., s. 52 f.

8 Linnér, S., Pär Lagerkvists livstro, 1961, 
s. 9, 18.

9 Ibid., s. 103 f.
1 Ibid., s. 9.
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i ett personligt förhållande till.2 Linnér påpekar vidare, att vi möter samma 
språkbruk hos den tidige Lagerkvist. Som framgått av flera av citaten ovan 
finns det gott om exempel som bekräftar denna iakttagelse. Linnér hävdar dock, 
att det först är kring 1920, som livet blir ett centralt begrepp i Lagerkvists 
diktning.

Redan i debutboken behandlar Lagerkvist [— ] livet som en storhet för vilken alla 
attribut är överflödiga, eftersom de endast kommenterar vad som väsentligen är utsagt 
med ordet självt. I de närmast följande verken märker man föga av detta säregna språk
bruk. Visserligen skildrar en dikt i Ångest hur livet griper ynglingen om strupen, och 
i Teater utbrister Lagerkvist: »Men välsignat vare livet, det starka, obevekliga.» [—■] Det 
är emellertid först i livstrons texter —  och främst Det eviga leendet som »livet» 
blir ett centralt och för hela framställningen avgörande begrepp.3

Uppenbarligen kände Linnér, när han fällde detta omdöme, inte till Lager
kvists utläggning av innehållet i Livets blod, men inte bara i detta arbete utan 
även i Människor och Två sagor om livet framstår »livet» som det centrala 
temat, dock utan att man i dem finner någon motsvarighet till den omfattande 
teoretiska diskussionen kring »livet» som finns i Det eviga leendet. Man finner, 
som framgått av min analys, i Människor och Två sagor om livet samma dyna
miska syn på »livet» som i brevet om Livets blod och samma uppfattning om 
dess krafter som »hemliga»: Sexualdriften framställs som ett med naturens egen 
kraft, och vid Agnes och bondsonens samlag doftar marken »dagg och dagg
sval mystik»; Gustav Mörk finner hur det oändliga vidunderliga mörkret vill 
»suga sej in i kroppen på honom» och hur »något okänt oemotståndligt» 
tvingar honom till kamp mot Erik; Blom flyter som en skeppsbruten i »de 
svarta vågorna». Den enskilda människan framstår genomgående som styrd av 
»livet», hennes vilja som ofri. I stort är bilden av »livet» mörk, men inte en
bart: livet kan också ta någon »vid handen». Men Lagerkvist karakteriserar i 
brevet om Livets blod »livet» inte bara som en dynamisk princip och som 
något outgrundligt utan även som »allting famnande». Denna monism kan inte 
direkt utläsas ur Människor och Två sagor om livet, men det finns inte heller 
något i dem som strider häremot, och sammanfattningsvis kan sägas att det 
framstår som sannolikt, att Lagerkvist, som att döma av den tidiga Framdikten 
under skoltiden bl. a. varit influerad av en optimistisk livstro, under den närmast 
följande perioden omfattat en övervägande pessimistisk monistisk livsmystik. 
Denna framstår som ett viktigt led i Lagerkvists utveckling fram till livstron 
kring 1920.

När Lagerkvist i de förut omnämnda breven i september 1912 presenterar 
sin broschyr om litterära frågor, är han angelägen att betona förbindelserna 
mellan denna och de böcker han snart väntade att få publicerade, dvs. Män
niskor och Sagorna om livet. I brevet till Grünewald framlägger han enligt 
Liljas referat sin syn på diktningen på följande sätt. I
sitt litterära arbete hade han [—·] känt sig mycket litet dragen till den moderna skön
litteraturen. »Mycket större sympatier har den yngsta målarkonsten väckt hos mej», an-

Ibid., s. 104 f. 3 Ibid., s. 98 f.
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förde han. »Dess entusiasm och vakna, livliga ungdomlighet har jag förstått och älskat.» 
Och han fortsatte: »Detta förhållande jorde mej så småningom övertygad om: Att hos 
det unga måleriet fanns just det som jag hos den moderna dikten förjäves sökte efter. 
Där fanns först och främst entusiasmen! Dessutom — : en hänsynslös tro på att konsten 
är till för sin egen skull —  en medvetenhet i fråga om mål och medel som värkade 
stark och sund —  en frisk fördomsfrihet när det jällde att bortrensa allt oväsentligt ·— 
------- o. s. v.» De förtjänster som kunde finnas hos hans båda ännu ej tryckta debut
böcker sade Lagerkvist sig helt ha att tacka den unga målarkonsten för.

Den moderna skönlitteraturen borde söka sm förebild i den unga bildkonsten, menade 
han. Därigenom skulle ordkonsten vinna allt det den enligt hans mening saknade. Han 
sade sig vara så övertygad härom att han vågat försöket att skriva en liten broschyr om 
saken.4

Här säger Lagerkvist, att han så småningom kommit underfund med att det 
unga måleriet hade det som den samtida litteraturen saknade. I brevet till W ahl
ström och Widstrand uppger han, att han redan två tre år strävat efter att 
förverkliga broschyrens idéer. Han preciserar vidare, att det är Matisse’ och den 
svenska konstnärsgruppen De ungas sökande efter »konstens själva väsen» — 
utan andra bisyften — som han anser att litteraturen bör inspireras av.5 De 
två uppgifterna om när Lagerkvist fått broschyrens huvudidéer tycks i viss mån 
strida mot varandra, och så vitt jag känner till finns det tyvärr ingen mer källa 
tillgänglig, som kan ge ytterligare upplysningar i frågan. Att hans intresse för 
gruppen De unga väckts redan 1910 är dock troligt. Dennas andra utställning 
våren 1910 väckte en våldsam tidningsdebatt, som knappast kan ha undgått 
honom.6 Vid flera tillfällen kan han sedan haft tillfälle se arbeten av de yngsta 
svenska målarna.7 Lagerkvists kunskap om Matisse var vid denna tid förmod
ligen begränsad till vad han i tidningsartiklar kunnat inhämta om dennes all
männa ställning som banerförare för en ny konst och om vissa av dennes teo
rier, någon konst av honom har han knappast haft möjlighet att se.8

Lagerkvists uppgift om att han redan i två tre år strävat efter att skapa en 
diktning i enlighet med »konstens själva väsen» och utan bisyften reser frågan 
i vad mån den prosadiktning vi behandlat är ren konst. Att de tidiga Fram- 
dikterna inte är det är uppenbart; till frågan om de politiska dikterna publice
rade 1912 och 1913 återkommer jag strax. Ett år senare än broschyren, i Ord
konst och bildkonst, beskriver Lagerkvist utförligt, vad han anser måste bort
rensas för att man skall kunna tala om ren konst eller ren dikt. Dit hör realis
tiskt återgivande av den yttre verkligheten, tendens, »filosofiskt-mystiskt» inne
håll, psykologiska och andra populärvetenskapliga spekulationer.9 I Motiv (1914) 
och Järn och människor (1915) kan han sägas fullfölja detta program. Män-

4 Lilja, s. 248. Tyvärr har jag ej haft till
fälle att ta del av brevet i original.

5 Brev från PL till Wahlström och Wid
strand 13.9.1912. Citerat av Holmberg, s. 109.
(Jfr not 6 till s. 22.) Ingen av författarna 
till de översikter över Lagerkvists produktion 
som kommit efter det att Lilja 1955 publi
cerade sin avhandling och Holmberg 1957 sin 
bok tycks ha känt till de viktiga upplysningar
som dessa lämnar. Jfr Linders fjärde uppl. av
Vyra decennier av 1900-talet, 1958, s. 377, 
Brandell, s. 176, Gustafson 1963, II: 49, och

O. Oberholzer, Pär Lagerkvist. Studien zu 
seiner Prosa und seinen Dramen, 1958, s. 18. 
Möjligt är dock att Gustafson är ett undan
tag. Det skulle i så fall förklara varför han 
säger att Lagerkvists estetiskt radikala period 
inleds 1912. (Jfr ovan s. 20.) I Åslunds 
otryckta lic.-avh. (jfr not 6 till s. 19) är 
Liljas resultat delvis inarbetade.

6 Jfr Lilja, s. 120 ff.
7 Jfr ibid., passim.
8 Jfr Ibid., s. 117 marg.
9 Ordkonst och bildkonst, s. 24 ff., 31 ff.
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niskor och Två sagor om livet rymmer emellertid en hel del av realistiskt åter
givande av den yttre verkligheten och av »filosofiskt-mystiskt» innehall. Det 
senare gäller ju även Gudstanken och har av det här flera gånger åberopade 
brevuttalandet att döma gällt hela samlingen Livets blod. Å andra sidan finns 
vare sig i Gudstanken, Människor eller Två sagor om livet — och att döma 
av brevuttalandena inte heller i den med dem ungefärligen samtida opublice
rade diktningen — någon diskussion av sociala, politiska eller moraliska frågor, 
ännu mindre någon uttalad tendens.1 Det förefaller därför som högst troligt, 
att Lagerkvists uttalande om hans konstnärliga strävanden vore riktigt, men att 
det varit fråga om en ren konst i något annorlunda mening än i Ordkonst och 
bildkonst. Det är likaledes svårt att se Lagerkvists tidiga prosaarbeten med 
deras utstuderade symbolik och deras relativt omfattande inslag av detalj realism 
som någon parallell till en Matisse’ eller en Griinewalds rena konst. Det måleri 
som förefaller ha haft den största betydelsen för Lagerkvist vid denna tidiga 
tidpunkt är Munchs dekadent-symbolistiska konst. Parallellerna till denna är 
ytterligt påfallande i Gudstanken och Människor, men mindre framträdande i 
Två sagor om livet.2

När Lagerkvist gör sina brevuttalanden om broschyren, hade han, som jag 
redan tidigare nämnt, börjat publicera dikter med politiskt innehåll. Jag fram
höll dock också att de två första, tryckta under sommaren 1912, inte har någon 
mer utpräglad kampdiktskaraktär. Den ena, De profundis, är en högtidlig hymn 
till krafter i tillvaron som strävar uppåt och som kämpar med varandra. I sista 
strofen ges detta motiv en social tillämpning.

Sotigt svarta släkten ur sin klyftas 
tunga dunkel sträcka hårda händer,
ropa trotsets o r d -------- Och blickars bränder
lyftas längtande-------------en gång de lyftas
genom nattens skumma, blåa hus —  
de profundis, 
de profundis
—  upp mot solens ljus!3

Den andra, Gnistan, är en rätt sentimentalt hållen hyllning till den mänsklig
het, som finns kvar hos en fattig och olycklig kvinna, som varit »gatans skarn».4

Under tiden november 1912 till mars 1913 finns som nämnts fyra politiska 
dikter av Lagerkvist införda i Stormklockan. Ett huvudtema i dessa är de stora 
omvälvningar som är förestående. I Tidens barn uttrycks i metaforisk form en 
längtan efter revolutionen.5 I Den röda tiden frammanas en vision av den ljusa 
framtid som väntar när kampen är över.

då ska de fuktiga fälten ligga i bidande vila,
vänta plöjande m ä n -------------Ur rymden skall solskenet sila.
Sol skall välsignande välla i breda och ymniga flöden 
över den fattiga jordens fattiga människoöden.

1 Detta utesluter inte att man i gestalt
ningen i Människor och Två sagor om livet 
kan finna reflexer av Lagerkvists sociala sym
patier och antipatier. Jfr Linnér i Samlaren 
1947, s. 81.

2 Jfr Blomberg i OoB 1933, s. 203, och 
Linnér, Pär Lagerkvists livstro, s. 153.

3 De profundis, Stormklockan 29.6.1912.
4 Gnistan, Norrskensflamman 9.7.1912.
5 Tidens barn, Stormklockan 2.11.1912.
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Framtidens människor skall minnas dem som banat vägen och deras »irrande 
bloss, som trotsigt i natten brändes».

Brinnen, I facklor —  heta, röda! 
morgonen tänds av gnistor från er.
Solen själv skall belöna vår möda
—  blott vi ej tyngas av tvivel ner.6

I dessa två dikter är längtan den starkast framhävda känslan. Den finns med 
även i Men nu vänta vi stora ting, men nu kombinerad med hatet.

Våra dagar vandra grå och trötta 
fram i det förgångnas gråa spår, 
spår av våra glömda fäder nötta,
spår av längtande och långa å r -------------
Det är samma svält och samma drömmar
—  här jick mörka, tysta mor och f a r --------
Samma händer håller samma tömmar
och den svultna hopen lasset drar.
Allt som fo rdom --------Likväl bröder, är det
som om skönare vi nu förstod 
älska hatet, rödare vi bär det!
-------- och var kväll går solen ner i blod!7

Detta hattema finns även med i Det mörka folket, där »en klen poets för
blekta drömmar» ställs mot den »dikt» i det verkliga livet som utgörs av ar
betarna med »hatet, hatet skrivet i blod på pannan».8

I novellen Hat ges en psykologisk motivering till att en kvinna ur arbetar
klassen lär sig hata de högre samhällsklasserna. Som ung ger hon sig åt en 
man ur dessa.

Denna kvällen kände hon för första gången att livet kan komma emot en med annat 
än hunger och trista, tröttande timmar, kan komma med famnen full av rikedom och
underbara t in g -------- Och hon kastade sig i snyftande glädje het och besinningslös till
livets bröst, såsom till en öm och välsignande mors.

Men glädjen grumlades av att hon får betalt för sin kärlek. Hon fortsätter som 
glädjeflicka, njuter av kärleken, men grips alltmer av hat mot dem som betalar 
henne.

Hon började hata —
Hata klyftan i sitt väsen. Vilket var klyftan mellan det mörka, sotiga folket och dessa

uppe i de förnäma rummens elektriska l ju s -------- Hon hatade att inte kärleken bjöds
henne ren och obefläckat skön, att dess djupa ljuvhet alltid, alltid på något sätt för
bittrades, försimplades.

Och så småningom fick hon hat till dem som grävt k ly ftan-------------

Slutligen blir hon med barn, och nu förstår hon, att hon helt måste bryta med 
det liv hon hittills fört. Därför måste hon även offra barnet. Hon dödar detta 
och kommer i fängelse. När hon kommer ut startar hon ett nytt liv, och nu

6 Den röda tiden, Stormklockan, julnum- 8 Det mörka folket, Stormklockan 25.1.
mer 1912. 1913.

7 Men nu vänta vi stora ting ... ,  Storm
klockan 15.3.1913.
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predikar hon för alla om hatet, »som skulle svetsa samman alla och en gång 
frälsa alla».

Och hon blev fårad och skrynklig av år och mödor [ ·] men sitt liv älskade hon
högt och varmt!

Och varje vår —  varje vår, när vinden kom svepande ljum och ljuv utifrån havet 
in över stadens gråa enahanda-------- :

Vandrade hon en dag jämte tusende andra fram genom gatorna inte med huvudet 
sänkt, med blicken t r ö t t --------men i slutet led och under bloddruckna fanor och hopp
fullt sjungande hatets sånger.9

Hur kom det sig att Lagerkvist, trots att han i september 1912 hävdade den 
rena konstens princip, skrev denna kampdiktning? En möjlighet är att han vack
lat mellan den syn på litteraturen som han framlägger i breven om broschyren 
och en mer i linje med den i de politiskt radikala kretsarna vanliga. En annan 
är att han trots sin övertygelse om att konsten är till för sin egen skull drevs 
att skriva kampdiktning av önskan att propagera för politiska idéer som han 
omfattade. Material saknas f. n. för att man skall kunna avgöra, vilket av dessa 
alternativ som är det riktiga. De recensioner som han våren I 9 I 3 som nämnts 
skrev i Stormklockan är härvid till föga hjälp.1 I dessa är inställningen till 
tendensdiktens konstnärliga värde rätt oklar. Vid ett par tillfällen påpekar Lager
kvist det värdefulla i den sociala tendensen hos de böcker han recenserar,2 men 
i ett par andra fall tycker man sig ana att han finner konst och tendens svår
förenliga. Så här säger han t. ex. om Hjalmar Procopés Dikter i urval.

Det finns inte någon obetydlig dikt i denna brokiga samling —  ej ens i de med 
orädd och ädel iver mot tsardömets våldsregemente kastade pamfletterna förnekar sig 
poeten.3

Om Lagerkvist velat hävda, att tendensdikten låg vid sidan om konstens egent
liga syften, skulle Stormklockan varit ett illa valt forum, och det gör att man 
inte kan utesluta, att han — trots sin egen kampdikt — var mer kritisk mot 
tendens än vad recensionerna visar. Värderingen av de böcker Lagerkvist an
mäler sker i varje fall huvudsakligen efter helt andra linjer. Stor vikt lägger 
han vid det formella,4 men även ett äkthetskriterium kommer fram vid flera 
tillfällen.5 Endast en gång gör han ett mer principiellt uttalande om vad han 
önskar finna i dikten. Han säger med anledning av Hjalmar Söderbergs Den 
allvarsamma leken att i en roman
vill vi möta livet och konsten i förtätad, av diktaren först efter ett något allvarligare 
sökande funnen form.6

Mot bakgrund av vad som framförts i denna uppsats är det knappast upp
seendeväckande att Lagerkvist övergav kampdiktningen, och någon livsåskåd- 
ningsmässig kris behöver inte förutsättas. Hörnströms tes att en sådan skulle

9 Hat, Folkets jul (Stormklockans julnum
mer) 1918, s. 16 f.

1 Förtecknade i Willers, s. 18 f.
2 Se t. ex. rec. av Jeppe Aakjasrs Vredens 

barn, Stormklockan 11.1.1913.
3 Rec. av H. Procopé, Dikter i urval, Storm

klockan 1.2.1913.
4 Se t. ex. rec. av K. Hedmansson, Afton-

och Morgonland, Stormklockan 22.3.1913, och 
rec. av H. Söderberg, Den allvarsamma leken, 
Stormklockan 29.3.1913.

5 Se t. ex. rec. av E. Lindorm, Tal till mitt 
hjärta, Stormklockan 18.1.1913.

6 Rec. av H. Söderberg, Den allvarsamma 
leken, Stormklockan 29.3.1913.
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ägt rum någon gång före Ordkonst och bildkonst, varvid Lagerkvists fram- 
stegstro brustit (jfr ovan s. 20), motsägs också direkt av ett par samtida doku
ment. I en dikt daterad Ingelstad, Småland, den 10.7.1913 förekommer sålunda 
följande programmatiska rader.

Den marken, det folket vörda jag vill som en mor.
Och stånda med sega rötter djupt i den jorden 
där mina fäder plöjt —  men skåda 
i framtiden in.7

Som nämnts utarbetade Lagerkvist troligen Ordkonst och bildkonsts slutgil
tiga version under tiden augusti till november 1913. Det citerade uttalandet är 
alltså fällt kort dessförinnan. Och nästa vår, när han är sysselsatt med att prak
tiskt förverkliga idéerna i programskriften,8 skriver han till Ture Nerman.

Vi unga skulle försöka bli en ny, dristigare och sundare kulturs riddersmän, så högt 
borde vi sätta målet! Jag tror att en sådan kultur håller på att spira upp ute i världen 
—  människan får ett annat sätt att se och uppfatta allt. Jag tror att tiden samlar sej 
till något stort och märkligt på alla områden. Och att den börjar få en bestämd, egen
artad fysionomi.9

Även i andra hänseenden finns det anledning att förmoda en livsåskådnings- 
mässig kontinuitet mellan kampdiktaren Lagerkvist och programskriftsförfatta- 
ren. Ett gemensamt drag finner man i några uttalanden om det hårda i tiden. 
I dikten Den röda tiden heter det att »tiden är röd av längtan och blod»1 och 
Men nu väntar vi stora ting slutar:

Det är storm och vår i värden, bröder, 
aldrig förr så het vår längtan stod —  
utav hat och drömmar tiden glöder 
-------- och var kväll går solen ner i blod!2

I Ordkonst och bildkonst slutligen finns följande ofta citerade tidskarakteristik. 
Tiden
är manligt sund. Och så fjärran från viljelöshet och sentimentalitet att den kunde för
tjäna kallas brutal.3

Av allt att döma ser Lagerkvist vid dessa tillfällen tidens hårdhet som ett över
vägande positivt drag. Han tar ställning för det för tiden utmärkande sociala 
hatet, och att tiden är »manligt sund» och »brutal» ställer han i kontrast mot 
att den kunde vara »sjukligt [kurs. här] sensibel och förvekligad».4

Användningen här av orden »manlig, sund, brutal» exemplifierar ett språk
bruk, som är gemensamt för de senast publicerade kampdikterna, Stormklockan- 
recensionerna och Ordkonst och bildkonst. Ord som »ren, frisk, sund, kraftfull, 
manlig, brutal» används på ett påfallande sätt som positivt laddade värdeord. 
Erik Lindorm prisas för att han gett »äkta och starka uttryck för en manlig

7 Min hembygd, Stormklockan 19.7.1913.
8 Enligt anteckningar på manuskriptet till 

Motiv (Uppsala UB, V 254) är texterna i 
denna bok tillkomna från december 1913 till 
november 1914. Jfr även Brunius i BLM 
1954, s. 808.

9 Brev från PL till TN 22.2.1914.

1 Den röda tiden, Stormklockan, julnum
mer 1912.

2 Men nu vänta vi stora ting, Stormklockan 
1 5 . 3 . 1 9 1 3 .

3 Ordkonst och bildkonst, s. 20.
4 Ibid.



38 BENGT LARSSON

tro på livet».5 I dikten Det mörka folket säges det arbetande folket vara en 
»dikt åt viljan, mannen, modet», »en dityramb at allt vad starkast finns» och 
»en mörkt och trotsigt sjungen hymn åt livet».6 I Ordkonst och bildkonst kan 
man finna ett otal exempel. Om dikten i allmänhet talas i vändningar som 
»diktens rena, stärkande luft» och »diktens rena, fasta mylla». Den primitiva 
och orientaliska dikten utgör »källor med mera levande vatten», och om den 
isländska sägs att modern nordisk berättarkonst bör »löga sej i dess friska, 
hälsojivande bad». I den primitiva och österländska dikten möter oss »samma 
obändiga, blodfulla inbillningskraft» som i motsvarande bildande konst. Hos 
den primitive bryter »driften till konstnärligt skapande» fram i »hela sin spon- 
taneitet och obändiga kraft», och i österländsk dikt söker man inte dölja »den 
brutala kraften, det ursprungliga i injivelserna, själva driften vid konstens ska
pande». Den möderne diktaren saknar däremot »brutalitet i fantasin samt stål- 
hård skärpa i den konstnärliga tanken».7

Det är sannolikt, att den Lagerkvist, som prisar Lindorm för hans tro på 
livet och det arbetande folket för att det är en »hymn åt livet», själv omfattade 
någon form av livstro — vilken dock knappast hade samma ljusa idealistiska 
karaktär som finns i den tidiga Framdikten Den dagen! — och att han bibe
höll den vid tiden för Ordkonst och bildkonst. Tyvärr finns dock f. n. inga 
samtida uttalanden av Lagerkvist tillgängliga med vilka man skulle kunna stödja 
— eller förkasta — en sådan förmodan.

Linders i inledningen citerade uttalande om att Lagerkvist aldrig skrev ten
denslitteratur är som framgått av det föregående alltför kategoriskt. Linder tycks 
ju f. ö. själv vara medveten om detta, när han framhåller att anknytningar till 
det agitatoriska inte saknas i Lagerkvists bidrag till Stormklockan. Men det är 
påfallande vilken liten omfattning dennes kända politiska diktning har. Om vi 
bortser från de två skoldikterna i Fram 1910 utgörs den endast av en handfull 
dikter — av vilka inte alla är klart tendentiösa — publicerade under tiden 
sommaren 1912 till våren 1913 och novellen Hat. Om de dateringar som jag 
här argumenterat för är riktiga, är således denna diktning tillkommen fr. o. m. 
sommaren 1912 och efter verk som Människor och Två sagor om livet. Livs- 
åskådningsmässigt markerar den troligen ett viktigt led i Lagerkvists orientering 
bort från de stämningar, som dominerar den tidiga prosadiktningen. Konstnärligt 
innebär den dock knappast mer än ett tillfälligt avsteg från huvudlinjen i den 
unge Lagerkvists författarskap. Det är därför tvivelaktigt, om man med Hörn
ström kan tala om någon »röd» tid i Lagerkvists diktning. I varje fall framstår 
det som olämpligt att kalla hela perioden före Ordkonst och bildkonst för »den 
röda tiden».

Att Ordkonst och bildkonsts program för ren dikt hade föregripits i en bro
schyr ett år tidigare och troligen grundlagts hos Lagerkvist ytterligare ett par 
år längre tillbaka i tiden innebär naturligtvis inte, att det är troligt, att hans 
syn på vad som är det centralt konstnärliga varit densamma under praktiskt

6 Rec. av E. Lindorm, Tal till mitt hjärta, 7 Ordkonst och bildkonst, s. 18, 32, 44,48,
Stormklockan 18.1.1913. 46, 45, 56, 51.

6 Det mörka folket, Stormklockan 25.1.
1 9 1 3 .
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taget hela perioden från det han lämnade skolan. Som jag tidigare argumen
terat för är den tidiga prosadiktningen med dess försök att uttrycka en åskåd
ning om »livet» knappast ren konst i Ordkonst och bildkonsts mening. I pro
gramskriften är synen på vad som är konst i hög grad präglad av den kontakt 
med kubistiska idéer, som Lagerkvist fick genom Parisresan april-maj 1913. 
Men därmed glider vi över i frågeställningar, som tidigare relativt utförligt be
handlats i Lagerkvistlitteraturen8 och som ligger utanför ramen för denna upp
sats.

Se fr. a. de i not 6 till s. 19 nämnda arbetena.


