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Två opublicerade prosautkast av Hjalmar
Bergman

Av Sverker R. Ek

I
I den kapsel, där Fru Stina Bergman bevarar sin makes ofullbordade 

manuskript, finns två prosautkast av speciellt värde. Det ena är på 25 tätt
skrivna foliosidor. Det andra är vida mindre, nämligen 8 sidor A 4. Manu
skripten tycks mig trots sitt oavslutade skick i de nu bevarade delarna 
vara konstnärligt fullödiga. Det större ger dessutom möjlighet till in
tressanta inblickar i Bergmans arbetssätt. Inget av dessa manus har någon 
titel. De ha därför av mig namngivits efter sina respektive huvudgestalter. 
Det större kallas här »B. B. Carlander» det mindre »Rolf Rygell». Att de 
kan behandlas tillsammans i en uppsats beror på att de enligt min upp
fattning bägge nära ansluter sig till den episka trilogien Bergslagskome- 
dier. Inbördes äger de en hel del gemensamt i personuppsättning och hän- 
delseförknippning. Det tycks mig dock felaktigt att anta, att de därför 
någonsin varit ämnade att tillhöra samma verk. Jag väljer därför att pre
sentera och behandla de båda manuskripten vart för sig.

Manuskriptet »B. B. Carlander» låter sig i sitt nuvarande skick lätt 
uppdelas i skilda avsnitt eller scener, som av Bergman själv markerats med 
något större radavstånd än eljest. Författaren har dessutom utarbetat vissa 
partier i två från varandra tämligen avvikande versioner. Version I om
fattar avsnitten I—VII. I version II har författaren omarbetat och kom
primerat de båda sista avsnitten (VI-VII) till ett enda (VIII). Dessutom 
har tillagts ett stort nytt avsnitt (IX) och en avslutande scen (X). Till 
manuskriptet, som annars är hophäftat, hör också två lösa blad, där hand
lingen avbryts abrupt. Händelseförknippningen skulle här ha förts in på 
ett alldeles nytt spår utan någon direkt förbindelse vare sig med version I 
eller II. Kanske rör det sig om en lakun i den bevarade texten. Manuskrip
tet är inte daterat och Bergmans almanacka ger ingen ledning. Man måste 
därför söka tidfästa texten på inre skäl, varför dateringsproblemet lämp
ligen bör diskuteras efter referatet och analysen. Så mycket kan dock 
redan nu förutskickas, att folioformatet i och för sig pekar på en tidig 
konceptionstid. Bergman övergick omkring 1916-1917 till A 4-format. Detta 
är dock i och för sig inget säkert kriterium.

Då manuskriptet inte är utgivet, syns mig ett kortfattat referat här 
vara nödvändigt. Första avsnittet består av en enda lång monolog, som 
Bror Benjamin håller med sig själv ute i skogen. Han har just mottagit 
ett missiv och skall nu bli präst i staden. Tanken inger honom avsmak.
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Minnen dyker upp från studietiden i Uppsala, där han gick i rännstenen 
för att inte bli knuffad av människors vassa armbågar. Minnesbilden blir 
en bister kontrast till detta enkla liv han nu lever bland jordnära och okom
plicerade människor. På landet sker allt så naturligt. En unge döps, en gam
mal gumma dör. Carlander hjälper henne över den sista dödsskräcken genom 
att berätta en amsaga om hur vänligt Gud Fader sköter sin bokföring. Men 
nu skall han alltså till staden. Hemma sitter Mor Stava och gläder sig åt 
sonens framgång. Hon har redan börjat räkna över hur hon skall få lönen 
att räcka till. Medan Carlander begrundar allt detta, tar hans tankar en ny 
riktning. I staden går det inte att berätta sagor för unga och gamla, sagor, 
som han inte ens själv tillmäter någon verklighetshalt. När man är präst 
— det vet han, att de menar inne i staden — måste man tro på vad man 
säger. »Hur kan du säga så, du som är präst? Ska du icke tro, hvad du 
själf predikar?» Här har vi kommit till kärnan i konflikten, som mer rör 
Carlanders livsåskådning än hans förhållande till prästkallet. Han älskar 
att gå för sig själv och prata högt eller att passivt beskåda människor i 
deras göranden och låtanden för att söka komma till någon uppfattning 
om livet, dess lagar och mening. Han vill ställa sig utanför livets pulse
rande ström. Enligt hans uppfattning ger prästkallet honom ett »frikort» 
till det mänskliga dramat. Nu är han rädd för staden, där han kanske 
kommer att själv dras med i händelserna och inte längre kan »vara tyst 
som en råtta och bara uppmärksamt se p å !» Framförallt är det problemet 
med läsbarnen, som han bävar för. Så snart han kommer in på detta sista 
centrala ämne, övergår hans monolog till en dialog mellan stridiga röster 
i hans inre. Den ena är cynisk och hård, markerar klart problemen och 
pekar på hans egen skräck. Den andra är ängslig och slingrande och för
söker bortresonera fakta. Från den senare kommer de ständigt upprepade 
orden, som blir en refräng i tankarnas myller.: »Adjö med er tallar. Det 
hjälper icke. Jag tycker om er, som jag tycker om stillsamma flickor. Det 
är varmt och stilla där ni är.» Dessa ord återknyter handlingen till den yttre 
miljön, till skogen, där han vandrar. De utgör också en bjärt kontrast till 
de skräckfyllda minnena från staden.

Det andra avsnittet skildrar Mor Stavas och sonens avskedsbesök i prost
gården. Mor Stava är märkt av ett strävsamt liv. Hon har slitit ut sig, för 
att barnen skulle få det bra. De flesta lyckades också ta studenten och nå 
bra positioner. Men alla dog unga. Nu har hon endast denne siste, Benja
min, kvar. Hon är ängsligt rädd om honom, hon vet ju att hans bröst är 
klent som syskonens. Hon förvånas ständigt över hans stora egenheter. 
Han ler alltid, särskilt då det talas om död och sjukdom. När Carlander 
nu kommit till prostgården, stiger han in genom köksingången. Han går 
först till pigorna, som han stillsamt talar med, sedan till prostinnan, som 
han kysser på hand. Så fort han ser Mor Stava komma efter sig, för
svinner han vidare och kommer till sist till den gamle prosten, som är 
svårt ansatt av astma och ålderdomskrämpor. Benjamin, som alltid är 
ute efter bidrag till sin livssyn, »väntar att helleberget skall tala, slå 
upp sina portar och gifva af sina skatter. Skatter, som formats, lagrats, 
prässats, stelnadt därinne under ett sekel.» Till en början är det tyst, men 
plötsligen frågar prosten, varför Benjamin alltid skrattar. Han säger: 
»Du! Tänk på, min bror, att leken är liten och allvaret långt och tungt. 
Långt som mitt skägg.» Detta hans eget yttrande ger prosten associationer
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till en händelse inne i staden för länge sedan. Han såg där en bur med 
exotiska fåglar, som utförde ett slags dans, i vilken de ständigt upprepade 
samma siratliga piruetter. Så småningom fick han veta, att det var en 
parningsdans. Denna avbröts först, då prosten kastade in en handfull frön. 
I det kaos, som därvid uppstod, kunde man snart finna lika stark monotoni 
som i den förra dansen. Prosten menar nu, att det är likadant med män
niskorna i staden. De beter sig som fåglarna med sina piruetter och bug
ningar. För den gamle prosten är det skönt på landet, där man följer na
turens lugna rytm genom de fyra årstiderna. I staden däremot har han upp
levt endast människor, och det tycks honom enformigt. Vid middagsbordet 
går samtalet till en början trögt men tar plötsligt en olycklig vändning. 
Man kommer att tala om Carlanders döda syster Anna, som låtit sig 
kremeras trots Mor Stavas avvikande uppfattning, »Ty vår kropp är 
som ett sädeskorn, som myllas ned till ny härlighet.» Benjamin försvarar 
Anna och menar, att det var hennes enda sätt att visa sin självständighet, 
då hon fick ett så kort liv. Middagen tar slut, och prosten ber gästerna, att 
de skall se till honom någon gång. På vägen hem (tredje avsnittet) är 
stämningen tryckt mellan mor och son. Mor Stava ogillar både sonens åsik
ter om Anna — och hans oförsiktighet att tala ute i kölden. När de kommer 
hem till stugan, hackar de upp dörren. Medan Mor Stava gör upp eld, kom
mer Carlander litet trevande med frågan, om hon än en gång vill berätta, 
hur bröderna dog. Hon menar, att han inte skall ha dem till spektakel. Han 
lär nog snart själv få erfara det ändå. »Han känner sig tårögd utan tårar. 
Han känner sig tung i hjärtat. Han går till sängen.»

Fjärde avsnittet utspelar sig på Ekersta station. Carlander går av och 
an och stampar med fotterna för att hålla värmen. Han filosoferar över 
tågens ändamålsenlighet. De följer sin raka väg, när det så är bestämt. 
Själv vinglar han lika osäkert som en av de snöflingor, som just singlar ned 
framför honom. Han ser plötsligt, hur några pojkar ler åt hans underliga 
uppenbarelse. »Var varsam med grinet, gosse, du skall också dö. Jag har i 
mitt bröst ett frö, som kanske väckes just nu, ett frö, som skall växa och 
kväfva mig. Men därför skall du icke skratta på min bekostnad. Hur tröst
löst lång skulle eljest vägen förefalla! Vägen, som ingen hvart bär. Mina 
steg äro räknade, gosse, därför går jag, hvart mig lyster. Och det är jag 
som kan skratta åt er alla —». Carlanders uppmärksamhet riktar sig nu 
mot ett svart föremål i snöyran. Han kan inte urskilja om det är ett dött 
ting eller ett djur med raggig päls. När han väl kommer närmare finner 
han, att det är en människa i vargskinnspäls. Den pälsklädde och skäggige 
mannens identitet intresserar honom. Han tänker sig först, att det är lands
hövdingen. Sedan växer gestalten i hans föreställning till en rese som härs
kar över stora domäner, arbetare och massor av »blida» kvinnor. Carlander 
märker plötsligt att mannen är låghalt, och tror då att det är djävulen. 
Han beslutar att hjälpa denne och överger Mor Stava. Carlander bär 
hans kappsäck, tar av honom pälsen, allt under det den andre finner det 
helt naturligt och endast utdelar order. Mor Stava börjar så tala med »djä
vulen», och Carlander inser, att det är doktor Rygell, han har kommit sam
man med. Tåget sätter sig i gång. Benjamin lägger sin klocka framför 
sig. Han tycker, att den lilla sekundvisaren knyter maska efter maska till 
något som först blir ett galler. Det stänger honom ute från landets enkla, 
lugna värld och övergår sedan till ett fångstredskap, ett nät, som söker
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snärja honom. Han rycks ur dessa sina djupa inre upplevelser då jätten 
med mullrande röst utvecklar sin misan tropiska livssyn. Han menar, 
att fattighusen och sjukhusen, åtminstone för de obotligt sjuka, måste av
skaffas. Det gäller inte att hålla alla dessa sjuka och fattiga kroppar vid 
liv. Det gäller att få fram ett fåtal livsdugliga individualister. Doktorn 
menar, att sjukdomen är en välförtjänt plåga. Mor Stava reagerar negativt 
inför denna utläggning, och doktorn övertalar Carlander på nästa station 
att tillsammans med honom själv byta kupé. Rygell försöker nu övertala 
Carlander att hyra våning i ett av hans hus. Det vill Carlander inte. Han 
känner rädsla för att bli fångad av denne jätte, som han först upplevde 
som djävulen själv.

»Carlander går in i staden, in i nätet. Han går gata upp och gata ned, 
svänger om husens hörn och kommer in på nya gator, nya trådar i nätet, 
men alla lika. Han går långa vägar, lika långt som om han gått genom sko
gar, öfver klinten, längs med sjöstranden, öfver gärden och ängar. Han går 
långa vägar men förblir alltjämt i staden, i nätet. Han slipper icke ut, 
skall icke slippa ut.» Så börjar femte avsnittet, som skildrar, hur Mor 
Stava som den praktiska av de två söker efter en lämplig bostad åt dem. 
Hon vill, att sonen skall bo i ett stenhus, där det inte drar så mycket. De 
letar sig fram genom folkrika gator. »I varje gathörn möter han (Car
lander) sitt öde. Han känner det icke, ser icke.» Carlander möter en hel 
del namngivna gestalter, om vilka det antyds, att de skall komma att spela 
en roll i den fortsatta intrigen. Själv märker Carlander ingenting, tänker 
inte på dessa människor. Först då han kommer in bland en massa svarta 
arbetare, som strömmar ut från fabriken, reagerar han och känner sig en 
smula besvärad och rädd. När Mor Stava till sist ute i ett mer folktomt 
kvarter funnit ett hus där de kan bo, råkar Carlander ut för ett vanskligt 
möte. Det är med den konciliante och aimable prosten Brockhausen, hans 
närmaste förman. Den dödströtte och förvirrade Carlander gör ett synner
ligen underligt intryck på denne självsäkre lille världsman. »Ack hvad du 
är liten och fin, tänker Carlander. Jag kommer från en sekelgammal fur 
och möter en majstång, som flickorna pyntat. Ack hvad du är f in !» Mötet 
bekymrar honom inte, utan han släpar sig genast upp till sitt nya hem, 
en stadsvåning. Där griper sömnen honom, och han lägger sig bara på gol
vet och mumlar: »tillbaka — ja —»

»Ibland tycks det honom att han aldrig vaknat ur denna sömn. Han lig
ger alltjämt på det kvistiga trägolf vet och sofver. Ligger man illa, så 
drömmer man illa. —». Detta är ingressen till de avsnitt som handlar om 
hur Carlander orienterar sig i staden. Han misslyckas helt som predikant. 
Redan tredje gången han står i predikstolen finns endast kvar den lilla 
kärntruppen av åhörare, som aldrig försummar en gudstjänst. Mest driver 
han omkring i stadens utkanter, i arbetarkvarteren. Han talar med kvin
norna och barnen. Vid en kopp kaffe gör han sig underrättad såväl om 
vardagsbekymren som om de större problemen. Han känner sig mer hem
mastadd i denna miljö, som med sina stugor och täppor påminner om lan
det. Carlander blir dock rädd när männen svarta av arbetet kommer hem 
från fabriken. Han bryter helst upp dessförinnan.

Det är just det svarta, sotet, som skrämmer honom. Det minner om, att han är i 
främmande land, bland främlingar. Bönderna kommo med lera högt upp öfver 
stöfvelskaften eller med tröjan frasande av agnar och boss eller hvit av mjöl.
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Här komma de svarta. Icke blott kläderna — händer, ansikte. Läppar och tänder 
lysa egendomligt, roflystet. En ännu starkare glans ha ögonens hvitor. Blicken 
är fuktig, tindrande, olycksbådande.

Männen vänjer sig så småningom vid honom. Carlander börjar fundera 
över vad de berättar för honom. Han sysslar vidare med en plan, som han 
vet aldrig kommer att realiseras. Denna utopi är skön att bygga ändå. »Han 
tänker sig ett arbetets mikrokosmos, en liten värld för sig, bunden och 
styrd av förnuftiga, rättvisa lagar. Grundvalen för denna värld är Widells 
fabrik, den förfuskade andelsfabriken, som borde ha tillhört de svarta 
männen i stugorna.» Oftast kommer Mor Stava och avbryter hans funde
ringar. Hon vet, att den nye prosten inte är nöjd. Det går också allt sämre 
med Carlanders predikningar. Han har upphört att skriva dem själv. Han 
lånar dem ur en postilla av David Rygelius den äldre från 1700-talet. 
Denna postilla är »en gammal svartkonstbok, mörk, tungt doftande af 
Bergslagsskogarnas skrock och sägen». Dess anda ligger fjärran från den 
verserade prosten Brockhausens toleranta åsikter. Denne gör också små 
anteckningar, när han sitter och lyssnar. Han ber till och med att få låna 
postillan, men Carlander vägrar.

Det åttonde avsnittet, som alltså är en omarbetning och koncentrering 
av de två föregående, visar åter hur Carlander söker komma in i stadslivets 
rytm. Rent intrigmässigt har inte så mycket nytt tillförts. Det är person
teckningen, kompositionen och stilen, som förändrats. E tt självständigt 
avsnitt, det nionde, har lagts till. Det består av en retrospektiv historik över 
den misslyckade andelsfabriken. Händelserna, som här relateras, utspelades 
långt innan Carlander kom till staden. Idén, att arbetarna skulle teckna 
aktier i en fabrik, som de själva skulle driva och arbeta i, hade fötts i sam
band med en strejk vid Krokens verkstäder, ett tidigare industriföretag i 
staden. Arbetarna försökte bilda ett konkurrentbolag. Till en början gick 
det bra för dem att skaffa lån. Snart visade det sig dock, att advokat Björner 
lurat dem och de flesta arbetaraktierna löstes in. Fabriken fick åter ett 
uppsving — men arbetarna förlorade hälften av sina satsade pengar och 
dessutom möjligheten att styra sin fabrik. Plötsligt dog Krok och testa
menterade sina pengar till sina f. d. arbetare. Frågan är nu, vilka som kan 
betraktas som sådana. Det blir process med arvingarna. Ännu vid Carlan
ders ankomst till staden har domen inte fallit och schismen hävts. Han kan 
därför gå och drömma om att arbetarna ska få friskt kapital till en ny 
andelsfabrik.

Manuskriptets två lösa sidor handlar om hur biskopen i stiftet får en 
anmälan mot Carlander från prosten Brockhausen. Biskopen tycker, att 
denne vid formuleringen av brevet visat mycket liten kristlig ödmjukhet. 
Nu vill biskopen, vars gunstling Carlander är, ge prosten en näsbränna. 
Han letar därför efter en liten skrift, han en gång fått: »Försök till be
traktelse öfver denna världen. Af Carlander.» Biskopen lyckas inte finna 
den. Innan fragmentet avbryts, heter det dock: »Dessa betraktelser blefvo 
afgörande för B. B. Carlanders öde.» II

II
Prosafragmentet »B. B. Carlander» är ingen jagroman som »Loewen- 

historier» eller »En döds memoarer». Skeendet är i fragmentet liksom i be-
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rättelserna »Fru Gunhild på Viskingeholm» och »Jörgen Siedels brev» 
sett ur huvudpersonens synvinkel. Det kan ibland vara svårt att skilja 
kommentarerna i den inre monologen från författarens egna psykologiska 
eller etiska synpunkter. Från denna kompositionstendens avviker det 
nionde avsnittet liksom de två lösryckta bladen. B. B. Carlander har en 
starkt-introspektiv läggning, något som understryker likheten med de två 
stora novellerna ur »Komedier i Bergslagen». Han tycks vara på glid in 
mot vansinnet, men detta bryter inte i den bevarade delen av manuskrip
tet klart ut, som det gör i de båda nämnda novellerna. Man kan därför inte 
avgöra, om det varit Bergmans avsikt att här utforma det psykologiska 
händelseförloppet i den riktningen. Bergmans teknik att låta huvudge
staltens synsätt nära ansluta sig till författarens eget kommer kanske 
klarast till uttryck i naturskildringen, som utgör ett ovanligt starkt inslag 
i detta fragment. Att så är fallet beror på att ett centralt motiv just är 
Carlanders funderingar över lantlivets äkthet och sundhet gentemot sta
dens förkonstling. Som en naturlig följd av händelseförloppet har natur
beskrivningen koncentrerats till de första fyra avsnitten. Då Bergman 
ibland anklagats för att kraftigt ha negligerat denna form av verklighets
skildring, kan det vara av intresse att här närmare studera dess funktion. 
En av de friskaste, deskriptiva naturskildringar, som Bergman överhuvud
taget lämnat, utgör bakgrunden till första avsnittets långa monolog. Det 
är typiskt för Bergmans konception, att han koncentrerar natur intrycken 
i början av en berättelse. Detta är möjligen ett rudimentärt arv från 
den naturalistiska romanens miljöskildrande första kapitel. I de tryckta 
verken finner man exempel på detta framförallt i inledningarna till 
»Dansen på Frötjärn» och »Knutmässomarknad». I förstnämnda novell 
skisserar författaren snabbt upp konturerna kring Krokens sjö. I den 
senare låter han oss följa magister Ekmark på en ilritt genom ett vintrigt 
landskap. E tt av de första styckena i prosafragmentet tyder: »Han gick 
genom ungskogen ända fram till storskogen, som ännu står kvar, där klin
ten reser sig ur Damsjön. Han klättrade upp för klinten och gick fram 
öfver åsen som en ung älg med lyftadt hufvud. Fallna grenar af tall 
brusto krasande under hans fotter. Finsiktad rimfrost föll öfver hans an
sikte, som brände och skälfde.» Iakttagelseskärpan är här intensiv, och 
scenen står åskådlig och klar för läsarens öga. Bilden av Carlander som en 
ung älgtjur står i stark kontrast till de senare skildringarna av honom, då 
han ömklig och trött släpar sig fram genom gatorna efter Mor Stava för 
att söka bostad. Redan här finner man alltså något mer än ett rent hopande 
av naturalistiska detaljer. Men Bergman kan också avvinna naturskild
ringen andra värden. I en scen från fjärde avsnittet ser Carlander för sig 
sitt gamla hem. »Just i den skogen, som står blå och tät bakom snöfallets 
hvita nät, just i den skogen där den sakta glesnar upp mot bergen, ligger 
stugan. Dörren är stängd med ett svart järn. Fönsterna blänka svarta. 
Snön bäddar sig yfvigast öfver tröskelstenen. Här är död väg. Fruktträden 
se ut att aldrig mera bära frukter. /  Det gamla är förgånget, det tysta.» 
Dessa få detaljer är inte bara naturbeskrivande, de utgör också en sam
manfattning av ett helt föregående liv. Det gamla familjestället har övergi
vits och skall återerövras av skogen. Samtidigt blir orden för Carlander en 
slutsummering av det tysta, det lugna, det riktiga livet. Karakteristiskt för 
Bergmans arbetssätt är, att han spränger in naturskildringen på ett eller
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högst två stycken i en text, som i övrigt i monologens form penetrerar sub
jektiva problem. I de båda citaten markerar naturbeskrivningen ett brott i 
Carlanders tankekedja. Debatten förs också härmed in på nya spår. Scen 
1 aktualiserar för första gången tanken, att han »inte längre skulle få gå 
här, där allting är så tyst och stilla». Efter detta nystas hela problem
härvan upp. Det andra citerade partiet bildar avslutningen på denna pro
blemställning. Carlander övergår nu till att penetrera sin första reella 
kontakt med det nya livet: stationsgårdens rasslande tågsätt. Den symbo
liska karaktären i naturskildringen kommer än starkare till uttryck, då 
den upprörda dialogen inom Carlander hastigt avbryts, och han ställs inför 
det svåraste problemet: läsbarnen. »Barnen då? Klinten stupar brant. 
Sista tallen hänger med till hälften fria rötter öfver Damsjön. Rötterna 
vrida sig ängsligt, sökande åt alla håll, det är endast tre rötter, som ägt 
kraft att tränga sig in i stenen. En af dessa tre rötter är mycket stark och 
stor. På den roten beror det, om tallen skall falla.» Carlander skjuter här 
för en stund problemet ifrån sig och låter sig fascineras av en intressant 
detalj i omgivningen. Denna detalj blir också något av en symbol för hans 
egen situation. Första gången Carlander möter den lille »majstången» pros
ten Brockhausen, liknar han sig själv just vid en gammal fura. Carlander 
lever vid ett stup, och endast några få trådar håller honom kvar vid verk
ligheten. Om han ger sig av till staden, skall han med sitt grubblande och 
inåtvända väsen kanske tappa de sista fästena och falla in i vansinnets 
mörker. När Carlander står i snöyran på stationen och söker reda ut sin 
situation, griper han åter till en naturbild. »Lokomotivet har bestämdt sig 
för att rulla till staden — och se, att det icke viker en tum från vägen! 
Men hvart skall Carlander ? Hur vinglar han icke fram och tillbaka! Som 
en flinga. Faller men bestämmer ej sin kosa.» Man finner här klart accen
tuerad kontrasten mellan den passiva, drömmande karaktären hos Carlan
der och funktionsdugligheten hos tåget. Genom att verbet »bestämt sig» 
användes i samband med ett dött ting — tåget — medan orden »vinglar» 
och »faller» sätts som predikat till Carlander, ger liknelsen också en snabb
belysning av dennes viljeliv. Bergman antyder här den ständiga diskussion 
han förde i sina verk om determinism och fatalism.

Kärnan i Bergmans egen natursyn kommer vi kanske bäst åt i en replik 
av den gamle prosten Rygelius.

När man blir gammal, blir man fönstersittare och luckorna dras långsamt igen. 
Jag ser icke stort mer än gärdet där ute och åkern lite längre bort. Jorden ångar 
om våren som ett nyfödt barn, då det tages ur badet. Så kommer sommararbetet, 
arbetet. Så kommer hösten. Då ångar jorden på nytt. Men det är en tung dimma. 
Den går så tungt och svårt som andan ur mitt bröst. Och vintern är det bästa. Nog 
ändå — ändå —
Ja, det är landet. I staden är det människor. Hvart jag ser, hvart jag går. Män
niskor. Det blir enformigt.

Detta blir först och främst en ny kommentar till den för Carlander ak
tuella tanken, att människan lever ett sundare, enklare och mer jordnära 
liv, då hon följer naturens egen rytm. Rygelius har dessutom själv genom
levt hela skalan från den gryende våren, som också i texten förliknas vid 
ett nyfött barn, ända fram till höstens och ålderdomens ångest. Man anar 
också i hans replik en insikt om vinterns och dödens klarhet. Den primitiva 
tanken om ett nära samband och en likhet mellan människans olika åldrar
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och naturens fyra årstider återkommer fem stycken längre fram i en replik 
av Mor Stava. När hon talar om dottern Annas likbränning, säger hon: 
»Mig var det emot liksom det var emot all kristlig anda. Ty vår kropp är 
som ett sädeskorn, som myllas ned till ny härlighet.» Den sista meningen är 
en parafras på Jesu ord om jordelivet och det eviga livet (Joh. 12: 24): 
»Utan Hvetekornet, som faller i jordena, warder dödt, så blifwer det allena, 
men warder det dödt så får det mycken frukt.» Tanken återfinns i många 
primitiva religioner, och spelar bl. a. en viktig roll i den antika Demeter- 
kulten. Ytterst bottnar således bägge replikerna i föreställningen om vege
tationsåret som en symbol för människans liv från födelse till död och 
förgängelse. I ett filmutkast, som med lätt retuschering blev novellen »De 
fyra årstiderna» gestaltas naturens växlingar som fyra skeden i en kvinnas 
liv — från den unga, späda flickan till den pestsmittade teaterprimadon
nan, vars förnedring släcks i vinterns och dödens kyla. En gång byggde 
Bergman upp en hel roman kring detta tema. De fyra avsnitten i »Chefen 
fru Ingeborg» bär årstidernas namn: vår, sommar, höst och vinter. De 
skildrar inte bara naturens skiftningar under chefens sista år utan ge
staltar också framväxten och stegringen av hennes erotiska lidelse. Under 
den svala våren spirar den fram, blir under en brännande het sommar till 
en flammande passion, så kommer hösten med ånger och skam, förtvivlan 
och melankoli. Till sist står vintern där med sin klara, höga, fria luft. 
Det är då den kväljande hettan efterträds av en klarhet, som är vinter
dagens. Det är då passionens glöd släcks i vinternatten. »Tankarna treva 
efter en större måttstock för att mäta det lilla jagets, den flyktiga stun
dens sorg. Höstångesten övergår i ett kyligt lugn, som i sin tur skall upp
lösas av kittlande vårilar. Våroro, sommarlycka, höstångest, vintervisdom.»1 
Ifråga om Carlanders lust att iakttaga livet på avstånd heter det, att han 
»skulle vara tyst som en råtta och bara uppmärksamt se på». Det finns ju 
ett allmänt talesätt »att vara tyst som en mus». Det kan helt enkelt vara 
denna förbleknade bild Bergman här använder sig av, men med kännedom 
om hur viktig råttsymboliken är för denne författare, kanske man ändå 
bör se detta som en verklig naturmetafor. Då det inte uttryckligen talas om 
någon katt, kan man nog inte sätta detta citat direkt i samband med det 
av G. Tideström undersökta motivkomplexet »Katt och råtta», den jagande 
och den skräckparalyserade, även om det mer avlägset hör dit. Bilden tar 
närmast fasta på det avvaktande, spejande och litet förskräckta draget 
hos råttan, där den sitter i sitt hål och blickar ut. Liksom musen är Carlan- 
der nyfiken, försiktig och rädd, lika rädd men på samma gång fascinerad 
av människornas piruetter som Mor Bolla och råttorna i Ryglinge var av 
råttfångaren Markurells locktoner och dans. (»Två släkter».)

Naturen var för Bergman inte bara ett rum, i vilket de fiktiva perso
nerna rörde sig. Den kunde också vara i rapport med människan, kunde 
gestalta och avspegla hennes livssituation och problem. Samtidigt ger na
turskildringen uttryck åt en särpräglad uppfattning av tiden. De stora tids
enheterna — årstider, livsåldrar och generationer, vilkas yttersta poler är 
födelse och död — ger en lugnare rytm och ett större perspektiv och skiljer 
sig starkt från såväl den subjektiva, psykologiska upplevelsen av tiden 
som den mekaniska tidens rutmönster av sekunder, minuter och timmar.

1 Samlade skrifter, Red. av Johannes Edfelt, 20, s. 283.
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Bergmans teknik att framsuggerera den subjektiva stilprägeln genom att 
binda samman huvudgestaltens direkta tal eller den inre monologens syn
sätt med författarens egna deskriptiva kommentarer avspeglas också i 
bruket av färgadjektiv. Färgerna är laddade med för den talande känslo
mässigt stoff. Denna tendens avspeglar sig också i det sätt, på vilket de 
kommer till användning i de rent relaterande avsnitten. I prosafragmentet 
spelar framförallt kontrastparet vitt-svart en stor roll. Prosten Rygelius 
säger i samband med Benjamins ständiga leende åt makabra ting: »Du! 
Tänk på, min bror, att leken är liten och allvaret långt och tungt. Långt 
som mitt skägg. Tills slutet kommer, hvitt som mitt skägg. Hvitt och tomt, 
hvitt och förklaradt.» Den vita färgen ställs först i relation till ålderdomen 
och därigenom, som vi tidigare sett, också till vinterns årstid. Vitheten 
ger även associationer till gravens eller snöfältens tomhet. Till sist kombi
nerar den gamle prosten den med det vita, förklarade ljuset, som i ett 
kommande liv emanerar från Guds tron. Denna gamla logostanke åter
finns bl. a. hos medeltidsmystikerna. Också Dante har byggt upp sin para
disskildring kring det vita förklarade och förklarande ljuset från him- 
melsrosen, som upplyser de olika himlasfärerna. Vanitaskaraktären hos den 
vita färgen, för första gången använd i andra avsnittet av »Blå Blommor», 
har i Bergmans senare produktion tydligare smälts samman med årstids- 
begreppet. Vinterlandskapet får ofta inrama en människas dödsögonblick. 
Om Chefen fru Ingeborg heter det: »Därvid gled hon ned i snön. Hon 
gjorde ett försök att resa sig men föll åter tillbaka. Hon låg på rygg i en 
kvinnas ställning med öppen famn. Vinternatten famnade henne.»2 Denna 
dödsscen förebådas redan i romanens början i den skildring, som fru Julia 
Körner ger av en gift, ung kvinna, som gripits av en olovlig passion. Hon 
drivs av sin egen inre oro ut i skogen för att söka vinna klarhet över sin 
situation. »Då förbarmade sig den gode Guden över henne och löste med 
säker hand alla knutar på den livstråden. Det var en vinternatt. Han lät 
henne dö av köld.»3 Chefens och den unga kvinnans dödsscener visar, att 
vinternatten i bägge fallen snarare är en vanitassymbol än en metafor för 
ålderdomen. Redan i första avsnittets monolog nämner Carlander själv, 
att han älskade att gå på Mor Stavas trasmattor. På ett av fragmentets sista
sidor står det: »Han tänker och sm åler----------- Mors trasmattor, lysa,
brinna, rinna i det kala grå rummet.» Det är naturligt, att Carlanders fan
tasi kommer att spela kring mattornas färgkombinationer. »Mest är det 
svart i mattorna, därnäst grått — fars gamla vadmalskläder. Allt det 
hvita, det känner han icke, gamla lakan kanske. Men den högröda färgen 
känner han. Det är mors röda lif och röda kjortel och systers röda lif och röda 
kjortel. De syddes innan far dog, då mor ännu var ung och syster en jänta 
med fläta. Men de kommo aldrig i bruk. Far dog, bröderna dogo. Svart. /  
Nu lysa de i mattan, ligga som glöd mellan svarta kol, grå och hvit aska.»

Texten både före och efter citatet är relaterande och skildrar Carlanders 
försök att sakta tränga in i stadslivet och nå kontakt med människorna. 
Då citatet kan upplevas som Carlanders egna tankar återgivna i »erlebte 
Rede», svävar läsaren i osäkerhet om inte detta »han» överhuvudtaget i

2 Sami. skr., 20, s. 299.
8 Sami. skr., 20, s. 26. Också i noveller från 20-talet återkommer greppet att förlägga 

en dödsscen till ett vinterlandskap t. ex. »Den förtorkade linden och grodan», »Blickan 
från Eker sta prostgård» och »Den som en gång älskat».
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fragmentet är utbytbart mot ett »jag» i en inre tankekedja i direkt tal. 
Carlander betraktar sina handlingar på kritiskt avstånd och använder sig 
därför av tredje person. Som tidigare nämnts övergår också Carlanders tal 
i första avsnittet från en småmuttrande monolog till en upprörd dialog 
mellan två stämmor, där den rannsakande, kritiska rösten använder till
talsordet »du» och därigenom markerar sin distans. Den andra stämman an
vänder sig av »jag». I samma riktning pekar, att det i citatet heter; »mor 
lade u t . . .  Far dog, bröderna dogo.» Carlanders egen synvinkel är här an
lagd. Tendensen understryks vidare i författarens användning av färgerna. 
Det är i Carlanders föreställning, som de först får den symboliska ka
raktär, de sedan kommer att behålla även i andra avsnitt, där det ej rör 
sig om direkt tankereferat. Själva färgsymboliken är lättförklarad. Det 
röda ger uttryck för det varma, pulserande livet och ryms i den flammande 
lågan. Det svarta har i väven naturligt nog fått symbolisera sorgen. Var
dagens grå inslag ges av arbetsklädernas vadmal. Dessa förkolningens båda 
färger, associerar till det mänskliga livets nedslitningsprocess. Den vita fär
gen — den okända— som är den nedbrunna glödens sista schattering, blir 
åter en vanitassymbol. Carlanders inställning till den svarta färgen är dock 
mera komplex. Han kan även uppleva den som något hotfullt och skräckin
jagande. Det är det svarta sotet, som redan vid första mötet med arbetarna 
inger Carlander den skräck inför dem, som han aldrig helt befriar sig ifrån. 
»Här komma de svarta. Icke blott kläderna — händerna, ansiktet. Läppar 
och tänder lysa så egendomligt starkt, roflystet. Och en ännu starkare glans 
ha ögonens hvitor. Blicken är fuktig, tindrande, het, olycksbådande.» Det 
nu citerade stycket uttrycker framförallt Carlanders oförmåga att orien
tera sig i verkligheten, i arbetets och människornas värld. De mötande 
gestalterna blir till skräckinjagande karikatyrer, som grinar emot honom. 
Det är alltså konstellationen svart-vitt, som här utgör skräckmomentet. 
Denna färgkonstellation finns även med i Bergmans senare produktion vid 
liknande reaktioner. Så upplever den lille Basilius, där han står ensam 
på Sutre gårdsplan, hur ångesten gastkramar honom, då han ser kolera- 
kärran gnisslande komma emot sig.

Kärran var svart, kistan eller huven var svart, hästen var svart. En gammal 
svart häst, gammal som vita Jacobina men tung med tjugu vintrars snötyngd i 
hovarna. Nosen hängde mot jorden.

Och körsvennen var svart. Han var svept i en svart kappa, svarta vantar på 
händerna, en svart slokhatt nedtryckt på huvudet. Han hade icke något ansikte. 
Det vita som skulle blänka mellan hattbrättet och kappkragen fanns icke. Det var 
svart.

Det är kolran själv, tänkte Basilius. Det är döden.4

I »Jag, Ljung och Medardus» ser den lille Love i en liknande ångestdröm 
en helsvart man komma emot sig för att hämta den dödssjuke fadern. Natur
ligt nog kom också dödens gestalt i det sena, aldrig avslutade festspelet 
från 1929 att draperas i en likartad kostymering. Då prosafragmentet 
»B. B. Carlander» aldrig blev färdigt, vet man inte om Carlanders skräck
upplevelse inför arbetarna förebådar någon dödsfara för honom och därför 
var befogad. En antydan härom finns dock i texten — ett för Bergman ty
piskt romantekniskt grepp. »Han är för trött, och de äro för många. Och

4 Sami. skr., 11, s. 253.
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för svarta. Han är i ett svårt betryck, han är rädd helt enkelt. Och anar 
likväl ej, att han ännu en gång skall räkna män och gossar, en för en, en 
för en.» Färgadjektivet är här insatt i ett rent analyserande avsnitt, där 
allt ses nr författarens egen synvinkel.

Man kan självfallet nr fragmentet dra fram exempel, där färgadjektiven 
inte spelar någon symbolisk roll. Som faktnm kvarstår dock, att deras dub
belbottnade karaktär ger hela framställningen en subjektiv prägel, även 
där författaren uppenbart endast relaterar händelserna. Det är också 
av intresse att lägga märke till, att Bergman endast använder sig av spek- 
trats rena färger, medan nyanser och schatteringar lyser med sin frånvaro. 
Detta har möjligen samband med författarens egen starkt nedsatta syn
förmåga. I sin ungdom läste Bergman en hel del psykologisk litteratur, 
1904 bl. a. en uppsats av E. Ritter von Oppolza: »Grundzuge einer Farben- 
theorie». I denna har han »strukit för en passage om det inflytande en ned
sättning av synförmågan hade på färgsinnet».5 Färgerna liksom stjär
norna, som Bergman aldrig kunde urskilja efter sin ögonsjukdom, blir i 
hans verk till något mer en rent impressionistiska detaljer. Bergman gav 
dem ett symboliskt eller etiskt egenvärde.

III
Som en naturlig följd av kompositionen kommer huvudgestalten Bror 

Benjamin Carlander att dominera hela framställningen. Vid första pre
sentationen, då han liknas vid en älg med högburet huvud, kan män få 
den uppfattningen att han är en sund kraftkarl. Redan monologen där
efter avslöjar honom dock som en kluven människa, med en ängslig, intro- 
spektiv läggning. Det är ett djärvt grepp, att Bergman genast i första av
snittet för in läsaren in medias res, Carlanders inre. I monologens form 
avslöjas de själsliga frågekomplex, som senare skall bli handlingens nerv. 
Jag anser, att man här verkligen har rätt att tala om en inre monolog eller 
en av dess varianter, den inre dialogen. Detta gäller även om man håller 
i minnet den distinktion, Staffan Björck velat upprätthålla mellan tanketal 
och inre monolog.6 Hur det enskilda fallet bör betecknas är beroende av i 
vilken utsträckning medvetenhetsflödets mångfald av impulser, fria associa
tioner och ofta återkommande moment avspeglar sig i texten. Utmärkande 
för tanketalet är, att författaren strängare sovrar stoffet och grupperar 
om det till logiskt genomförda tankegångar.

Från första avsnittet av fragmentet väljer jag ett typexempel på Berg
mans monologform.

Nå min gosse — och hvad skall du ordinera? B. B. Carlanders världsförklaring? 
I vissa fall? Javisst, för utvalda andar. Och de andra, hopen, gubbar och gummor? 
Augsburgiska bekännelsen någon gång späckad med en liten »hemlighet». Myc
ket bra.
Nå, och när du kommer hem efter dagens tunga och vandrar på mor dins tras
mattor — hvad säger du då? Du har ju den löjliga vanan att prata för dig 
själf. Nå, hvad säger du? Går du omkring och gnuggar händerna?

5 Sven Linnér, Hjalmar Bergmans bibliotelc. (i: Samfundet Örebro stads och läns- 
biblioteTcs vänners medd., 24, 1956, s. 23.

6 Jmf. S. Björck, Bomanens formvärld, s. 165-176.
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Mycket bra. Svara bara på en fråga. Men eftersom det är en enda fråga, så svara 
uppriktigt, spring inte i lofvar.
Barnen ?
Hvilka barn ? Jaså läsbarnen — ja det är inte säkert att jag behöfver. Där finns 
prost och komminister och pastorsadjunkt. Jag slipper nog. Mor säger att jag har 
svagt bröst, far och alla syskonen dogo i lungsoten. Och här på landet*? Blir jag 
skonad här*? Prosten läser bara med flickorna. Jag har pojkarna. De stå mig till 
nafveln, när jag läser med dem — möter jag dem om ett år eller två, så stå de mig 
öfver hufvudet. Det är just växtåren. Aldrig, att de säger något. Höfliga. Där går 
prästen, som släppte mig fram. Så slapp jag gå längre än nödigt, det var bra. 
Så var det med den saken.
Så du vill icke svara ?
Precis det. Jag vill icke. Biskopen har skickat mig till staden. Adjö med er 
tallar —
Barnen ?
Barnen — hör p å ! Mammorna berättar sagor —
Är du en mamma, du då? Ser du ut som en mamma? Nej. Nå, hvad attan pratar du 
då om mammor —
Jo, hör på. För nu skall jag svara. Mammorna berättar sagor. Det är lögn allt- 
samman, men det är vackert. Och ibland tänker barnet: Ja se så snäll som den 
prinsen —
Håll dig till texten! Barn bli icke snälla af dina sagor. De undra bara, hvad du 
är för en —
Hör på då! När barnen bli stora, säga de icke: Fördömda mamma som ljög. 
Gör de? Nej du! Då de skrumpna ihop så gå de in i sin vrå och håller hufvudet i 
handen och tänker: Hur var det den var, sagan mor berättade? Jag skulle vilja 
höra den en gång till — Så!

Det förefaller mig som om man i detta citat kan urskilja olika plan av 
medvetenhet hos Carlander. På det högre planet finns förmåga till ett 
logiskt och abstrakt överblickande, på det lägre råder en mer omedveten 
formlöshet, präglad av känslostämningar. Här dominerar de fria associa
tionerna. Detta understryks också på det mer medvetna planet med orden 
»Håll dig till texten!» Självfallet har författaren inte eftersträvat att 
fånga hela eller ens stora delar av själsprocessen. Han har valt ut så
dana impulser, som betonar centrala idékomplex hos Carlander. Texten 
skiljer sig ändå påtagligt från en klart utformad tankegång. Man har alltså 
rätt att tala om en inre monolog. Nionde avsnittet visar, att Bergman 
längre fram i fragmentet också använder sig av den extremaste form av 
tanketal. Den kronologiska historiken över andelsfabriken förläggs till Car- 
landers tankevärld, då Bergman inte velat ge den formen av en författar- 
resumé. Han har helt avstått från den inre monologens fria associationer 
och endast relaterat fakta.

Det är först i de senare avsnitten, då Carlander ställs i relation till andra 
människor, som vissa detaljer tillförs teckningen av gestalten. Mot prosten 
är Carlander passivt vördnadsfull och lyssnar spänt när denne utvecklar 
sin livssyn. Här framstår klart Carlanders tendens att söka avlocka livet 
och människorna deras hemligheter utan att själv behöva delta eller delge. 
En mer ambivalent attityd intar han mot Mor Stava. I alla praktiska 
detaljer följer han henne blint. Hans fördrömda idealitet reser sig dock 
mot hennes alltför rationella läggning. Tydligast kommer detta fram i en 
liten episod då hon hindrar honom från att ge slantar till barnen i utkants- 
kvarteren. Då han insisterar, svarar hon honom med det närkiska ord
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språket: »Den som ger tills han tigger, skall ha stryk tills han ligger.» — 
»Det är ett hårdt, gement ord.» Carlander blir ond. Han går i flera dagar 
och moltiger, men det går Mor Stava förbi. »Och när han en afton smyger 
sig fram till spisen och stryker med handen fram och tillbaka öfver hen
nes nacke, så förstår hon alls icke, hvilket högtidligt ögonblick detta är. 
Han har förlåtit henne. Allt är godt igen.» Mor Stava kan dock också 
genom en förstnlen smekning över armen låta framskymta, vilket värde hon 
sätter på sonen och hur hela hennes strävan går nt på att ordna för ho
nom. Trots allt hyser de starka känslor för varandra. Det är typiskt för 
Bergman, att detta visar sig i en stum men uttrycksfull gest.

Carlanders förhållande till naturen är, som tidigare visats, intensivt och 
intimt. Han upplever där sin starkaste kontakt med yttervärlden och känner 
sig harmonisk. När han lämnar det enkla livet på landet, har han en 
avgörande upplevelse. »Han lägger klockan framför sig och stirrar på 
de små svarta streck, som radda minut vid minut. Det blir som ett järn
galler. Där bakom ser han skogen och stugan, klinten, sjön. Men det är 
stängdt, det är inhägnadt. Och själf är han utestängd. Han kan se far, 
bröderna, syster. Han kan nicka åt dem genom gallret. Men han är ute
stängd, och hvarje minut slår en ny öggla i nätet, som utestänger.» Liksom 
hos Fröding är detta galler fastsmitt inom Carlander själv. Det utestänger 
honom från livet och människorna. Lusten att betrakta tillvaron på av
stånd har blivit till ett främlingskap i verkligheten — en sjuklig isolering. 
Gallret förvandlas till ett fångstredskap, ett nät, som allt mer snärjer in 
honom i sina maskor. Att tinget i stort behåller sin struktur men genom 
en skiftning i den upplevandes sätt att se ändrar karaktär och funktion 
är ett typiskt drömskeende. Intressant är, att det är en visares mekaniska 
gång, som får markera det definitiva brottet med det föregående livet. 
Här inträder nämligen en förskjutning i tidsgestaltningen. Den nära kon
takten med naturen och de enkla människornas väsentliga livsupplevelser: 
dop, bröllop, begravning, sådd och skörd, har givit Carlander en biologisk 
uppfattning av tiden. Nu upphör denna. En rent subjektiv tidsupplevelse, 
som endast gäller för Carlander själv i hans drömartade tillstånd, träder i 
stället. Den bryter sig starkt mot den hetsiga rytmen i staden, där klock
slag och expeditionstider spelar en avgörande roll.

Strax efter upplevelsen inför klockan inträffar ett annat intermezzo. 
Carlander har just avböjt ett erbjudande att hyra våning av doktor 
Rygell.

»Är ni rädd för mig? Är ni rädd för mig?»
En secund, ett ögonblick har Bror Benjamin Carlander förnimmelsen af att 

någonting stannat, hejdats. Han känner secunden då en fallande kropp hejdas för 
att kastas in i en ny riktning. Han tror, att tåget har stoppat. Men nu hör han 
åter metallens rassel och telefontrådarna flyta oafbrutet förbi rutan.

Doktorn sätter med den citerade repliken fingret på en öm punkt hos 
Carlander. Det är nu skräcken för allt och alla blossar upp inom honom. 
Den plötsliga insikten om denna skräck utlöser hos Carlander en ögon
blicklig psykisk reaktion. »Den fallande kroppen», som hejdas för att kastas 
in i en ny riktning blir sålunda inte tåget utan Carlander själv. Med en 
konkret, deterministiskt präglad bild åskådliggörs känslan av att hela hans 
liv nu får en annan inriktning.
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Carlander upplever livet i staden som en dröm. Han känner det som 
om han aldrig vaknat upp ur den första slummern på det kvistiga trägolvet 
i stadsvåningen. »Ligger man illa, så drömmer man illa.» Allt blir till en 
mardröm, där bilder och scener kaotiskt radas upp. Redan på Ekersta sta
tion har Carlander haft en sådan drömliknande upplevelse. Det han där 
först tror vara ett dött föremål övergår i hans föreställning till en jätte, 
för att till slut synas honom vara djävulen själv. I drömmen omformas 
människorna och antar gärna en symbolisk karaktär, allt efter drömmarens 
subjektiva värderingar. När han kommer till staden, blir det ännu svårare 
för Carlander »att hålla tankarna samlade, men det går dock skapligt». 
Verkligheten glider likväl allt mer och mer undan för honom. Människorna 
blir till grinande vrångbilder i svart och vitt såsom massan av arbetare, 
som väller ut ur fabriken. Den lille finlemmade petitmaitren, prosten 
Brockhausen, karikeras på ett avslöjande sätt i Carlanders tankar: »en 
Kristi kavaljer, en liten majstång, en fin liten spatserkäpp» blir han där 
till. Under denna tid börjar färgadjektiven fyllas med sitt symboliska 
stoff. Carlander kan nu inte heller predika längre. »Hvad predikandet be
tyder, det vet han icke. Har kanske vetat det, men glömt. Han vet endast, 
att det vill ord till och att dessa ord måste sökas i Bibeln...»  Carlander 
är ändå inte olycklig, grips inte ens av skräck inför minnesförlusten. Han 
förstår helt enkelt inte sin situation. Han glider i stället in i en drömvärld, 
ett arbetets mikrokosmos, där han själv är härskare. »Han kommenderar 
sitt folk, ordnar dem i falang och skrider till försvar eller anfall mot andra 
världar, som vilja rubba den beundransvärda ordningen i hans egen.» Han 
skapar sin värld kring planen på en andelsfabrik, som arbetarna själva 
skulle äga och styra. Det är en idealstat »bunden och styrd av förnuftiga, 
rättvisa lagar». Genom sin kooperativa inriktning och sin strävan till in
bördes hjälp, tillämpad inom ett begränsat område, har denna idé vissa 
drag av anarkism. Däremot svär dock draget av centralisering och före
komsten av lagar. I denna drömvärld, som helt följer hans intentioner, och 
där han får ställa, styra och visa sin makt, erhåller Carlander kompensation 
för sin osäkerhet i den reella tillvaron. De fiktiva getalterna blir inte en
dast objekt för hans omtanke utan också brickor i ett spel, som han lägger 
efter sina egna regler. Tanken att se människorna som spelbrickor och li
vets skiftande öden som olika kombinationer hör nära ihop med Carlanders 
»världsförklaring» i övrigt. Redan i den första monologen omnämns denna. 
Det påpekas även, att bland de få saker Carlanders förde med sig till 
staden fanns en koffert med anteckningar till en världsförklaring. Av de 
två sista, lösa bladen i fragmentet framgår, att skriften till och med kommit 
på tryck och sänts till stiftets biskop. Det nämns också, att den därigenom 
kom att på ett eller annat sätt påverka Carlanders öde. Det är då han som 
själasörjare sett mänskliga konflikter på nära håll han kommit in på 
detta problem. Själv uttrycker han det så: »Jag går omkring och undrar. 
Jag vill se, hur det går till. Jag tror, att det är en patience, och jag vill 
lära mig reglerna.» Här tänker han sig åter livet som ett spel, en patience, 
där människorna är kort i Guds hand. Metaforen ger närmast uttryck för 
en deterministisk livssyn. Vårt värde kan komma upp i 52 färgvalörer och 
gestalta sig i ett visst antal system beroende delvis på spelarens — gudens 
— kombinationsförmåga.

E tt betydelsefullt bidrag till sin livssyn får Bror Benjamin vid samtalet



med prosten Rygelins, då denne talar om de exotiska fåglarna. I varje 
dans upprepar dessa ständigt så noggrant samma piruetter, att man från 
gång till gång icke skulle »finna en enda ny figur, ett enda steg som ej 
tagits tillförne». — »Då tänkte jag: Skaparen har gifvit dem en dans 
för livarje ändamål. Hvad som ser ut som lek, tjänar i allvar. Och 
äfven det hårdaste allvar följer hos dem lekens cirklar, snirklar och si
rater.» Denna metafor är besläktad med den nyligen analyserade. Evig
hetsperspektivet förs in, och man är åter tillbaka vid den oengagerade gu
den. Tydligare än kanske någonsin kommer här också fram den konstnär
liga tendens hos Bergman som tidigare påpekats av kritiker. Den ger nyc
keln till hans ytligt sett humoristiska gestalter och till hans subjektiva och 
suggererande berättarstil. Denna Bergmans s. k. karikatyrkonst rymde ett 
djup av allvar, mörker, förtvivlan och rädsla för livet. Skräcken för det 
overkliga och drömartade bottnade i att människorna syntes honom klav- 
bundna. De förde sig enligt vissa regler och blev nedslitna och osjälv
ständiga. De tedde sig marionettartade och var andligen döda. För att 
skydda sig mot medmänniskors insyn anlade de en noga genomtänkt mask 
eller rustning, som utifrån sett kunde te sig grotesk eller komisk. Bakom 
hela tillvaron uppställer Bergman en gud, som tycks ha spelarens full
komliga oberördhet inför korten i och för sig och endast intresserar sig för 
kombinationerna.

Efter den bild Carlander skapat sig av Vår Herre som kosmos härskare 
utformar han sin egen gestalt, där han går över trasmattorna och dröm
mer sig som herre i sitt mikrokosmos. Om behovet av självhävdelse är be
tydelsefullt för utformandet av Carlanders drömvärld, så är dock hans 
starka längtan att komma människor till hjälp och att tränga in i deras 
problem en lika viktig förutsättning. Han vill ge dem en ny möjlighet att 
leva och utforma livet. Att han sår sina idéer på hälleberget, inser han själv. 
Arbetarna missförstår honom och tror, att han praktiskt skall hjälpa dem 
med arvsprocessen. Ja, en gammal gubbe ser i honom därför något av en 
profet. Nog vill Carlander också predika, men han kan inte inför dessa 
stadsmänniskor, som inte nöjer sig bara med sagor. Han söker le, kramp
aktigt le, medan han skriver på predikningarna. Detta fixerade leende 
bottnar i ett hopp om att han därmed skall kunna hålla tankarna borta 
från verklighetens mörker och ondska. Detta visar åter ett drag av naivi
tet parad med en djupt pessimistisk livssyn. Om han ler »allt varmare, 
så skall han snart få det goda och glada sinne som människorna hafva rätt 
att fordra av sina herdar» (vers. II). Någon predikan blir det trots allt inte. 
»Han skref en gång, en vårkväll i långsamt slocknande ljus. Han tyckte 
det var vackert, han började gråta. Hvarje sats fick någonting mjukt, nå
gonting rörande, friskt, öfvertalande, inträngande. Han trodde, att män
niskorna skulle gråta — han grät ju själf. Han hade dock hela tiden en 
liten svart misstanke, att det icke var så helt med tårarna, med det rörande. 
Och det var så, det var icke helt alls. Följande morgon var det rappakalja. 
Det var torrt som sand, orden gnisslade mellan tänderna. Det var segt som 
gummi, han körde fast, kom aldrig till slutet, sprang plötsligt rakt in i 
Fader Vår, som man skyndsamt klifver ur gyttjan upp på en bräda.» 
vers. I.) Som man ser, kan Carlander mitt i sitt drömtillstånd vara både 
logisk och självkritisk. Den likgiltighet, som slår emot honom från den 
sovande församlingen, gör att han grips av »predikosjukan». Antingen är
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de egna tankarnas bärkraft inte tillräckligt stark, eller också har han inte 
förmått ge uttryck åt kvällens intentioner och stämningar. Hela predikan 
inger honom bara avsmak, när han läser upp den.

Från första stund är Carlander en ensling. Han förs längre och längre 
bort från problemen och händelserna i omgivningen. Hans handlingar och 
repliker ter sig för de omkringvarande allt mer säregna, medan de för 
Carlander själv, med utgångspunkt från hans drömmar och tankar, äger 
en fullt klar och logisk motivering. Genom sin säregna personlighet är han 
släkt med Fru Gunhild och Jörgen Siedel, som också de har sin aktivitet 
förlagd till en inre drömvärld, medan de i det praktiska livet är passiva 
särlingar. I motsats till dessa två gestalter vill Carlander skapa något po
sitivt av sina eskapistiska drömsyner, komma sina medmänniskor nära och 
till hjälp. Prästskildringen i fragmentet visar, att Bergmans syn på detta 
kall var rent etisk. Den dogmatiska sidan lämnades därhän. Carlanders 
fromhetsliv och gudstro är avklarade problem, och det antyds bara att 
han i dessa avseenden egentligen är helt indifferent. Detta kommer till 
uttryck i den oengagerade gudsbilden — patiencespelaren. Själasörjarens 
problem däremot är det som Bror Benjamin ständigt brottas med. Sådana 
ter sig huvuddragen hos denna gestalt, som bara blivit en torso.

Förutom i prosafragmentet återkommer gestalten B. B. Carlander tre 
gånger i Bergmans produktion. Han uppträder som bifigur dels i en no
vell »Mycket väsen för ingenting», tryckt i Bonniers månadshäfte 1915, 
dels i den halvt självbiografiska romanen »Jag, Ljung och Medardus», 
1923. Dessutom är han den kanske intressantaste gestalten efter Herr von 
Haneken själv i den roman från 1920, som bär dennes namn. Den största 
inbördes olikheten i teckningarna av Carlanders gestalt finner man i frag
mentet och i romanen från 1923. I den sista uppträder han som en 78-årig 
man och är känd som den strängaste gubben i kristenheten. Han visar dock 
senare tolerans, när han med sin naiva berättelse om paradiset förmår 
hjälpa den unga flickan i romanen, Hanele, över hennes stora dödsskräck. 
Händelserna i både fragmentet och romanen anses försiggå omkring eller 
strax efter sekelskiftet 1900. Carlander är i det ena fallet en ung hjälp
präst, i det andra en gammal man. Förskjutningarna i de konkreta detal
jerna är så stora, att man inte heller i teckningen av gestalten kan finna 
någon direkt förbindelse mellan den fördrömde pastorsadjunkten och den 
myndige gamle prosten. Likheten mellan dessa två utföranden är således 
inte stor. Möjligen kan man finna den i sättet att med hjälp av en saga ge 
en döende lugn och tillförsikt.

Större överensstämmelser med fragmentets Bror Benjamin visar då fram
ställningen av gestalten i romanen »Herr von Haneken». Här berättar 
minnestecknaren B. B. Carlander, att han i sin ungdom gick omkring med 
liknande drömmar och illusioner som sin husbonde herr von Haneken. 
Båda var av oäkta börd, men Carlanders extraktion var helt höljd i mörker. 
Modern ville aldrig säga honom vem hans far var. Naturligtvis kom just 
detta att än mer locka fantasien att söka vad som dolde sig bakom denna 
tystnad. När Carlander sedan kommer som skyddsling till gamle David 
Rygelius spelar tankarna om hans hemlighetsfulla börd honom ett spratt. 
Han förgår sig för att vinna en flickas gunst. Det blir ett stort uppträde, 
och Carlander rusar ut i vinternatten. Under bar himmel håller han en 
monolog med sig själv, som till sist blir till en hel teodicé. Han präntar
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senare också ned dessa sina tankar jämte bevis och citat och skickar skriften 
till biskopen för att få erkännande för sina personliga förtjänster. Först 
ser det nt som om det lyckats honom att vinna biskopens ynnest. Men då 
denne vid ett senare tillfälle verkligen läser igenom Carlanders opus, blir 
hans förtrytelse desto större. Carlander får inte det stipendium han hop
pats på utan måste konditionera hos den allmänt beryktade familjen von 
Haneken. Lika illa går det för honom när han stannar på Iglinge, efter det 
familjen von Haneken rest. Han dröjer kvar för att invänta ett viktigt do
kument, som han tror skall avslöja något väsentligt om hans börd. Där
igenom kommer han att bryta med sin käraste, kaptenens dotter Nora. 
Papperet, som skulle hjälpa honom till en lysande framtid, var inget annat 
än hans egen utskrift av den olycksaliga teodicén. Åter hade den blivit orsak 
till att han förlorade sin flicka. Han finner dock snart tröst vid Mamsell 
Arrenanders svällande barm. Det kommer som en chock att denna dam, 
som framställts med en så humoristiskt överlägsen attityd från hävdateck
narens sida, är hans k. hustru. Detta visar, att nedskrivandet av memoa
rerna egentligen är en kompensation för den gamle prosten. Åter upplever 
han sin stora kärlek till den nästan idealt tecknade Nora, åter försätts han 
till den tid då han var en självständigt handlande person i händelsernas 
mitt. Denne B. B. Carlander hade namnet Bror för att vädja till den 
allmänna kristna kärlekstanken, att vi alla är bröder. Namnet Benjamin 
hade han efter den yngste av Josefs alla bröder för att påminna om att 
han »var den minste och ringaste, den där krävde sina bröders skydd». 
Han kan kanske synas litet inskränkt och bortkommen i sitt handlande, 
vad man kallar »vardagstråkig». Men hans teodicé rymmer ett fantasifullt 
bildspråk och trots all ödmjukhet en stark tankeförmåga. Bokens sista ord 
visar också, att han är något av en drömmare och mystiker i smått. »Och vill 
jag icke helt förneka ungdomens drömmar och föreställningar, så må jag 
väl säga, att jag ingalunda var den släte dumrian, som min kära hustru 
förmenar. Mångt och mycket vissnar, innan det sett dagens ljus. Det är 
litet, det som kommer till synes. Tysta tankar dväljas i det lönnliga, tysta 
själar tumla dem. Jag tror, att den tomma rymden skapts så stor för att 
rymma dem.»7

Tanken på människans ringhet i skapelsen föds hos romanens B. B. 
Carlander, då han en vinternatt vred och upprörd står under en gnist
rande stjärnhimmel. Visserligen kan han synas ringa inför prostinnan 
Rygelius där hemma, men vad är hon mot biskopen och biskopen mot 
kungen osv. Vad är då vi människor och t. o. m. hela jorden i det gigantiska 
planet ar iska solsystemet. Visserligen säger skriften, att vi är Guds av
bild. Alltså har vi rätt att se på honom som på oss själva. Biskopen i Wad- 
köping drar sig efter dagens arbete tillbaka till patiensbordet. På samma 
sätt förströr sig Vår Herre vid sitt spelbord — jorden — med sina kort 
— människorna — någon timme efter arbetet, »och hans timmar äro 
årtusenden». — »Törhända finner han vår jord minst lika tänkansvärd 
som det stora verket, ty här vid vår jord utfinner han regler och kombina
tioner för det stora.»8 Djävulen, det ondas problem, liknas vid en ung
domligt övermodig man, som vill hjälpa till att forcera spelet, påta litet 
i korten och ställa till oreda i dem för att ge upphov till bryderi. Här

7 Sami. sTcr., 16, s. 274-275.
8 Sami. skr., 16, s. 27-28.
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kommer det etiska problemet också in. Hur skall vi, om vi är bitar i ett 
läggspel rätteligen förhålla oss för att inte hamna i likgiltighet och »hem
falla åt den gruvligaste fatalism? Ingalunda! I patiencen hänger allt på 
valörerna och om dessa bringas i orätt ordning, brister det hela. Därför 
är det vår synnerliga uppgift att noga besinna vår valör och ödmjukeligen 
ordna oss därefter så att icke tvåan tar tians plats eller knekten kungens.»8 
Denna teodicé tänks uppkomma i en ynglings hjärna »på mindre än en 
halvtimma». Carlander själv har ännu inte funnit sin valör, utan går 
omkring med falska pretentioner. Detta märks i de ibland naiva och till
fälligt valda exemplen, som belyser hans metafysiska grubbel. Det är också 
en falsk pretention, att få visa sitt personliga värde, som driver honom att 
överhuvudtaget skriva sin teodicé. Denna mynnar ut i tanken att »liv är 
besinning». Genom självrannsakan och ödmjukhet kommer gestalterna att 
inse sina ringa valörer i spelet. Denna idé är det genomgående temat i 
Bergmans romaner från »En döds memoarer» till »Chefen fru Ingeborg».

Jämför man denna gestaltning av Carlander med prosafragmentets, fin
ner man genast stora olikheter. Bror Benjamin har i romanen förlorat 
alla sina lungsiktiga syskon och blivit barn till en okänd far. Namnen 
Bror och Benjamin har härigenom undergått en betydelseförskjutning. 
Mor Stavas gestalt saknas helt. Framförallt skiljer sig de båda utförandena 
i tidsangivningen. År 1799 säges romanens Carlander vara sjutton år, medan 
det i fragmentet talas om de första flygmaskinerna. Den pastischartade 
stilen i romanen återfinns inte alls i fragmentet; Man kan också konsta
tera, att ingendera av romanens två aspekter på Carlander — den unga 
vildhjärnan, full av djärva förväntningar och eldigt humör och den små- 
förnumstige av hustrun kuvade prästmannen — går att förena med frag
mentets verklighetsfrämmande drömmare. Ändå finner man påfallande 
likheter i betydelsefulla detaljer. Carlander är i bägge fallen hjälppräst 
till David Rygelius, i det ena fallet tydligen den äldre, i det andra den 
yngre. Den stora överensstämmelsen ligger framförallt däri, att båda ge
stalterna är skapare av en världsförklaring, som rymmer bilden av Vår 
Herre som kortspelare. Dock är att märka, att den etiska tanken att män
niskan bör besinna sin valör inte finns antydd i fragmentet. I båda fram
ställningarna skickas den färdiga teodicén till biskopen och får avgörande 
betydelse. I fragmentet vet man visserligen inte på vilket sätt den kommer 
att påverka Carlanders vidare öden. Även i denna viktiga detalj skiljer sig 
framställningarna. Romanens figur skapar sin teodicé under några upp
rörda timmar i ungdomligt övermod, medan fragmentets Carlander sakta 
och metodiskt samlar material till sin. För den ene är den ett hugskott, som 
han starkt tar avstånd från på äldre dagar, för den andre är den ett all
varligt värv. I prosafragmentet berättar Carlander för de döende om »guds 
bokföring». I romanen är det herr von Haneken, som på ett synnerligen 
cyniskt sätt presenterar samma tanke för Carlander

Den framställning av B. B. Carlandergestalten, som mest sammanfaller 
med prosafragmentets är den i novellen »Mycket väsen för ingenting». 
Här är han åter en säregen, inbunden liten pastorsadjunkt, anställd som 
hjälppräst till prosten David Rygelius. Händelserna är också förlagda till 
tiden omkring eller strax efter sekelskiftet. I novellen är Carlander en bi-

Saml. skr., 16, s. 27-28.



figur, men en påfallande viktig sådan. Han bryter starkt av mot den cy
niske husläkaren och de arvlystna barnen, som samlats kring Lars Bren- 
ners dödsbädd. »Han (Carlander) hade den kristligt naiva uppfattningen, 
att timmarna före den stora upplösningen äro av en alldeles särskild be
tydelse. Det är då, tänkte han, som människan nedskriver de sista siffrorna 
i huvudboken, summerar och subtraherar, gör ett sista försök att över
skåda räkningen, att finna facit.---------- han antog att varje människa vid
slutet av sitt liv måste önska de flesta sina handlingar ogjorda, och det 
tycktes honom en bjudande plikt, att i den avgörande stunden bistå den, 
som törhända genom ett sista ord, en sista handling sökte gottgöra något 
förbrutet.»9 Denna hans tro gör, att han försöker uppfånga de få och otyd
liga ord greven framviskar. Han låter skotta allén till stora landsvägen, 
sätter den döende i en släde och för honom till den kvinna, vars namn 
han viskat. Det blir inte inför henne utan inför en ung kvinna, som liknar 
den minnesbild han äger av sin ungdomsälskade, Lars Brenner avlägger 
sin mask, sin attityd av hård, enslig bergslagspatron. I denna novell kän
ner man igen prosafragmentets Carlander med hans för omgivningen svår
begripliga, ibland irriterande sätt och hans enkla, naiva men för de döende 
så betydelsefulla uppfattning om guds bokföring. Den stora överensstäm
melsen mellan Carlandergestalterna i fragmentet och denna novell syns mig 
tyda på att dessa två versioner ligger varandra närmast i tiden.
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IV
Det skulle föra för långt att här diskutera såväl determinismen som 

overklighetsproblemet i Bergmans övriga författarskap. Antydas kan dock 
i hur hög grad dessa problemkomplex var aktuella för Bergman person
ligen. E. Hj. Linder har i sin doktorsavhandling visat, vilka intensiva 
fantasilekar som upptog barnet Hjalmars tid. Linder1 stöder sig fram
förallt på systerns berättelser om de blodiga strider som utkämpades 
mellan babiljoner och flaxoxar. Också i övrigt dominerade i barnets med
vetande en övre värld, som bl. a. dikterade syskonens lekar. Av särskilt 
psykologiskt intresse är det, att Bergman själv tar till orda i denna sak i 
ett brev till Ellen Key från 1904. För henne påpekar han utan varje bitter
het — brevet tycks vara skrivet i en upprymd stämning -— att han är 
starkt isolerad från omvärlden därför att han syns tråkig och otillgänglig 
i kamraternas ögon. Han fortsätter: »Och likväl har jag själf aldrig tråkigt. 
Ty under den djupaste tystnad styr jag med stor vishet det största af riken. 
E tt rike, som jag upptäckt, jag vet ej när. E tt rike där min vilja sker. 
Endast min. Ja, jag talar icke symboliskt. Och jag ljuger icke heller.»* 1 2 
Brevcitatet ger vid handen, att barndomsvärlden följde honom upp i åren. 
I denna fantasivärld fick han utlopp för sitt intensiva behov av viljemani- 
festation, på ett plan där verkligheten inte ställde sig hindrande i vägen. 
Den naivt uppriktiga bikten av 21-åringen visar just, att det ensamma 
barnet och ynglingen levde ut sina drömmar, begär och förhoppningar i 
denna fantasivärld. Vad annat gör Fru Gunhild, Jörgen Siedel och Bror

0 Sami. skr., 25, s. 147-148.
1 E. Hj. Linder, Hjalmar Bergmans ungdom, 1942, s. 17-18.
2 Brev till Ellen Key 29/11 1915, tryckt i BLM: nov. 1942.
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Benjamin? Upplevelsen av barndomens och ungdomens fiktionsvärld får 
också en central plats i ett långt, upprört, retrospektivt brev till hustrun 
1917. Där markeras både författarens verklighetsflykt, betingad av yttre 
och inre hämningar, och hans starkt trängande behov att vil je- och känslo
mässigt få utlopp för sitt högt uppdrivna maktbegär.
----------- Jag tänker på den tid, då jag var liten och byggde sju världar, den ena
på den andra. Hvilket arbete för en parfvel mellan 3 och 9 år att bygga sju
världar.----------- En parfvel som lefde i kärlek till allt, som älskade allt så högt,
så glupskt och så förstående att det icke fick vara något annat än hans. Han 
skulle ordna, han skulle sörja för, han skulle hålla det mot sin panna — den enda 
smekning jag egentligen förstått.
Det var då jag frågade en gång efter kyrkan: Mamma — gud, kan det inte vara 
jag, det?
Och hvad var jag så i verkligheten? En liten otymplig unge, onaturligt fet, klum
pig. Stort folk skrattade åt mig, barn förföljde m ig.----------- 3

Denna fantasivärld, en länge behållen infantil, psykologisk egenhet hos 
Bergman, lämnade honom inte heller längre fram i livet, utan blev till en 
författarvärld, till den »Bergslag som till himlapell har min rufsiga peruk». 
I vad mån psykoanalysens generella tanke om författarskapet som en kom
pensation är giltig, kan jag inte här ta ställning till. Nämnas kan dock, att 
Bergman själv inte kände sig främmande för denna idé, då han mötte den i 
början av 20-talet i den då moderna psykologiska litteraturen. I »Jag, 
Ljung och Medardus» låter han skådespelaren Tilländer utforma tanken i 
en maximar tat tillspetsad replik, som i sin stöpning ligger i linje med 
psykoanalytiska uttryck. »Vad världen förnekat oss skapar vi oss själva i 
vår konst.» Vida intressantare är Bergmans vittnesbörd i ett brev till Hans 
Larson från 1912, alltså innan han påverkats av freudianska tankegångar. 
Där heter det om de första skedena i hans litterära skapelseprocess:

När man ger sig in på ett drama, fastnar man ju först i ämnet. Tar sedan en 
smula avstånd från ämnet för att närmare betrakta personerna. Presenterar sig 
inte, för att icke därigenom komma i relationer o framkalla falska miner. Utan går 
som en främling bland dem — men kastar snabba sidoblickar. Och ändtligen känner 
man eller tror sig känna dem. Då går man plötsligt fram till hjälten, griper honom 
i kragen, placerar honom än här än där, låter honom höja o sänka rösten, granskar 
hans minspel, anställer prof o motprof. Är man riktigt fast i greppet, vågar man 
tillochmed säga honom: Det där gör sig inte så bra, säg det på ett annat sätt! Och 
man sysslar med hela personalen, med möbler, med kulisser, med belysning. Ett 
spring af och an, kors och tvärs öfver scenen. Helt och hållet vågar man ju aldrig 
släppa protagonisterna ur sikte — lika litet som djurtämjaren vågar släppa tig
rarna. Men å andra sidan känner man en viss motvilja att fixera, en viss ängslan.

Tills man plötsligen, plötsligen stannar midt på scenen. Det är något af trolleri 
— det omedvetnas trolleri. Springandet kors o tvärs har i själfva verket varit ett 
omedvetet letande efter midt punkten. Nu står man där och nu är man herre! Man 
står i cirkelns midtpunkt och det finns ej den punkt, den sak inom periferien, som 
man icke lätt o hastigt utan förändring af läge kan gripa och behärska. I detta 
ögonblick eller dessa ögonblick existerar dramat, så som det aldrig mer skall exis
tera. Ty en punkt — ett ögonblick. I nästa ögonblick är kanske oftast punkten 
överskriden och periferien brytes — mer eller mindre. Det är därför som dramat 
så sällan — mikroskopiskt sedt aldrig — är, hvad det borde vara: en cirkel.4

3 Brev till Stina Bergman, tryckt i Linder, a. a., s. 1.
4 Brev till Hans Larson 20/12 1912, tryckt i BLM: 1951, s. 112-113.
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Med skildringen av skapelseprocessen vill Bergman i brevet exemplifiera 
Hans Larsons allmänna tankar om intuitionen. Med intuitionens snabbhet 
och precision rullas miljö och gestalter upp som en vy för Bergmans inre 
syn. Det hela har en nästan visuell påtaglighet. Scenen är klart avgränsad 
i tid och rum. Författaren blir här en regissör eller domptör, som i detalj 
drastiskt dikterar och dirigerar sina gestalters repliker, gester eller öden. 
Det är intressant, att Bergman själv stryker under ordet" herre. Åter kom
mer viljan att behärska och vara herre över en liten värld styrd efter hans 
egna lagar till uttryck. Brevuttalandet gäller främst dramats konstform. 
Bergmans tidigare romaner och noveller är emellertid till stor del upp
byggda kring längre i direkt tal anförda replikskiften med få och korta 
inskjutna kommentarer om gester, miljö och tid. Dessa är insatta liksom 
scenanvisningar i ett drama, varför man kan våga applicera uttalandet 
på hela Bergmans författarskap. I fråga om det fortsatta kompositions- 
förfarandet måste man dock räkna med nya moment av medvetet och 
planmässigt arbete. Liksom hos Carlander finner vi hos Bergman själv ett 
behov att förlägga den andliga aktiviteten till en drömd värld. Detta 
framtvingades i båda fallen av människoskygghet och bristande verklighets
kontakt. I sin fantasivärld fick de däremot utlopp dels för sitt starka makt
begär, sin lust att dirigera människor, dels för sin vilja att komma dem 
till hjälp och förstå dem. Både Carlander och författaren kunde ibland 
halvt medvetet sätta sig själva i Gud Faders ställe, var och en i sitt mikro
kosmos. Detta framgick av brevet från 1917 om barndomsupplevelserna, 
men det gäller också den mogne mannen Hjalmar Bergman. 1915 skriver 
han om sina bergslagsgestalter att de, trots att de kan te sig groteska, ändå 
har vissa mänskliga värden. »Var skall jag finna mer av den metallen? 
Jag skulle gärna vilja skapa människor. Jag tänker mig Gud Fader själv 
gärna skulle vilja skapa människor. Men materialet är för dyrbart, det är 
en lyx, som han högst sällan kan bestå sig. Till vardags lergods.»5 I sam
band med den gudsbild Bergman framställer i prosafragmentet kan näm
nas, att han tar upp den också i ett brev och i en kommentar till ett av sina 
verk, båda från 1918. I brevet skriver han: »Så äro vi ockå ständigt de 
samma och eviga liksom siffror äro eviga. Yi äro kort i den Eviges patience- 
lek, spaderkung förblir spaderkung (med sin dystert majestätiska blick 
och sin högst individuellt vilje-rynkade panna) hjärter dam förblir hjärter
dam hur ofta än lekarna förbrukas och bytas ut.»6 Man finner här, fast 
klarare utförd, samma bild, som den Carlander griper till, då han under 
sin vandring bland tallarna skapar sin världsförklaring. Först i romanen 
»Herr von Haneken» utbyggdes och genomfördes bilden.

Mot slutet av sitt liv skrev Hjalmar Bergman en gång, att han aldrig 
kunde bli helt ensam, då han ju var två. Det angenämaste han visste var, 
att gå i en tom våning eller på en gata och hålla dialog. Ingen utomstående 
kunde i alla fall begripa vad som då mumlades. Samma schizoida drag fin
ner man redan hos den unge konststuderande romresenären, då han skriver 
hem till föräldrarna och berättar en dröm han haft. Han upplever, hur 
han begraver sig själv. Han tycker att han står uppe vid gravranden och 
kastar mull på den som ligger där nere, men tycker samtidigt sig vara

5 Brev till Ellen Key 29/11 1915, tryckt i BLM: nov. 1942.
6 Brev till Tor Bonnier 24/9 1918, tryckt i Hj. Bergman, Sami. skr., 13, s. 412.
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liket och upplever den dödes reaktioner inför den stigande högen av jord. 
De båda gestalterna för en dialog sinsemellan. Det hela ter sig maka
bert och kanske en smula litterärt men måste ses som uttryck för en sär
egen själslig konstitution. Denna inre dialog får många skiftande litterära 
utformningar hos Bergman. Ibland gestaltas den i det gamla romantiska 
dubbelgångarmotivet såsom Jac Tracbac — Jonathan Borck. Ibland blir 
den till ett samtal mellan ett »jag» och en kär gestalt: jultomten eller dö
den. Man kan finna samma tendens inom den inre monologen. Så övergår i 
första avsnittet av prosafragmentet Carlanders monolog i en hetsig dialog. 
Det andra jaget är ofta identiskt med den yttre attityden — masken — 
såsom i berättelsen »Fru Gunhild på Hviskingeholm». Huvudgestalten lig
ger i feber och fantiserar över sig själv och sin död. »Fru Gunhild trodde 
själv att det var döden. Och det gjorde, att hon alls icke fruktade att ligga 
där ensam, utan verksamhet i tystnaden. Det föll henne in, att nu skulle 
hon få se den där människan i styvt förkläde och med klirrande nyckel
knippa, nu skulle hon få se henne ligga under ett vitt lakan med knäna 
sammanpressade, med händerna knäppta över bröstet, med ögonen slutna. 
Det var en människa, som gjort henne mycken -oro, och som hon i sin tur 
spionerat på, jäktat och förföljt. Nu skulle hon få se henne ligga där som 
någonting likgiltigt och ofarligt.»7

När Carlanders verklighetskontakt börjar avta, ter sig de gestalter han 
möter karikatyrmässiga. Själv upplever han det så, att människors tal går 
honom förbi, medan han börjar fascineras av deras gester och mimik. 
»Hvad som blir kvar i minnet och tankarna är dessa människors olika sätt, 
att tala, att röra sig, att blinka, nicka, föra läpparna, beskrifva med hän
derna, resa sig, stånka, pusta, tåras, rodna. För honom liksom för ett barn 
är ett ansikte som ett landskap eller som en värld underbart skiftande, 
rikt på äfventyr och betydelsefulla upptäckter.» Denna så starkt behavou- 
ristiska uppfattning kan direkt ställas samman med Bergmans karikatyr
mässiga och symboliska stilkonst i allmänhet. Man har dessutom ett person
ligt uttalande till Ellen Key från 1915. »Kanske kommer jag en gång att 
gå ut ur mitt hus och tala till mina medmänniskor. Fly undan bergslags- 
mörkret och samla mig till knappt och klart formade tankar. Vad jag hit
tills har givit har varit symboler. Hur många har förstått dem ?-----------
Jag tror, att det är en hart när oövervinnerlig blyghet för mig själv, som 
drivit mig att ständigt förkläda tankarna. Men denna försagdhet har fört 
mig nära den gräns, där symbolen upphör att vara symbol. Där verk
ligheten flyr och lämnar det stackars förnuftet ensamt i rymden. Allt 
mänskligt har varit och är mitt — men jag har erfarit det som ett ögon
kast, en huvudets böjning, en handrörelse, en kroppsställning, en suck, ett 
tonfall korteligen som en kroppslig symbol av det andliga. Och på intet 
annat sätt har jag velat återgiva min erfarenhet. Till vad gagn? Jo, jag 
har skonat min blygsamhet, blygsamhet inför mig själv, någon annan har 
jag icke. Men nu är jag kommen till den punkten där jag inte längre kan 
vara blygsam — utan att riskera mitt förstånd.»5 Tankegångarna i den 
litterära texten och i brevcitatet syns mig ligga så nära varandra, att detta 
faktum inte bara pekar på en central tanke i Bergmans hela författarskap
____________ i

7 Sam i skr., 10, s. 190-191.
5 B rev  t ill E llen  K ey  29/11 1915, tr y ck t i B L M : nov . 1942.
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utan också genom sin nästan verbala överensstämmelse tyder på en relativ 
samtidighet. Bergman tolkar själv denna sin symboliska inställning till 
verkligheten som en fara för sitt förstånd. Han måste alltså ha snuddat 
vid tanken, att denna livsinställning kunde leda till ett fullt utbrutet 
vansinne, »där symbolen upphör att vara symbol» och får ett egenvärde. 
Ungefär samtidigt med brevet skapade Bergman sådana gestalter som Fru 
Gunhild, Jörgen Siedel och B. B. Carlander, hos vilka han skildrade en 
starkt patologisk overklighetskänsla, som ibland övergick i vansinne. Då 
likheten mellan de drag av fördrömd verklighetsflykt, som vi funnit 
i de analyserade texterna och i det biografiska materialet, är så fram
trädande, syns detta mig peka på att Bergman här berör den av honom 
kända skräcken för sin egen själsliga konstitution. Kanske medförde denna 
skräck, att han åter och åter kom att penetrera detta psykologiska problem. 
Han fann det då naturligt att skildra yttervärlden som en dröm, där gester, 
miner och färger fick symbolisk innebörd. Där var också den inre världen 
mer reell för den upplevande gestalten än den omgivande verkligheten. 
Det är dock inte bara djupborrande psykologisk skärpa Bergman eftersträ
var. Han vill inte endast penetrera utan också predika. Han är moralist i 
den meningen, att han med förståelse och medlidande skapar porträtt av 
gestalter, som utifrån ter sig besynnerliga, säregna ja, vansinniga. Berg
man sökte med sin symboliska stilkonst påverka människor. Men han 
kände det som om han blev missförstådd. I brevet till Ellen Key från 1915 
heter det också: »Men — i alla fall — jag skulle vilja gå ut ur mitt hus, 
mitt symbolhus och tala på torget. Det är ju mannens plikt i åldern 30—50 
— enligt Buddha. Jag skulle åtminstone kunna säga några ord till de 
’hoppetossor’, som lugnt och sansat utbildas till högst ordinära skökor, 
banala små synderskor. Och till alla dessa blekögda ynglingar, som i skolor, 
föreningar, kaféer och jungfruhus dagligen avtrubba sina finaste instinkter, 
anpassa sig för att en dag kunna uppträda som de små skökornas ännu 
mindre alfonser.»5 De »finaste instinkterna» ville Bergman påverka och 
bibehålla genom sin suggestiva stil. Han ville förmå människorna att för
stå varandra, att till inbördes hjälp stödja varandra i samhället i stället för 
att ta avstånd ifrån avvikelser och säregenheter. Han exemplifierar i fort
sättningen av brevet denna tanke med Oscar Wildes öde. Bergman menar, 
att människor genom att fördöma Wildes homosexualitet gjorde honom till 
en andligen död människa, som berövats sin möjlighet till den »kärlek, som 
kanske en gång var det enda rena och verkliga hos honom.»

Det tycks naturligt, att i prosafragmentet se en gestaltning av författar- 
problemet, skärskådat ur Bergmans egen synvinkel och präglat av en del 
av hans själsliga förutsättningar. För Bergman med hans etiska syn på 
konstnärskapet var det naturligt att kläda en författare i prästrock. Där
igenom kunde han påtagligt skildra växelverkan mellan den enskilda män
niskan och hennes publik. Tolkar man prosafragmentet på detta sätt, ser 
man hur bekännelsebehovet låg som en kraftig drivfjäder bakom den konst
fulla, symboliska stilen. Det är beklagligt, att Bergman aldrig fullföljde 
sina intentioner, då han här i romanens form troligen skulle ha gett en mer 
positiv och allsidig uppgörelse med konstnärsyrket än i »Clownen Jac».

B rev  till E llen  K ey  29/11 1915, try ck t i  B L M : n ov . 1942.
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V
Som redan påpekats, lämnar Bergmans almanacksanteckningar inget be

sked om när fragmentet »B. B. Carlander» tillkommit. Man måste därför 
vid dateringen helt lita till inre kriterier. Av vad, som hittills sagts, syns 
mig dels den nästan verbala anslutningen i tankegångarna mellan frag
mentet och brevet till Ellen Key den 29/11 1915 dels den likartade teck
ningen av Carlanders gestalt i prosafragmentet och novellen »Mycket väsen 
för ingenting» (publicerad september-oktober 1915 i Bonniers Månads- 
häfte) visa hän på att fragmentet troligen skrivits omkring denna tid. I 
förbigående kan nämnas, att det nionde avsnittets resumerande berättelse 
om andelsfabriken i vissa detaljer återger händelser, som utspelar sig i 
stadskrönikan »Vi Bookar, Rothår och Krokar» (1912). Det finns dock 
betydande olikheter. Händelserna i fragmentet rör sig dessutom inom en 
större tidsrymd, och en viktig gestalt, Boggie Widell, har tillförts intrigen. 
Någon närmare anslutning, som kunde motivera en samtidighet med denna 
roman, finns således inte. Mer intrikata problem erbjuder de tre volymer, 
som på titelbladet bär det gemensamma namnet »Komedier i Bergslagen» 
I-III. Namnet David Rygelius omnämns i den första delen, »Två släkter», 
där denna gestalt sägs härstamma från Jan i Ryglinge, anfadern till släk
terna Rygell, Rygelius och Storm. I samband med avskedsmiddagen i David 
Rygelius’ prostgård heter det i fragmentet om Mor Stava: »Fru Stava 
är sondotterdotter till korpral Storm, som var vida känd för sina svarta 
döttrar. Den äldsta blef ingift i Ryglinge, där hon tjänte. Fru Stava 
sitter således lugn till bords. Hon sitter hos släkten.» Denna genealogiska 
notis syns syfta på berättelsen i »Två släkter»8 om Storms dotter Hanna, 
som Jan Erse i Ryglinge var förtjust i. Jan Erse var alltså liksom Storm 
och hans svarthåriga döttrar, också de omnämnda i »Två släkter», anför
vant till Rygelius. På grund av dessa korrekta detaljhänvisningar tycks det 
mig som bergslagskomediernas första del i sin nuvarande form var av
slutad, när prosafragmentet nedskrevs. Detta ger oss en gräns bakåt i 
tiden. Av särskilt intresse är det, att det i fragmentet talas om Bergmästar 
Rygell, en central gestalt i andra delen av komedierna, »Dansen på Frö
tjärn». Han omnämns däremot inte i den första delen. I prosafragmentet 
heter det om honom: »Min farfar hette Jan Rygell — det namnet är än i 
dag kändt i Bergslagen. Nå. Han var ursprungligen krigskommissarie men 
tog tidigt afsked. Han köpte Hilleborn. På skuld — hade icke ett öre. Inte 
ett öre! Men när han dog gick flaggan på half stång öfver elfva stora bruk 
i Bergslagen, Wermland och Dalarna. Han hade sex barn — ja egentligen 
tio — men kvinnokönet räknar jag icke. Nå. Alla sex sönerna utplanterades 
på bruken och sutto där som lydfurstar under gamlingen på Hilleborn.» 
I huvuddrag stämmer dessa upplysningar bra med den tryckta berättelsen, 
där bergmästaren också är en stor jorddrott. Detaljerna avviker däremot 
kraftigt. I »Dansen på Frötjärn» är det inte Hilleborn utan Hoby som 
är den första gård Rygell köper. Där spinns dock hela intrigen kring köpet 
av Hilleborn, Bergmästarens sista förvärv. Av fragmentets tiohövdade 
barnaskara har Rygell i den tryckta versionen endast fått behålla en pojke 
och två flickor, som omnämns en passant. Om Barbro Backe, novellens 
huvudgestalt, säger fragmentet inte ett ord. Det märkliga är, att Berg-

8 Jmf. Sami. skr., 10, s. 33, 118-124.



mästaren inte förekommer i den stora kavalkad av bergslagspatroner, som 
finns i »Knutmässomarknad», den tredje delen av Komedierna. Hans 
närvaro hade varit väl motiverad både nr intrigens synpunkt och i tids- 
sammanhanget. Bergmästaren var också den mest markanta profilen bland 
alla brukspatronerna. Att denna gestalt utelämnats beror troligen på att 
Bergman utförde den sista »komedien» efter en gammal version, som 
han tidigare utarbetat i kortare form. Som J. Edfelt9 visat, var den då 
ämnad att ingå som avslutningskapitel i »Två släkter» men refuserades 
av förlaget för omarbetning. Denna fick dock anstå tills »Dansen på Frö
tjärn» skrivits. Allt detta syns tala för att Bergman i romanen »Två 
släkter», även i dess ursprungliga form, aldrig tecknat gestalten Berg- 
mästar Rygell. Det tycks därför troligt, att fragmentets omnämnande av 
Bygell är den första skisseringen av gestalten, som sedan växte ut till det 
storartade porträttet i »Dansen på Frötjärn». Författaren har här för
farit mycket fritt med detaljerna från fragmentet. Hade detta skrivits 
senare än »Dansen på Frötjärn» skulle detalj likheterna dem emellan tro
ligen ha varit större. Knappast hade då en så väsentlig sak som Hilleborn- 
köpet getts en så avvikande gestaltning, i synnerhet som intrigen inte mo
tiverar en sådan förändring. Citatet från fragmentet utgör nämligen bara 
en del av en replik. Fragmentets tillkomst tycks mig böra förläggas till 
tiden efter det att » Två släkter» avslutats, och innan arbetet på »Dansen 
på Frötjärn» påbörjats: dvs. den åttonde september 1914 och den femte 
maj 1915.
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VI
Den mest markanta gestalten i prosafragmentet bredvid B. B. Carlander 

själv är onekligen Doktor Bygell. Han är den, som genom sina utpräglade 
åsikter klarast framträder som en självständig personlighet. Han är när
mast en reaktionär misantrop. Då han införs i handlingen är han i affekt 
över att han måst stänga sin praktik för att besöka en barnsängskvinna 
och av henne dessutom lurats på honoraret. Detta utlöser hans funderingar 
över den breda massa som till stor del utgör hans klientel. »Det har 
funnits år, då jag måst af skr if va ända till 35 % af mina ärligen och surt 
förvärfvade inkomster. Slöddret har pängar, för alkohol och prostitution, 
eljest icke. Men det är min plikt att hålla slöddret så pass vid lif att det 
mäktar utöfva dryckenskap och tillräcklig liderlighet för att skaffa nytt 
slödder.» Han drar sig inte för att i sitt kvasi-nietzscheanska övermod sätta 
åsikterna på sin spets. »Nativiteten i sjunkande, sägs det. Jag önskar den vore. 
Få och starka människor! Färre själar för kyrkan, färre kroppar för sjuk
huset. Allt detta ynglande! Alla dessa half och trekvarts defekta, som raggla 
fram mellan läkaren och poliskonstapeln. Och inte betala! Tänk på den 
saken. Den sjuke som typ betraktad kan aldrig betala. Sjukdom och fattig
dom är evighetsormen som biter sig i stjärten. Och sådant elände skall 
hjälpas, hållas vid lif? Och vanligen själfförvålladt! En sjuk och fattig 
människa är i regel en förbrytare. Han har själf af kunnat sin dom, och så 
skall jag komma och lindra den. Hälst gratis!» Carlander förstår honom 
inte, ser bara hur han skrattar så tårarna trillar och tror honom därför 
vara lycklig. Här sätter djupborrningen i personteckningen in. Doktorn är

0 Sami. skr., 10, s. 383-384.
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en ytterst olycklig människa, vars skratt är ett uttryck för ironi, kanske 
elakhet. I fragmentet kommer hans åsikter endast att stå i kontrast till 
Carlanders fördrömda sociala idéer. Brevet till Ellen Key syns dock tyda 
på att Bergman för egen del vid denna tid brottades med likartade tankar. 
Man kan därför tänka sig, att doktorns replik var ämnad att längre fram 
leda till en djupare samhällsdiskussion. I brevet heter det:

Säg mig, fröken Key, varför föds det så många barn? Är det verkligen nöd
vändigt eller ens smakfullt att fabricera så många banaliteter. Ty det är ju i de 
flesta fall fabrikation och ingenting annat. Till slut måste produktionen dock
överstiga — efterfrågan. Betydligt.----------- Barn — fröken Key — är någonting
ljuvligt att ta i, att se på, att kyssa att sätta i knät, att förvåna med underbara 
sagor, att tala förstånd med — och att bli stukad av. Men barn i en stat, det är 
ett oting. När staten tar sig an, »skyddar» ett barn, mördas en själ. Det var inte 
så förr, åtminstone ej i samma grad — inbillar jag mig. Staten, riket var förr ett 
hem, understundom ett mycket dåligt hem kanske, men dock ett hem. Nu är staten 
en inrättning. Låt gå, vi kan väl tåla att vara nummerkarlar och nummerkvinnor. 
Men låt oss upptäcka en obebodd ö, ett Atlantis, och låt oss föra dit barnen och 
ställa dem under vindarnas och solens och Guds hägn — men inte under statens. 
Yi stiga i båtarna och prisgiva dem åt okända öden, vi stiga i båtarna ocb åter
vända till alltför kända.
Det raka blir i staten krokigt, det krokiga — vidrigt. Den statsbestämda lagen, 
som alltmera påfluget, oblygt, oförsynt tvingar man och kvinna att fjät för fjät 
följa flocken, är i sanning omoralisk.5

Bergman exemplifierar i fortsättningen denna tes med Oscar Wildes 
öde. Mot slutet av brevet återvänder han till sina funderingar om massan: 
»Varför? Varför så tröstlöst många? Varför hela denna jäsande och aldrig 
färdiggräddade pudding av människor, ting, uppfinningar, partier, idéer 
gud vet alla ingredienser?»5 Sällan har Bergmans människoskräck, som 
ibland slår över i människohat, kommit så tydligt fram som i detta brev
uttalande. Påtagligt är att denna skräck främst riktar sig mot människan 
som hjordvarelse och samhällsmedlem. Den enskilda personligheten fasci
nerar däremot ofta Bergman och väcker hans sympati. Spänningen i pro
blematiken framträder klarast i hans skiftande inställning till barnen. 
Samtidigt som han i dem ser en massprodukt, finner han hos varje barn 
något älskligt och gott. Han vill därför rädda dem undan samhällets tryck 
och konventioner till ett sundare och friare liv. Detta brev har starka drag 
både av bitter satir och kritik av de likriktande och centraliserande ten
denserna i de bestående samhällsformerna. Där ryms också en utopisk 
dröm om ett mer sunt och okomplicerat livstillstånd i nära anslutning till 
naturen. Dessa tankegångar har i fragmentet skärpts och fördelats på två 
gestalter: den misanti^opiske, reaktionäre samhällskritikern doktor Rygell 
och den dagdrömmandé idealisten Carlander. Bakom idékomplexet kan man. 
syns det mig, finna en vag anarkism med drag av rousseauism.

Doktor Rygell kommer igen i det mindre prosafragmentet »Rolf Rygell». 
I sin nuvarande form kan det möjligen betraktas som en avslutad novell. 
Berättelsen är fri från yttre intrig. Den utgör en psykologisk penetrering 
av förhållandet far-son. I båda de nu berörda fragmenten relateras historien 
om hur doktor Rygells son — i Carlanderfragmentet kallad Gunnar, i det 
mindre Rolf — vill bli läkare. Han är en axelbred man, faderns ögonsten och

5 B rev  till E llen  K ey  29/11 1915, try ck t i BLM: nov. 1942.
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ständiga anledning till skryt. Doktorn förmår honom att avstå från pla
nerna på läkaryrket genom att visa honom en del »fall av vidriga sjuk
domar». I bägge versionerna vill sonen arbeta på rasen, som han säger, men 
fadern menar, att detta är ogörligt och att man i stället får inrikta sig på 
individen. Också i fragmentet »Rolf Rygell» framlägger doktorn sina 
åsikter om massan som »avskum». Det heter även: »Sjuklingar — det är 
brottslingar.» Mot sonen är han barsk, ofta brutal i ord och åthävor, 
men innerst inne »avgudar» han denne. Han vill leda hans bana och hela 
utveckling men inser inte, att detta kan kännas som ett hot mot den per
sonliga självständigheten. Sonen skickas utomlands för ingenjörsstudier men 
kommer in i en krets av kamrater, som tvingar på honom en attityd, »att 
absolut förakta och förkasta denna världen — en typ som var vanligare 
för femton, tjugo år sedan än vad den är nu». När han kommer hem, vill 
fadern fortsätta sitt förmyndarskap. Han ger sonen Frösnafors bruk att 
taga hand om, efter det att bruket förfallit under en längre tids mindre 
lyckad drift. Sonen säger nu ifrån, att han inte ämnar ta några råd eller 
order från någon. Han tänker sköta bruket helt efter egna intentioner. 
Doktor Rygell hade tillämpat sin far, bergmästarens, gamla diktatoriska 
och patriarkaliska metoder mot arbetarna. Sonen blir en human och för
stående arbetsledare. Detta resulterar också i att de ständiga arbetskon- 
flikterna upphör. Han säger själv: »En arbetsledare är en politiker. Lyc
kas han inte i det allra närmaste identifiera sina önskningar med sina an
hängares så gör han klokast i att gå sin väg. Om mina arbetare vore reli
giösa, skulle jag gå in i Frälsningsarmén. Om de vore rena socialister, 
skulle jag bli socialist. Nu äro de lite socialister, lite pietister och till största 
delen ursvenskt bondefolk. Jag har försökt att rätta mig efter blandningen. 
Vill jag bli åtlydd, så måste jag lyda. Vill jag taga, så måste jag giva.» 
Varken fadern eller sonens kolleger — andra arbetsgivare — gillar hans 
handlande. Den förre tiger dock så länge vinsterna stiger. När doktorn 
någon gång kastar fram, att han anser sonen vara hållningslös, svarar 
denne att han haft nog av att hålla faderns åsikter ifrån sig. Kärnan i 
konflikten kommer fram, då Rolf Rygell haft hand om Frösnafors bruk i 
tio år. Han börjar känna sig utarbetad, trött och nervös. Han har ständigt 
gardinerna fördragna och arbetar i elektrisk belysning. Mjuka mattor 
ligger på golven och dörrarna har madrasserats. Allt mer isolerar han sig. 
En dag kommer fadern på ett av sina hastiga och burdusa besök, rycker 
undan gardinerna, så att kornischen faller ner, och solljuset tränger in i 
rummet. Han tror inte på sonens trötthet. »Han fordrade jättekrafter av 
sonen. Han fordrade. Inte för Frösnafors skull, inte för arbetets, fram
gångens, inte för sin egen skull. Men han fordrade att denne hans enfödde 
son och hans avgud, som han fött och fostrat utan klemighet, som han i 
ynglingaåren skyddat för farliga lockelser och som han till på köpet givit 
en kropp utan vank och lyte, han fordrade att han skulle vara en kraft
människa, en bjässe.» Fadern försöker ruska upp sonen och går fram och 
ser honom i ansiktet. »Åter tyckte han sig hos sonen skönja något, som var 
oförklarligt och dystert hotfullt. En skumhet i blicken, svårmod? Åh nej, 
inte det. Han kom att tänka på vissa blindfödda barn, med ljuvligt glän
sande ögon, som icke se.» Jämförelsen tycks vilja ge en antydan snarare 
om en andlig skumögdhet än om nedsatt synförmåga. I ett samtal litet 
senare förklarar sonen, att det inte är själva arbetet utan människorna 
13 -  5 7 8 5 6 0  Samlaren 1957
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omkring honom som tröttar ut honom och gör honom sjuk. Han försöker 
hålla dem på avstånd och isolerar sig. »Jag hänger gardiner för mina 
fönster. Hur skulle jag eljes kunna röra mig ogenerat i mitt rum? Vill jag 
se någon går jag fram till gardinspringan och tittar. Men jag vill sällan se 
någon.» Han säger detta för att fadern skall förstå, att det är »metod i 
galenskapen». Rolf Rygells människoskygghet bottnar i att han måst för
ställa sig inför alla människor. Han eftersträvar att likna dem för att 
finna ut deras tankar och hemliga mål. Med eruptiv kraft och hetta bryter 
det plötsligt fram en djärv självbekännelse till denne fader, som så starkt 
synts forma honom: »— jag kan icke möta denna människa eller någon 
annan människa med mitt eget uttryck, mitt eget allvar eller leende, mina 
egna ögon, min mun, min tunga, min röst, mina lungor, mitt hjärta, min 
själ. Nej. Om jag vill rädda livet. Jag är dem främmande. De hatar mig. 
Allihopa. Jo. Och jag måste förställa mig, likna, härma, studera, lura ut 
deras tycken, gissa. Och vara kvick, kvick, kvick — så att de inte hinner — 
inte hinner — komma på mig. Tjo.»

»Han smällde ihop handflatorna», heter det. »Han skrattade, klippte 
häftigt med ögonlocken. Plötsligt satte han sig ned.» Efter detta känner 
fadern, att han bör gå. Sonen gör kanske trots allt rätt i att isolera sig för 
en tid. Detta framförallt från sådana personer som gör ett starkt intryck 
på honom, och till dessa måste fadern räkna sig. Rolf Rygell försöker 
ett ögonblick slå bort det hela med ett skämt, men båda förstår och inser 
att detta är sanningen. »De skildes med ett handslag, allvarliga men 
lugna.» Då doktorn ser sonens breda ryggtavla och kraftiga axlar, kan han 
inte låta bli att ge honom en dunk i ryggen och förmoda, att det hela är en 
tillfällig depression. Doktorn går in till sig, och hans uppmärksamhet tas 
i anspråk av några fnittrande ljud från två ungdomar som omfamnar 
varandra. Kontrasten till den sjuke sonen blir för stor, och han tycker det 
är vämjeligt och mumlar: »Nej, huta åt dem. Ja. Bara huta, bara huta.»

Det yttre händelseförloppet i fragmentet »Rolf Rygell» påminner starkt 
om det i »Jörgen Siedels brev». Denna novell skildrar också relationerna 
mellan en diktatorisk fader och en vek och fördrömd son, som efter en 
utomlandsvistelsé kommer hem för att pröva nya metoder på gruvdrift. 
På så sätt bryter han med släkttraditionen och drivs så småningom in i ett 
sjukligt dröm- och trötthetstillstånd, som till slut övergår i vansinne. Den 
verkliga problematiken i fragmentet är också, som tidigare antytts, det 
komplexa förhållandet mellan far och son. Generationsmotsättningen kom
mer här klarast till uttryck i en likartad social problemställning som i det 
tidigare fragmentet. Doktorns idéer, som då kontrasterades mot Carlan- 
ders, ställs här i stället upp mot en frisinnad reformators. Genom den nära 
personliga släktskapen lcommer dock ståndpunkterna att närma sig var
andra. Trots det lyckade genomförandet av de sociala reformidéerna bryter 
den misantropi, som hos fadern tog sig reaktionära uttryck, ännu kraf
tigare fram hos sonen. I det ena fallet rör det sig om ett accepterat män
niskoförakt, i det andra är det fråga om en betvingad människoskräck.

Som psykologiska typer syns till en början far och son stå som kontras
ter. Fadern pendlar mellan diktatorisk fordran och burdust uppträdande 
å̂  ena sidan och en rörande omsorg om och fullkomlig beundran för sonen 
å den andra sidan. Denne i sin tur känner en kamratlig tillgivenhet för 
fadern, vilket omedvetet kommer fram i samtalet med honom, den ende
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han blottar sig för. Rolf Rygell säger till fadern, när denne skall lämna 
honom för sista gången: »Men far, det är ju en annan sak. Vi båda — nåja 
— det vet du ju — vi äro ju på förhand så att säga — alldeles lika —» 
Samtidigt har han från barndomen upplevt ett skräckblandat hat till 
denne diktatoriske man. »Javisst. Det är klart. Far har ju — nåja — skapat 
om mig efter sitt beläte. Det var far som gjorde, inte jag. Åh minns inte 
far? Tog mig så här — i peruken — böjde huvudet bakåt — såg mig in i 
ögonen. Åh, många, många gånger. Då jag var liten. Det kändes — nåja — 
vad ska jag säga — som om far sänkt ett instrument — sänkt det ned 
genom ögonen. Och då — hur ska man förklara en sådan sak? — man har 
ett stycke vax, mjukt — och formar det — inte sant? — det gör inte precis 
ont — en liten rysning. Man är rädd förstås. Javisst, mycket rädd, det är 
klart.» Denne man, som så starkt format honom, har därmed också omed
vetet tvingat fram hans attityd att parera och hålla människor och deras 
åsikter ifrån sig genom att till det yttre förändra sig efter dem. Konsten 
att värja sig har så småningom resulterat i en allmän människoskräck.

Det tycks mig, som om Hjalmar Bergman i detta fall skisserat upp sin 
berättelse i nära anslutning till egna erfarenheter och livsupplevelser, 
något som är relativt unikt i hans produktion. E tt tidigare observerat 
faktum är1, att Bergmans förhållande till sin far var ett centralt och sam
mansatt problem, som varit betydelsefullt både för hans personlighets- 
daning och hans författarskap. Det är därför av speciellt intresse att un
dersöka om denna lilla psykologiska skiss i kontrollerbara detaljer och 
huvuddrag grundar sig på verkligheten. Den kan i så fall ge en viktig in
blick i Bergmans egen tolkning av relationen, far-son. Fragmentet »Rolf 
Rygell» bör då ses i samband med andra uppgörelseberättelser i mer be
slöjad form, som Bergman skrev vid faderns bortgång 1915. Han har själv 
påpekat, att tankarna kring faderns dödsbädd gav den utlösande impulsen 
till dramat »Dödens arlekin». Det samma tycks fallet vara med novellen 
»Mycket väsen för ingenting», också den från 1915. Denna stora novell 
ansluter sig i problemställning och intrig mycket nära till dramat. Faders- 
bilden togs senare upp till förnyad granskning bl. a. i den självbiografiska 
romanen »Jag, Ljung och Medardus» från 1923, då i freudiansk belysning.

Vad som sägs om Rolf Rygell låter sig lätt förenas med vissa självbio
grafiska fakta i Bergmans eget liv. Efter studentexamen 1900 var han osäker 
om vad han skulle ägna sig åt. Både läkaryrket och juristbanan diskutera
des.1 2 Efter en orienterande termin i Uppsala for Bergman på den stora 
resa till Italien, som medförde en stark mognads- och befrielseprocess hos 
honom. Sitt författarskap började han 1903 med att skriva dramer. I frag
mentet förläggs Rolf Rygells studier till Stockholm och Zürich. Med årtalet 
utsatt heter det, att det just var 1903, som Rygell började sin verksamhet 
på Frösnafors, där han, liksom Bergman i sitt författarskap, kom att diri
gera massor av människor. Rolf Rygell har t. o. m. fått överta Bergmans 
egen axelbreda kroppskonstitution, som dock inte alltid var så kraftfull. 
Rygells vana att på grund av ögontrötthet eller av människoskygghet låta 
sätta för fönstren fanns också hos Hjalmar Bergman själv. Fru Stina Berg
man har i brev haft vänligheten meddela mig följande: »Det förekom ofta

1 Linder, Hjalmar Bergmans ungdom, 1942, s. 10.
2 Linder, a. a., s. 26-27.



196 Sverker R. Ek

att, när det fanns möjlighet till insyn utifrån genom fönstren där vi bodde, 
det klistrades marmorerat papper för hela rutorna. Fanns det en möjlighet 
valdes bostad så att inga hus låg mitt emot, antingen skulle det vara en 
isolerad villa inom stängt staket eller högst upp i ett hus med fri utsikt. 
Vår bostad i Florens däremot, i det gamla Palazzo Torigiano där vi bodde 
två vintrar, där låg våningen på nedre botten och jag minns att jag fick 
klistra papper för inte mindre än 21 fönster innan han blev nöjd.»3 Det 
är också intressant, att Bergman i skildringen av Rygells rum inte försöker 
ge någon som helst illusion av ett brukskontor, där arbetare och förmän 
kommer och går och får order. Den enda möbel, som nämns är ett skriv
bord med en grön lampa. Detta tillbommade och människotomma rum verkar 
närmast som en isolerad författarverkstad. Bergman drabbades i sin ung
dom av en så svår ögonsjukdom, att han en tid fick leva sig in i tanken att 
han skulle bli helt blind. Denna upplevelse var avgörande. Det är därför 
av intresse att lägga märke till, att ögonen spelar en ovanligt dominerande 
roll i fragmentet. Faderns sätt att successivt forma sonens vilja skildras av 
författaren såsom ett slags ögonoperation. Hans viljebetvingande blickar 
blir till skarpslipade operationsknivar. När fadern under sitt sista besök 
böjer sonens huvud bakåt, en rörelse som återkommer även i andra halvt 
självbiografiska skildringar, associerar han omotiverat till blindfödda barn. 
Det nära sambandet mellan de nu relaterade partierna understryks i texten 
och blir en symbol för faderns relation till sonen. Han har påtvingat denne 
sin egen personlighet med dess misantropiska människosyn. Symboliken 
visar också, hur detta drag hos gestalten Rolf Rygell av författaren tecknas 
som något så negativt och förödande, att det förliknas vid andlig blindhet. 
I en brevpassus från 1915 utgör mörker och ljus, blindhet och seende ett 
liknande växelspel både på ett yttre och ett inre plan. E tt annat intressant 
drag i Rolf Rygells självbekännelse är tanken, att han vid umgänge med 
människor måste forma om sig efter deras attityder för att inte lämna ut sig, 
en tanke, som ligger i linje med hans programförklaring som bruksledare. 
Detta visar likhet med Bergmans egna ord om att människornas skratt 
och blickar från början ingett honom konsten att »parera. Parera, parera, 
parera. Inte möta en människa, liten eller stor utan att tänka på försvar. 
Parera också inåt. Skydda sig mot honom, som alltjämt ville vara Gud, allt
jämt ville bygga sju världar.»4 Detta är alltså motpolen till Bergmans 
begär att bekänna, att ge ut sig själv i ett etiskt budskap, sådant som vi 
mött det i brevet till Ellen Key. Kompromissen blev att han klädde sina 
tankar och verk i symbolens form »av blygsamhet inför mig själv», som 
han uttryckte det. Rygells replik ger dock på samma gång en antydan om 
och en inblick i den formbarhet och den omställningsförmåga som var 
nödvändig, när det gällde att fånga olika människotyper och genomföra 
alla de andliga metamorfoser, som skapandet av de skiftande figurerna 
och karikatyrerna innebar. Rörligheten i fantasien och intellektet fick 
tjäna som medel när det gällde såväl att värja den egna integriteten som att 
skapa ett galleri av fiktiva gestalter.

Claes Bergman, författarens far, var en myndig och driftig man, som 
ansågs rätt hårdför i affärer. Han var närmast en reaktionär pliktmän-

3 Brev från Stina Bergman till förf. 13/3 1955.
4 Linder, a. a. s. 1.



niska. Han benndrade sonen oerhört men ställde också ovanligt höga ford
ringar på honom nnder hans skoltid. Detta belyses av historien om hnr 
han lät flytta över sonen till Västerås’ läroverk, då denne fått ett under
betyg. På samma gång var han nästan överdrivet rädd om sonens hälsa. 
Denne gammaldags hustyrann, så kan man nog kalla Claes Bergman, 
kunde bli en lekboll i sina barns händer, om dessa påstod sig var sjuka, 
något som naturligtvis utnyttjades. Faderns förhoppningar på sonen var 
mycket stora, och han kostade tidigt på honom flera utomlandsresor. Att 
författaryrket hos fadern mött åtminstone passivt motstånd, anser Berg
mans biograf E. Hj. Linder. Allt detta kommer nära teckningen av relatio
nerna mellan far och son Rygell. »Doktor Rygell avgudade sin son men 
behandlade honom icke särdeles väl. Det ena var kanske en följd av det 
andra. Ty Rolf, enda barnet i ett skäligen olyckligt äktenskap, måste bli 
någonting tusand jävla, en kraftmänniska av första ordningen och fick följ
aktligen på inga villkor klemas bort. Vidare måste han ägna sig åt det enda 
yrke, som doktorn ansåg tidsenligt och framtidsdugligt, ingenjörens. 
Unge Rolf intresserade sig för botanik och zoologi. Då han emellertid för
stod, att fadern ovillkorligen skulle yrka på någonting ’praktiskt’, före
slog han läkarekallet. Men doktorn rasade.» Pressen från fadern blev själv
fallet avgörande för den hyperkänslige Hjalmar Bergman, som dock själv 
kunde utveckla likartade karaktärsdrag. Linder har visat att han var en 
svartsjuk hustyrann. Svartsjukan liksom det eruptiva och växlande tem
peramentet var fadersarv. Tidigare har belysts, att det också hos Hjalmar 
Bergman fanns ett ovanligt starkt maktbegär, som tog sig rent litterära 
uttryck. Det är därför troligt, att Bergman kunde känna sig besläktad med 
denne fader, samtidigt som han kraftigt repellerades av honom. Efter det 
han gift sig blev hans besök i hemmet Örebro allt sällsyntare. Det tycks 
mig, som om Bergman i fragmentet »Rolf Rygell», med utgångspunkt från 
vissa självbiografiska fakta, öppnare och mer inträngande än i något annat 
verk penetrerat sitt grundläggande faderskomplex. Intressant är, att han 
också tycks ha upplevt sin människoskygghet som stammande ur detta 
förhållande. Det kommer mer indirekt till uttryck även i den självbio
grafiska romanens tolkning av fadersgestalten. 1916 skrev Bergman ett 
brev till Hans Larson, där han talar om sin människoskräck, och om hur
han upplevde den. »Sjukan» — naturligtvis min människoskygghet.------ -—
Ty det är nämligen så med oss att vi plötsligt gripas av ett feberföljt be
gär att plocka upp och rensa bort de människor och människostumpar, som 
fastnat i jagets alltför mjuka gods. Då anställa vi verkligen klappjakt efter
de människor, som vi en gång återspeglat.-----------vår (jakt) går ut på
att döda. Därför, när själva händelseförloppet icke fört fram till död — 
eller andlig undergång — så skapa vi rästen själva. Ty vi vill ha dem döda. 
För att få vara i fred.»5 Dessa ord, som vittnar om en nästan patologisk 
förintelselusta, gäller givetvis i hög grad om den människa som ingrep 
så starkt i Bergmans personlighetsdaning — fadern.

Av fragmentet »Rolf Rygell» kan endast en ungefärlig datering ges. 
Vad som sägs om Doktor Rygells far bergmästaren — i fragmentet »B. B. 
Carlander» hans farfar — visar att det mindre fragmentet i fråga om tid 
och händelser syns överensstämma rätt väl med »Dansen på Frötjärn». Går
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dens namn Frötjärn har i fragmentet visserligen ändrats till Frösnafors. 
Denna gård förknippas här liksom i andra tryckta texter med Arnf eltarnas 
släkt, för första gången nämnd i en novell från 1916. Doktorn själv, där
emot inte sonen Rolf, förekommer i »En döds memoarer» (1918). Han har i 
romanen vissa signifikativa drag, som återfinns i teckningarna av honom 
i de båda fragmenten. Dessa syns stämma rätt väl överens sinsemellan. 
Även i romanen är doktorn halt och blir tagen för fan själv. Han predikar 
också här sina idéer om att sjukdomar är ett rättvist straff och fattigdomen 
en skam. Han skriver t. o. m. en pamflett — »Vad är hälsa?» — som för
härligar bankiren och af färsräven A. O. Arnfelts »kraft och rikedom». 
Doktor Rygell verkar i »En döds memoarer» en smula löjlig och osäker. 
Han saknar här den storvulenhet och dominans, han trots allt har i frag
mentet. Av dessa påpekanden har man endast rä tt att dra den slutsatsen, 
att fragmentet »Rolf Rygell» bör ha tillkommit någon gång under tiden 
1915-1918. Dep senare delen av perioden är dock den troligaste bl. a. med 
tanke på att Bergman vid nedskrivandet använde sig av papper av A 4- 
format.

VII
Inspiration är en gåva av Herren. Livet avsätter ntan att man tänker på det 

eller vet om det, tankar, problem och minnen av händelser, som, när de legat till 
sig tillräckligt länge, plötsligt träda fram och pocka på att bli omhändertagna. Äro 
de då så starka eller göra de sig så starkt påminta att jag anser mig böra eller rent 
av vara tvungen att ta hand om dem är det sedan ett ögonblicks verk att forma 
själva stommen till förloppet. Den framträder på några minuter i ganska detaljerat 
skick. ’Swedenhielms’ gav sig sålunda i överskådlig form på tio eller femton minu
ter. Sedan kommer naturligtvis nedskrivningen, men den är mera en expeditionssak, 
ty jag ändrar ingenting på det som redan föreligger in nuce eller förelegat sedan, 
jag vet inte när. Det är för övrigt den nackdelen med min ’inspiration’ att jag aldrig 
kan ändra på något. Det vore på något sätt lögn och bedrägeri, tycker jag. Jag kan 
gärna tillstå att jag ibland närmast tycker mig ta upp en diktamen, när jag skriver 
ned mina saker, men jag är samtidigt övertygad om, att jag varken är någon profet 
eller att en daimon står och viskar i mitt öra. Det är alltsammans minnets avlag
ringar; stoffet har tagit hand om sig självt helt enkelt.6

Detta uttalande från 1929 ger en ovanligt intressant inblick i Bergmans 
konceptionssätt. Man finner här drag, som tidigare analyserats i denna upp
sats. Då Bergman i samband med »Swedenhielms» talar om hur lätt dramats 
stomme gav sig, kommer samma uppfattning till synes som han redan 
1912 penetrerade i brevet till Hans Larson. Där talar Bergman om dra
mats tillkomst som en snabbt upprullad intuitiv vy, som till sist får något 
av cirkelns slutna och överskådliga form. Bergman underströk under 20- 
talet ofta, att minnesavlagringar, som mognat till litterärt stoff, gjorde 
sig starkt gällande under hans skapelseprocess. Tendensen fanns dock re
dan tidigare. Vi har också Bergmans egna ord på att detta gäller »Dödens 
arlekin». Jag har i denna undersökning velat visa, att så även i hög grad 
är fallet med fragmentet »Rolf Rygell». Bergman värjer sig mot tanken 
att författaren skulle vara något av en profet eller att en daimon skulle 
inge honom förmågan att skapa. I sak tar han dock knappast avstånd från 
denna uppfattning, som nära överensstämmer med romantikens syn på

0 Svar på en rundfråga i julnumret av Hemmets Journal, 1929.
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diktaren. Han ger den bara en rationell, psykologisk förklaring och pekar 
på minnesavlagringarnas funktion. Hur nära Bergmans författarsyn egent
ligen låg romantikernas visar ingressen till denna estetiska deklaration: 
»Inspiration är en gåva av Herren.» Också i ordvalet är överensstämmelsen 
mer framträdande, innan författaren i början av 20-talet kommit i kontakt 
med den då moderna psykoanalytiska litteraturen med dess nya syn på det 
mänskliga psykets struktur. Detta kommer fram både i det tidigare citerade 
brevet till Ellen Key 1915 och i prosafragmentet »B. B. Carlander». I det 
förra finner man belägg härpå i den ingående diskussionen av författa
rens etiska förkunnelse, i det senare kommer det till uttryck i teckningen 
av B. B. Carlander som själasörjare. När fragmentet skrevs, var det, som 
tidigare visats, naturligt för Bergman att tolka sin syn på konstnärskapet 
och dess problem just i gestaltningen av en präst och dennes etiska och 
samhällsreformerande uppfattning.

Vad som här intresserar oss mest i uttalandet från 1929 är påståendet, 
att själva nedskrivandet mer var »en expeditionssak, ty jag ändrar ingen
ting på det som redan föreligger in nuce». Ser man på de bevarade manu
skripten till de tryckta verken i Bonnierarkivet finner man i de flesta 
fall, som J. Edfelt i sin kommentar till Samlade skrifter kunnat visa, 
ytterst få och tämligen likgiltiga ändringar och strykningar. E tt undantag 
från denna regel utgör dock bl. a. »Loewenhistorier». I detta fall gäller 
det emellertid enbart strykningar gjorda av publikhänsyn på förlagets an
modan, vilket belysts både av Edfelt och V. Sjöman.7 Detta kan synas 
bekräfta den av Bergman ofta i brev och samtal upprepade satsen att han 
aldrig gick över sina manus. Av stort intresse blir därför i detta samman
hang de ofullgångna manuskripten, eftersom de aldrig nådde ett tryckfär- 
cligt skick. De kom aldrig att renskrivas och avslöjar därför tydligare arbe
tets gång och mödor. Först kan dock konstateras, att också fragmenten i stort 
stöder Bergmans skildring av hur händelseförloppet utformades. Man fin
ner, som påpekats i referaten, på flera ställen i fragmenten antydningar om 
kommande händelser som i den bevarande texten aldrig äger rum. Följande 
mening kan anföras som ett talande exempel på detta. »Han går förbi det 
smutsiga, köttfärgade hus, där lilla Beata skall dansa inför Gud liksom 
konung David dansade framför arken.» Här ges inte bara ett förebud om 
en kommande händelse. Genom den bibliska associationen antyds också dess 
symboliska funktion. Man kan härav dra den slutsatsen att dessa antyd
ningar funnits med från början och inte införts i efterhand. Detta vittnar 
om att Bergman före själva nedskrivandet upplevde kompositionen som en 
helhet, som en cirkel, för att använda hans egen bild.

I fragmentet »B. B. Carlander» finner man rätt ofta, att Bergman genast 
efter nedskrivningen av ett ord bytt ut detta mot ett mer expressivt och 
adekvat. Detta gäller framförallt adjektiv och substantiv. Likartad är en 
annan företeelse. Då och då påbörjade författaren en sats, som han plöts
ligt avbröt mitt i ett ord för att ändra hela konstruktionen. Som exempel 
kan anföras: »Han kände secunden af hvi(lken) då en fallande kropp 
hejdas för att kastas in i en ny riktning.» Bergman strävar alltså hela 
tiden under själva nedskrivandet medvetet efter le mot propre.

När man som i Carlanderfragmentet har texten utarbetad i två versioner

7 Sami. skr., 8, s. 455-456 och BLM  1951, s. 120.
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öppnar sig nya möjligheter till inblickar. Först konstaterar man, att för
fattaren i förhållande till version I uteslutit eller satt till stycken, ja, hela 
partier i version II. Strykningarna är dock färre och mindre omfångsrika 
än tilläggen. I ett fall finner man hur Bergman i version II på de gjorda 
tilläggen fördelat det stoff, som i själva slutet av version I var koncentrerat. 
Den väsentligaste uteslutningen gälla de tre stycken, som rör Carlanders 
funderingar om färgkombinationerna i Mor Stavas trasmattor. Ser man på 
nytillskotten i texten finner man, att händelserna kring andelsfabriken, 
som i version I endast antyds i två meningar, i version II svällt ut till ett 
självständigt avsnitt, det nionde. Ändringen är signifikativ. Tilläggen visar 
genomgående, att Bergman i version II velat utarbeta intentioner, som 
tidigare endast antytts, till självständiga stycken eller partier. Således har 
tillagts ett stycke som visar hur skiftande kvinnorna i staden och på lan
det ser på Carlander som präst. Författaren vill likaså genom två stora 
tillägg på 8, respektive 4 stycken bygga ut skildringen av relationerna mel
lan Mor Stava och sonen. Ännu intressantare är det tillskott — också det 
på 4 stycken — där författaren analyserar Carlanders intensiva känslor av 
obehag och ångest inför sin förman prosten Brockhausen. Här kan endast 
citeras en del därav.

Han har äfven andra obehag. Någon gång händer det att han midt bland kåkarna 
möter herr prosten Brockhausen. I trots af sin tankspriddhet, upptäcker han ho
nom på långt håll, men vågar hvarken ve ja eller vända. Han störtar fram i blindo, 
sträcker på sig, slätar ut rocken med händerna, snubblar. Han mumlar för sig 
själf: Ack du lille fine! Ack du lille pyntmåns! Han försöker tänka på prosten i 
Lillhammar, som har virke i sig till dussinet sådana spatserkäppar. Men ju när
mare han kommer och särskildt då han kommit tillräckligt nära för att urskilja den 
lilla leende, tunna munnen — desto starkare blir paniken. Hvad skall han säga? 
Skall han hejda mig? Skall han fråga hvad jag gör här? Hvad jag gör i stugorna? 
Hvad jag tror på? Och äfven när mötet är öfverståndet och prosten passerat med 
en knapp hälsning eller kanske några korta ord i förbifarten, vill uppståndelsen 
icke lägga sig. Han pratar högt och gestikulerar.

Relationen mellan dessa två gestalter får genom tillägget en enhetligare 
utformning. Den nya skildringen anknyter nämligen till upplevelserna vid 
deras första möte, som återges i avsnitt fem. Genom strykningarna och till
läggen fick Bergman på ett ställe i fragmentet företa en radikal omplace
ring av styckenas inbördes förhållande. Författaren har i ett annat fall 
också helt ändrat händelseförloppet. I version I låter han således arbetarnas 
berättelser om »Lagerströms och Widells manöver» helt gå Carlander förbi. 
Det är i stället doktor Rygell och andra, som där lämnar Carlander uppgif
terna. I version II däremot bygger Carlander på arbetarnas utsago, då 
han i tankarna relaterar dessa händelser. Detta kunde möjligen ha med
fört en väsentlig förskjutning i den fortsatta sociala debatten. Här lämnar 
oss dock den bevarade texten i sticket.

I de partier som syns helt orörda kan man ibland finna, att författaren 
vid det andra utskrivandet tillagt ett förklarande adjektiv eller en bety
delsefull sats. Så är fallet i det stycke som handlar om hur Carlander 
driver omkring i utkanten av staden. I version II har inskjutits de båda 
satserna: »Han har godt om tid och driver nu i vårningen . . .» samt längre 
ned »Det är ju  landet!» Särskilt det senare tillskottet är av intresse för



uppfattningen av Carlanders förhållande till den enkla arbetarmiljön. Sat
sens karaktär av ett utrop i »erlebte Rede» ger också en subjektiv prägel åt 
detta relaterande stycke. Mer väsentliga blir ändringarna, då författaren 
i den andra versionen tillägger en bild eller liknelse. Man finner detta 
i följande exempel. Version I: »På det hela taget förflyter hans lif för- 
undransvärdt stilla och behagligt. Timmar, dagar, veckor —» Version II: 
»Och i det hela förflyter lif vet, timmar, dagar, veckor, månader förund- 
ransvärdt behagligt, stilla och helt som ett lugnt flytande vatten, samman
satt af otaliga skiftande droppar.» Den första versionen konstaterar nyktert 
att en längre tidsrymd förflyter. Texten runt omkring skildrar Carlan
ders första orienterande intryck av staden. I version II har lagts till den 
gamla liknelsen av tiden som en mäktig, lugnt flytande flod, som i sig upp
tar den minsta vattenenhet. Därigenom kommer meningen att ge en antydan 
om att det mekaniska tidsbegreppet uppdelat i minuter, timmar och dagar 
skjutits åt sidan. Den tidigare analyserade, psykologiska tidsupplevelsen 
har här trätt i stället. Analysen av den drömartade karaktären i Carlanders 
själstillstånd har alltså i version II tillförts en ny komponent. Mer disku
tabelt är värdet av en annan bild som satts in. I slutet av en mening, som 
annars ordagrant återfinns i båda versionerna, har gjorts följande till- 
lägg. Meningen citeras ur version II, där den i sin helhet lyder: »Han intar 
den ställningen, som behagar honom, med foten på en gärdesgårds nedersta 
bjälke, med armbogen stödd mot knät och hakan i handen, icke olik Oidip- 
pos inför sfinxen.» Bilden ur den grekiska sagovärlden kanske alltför mycket 
för bort från den småstadsmässiga miljön. De flesta ändringarna har dock 
medfört en komprimering och konkretisering av stilen. Detta syns mig 
klarast kunna belysas med ett längre textstycke ur bägge versionerna.

Version I: »Men berättelsen stryker honom f ö r b i .----------- H vad som fängslar
honom är dessa människors sä tt att tala, att röra sig, att blinka, nicka, föra läp
parna, beskrifva med händerna. Ett ansikte är som ett landskap, ett främmande 
landskap, skiftande, rikt på äfventyr och betydelsefulla upptäckter. H an råkar 
ut fö r  alla m öjliga sinnesrörelser, men det är icke orden, som ge honom dem, 
utan minen, gesten, tonfallet, skra tte t, gråten.

Gråt sätter honom i förtviflan. Han springer af och an, gnuggar sig öfver pannan, 
trycker in kindbenen med fingerspetsarna. Hvad ska vi göra åt detta? Men han vet 
icke a lltid  hvad frågan gäller och kommer med opraktiska förslag. Som en sista  
resurs halar han fram  sin magra pung. Männen taga aldrig emot, kvinnorna sällan. 
Då sm yger han en slant till någon af ungarna. —

Version II: »Men det är icke dessa redogörelser som fängsla honom, facta  stryka  
honom förb i, han fö rstå r dem icke, glömmer genast. H vad som blir kvar i minnet 
och tankarna är dessa människors olika sä tt, att tala att röra sig, att blinka, nicka, 
föra läpparna, beskrifva med händerna, resa sig, stånka, pusta, tåras, rodna. F ör 
honom liksom fö r  e tt barn är ett ansikte som ett landskap eller som en värld un
derbart skiftande, rikt på äfventyr och betydelsefulla upptäckter.

H an blir också gripen  a f hvad han ser. Gråt sätter honom i förtviflan. Han går 
h äftig t af och an och gnuggar sig öfver pannan eller trycker in kindbénen med 
fingerspetsarna. Hvad skall vi göra åt detta. Men vanligen har han varit fö r tank
spridd, fö r  upptagen  a f a tt fö lja  minspel och rörelser för a tt r ik tig t förtstå , hvad 
frågan gäller. Och han kommer med de mest opraktiska förslag. Pengar vill han 
alltid  ge, och pengar har han aldrig.» I

I sak har inte mycket tillförts. I version I slutar scenen med citatet, och 
berättelsen fortsätter med nya generella konstateranden om Carlander. I

Två opublicerade prosautkast av Hjalmar Bergman 201



202 Sverker R. Ek

version II övergår den i en scen mellan Mor Stava och sonen. Genom stryk
ningar, nya metaforer och övriga tillägg får texten i version II en större 
slutenhet och pregnans. Särskilt gäller detta sista stycket, där Bergman i 
version I så starkt velat understryka Carlanders behavouristiska synsätt 
att han gjort det på bekostnad av den psykologiska teckningens trovärdighet. 
I version I förbinder Bergman de bägge avsnitten genom iteration av ordet 
»gråt». I version II sker övergången till det andra stycket med den nyktra 
kommentaren: »Han blir också gripen af hvad han ser.» Detta medför en 
större trovärdighet i den psykologiska teckningen. Samtidigt konstaterar 
man att karakteristiken av Carlander i den andra versionen utformats med 
synvinkeln förlagd utanför gestalten, medan Bergman i det första utkastet 
använder sig av den tidigare påpekade tekniken att låta gestaltens och 
författarens synvinkel sammanfalla. En påtaglig vinning är det tillägg 
där Carlanders iakttagelseförmåga liknas vid ett barns. Med sin synskärpa 
tar barn just fasta på de yttre åthävorna, medan de mer abstrakta orden 
går deras medvetande lättare förbi. Bergman har också i version II funnit 
det väl överdrivet att tala om att Carlander »springer» av och an och därför 
ändrat detta till det mer moderata »går häftigt». Tyvärr har han samtidigt 
tagit bort meningens upprörda staccattoartade rytm genom att införa de 
samordnande konjunktionerna »och», »eller». Genomgången av detta manu
skript — övriga ofullgångna manus, som jag tagit del av visar likartade 
ändringar — tyder på att Bergmans nedskrivningssätt inte alltid tog sig 
så enkla och spontana former som han själv 1929 i karikatyrens form ville 
göra gällande. Visst får man tro honom, när han 1912 i det citerade brevet 
till Hans Larson talar om de första faserna i utformningen av själva in
trigen och av gestalterna. Man måste dock beakta att förskjutningar och 
omgrupperingar kunde förekomma, liksom att andra kompositionsidéer 
kunde dyka upp under koncipierandet. Bergmans tryckfärdiga och ofull
gångna manuskript är däremot aldrig fyllda av några blyertsändringar, 
omkastningar av ordställningar, överkorsningar eller dylikt. Syntes inte 
arbetet honom fullödigt skrev han om allt i en ny relativt förändrad 
version.

Av det föregående har framgått att överensstämmelserna i karaktärsteck
ningen av en och samma gestalt i texter, som tillkommit vid olika tid
punkter, ibland kan vara diskutabla. Denna iakttagelse har tidigare gjorts 
av Staffan Björck.8 E tt nytt talande exempel på detta erbjuder de olika 
gestaltningarna av B. B. Carlander. I detta fall divergerar tidsuppgifterna 
på ett sekel, och karaktärsteckningarna avviker markant från varandra. 
Samtidigt visar det konstaterade, hur uppslag, som av en eller annan anled
ning aldrig fullföljts, tas upp på nytt i annat sammanhang. Detta gäller 
Carlanders världsförklaring, som finns i två versioner. I bägge fallen 
ger denna en möjlighet till idédebatt — ett romantekniskt grepp, som tro
ligen lånats från Dostojevskij. Utformningen av själva uppslaget är dock 
påtagligt skiftande i de två versionerna. Ett annat exempel på samma före
teelse är att Mor Stava, i något förändrad gestalt men ändå klart igenkän- 
lig, återkommer som Hedda i romanen »En döds memoarer». Om Mor Stava 
heter det i fragmentet: »Men fru Stava skrattar icke. Att reducera är 
hennes lefnadsregel och den har hållit streck. Hennes näsa har växt, hennes
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kindknotor ha växt så att de stå som breda takntsprång öfver den hvassa 
munnen och hakan. Men hennes barn ha också växt.» Här finner vi de 
drag, som senare i skildringen av henne ofta understryks: den magra leka
men, den långa spetsiga näsan, hennes strävan att reducera tillgångar 
och anspråk och hennes förmåga att genom träget arbete hjälpa sina när
maste. Om Hedda heter det: »Munnen var hopdragen som med en dragsko 
och putade ut under den väldiga näsan. Hela kroppen var hopklämd och 
tillsnörd.» Också ifråga om henne betonas på flera ställen just den väl
diga näsan. Hos Hedda var det mest betecknande draget det ständigt åter
kommande talesättet »Det reducerar vi». Hon levde ett strävsamt liv för 
att klara sig och sina närmaste. Av Mor Stavas sju barn fick Hedda be
hålla endast ett, dottern Anna. I bägge fallen går denna igenom ett lära
rinneseminarium och dör ung i lungsot. Det finns ingen likhet i utforman
det av Mor Stavas och Heddas öden utan endast i själva personteckningen. 
Hedda är dock en nervösare och mer forcerad variant av Mor Stavas lugna, 
bondska typ.

Intressant men kanske mindre säreget är, att en metafor byggs ut till 
en hel liknelse. Detta är fallet med Carlanders i fragmentet knapphändigt 
utförda bild av Vår Herre som patiencespelare. Denna metafor återkom
mer något mer utbyggd i de bägge tidigare nämnda dokumenten från 1918. 
I romanen »Herr von Haneken» växer den sedan till en utläggning om 
människans relation till Gud och om nödvändigheten av att hon besinnar 
sin egen ställning, »sin valör».

Rikedomen och mångsidigheten i Bergmans författarskap uteslöt således 
inte, att han tog upp tidigare använda gestalter och uppslag och angrep 
dem ur nya aspekter. De bägge fragmenten visar, att författaren skapade 
händelser och personer från mycket skiftande utgångspunkter i verklighe
ten och sin inre erfarenhet. I fragmentet »B. B. Carlander» utformade han 
med helt fiktiva gestalter och händelser ett för honom själv centralt problem. 
I fragmentet »Rolf Rygell» lånade han till stor del stoff från sitt eget liv 
för att i litterär form penetrera en subjektiv konflikt. Båda framställning
arna har dock som ett gemensamt drag det starka bekännelsebehovet.

Anm.: Prosafragmentet »Rolf Rygell» kommer att publiceras i Hjalmar Bergman- 
samfundets årsskrift, del 1.


