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Inledning

H uvuddelen av denna avhandling ägnas åt Rudolf V ärnlunds dram a Den heli
ga fam iljen, skrivet 1931 och u rupp fö rt på D ram atiska teatern  1932. Av flera 
skäl har V ärnlunds skådespel befunnits vara värt ett närm are studium .

I översikter över det svenska 1900-talsdramats historia utpekas in te sällan 
Den heliga fam iljen som ett cen tralt och betydelsefullt verk. Det kan, skriver 
exempelvis G unnar Brandell i Svensk litte ra tu r 1900—1950, ” tveklöst hänföras 
till vår viktiga d ram atik” (s. 402). Skådespelet å tn ju te r detta anseende bl a ge
nom att vara ett av den svenska pro le tärlittera tu rens relativt fåtaliga dram atis
ka verk och faktiskt det enda som kunnat hävda sin plats på de större te a tra r
nas repertoar. T ill dags dato har Den heliga fam iljen uppförts i fem olika in- 
sceneringar, därib land  en gång som rad io teater.1

Att V ärnlunds dram a här gjorts till föremål för en undersökning beror em el
lertid  m indre på dess littera tu r- och teaterhistoriska ryk tbarhet än på vad det 
har att säga om det estetiska och politiska klim atet i Sverige vid tiden för dess 
tillkom st. Den heliga fam iljen är i hög grad och i flera avseenden ett barn  av sin 
tid. Verket är med andra ord representativ t för en rad skilda tendenser inom  
kultur- och sam hällslivet under det tidiga 30-talet.

En av styckets fö ru tsättn ingar är det nya sam hällsdram a som under efter
krigstiden växte sig stark t ute på kontinenten  och som väckte uppm ärksam het 
också i Sverige. Verk av Georg Kaiser, E rnst Toller, B ertolt Brecht m fl presen
terades under 20-talet på flera storstadsscener och gav vid några tillfällen  upp
hov till häftiga m eningsutbyten i press och andra politiska fora. Kring Tollers 
Hoppla, vi lever!, som 1928 spelades på D ram atens experim entscen K lubbtea
te rn , u tb rö t en fejd som ifråga om in tensitet har få motstycken i svenskt tea te r
liv. Polem iken är intressant som en m ätare på det litterära  opinionsläget. Den 
är dessutom värd att uppm ärksam m as för vad den har att säga om D ram atiska 
teaterns uppgifter och ansvar, dess förhållande till statsm akterna m m. D ebat
terna om det ’sociala d ram at’ och om teaterns sam hälleliga funktioner ledde 
även till vissa organisatoriska initiativ . Sålunda bildades 1931 den i senare tid 
föga uppm ärksam m ade A rbetarnas teaterkom m itté, en sam m anslutning vilken 
såg som sin uppgift att stödja de progressiva tendenserna inom  teaterlivet och 
att driva fram  en ” konstnärligt stark  och socialt m eningsfull d ram atik” på lan 
dets scener. O m kring decennieskiftet började också ett svenskspråkigt sam
hällsdram a utvecklas genom författare som Hagar Olsson, A rnold L jungdal, 
Ebbe Linde, H erbert Grevenius och Tua Ström. N är V ärnlund skrev Den heli
ga fam iljen saknade han alltså in te  inhem ska förebilder. Hans verk står in 
galunda isolerat i historien. Det är tvärtom  ett uttryck bland flera för likartade 
am bitioner.

Som p ion järer för ett ny tt sam hällsdram a kom Kaiser, Toller och Brecht även
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att bli form ella nydanare. Med i första hand de båda sistnäm ndas dram er tas ett 
betydelsefullt steg i rik tn ing  bort från en klassicistiskt-aristotelisk trad ition . 
L iknande ansatser gör sig påm inda i V ärnlunds och hans generationskam raters 
verk. Behovet a tt finna en adekvat form  för det sam hälleliga innehållet blev 
trängande även för dem. Den heliga fam iljen innehåller en rad  stilelem ent av 
m odernistiskt eller episkt slag. D ram at visar em ellertid  sam tidigt h u r svårt 
V ärnlund hade att frigöra sig från  klassicismens form kanon. Det följer i långa 
stycken ett m önster som häm tats från Scribe, Ibsen och andra av det ”välgjor
da” dram ats m ästare. Att Den heliga fam iljen sålunda blivit något av en d ram a
turgisk hybrid kan sannolik t i viss u tsträckning  förklaras av den produktions- 
situation V ärnlund befann sig i. Sam tidigt som han ville vara en proletariatets 
dram atiker och skildra den egna klassens sam hälleliga strävanden, knöt han 
sina förhoppningar om att nå u t till publiken till i första hand D ram aten. Dess 
portar vaktades av Bo Bergm an, teaterns litteräre  rådgivare. A kadem iledam o
ten och teate rk ritikern  Bergm an hade föga till övers för de m odernistiska 
ström ningarna inom  dram atiken och teaterkonsten. V ärnlund uppvaktade 
D ram aten första gången 1922 och hann därefter att bli refuserad av Bergman 
arton  gånger före fram gången med Den heliga fam iljen. Han torde under den
na tid  ha blivit täm ligen väl förtrogen med Bergm ans litte rära  smak och också 
insett att hans m öjligheter att bli spelad på Nationalscenen var avhängiga hans 
förmåga att vinna Bergm ans gehör.

F lera teoretiskt betydelsefulla genrehistoriska, dram aturgiska och litte 
ratursociologiska frågeställningar kan alltså belysas och em pirisk t förankras 
med hjälp  av V ärnlunds genom brottsdram a. Den heliga fam iljen är också in 
tressant som politisk tidsspegel, som vittnesbörd om de tilltagande m otsätt
ningarna i det svenska sam hället vid 30-talets början. Verket skrevs under in 
tryck av händelserna i Ådalen på våren 1931, då fem personer föll offer för m ili
tärens kulor. Det sk ild rar den ekonom iska krisens sociala konsekvenser i form  
av stigande arbetslöshet, konflik ter på arbetsm arknaden m m. V ärnlunds skå
despel är em ellertid  inte p rim ärt ett dram a om klasskam pen i Sverige under 
depressionstiden. Stycket berör antagonism en m ellan arbete och kapital men 
ägnar betydligt större uppm ärksam het åt striderna m ellan arbetarrörelsens re
form istiska och revolutionära grenar. V ärnlund nöjer sig in te  med att enhart 
gestalta dessa m otsättningar. H an ta r också ställning i konflikten och gör d ä r
med sitt dram a till en politisk stridsskrift, rik tad  mot de stridbara grupperna 
till vänster om socialdem okratin. Hos dessa hade V ärnlund haft sin politiska 
förankring under ungdom såren. Av flera skäl kom han under 20-talets senare 
del att alltm er fjärm a sig från  den revolutionära vänstern. Att V ärnlund i Den 
heliga fam iljen gör kom m unister och syndikalister till y tterst ansvariga för den 
sam hälleliga ofreden är alltså sym ptom atiskt för hans egen politiska utveck
ling. Det torde också vara en av orsakerna till det positiva m ottagande dram at 
fick vid prem iären 1932. I den politiskt spända situation  som då rådde, hade 
både socialdem okratins och borgerlighetens talesm än anledning att med gil
lande se hu r vänstern gjordes till syndabock.

Att dram at u tta la r sin sym pati för reform ism en innebär inte att det entydigt 
tar ställning för socialdem okratin. Den socialism som V ärn lund  förkunnar är 
med dess klassförsoningstankar, utopiskt-kiliastiska perspektiv och bekännel
ser till en religiöst färgad ’livstro’ allt annat än ortodox och låter sig endast del
vis inplaceras i någon partipo litisk  fålla. Av hans jou rnalistik  från åren om 
kring 1930 fram går också med all önskvärd tydlighet att V ärnlund intog en av
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visande eller vacklande hålln ing till grundsatser inom  den socialistiska åskåd
ningen som klasskam p och historisk m aterialism . Det är alltså ingalunda helt 
oproblem atiskt att som skett u tnäm na V ärnlund till arbetarrörelsens främ ste 
d ram atiker.2 På hans känslomässiga förankring i och solidaritet med den egna 
klassen finns ingen anledning att tvivla. Om han med Den heliga fam iljen ock
så objektivt företrädde dess intressen är en annan fråga.

En redogörelse för tidigare forskning om Rudolf V ärn lund  b lir med nödvän
dighet förhållandevis kort. Av akadem iska avhandlingar i detta äm ne existerar 
endast två otryckta studier, näm ligen Agneta Pleijels De proletära motiven i 
Rudolf V ärnlunds författarskap (1968) samt H enrik  W ulffs Rudolf V ärnlunds 
författarskap t.o.m. 1931 (1964). I första hand Pleijels arbete har givit ett gott 
stöd för denna undersökning. B land fram ställn ingar av m er essäistisk karak tär 
skall främ st näm nas Stig Carlsons inledning till och kom m entarer i V ärnlunds 
Skrifter i urval (1956) sam t Åke Runnquists uppsatser Den unge Rudolf V ärn
lund (1950) och Rudolf V ärnlund och arbetarrörelsen  (1954). R unnquist har 
också ägnat V ärnlund jämförelsevis stort utrym m e i sin A rbetarskildrare. F rån 
H edenvind till F ridell (1952). Om stor respekt för V ärnlunds tidiga dram atiska 
författarskap vittnar Holger A hlenius’ A rbetaren i svensk d ik tn ing  (1934). T u
re Bloms Rudolf V ärnlund. En arbetard ik tares liv och verk (1946) har sina 
förtjänster som populär in troduk tion  till V ärnlunds författarskap. Den är 
dock inte i alla avseenden helt tillfö rlitlig .3
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KAPITEL 1

I proletariatets tjänst

I flera sam m anhang har Rudolf V ärnlund (1900—1945) b erä tta t om sina upp
växtårs m ateriellt mycket knappa villkor, om de ständiga fly ttn ingarna m ellan 
olika hyreskaserner i Stockholms förorter och om m oderns kam p för att hålla 
hem m et samlat. V ärnlund gjorde redan som elvaåring sina första erfarenheter 
av h å rt kroppsarbete. Efter a tt ha stifta t bekantskap med flera skilda yrkes
om råden försörjde han sig åren 1917—1920 som tryckerib iträde på en av Stock
holms större dagstidningar. Genom m odern som var fabriksarbeterska och 
länge ensam drog försorg om fam iljen , kom han tidigt i kon tak t med arbe tarrö 
relsen. Vid fem ton års ålder anslöt han sig till socialdem okratiska ungdom sför
bundet och arbetade under en tid  också aktivt d ä r .1

Mot denna bakgrund fram står det in te som särskilt m ärkligt, a tt V ärnlund i 
den senare yrkesrollen som fö rfattare kom att uppfatta sig själv som ett språk
rör för arbetarklassen. Flera, om än långt ifrån alla, av hans noveller, rom aner 
och dram er utspelas också i proletära m iljöer och behandlar problem  av 
speciell betydelse för arbetarklassen. Den d jup t kända solidariteten med sin ur- 
sprungsm iljö och de m änniskor han  lärde känna där, bevarade han uppenbar
ligen livet igenom. Aven om V ärnlund, i likhet med många andra i hans för
fattargeneration , endast med viss tvekan lät sig kallas p ro letärförfa ttare , hävda
de han vid flera tillfällen  att hans författarskap hade sitt främ sta berättigande i 
att det skildrade arbetarklassens liv och idéer. In te bara som individ utan också 
som författare ansåg sig alltså V ärnlund vara född u r klassen. H ans och de övri
ga arbetard ik tarnas in träde på den svenska parnassen var för honom  ett resu l
ta t av arbetarrörelsens frihetskam p och ett bevis på att dess strävan att demo
kratisera sam hället gett resultat också inom  den andliga sfären.

Förhållandet till p ro letariatet var dock ingalunda problem fritt för V ärn
lund. Hans organisatoriska anknytning till arbetarrörelsen  tycks ha upphört t i
digt. Av allt att döma hade han under 20-talets första hälft sina politiska sympa
tier på dess vänsterkant men kom senare a tt förklara sig oavhängig i fö rhållan
de till alla partier och politiska program . En av orsakerna till detta kan ha varit 
den ringa förståelse han m ötte i vänsterpressen för bl a rom aner som V andrare 
till in te t (1926) och Förbry tare (1928). V ärnlund m ottog in te k ritiken  s tilla ti
gande u tan  vände sig i flera a rtik la r såväl mot de socialistiska vänstergrup
pernas politiska utveckling som mot den litte ra tu ru p p fa ttn in g  dess talesm än 
förde fram. M otsättningarna kulm inerade på hösten 1931 med den s k ” busro- 
m an tikdebatten” , vilken utlöstes av Ture Nerm ans nedsabling av V ärnlunds 
rom an De frias bojor. (Nerm an hörde 1931 till de tongivande k ritike rna  i kil- 
bom skom m unisternas partiorgan Folkets Dagblad.)

V ärnlund var in te den ende som drabbades av Nermans bannstråle. Tidigare 
samma höst hade samme k ritike r i en recension av H arry M artinsons diktsam-
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ling Nomad r ik ta t ett generalangrepp m ot den svenska m odernistiska lyriken. 
N erm an var heller in te  den ende k ritik e r med vänstersym patier som förhöll sig 
reserverad eller avvisande till de ovan näm nda arbetarförfattarnas verk.2 Så 
gjorde också A rnold L jungdal, Ingeborg B jörk lund , Nils Beyer och Gustav 
Johansson (signaturen H jorvard), sam tliga med förankring i den vänstersocia
listiska eller kom m unistiska rörelsen. Denna fron tställn ing  m ellan å ena sidan 
en rad vänsterradikala k ritike r och å den andra ett antal författare med m er el
ler m indre k lar anknytning till arbetarrörelsen  är i sig ett in tressant fenomen, 
vilket knappast få tt en helt rättvisande behandling i tidigare forskning. En 
granskning av V ärnlunds förhållande till sina antagonister på vänsterkanten 
kan förhoppningsvis b idra till att göra även de större sam m anhangen tydligare. 
Som flera dokum ent visar berörde också vänsterkritikernas angrepp V ärnlund 
illa och kom att sätta sina spår i hans författarskap. Följande genomgång av 
V ärnlunds kon tak ter med arbetarrörelsens olika organisationer, hans reaktio
ner på kritiken  och hans debattinlägg i sam tidens litte rära  fejder är därför av 
betydelse för den analys av hans genom brottsdram a Den heliga fam iljen som 
presenteras nedan i kapitel 6—8.

Den borgerliga presskritiken var m er positivt inställd  till V ärnlunds pro
duktion  under 20-talet och det tidiga 30-talet än den socialistiska. Även från det 
borgerliga lägret attackerades em ellertid  V ärnlund och and ra  företrädare för 
det ” litterära  p ro le tä rbarbarie t” .31 Sven Stolpes, Sten Selanders, Gösta Attorps 
med flera kritikers angrepp på arbe tard ik ta rna  ägnades V ärnlund särskild 
uppm ärksam het, vilket föranledde honom  att gå i svaromål också mot detta 
håll. V ärnlunds ställningstaganden i den polem ik han förde med borgerlighe
tens sm akdom are, b id rar givetvis också den till a tt klargöra hans uppfattn ing  
om den egna författarro llen  och om hans egen och de övriga pro letärförfa t
tarnas ku ltu rpo litiska  betydelse.

Tidiga kon tak te r m ed arbetarrörelsen
Redan 1915, vid 15 års ålder, blev V ärnlund m edlem  i Söderm alm s socialdemo
kratiska ungdom sklubb, en av förbundets största avdelningar. M otsättningar 
inom  den reform istiska arbetarrörelsen  ledde 1917 till a tt en falang brö t sig u r  
SAP och bildade Sverges Socialdem okratiska V änsterparti. Söder malm s
klubben anslöt sig till den nya organisationen. Under första halvåret 1917 fun 
gerade V ärn lund  som klubbens sekreterare. H an torde alltså på nara håll ha 
kunnat följa de diskussioner som föregick brytningen och tycks också ha följt 
med när ungdom sklubben övergick till det nya partiet.4 Att han  under de föl
jande åren höll sig o rien terad  om fron tb ildn ingarna inom  den nybildade orga
nisationen v ittnar en recension i tidskriften  S tud iekam raten .5 V ärnlund refere
rar här till m otsättn ingarna m ellan den högerfalang som leddes av borgästare 
Carl Lindhagen och den vänstergruppering i vilken C. N. Carleson och H. F. 
Spak var inflytelserika personer.6 Recensionen andas stor sym pati för L indha
gen och hans s k ”hum anistiska socialism” och en viss aversion m ot vänster
falangens ”klasskam pssocialister” .

H uruvida V ärn lund  efter V änsterpartiets bildande också tog aktiv del i det 
politiska arbetet är m era ovisst.7 Mot a tt så skulle varit fallet ta la r e tt antal dag
boksanteckningar från  1920, vilka v ittnar om främ lingsskap inför partiets verk
sam het och stark  personlig m otvilja mot flera av dess ledande företrädare.8
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1921 om bildades Socialdem okratiska V änsterpartiet till Sverges K om m unis
tiska P arti (SKP) vilket anslöt sig till K om m unistiska in ternationalen , K om in
tern. V ärn lund  tycks ha sym patiserat med den nya partib ildn ingen  och även 
up p rä tth å llit viss kontakt med dess verksam het. I ett brev till ungdom svännen 
Eyvind Johnson, datera t 1.4.1922, kom m enterar V ärn lund  Johnsons artikel 
Socialdem okrati och revolution (B rand n r 12 1922) och m enar a tt artikelfö rfa t
taren  gett en missvisande bild av ”oss kom m unister” . I andra  brev m arkerar 
V ärnlund avståndet m ellan sin egen och Johnsons anarkistiska åskådning.9 
Sam m a källm aterial v ittnar em ellertid  också om en sta rk t k ritisk  inställn ing 
till den ku ltursyn som fördes fram  inom  SKP. T ure Ner mans försök att i Sveri
ge lansera de sovjetiska pro letku ltidéerna väckte V ärnlunds m otvilja.10 I ett o- 
tryckt m anuskrip t som Agneta P leijel på goda grunder datera t till våren 1922 
och som kan sättas i sam band med den debatt om arbetarnas bildningskam p 
som fördes inom  partiet, avvisar V ärn lund  mycket bestäm t tanken  på en speci
fikt p ro letär k u ltu r  och p läderar för en k lar åtskillnad m ellan politisk och ku l
tu rell verksam het.11

Sitt första litte rära  försök, novellen Klas M ålare, publicerade V ärnlund i Fol
kets Dagblad Politikens ju lnum m er 1918. FDP var då språkrör för Social
dem okratiska V änsterpartiet och blev efter partio  m bildningen 1921 SKP:s 
huvudorgan. H an m edverkade sporadiskt i denna tidn ing  under de följande 
åren liksom i syndikalistiska A rbetaren. I jan u ari (24.1.) 1922 m eddelade han 
Johnson att han erb ju d it tre  m anus till Politiken. Några m ånader senare kom 
det em ellertid  till en brytning m ellan V ärnlund och det kom m unistiska p a rti
organet. Novellen Samvetet som V ärn lund  tills tä llt tidningen, men som aldrig 
publicerades där, uppfattades av redaktionsledningen som ett angrepp på p ar
tiet och utlöste enligt V ärnlund häftiga m otreaktioner. I brev till Johnson rap 
porterar han:

E jnar L jungberg har fo rd rat m itt huvud på ett fat, hetsat kom. ung
dom en på mig och G rim lund  har varit skarprättare. ’Sam vetet’ det 
var nidsltriveri det, förty iag råkade skildra Ej. Lj. så som han var och 
sade att kom. ungdom en nade ’släta ind iferen ta ansik ten ’. / — /  A llt
sam m ans är så löjligt att det äcklar mig, men ib land b lir jag  arg. . . 
För första gången jag ta r  till orda för a tt verka för en god sak n lir jag 
u tstö tt, varg i veum, av dem  jag ville verka fö r.12

V ärnlund  karak teriserade senare novellen som en ”socialistisk tendenssak för 
Ryssland” och som ”uppryckande agitationsskiss” .15 Eftersom  den är för
kom m en är det om öjligt att avgöra hu r rättvisande V ärnlunds karak teristik  är 
eller vilka skäl L jungberg och G rim lund hade för sin ind ignation .14 Form ule
ringarna i brevet tyder h u r som helst på att V ärn lund  fortfarande hade sina 
sym patier i det kom m unistiska lägret. D enna incident är den första öppna kon
flikten m ellan V ärn lund  och den rad ikala vänstern och låter ana en grundläg
gande m otsättning m ellan hans och partirepresen tan ternas litte ra tu ru p p fa tt
ning. Kontroversen orsakade em ellertid  in te någon avgörande brytning. I ju n i 
1923 försökte V ärn lund  få sitt dram a Den stora festen publicerat i FD P.151 lik
nande ärenden uppvaktade han F redrik  Ström , SKP:s dåvarande partisekrete
rare, under våren och som m aren 1923.1 ett första brev till Ström  (10.4.1923) ber 
V ärn lund  honom  försöka placera d ram at i ”P olitiken eller / p å /  något förlag 
som stå r partie t n ära” . Då Ströms svar lät vänta på sig upprepade V ärnlund sin 
fram ställan  i ännu  ett brev (28.6.1923). H an vädjar här till en förm odad in 
tressegem enskap dem em ellan och beskriver sin u tsa tta  ställn ing som ung och

13



okänd pro letärförfa ttare . V ärn lund  fram håller vidare a tt han är ekonom iskt 
beroende av vänsterpressen, då han anser sig vara u tsa tt för politisk censur av 
de borgerliga tidn ingarna. F rån  dessa stängdes han ute, berä ttade han, då ”jag 
började ge lu ft åt m ina pro letära erfarenheter” .

Ström  svarar i e tt välvilligt hållet brev en knapp m ånad senare. H an har en 
del k ritik  a tt anföra m ot d ram at Den stora festen m en u ttrycker sig ändå i 
huvudsak mycket positivt om V ärnlunds författarskap .16 Brevet m ynnar u t i en 
uppm aning till V ärn lund  att i realistisk form  sk ildra sin egen klass och m iljö: 

F rigör Ei* från  all falsk in te llek tua lite t, kasta alla fraser, e tiketter och 
grannlåter, lå t E rt proletära  blod tala, gör Edra m änniskor levande, 
sök förebilderna i Eder egen krets av bekanta, i levande typer, origi
nal, i m änniskor med hum or, personifiera idébärarna, klasstyperna, 
salta det hela, gör kon tu rerna skarpa, mycket skarpa. Vår tid  har 
skarpa kon tu rer, vår konst måste spegla vår tid.

Ströms välm enande råd uppfattade V ärn lund  som förm yndaraktig t och in 
skränkt. I ett brev till Johnson 27.7.1923 vädrar han sin m otvilja mot Ström  och 
mot vad han upp fatta t som ett krav på politisering av litte ra tu ren . V ärnlunds 
häftiga reaktion  v ittnar ånyo om avståndet m ellan hans egen och den radikala 
vänsterns uppfattn ingar om littera tu rens mål och medel.

Efter Ströms svarsbrev tycks V ärn lund  ha gett upp hoppet om att få kom m a 
till tals i FD P:s spalter. I stället vände han sina blickar mot ungsocialisternas 
tidn ing  B rand, där han under hösten 1923 och våren 1924 var en flitig m ed
arbetare. 1924 figurerade han em ellertid  åter i ett annat av kom m unisternas 
pressorgan, näm ligen ungdom sförbundets veckotidning Storm klockan, där 
hans båda agitationspjäser G rotte och Orostid publicerades (se nedan s. 69).

I B rand ägnade sig V ärn lund  huvudsakligen åt teater- och litte ra tu rk ritik . 
H är infördes em ellertid  också en av hans få större politiskt-teoretiska u pp 
satser, Kan socialismen vara vetenskaplig? (Titeln to rde anspela på F riedrich  
Engels’ Socialismens utveckling från  utopi till vetenskap, översatt till svenska 
1920.)

H uvudtesen i uppsatsen är a tt den sam tida socialismen förlorat kontak ten  
med sitt eget u rsp rung  i u top in  och visionen och därför också förlorat sin livs
kraft. ”Socialismens väg från  utopi till vetenskap är undergångens väg” , hävdar 
V ärn lund , ” vägen från  idé till sociologi, från levande ande till bokhyllekun- 
skap; i dess början  ser man d r ö m m e n, en känsla som ta r  form  av en vision, 
vid slu tet finner m an en kunglig kom m itté, en professor, en bok, en hög gulnat 
papper” (Brand n r  48). Föreställningen a tt socialismen skulle kunna vara 
vetenskaplig har, m enar V ärn lund , fört arbetarrörelsen  in i en återvändsgränd 
och förvandlat dess företrädare till opportun ister, frasleverantörer och små
skurna reform politiker. V arken socialdem okrater, syndikalister eller kom m u
n ister kan enligt hans uppfattn ing  längre göre anspråk på a tt vara verkliga 
socialister.

Den vetenskapliga socialismens föreställning om sam hällets laghundna u t
veckling och dess determ inistiska m änniskosyn finner V ärn lund  vara fördärvli
ga. Ur kulten  av ”världens och naturens m ekaniska k rafte r” em anerar näm li
gen, som han säger, ” socialismens farligaste fiende — den personliga ansvars
lösheten! Det är helt natu rlig t a tt m änniskor, vilka vänja sig vid att i sam hället 
och staten se något abstrak t, na tu rlig t, för sin personliga del även avsäga sig allt- 
ansvar för /d e t /  helas väl. Låt gå!! Jag är ju  bara en kugge i m askineriet. . .” 
(Brand n r 49). För a tt frigöra sig från  den vetenskapliga socialismens förlam an
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de jä rngrepp  måste arbetarrörelsen , hävdar V ärn lund , återvända till socialis
mens källsprång, till känslan, dröm m en och visionen:

Vi behöva en ny utopism , vilken i sam hället se en organisation av 
levande och tänkande varelser. / — /  Vi behöva gå tillhaka u r  detta 
v irrvarr av teser, teorier och vägar, och betrak ta socialismen såsom 
den i grunden är; en lyckodrift, en ny inkarna tion  /a v /  de religioner 
som spelat u t sin roll, vi behöva en efterträdare till Jehova, den gam
malmodiga. . .

En anarkism ens religion, personlighetshävdande och stark ; an- 
svarskännande och m edvetna individer i stället för teoretiska sömn- 
gångare och små måls, små förkäm par. Vi behöva det personliga 
v e t a n d e t i  stället för vetenskapens v idunderliga a b s tra k tio n e r...!  
(B rand n r 50)

Som vi kan konstatera apostroferar V ärn lund  i uppsatsens slu tord  anarkism en 
som en räddare i nöden. Den m otvilja han tidigare förk larat sig hysa mot denna 
politiska åskådning tycks alltså ha vänts i uppskattn ing. På några punk ter kan 
också anarkistiska tankegångar spåras i fram ställningen. U tfallen mot den 
vetenskapliga socialismens föregivna dogm atism  och benägenhet a tt förkväva 
det spontana handlandet reflek terar anarkism ens ofta återkom m ande gräns
dragning m ellan marxism ens ’au k to ritä ra ’ och den egna ’frihetliga’ socialis
men. Avvisandet av alla dogmer och varje strängt system atiserad teori kan vida
re allm än t sägas höra till anarkism ens grundinställn ing. T ill samma idé tra
dition  hör också det m isstroende m ot parlam entarism en som V ärn lund  här gör 
sig till to lk  för.17

V ärnlunds Brand-uppsats rö jer alltså sym pati för anarkism en men har sitt 
intresse främ st ur en annan  aspekt. F lera av de tankegångar som uttrycks i den, 
återkom m er näm ligen i hans senare skönlitterära och ku ltu rjournalistiska  pro
duktion. Det gäller i första hand V ärnlunds misstro mot teoretisk spekulation 
och hans benägenhet a tt tolka socialismen som en känsla, en vision eller en 
m oraluppfa ttn ing .18

V ärnlunds m edverkan i B rand upphörde på våren 1924 efter en konflik t med 
en annan av tidningens m edarbetare, Freddy Nyblom (se nedan s. 75). K ort 
därefter publicerades de håda ovan näm nda agitationspjäserna i ungkom m u
nisternas Storm klockan.

P åbudet att K om interns beslut obrottsligt skulle respekteras av de nationella 
kom m unistpartierna orsakade hårda m otsättn ingar bl a inom  det svenska par
tiet. S triderna ledde 1924 till a tt SKP sprängdes i två falanger, en kom intern
trogen m ajoritet under ledning av K arl K ilbom  och en ’nationell’ m inoritet 
med Zeth H öglund och F red rik  S tröm  som mest kända n am n .19 H öglundgrup- 
pen organiserade ett eget ungdom sförbund (A rbetarnas ungdom sförbund) som 
1925 gav u t tidskriften  Arbetets ungdom . I dess andra num m er m edverkade 
V ärnlund med en politisk betraktelse kallad Ungdomens egoism. Av hans for
m uleringar att döm a kände V ärnlund stor sym pati för den nya organisationen 
och knöt förhoppningar till den inför fram tiden. I sin artikel ta r  han också til l
fället i ak t a tt r ik ta  några nålstick mot FDP.

Liksom i sina B rand-artik lar varnar V ärnlund även h är för varje överskatt
ning av ” teorierna och de m ekaniska k rafte rna” och understryker liksom tid i
gare betydelsen av det ind ividuella in itiativet och ansvaret. Man måste, skriver 
V ärnlund, tända varje ung arbetares hänförelse ” genom att lägga avgörandet 
helt och hållet i hans hand. Det är du som skall göra alltsam m ans! / — /  Det är 
d u som skall ge bot för världens nöd, endast d u med din personliga, allt heseg-
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rande vilja, och icke några m er eller m indre m ekaniska k rafter i sam hället 
s jä lv t.. . ! ” Alltså, konk luderar V ärn lund , är det ”denna insik t, om den person
liga insatsens betydelse, som m an fram för a llt bör önska skall bli en av de le
dande idéerna i vårt unga fö rbund” .

Ä nnu 1925 upprätthö ll alltså V ärnlund kontak ter med den svenska kom m u
nistiska rörelsen. Tydligen hoppades han vinna gehör för sina socialistiskt föga 
ortodoxa idéer om individualism  och självansvar i höglundgruppen. D enna 
partib ildn ing  upphörde em ellertid  1926 och H öglund, Ström m fl återvände 
till socialdem okratin. Mycket tyder på a tt V ärnlund rörde sig i samma r ik t
ning. (jmf. nedan s. 26).

Efter debuten
1924 respektive 1925 utkom  V ärnlunds båda första böcker, novellsam lingarna 
Döda m änniskor och Ingen mans land. Någon större uppm ärksam het väckte de 
in te , varken i den borgerliga eller den socialistiska pressen.20 D ebutrom anen 
V andrare till in te t (1926), V ärnlunds första större arbetarsk ild ring , orsakade 
em ellertid  häftigare reaktioner. I A-pressen var Ivan P au li i Social-Demokra- 
ten (13.4.1926) positivt inställd  till många inslag i rom anen men helt kallsinnig 
till skildringen av huvudpersonens, Leo Fasts, utveckling. Rom anen m ynnade 
enligt Paulis m ening u t i ” ett p redikande av den krassaste och enfaldigaste 
kälkborgerliga egoism” med elem ent häm tade från  den s k individualistiska 
anarkism ens lärofader, Max S tirner.

Det skarpaste angreppet på rom anen kom från signaturen  H jorvard, d v s  
Gustav Johansson i Storm klockan (nr 44, 30.10.1926). Johansson såg i V andrare 
till in te t en ny ’renegatrom an’ i Ossiannilsson, O ljelunds och H arry Blombergs 
efterföljd  och ett bevis på a tt V ärn lund  nu  defin itiv t ställt sig vid sidan av arbe
tarrörelsen. H jorvard  satte V ärnlunds avfall i sam band med det positiva m ot
tagande rom anen fått på borgerligt håll och fram höll a tt det för en p ro letärfö r
fattare in te  var hälsosam t a tt ” bli alltför kärvänligt om klappad av den dästa 
borgerliga k r itik e rju n tan ” . En av Johanssons huvudinvändningar m ot rom a
nen var att den in te  höll m åtte t som realistisk verklighetsskildring, a tt V ärn
lund  med andra  ord in te  lyckats ge en trovärdig bild av arbetarrörelsen .21

Johansson hade rä tt i a tt V andrare till in te t överlag fått god k ritik  i den bor
gerliga pressen. Man m enade på flera håll a tt den i förhållande till de tidigare 
böckerna representerade ett betydande fram steg.22 Det är vidare intressant att 
notera a tt flerta let borgerliga recensenter betonade värdet i V ärnlunds verklig
hetsskildring och alltså u ttryck te en uppfattn ing  som är d iam etra lt m otsatt 
Johanssons. Nils E rdm ann i Nya Dagligt A llehanda (27.4.1926) beröm de exem
pelvis miljö- och personskildringens fotografiska exakthet. I denna liksom  i 
sina följande anm äln ingar betonade han särskilt sanningshalten i V ärnlunds 
sk ild ringar av arbetarklassens negativa egenskaper. I V ärnlunds arbetarskild- 
ringar ansåg sig E rdm ann finna stöd för sina egna, föru tfa ttade och sta rk t ne
gativa, m eningar om vissa förhållanden i arbetarklassen. Leos handlande i ro
m anens slut, då han överger den kvinna med vilken han  väntar ett barn , fann 
E rdm an sålunda vara ett typiskt uttryck för ”proletärens självhävdelse, söder- 
havsm oralen från Strandvik. Det lär oss h u r oändligt löst ku ltu ren  här är fäst. 
Men både hos Leo och hans kam rater i bolsjeviksam hället m öter m an alla 
dragen i proletärens fysionomi. Lägger m an ihop dem , får m an en god bild av 
proletärens psyke” .
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Det borgerliga och det socialistiska lägret hade alltså skiljaktiga u pp fa tt
ningar om trovärdigheten i V ärnlunds arbetarskildringar. D enna m otsättning 
fram träder med varierande skärpa också i bedöm ningen av V ärnlunds följande 
rom aner.23 Medan han i arbetarpressen fick uppbära  hård  k ritik  för sitt sätt a tt 
sk ildra p ro le taria te t och dess livsform er, fram höll de borgerliga skriben terna 
nära nog genomgående a tt det var på den punkten  V ärn lund  hade sin verkliga 
styrka. Medan alltså V ärn lund  från  vänster — såväl från  socialdem okratiskt, 
kom m unistiskt som syndikalistiskt håll — fick påskrivet för a tt han fram ställ
de arbetarklassen i dålig dager eller gav en missvisande bild av dess politiska 
kam p, så beröm des han av borgerliga recensenter ju st för sina arbetarskild- 
ringars trovärdiga prägel. I det borgerliga lägret var Nils E rdm ann in te  heller 
ensam om att poängtera V ärnlunds förmåga att övertygande beskriva arbe tar
nas negativa egenskaper. Att V ärn lund  sålunda gav borgerliga k ritike r tillfälle 
att u tg ju ta  sig över arbetarklassens ”dekadens i seder och levnadsvanor” eller 
om dess ” förvirrade känsloström ningar och tankefragm ent” torde ha bidragit 
till vänsterns avvisande hålln ing till honom. D etta var a tt ge fienden vapen i 
händerna och fram ställdes särskilt i den kom m unistiska pressen som ett för
räderi mot arbetarrörelsen .24 L iknande synsätt återkom m er som vi nedan skall 
konstatera i m ottagandet av och debatten kring Den heliga fam iljen.

Även om V ärn lund  sålunda bedömdes m er välvilligt i den borgerliga presse- 
nän i den socialistiska, var hans förhållande till k ritike rna  i det förstnäm nda 
lägret ingalunda helt harm oniskt. E fter fram gången med V andrare till in te t 
blev den borgerliga kritikens inställn ing  till hans författarskap allt m er neg
ativ. D etta torde i sin tu r  ha b idrag it till a tt rela tionerna m ellan honom  och för
lagshuset Bonniers försäm rades påtagligt under slutet av 20-talet. F ram  till 
1929 och Det d ruckna kvarteret gavs V ärnlunds verk u t av Bonniers. Den n ä r
mast följande rom anen, De frias bojor (1931), förlädes av Tiden. H uvuddelen 
av V ärnlunds följande produktion under 30- och 40-talen kom också u t på detta 
förlag.23

Sven Stolpe blev 1926 redaktör för studenttidn ingen  Gaudeam us och kom 
här att ägna stor uppm ärksam het åt arbetarförfattarna. Han bem ötte dem med 
få undantag  kyligt och u tsa tte särskilt V ärnlund för genom gående sta rk t ne
gativ k ritik .26 A ttackerna m ot V ärnlund kulm inerade med essäsamlingen Två 
generationer (1929) där Stolpe gjorde gällande a tt V ärnlunds rom aner karak te
riserades av ett andlig t kaos och gav uttryck för ett ”självsliv i full upplösning” 
(s. 174).

Det torftiga idéinnehålle t och avsaknaden av stilistisk pregnans var enligt 
Stolpe karakteristiska drag i den unga pro letärd ik tn ingen . Det var med be
klagande som han tvingades konstatera att den svenska rom anen råkat i hän 
derna på ” autodidakter och f d ’pro letärskalder’ ” och slog i en artikel från 
1927 fast:

Det måste bli ett slut på detta eviga beskrivande av bönder, fiskare 
och kypare. Vår litte ra tu r  fo rd rar värdigare stoff än dessa prim itiva 
m iljöer. / — /  Var finns han bland oss, denna författare som en dag 
skall avlösa det litte rära  p ro letärbarbariet, vars suspekta odörer och 
p rim itiva brist på fö rd jupning  onekligen num era kan kom m a en lit
te ra tu rin tresserad  a tt känna lä tta  kväljn ingar.27 

Stolpe saknade ingalunda stöd i den borgerliga k ritikerkåren  för sin kam panj 
mot p ro le tärlittera tu ren . Synpunkter liknande hans fram fördes av tongivande 
k ritik e r som Sten Selander, Carl B jörkm an och G unnar Tannefors. I den tid- 
skriftsdebatt i frågan som rasade under 20-talets slu t och 30-talets början trä d 
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de, förutom  V ärn lund , bl a E rik  A sklund, Josef K jellgren, Ivar Lo-Johansson 
och A lbert V iksten fram  till p ro le tärlittera tu rens försvar.18

I ett brev till Johnson på hösten 1926 (13.10) skriver V ärn lund  a tt han ser en 
borgerlig k ritike rfron t, rik tad  m ot pro letärfö rfa ttarna och med Sten Selander 
som hövding, hålla  på att bildas. N är Stolpes första angrepp m ot honom  kom 
senare sam m a år, sorterade V ärnlund in honom  i gruppen kring Selander. 
A ndra som han ansåg höra h it var den forne ungdom svännen Ragnar H olm 
ström  och akadem ikern Gösta A ttorps (brev till Johnson 22.11.1926). 1927 gick 
V ärn lund  för första gången i svarom ål offentligt. I en artikel i Bonniers Vecko
tidn ing  — Vi ’p ro le tä rer’ i litte ra tu ren  — hävdar han att Stolpe och hans m e
ningsfränder in te  enbart r ik ta r  sig mot p ro le tärfö rfa tta rna  u tan  också m ot a r
betarklassen i dess helhet. 19 Det är in tressan t a tt notera, a tt sam tidigt som 
V ärn lund  fram ställer m otsättningen m ellan borgerliga k ritik e r och p ro le tär
födda författare som klassmässig, så fram håller han också a tt det är en av arbe- 
tard ik tn ingens uppgifter att försöka överbrygga alla klassm otsättningar. V ärn
lund  träd e r alltså fram  till försvar in te bara för sig själv och för sina fö rfa ttar
kollegor u tan  också för den klass han ansåg sig representera. H an erkänner att 
det existerar m otsättn ingar m ellan borgar- och arbetarklass, men fram håller 
a tt han med sitt författarskap hoppas kunna b id ra  till a tt de däm pas. Till detta 
inslag i V ärnlunds litteratu rsyn  b lir det an ledning  a tt återkom m a.

Det är med påtaglig b itterhet som V ärnlund no terar att han m itt under sin 
fejd med den borgerliga k ritikerkåren  också utsätts för attacker från vänster. 
Med hänvisning till ett bifogat klipp  u r FDP beskriver han i brev på hösten 
1927 sina känslor för Johnson: ”V argarna tju ta  som du ser i F.D.P. Vart skall 
detta hära hän? Man hugger mig i ryggen m edan jag försvarar m in klass mot 
dess fiender och de som hugger låtsas vara m in klass’ fö rkäm par!”80

Irrita tionen  över den beska kritiken  från  vänsterhåll fick V ärnlund a tt vid 
denna tid p u n k t gå till m otattack också mot detta läger. I e tt inlägg i tidskriften  
Våra Nöjen gör han gällande att vänsterns avvisande inställn ing till hans arbe- 
ta rsk ild ringar bo ttnar i en verklighetsfräm m ande inställn ing till pro letariatet 
och dess levnadssätt. Gustav Johansson och andra  skriben ter kan endast accep
tera fram ställn ingar som idealiserar arbetarklassen, m enar V ärnlund. Han 
själv strävar därem ot efter a tt ge sanna och osm inkade bilder. O rsaken till vän
sterkritikernas attityd  står enligt artikelfö rfa ttaren  att söka i de socialistiska 
organisationernas egen utveckling:

E tt verkligt lysande exempel på utvecklingen hän m ot en förflac
kande ytlighet e rb juder bl.a. de nuvarande socialistiska rörelserna, 
vilka fordom  voro revolutionära partie r med sta rk t m änniskokri- 
tiska tendenser, m en num era är ett slags underliga sekter, vilkas m ed
lem m ar, åtm instone de skrivande, betrak ta sig siälva och arbe tarna  
såsom änglar med små glorior k ring  huvudena.

Det ligger nära till hands a tt uppfatta  vissa passager i rom anen Förbrytare 
(skriven hösten 1927—våren 1928) som ett inlägg i polem iken med k ritike rna 
på i första hand  vänsterkanten. P å detta sätt tolkade i alla händelser flera 
recensenter den estetiska debatt som förs i boken.81

H uvudpersonen i Förbry tare är en ung skulptör, Folke Folkeson, som slits 
m ellan solidariteten med sitt eget proletära u rsp rung  och sitt beroende av en 
välsituerad mecenat. Med hänvisning till en serie porträ ttbyster anklagas han 
av en besökare för att svika sin uppgift som en arbetarklassens konstnär:

Ställ dessa huven fram för p ro letärerna och de ska in te  känna igen sig, 
men ställ dem  inför de m ätta och belåta borgarna och de ska bli ännu
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belåtnare. ” Se d är” , kom m er de a tt säga, ” så där är p ro le tä rerna , slöa, 
degenererade, p rim itiva, precis som vi alltid  sagt!” Ni har sk ju tit över 
m ålet, Folkeson, och kom m it att tjäna  fel sak. Man kan ju  nästan kal
la er en förrädare! (s. 108f)

K ritiken  är som synes av samma slag som den vänsterpressen r ik ta t m ot V ärn
lunds arbetarsk ildringar. Folkesons replik  form ar sig till ett energiskt försvar 
för konstnärens oavhängighet av alla trosläror och partiprogram . Konsten, me
nar Folkeson, har andra och högre uppgifter än a tt b landa sig i käbblet m ellan 
rivaliserande grupper, partier eller klasser:

Konsten kan in te tjäna nån slags sak, kära herre, konsten ska bara för
söka lära m änskorna a tt känna sig själva. D ärför måste konstnären stå 
främ m ande för klasserna och dagens strider. H an måste söka det 
m änskliga, det ursprunglig t sanna, i hela detta kaos av dum heter, av 
hyckleri och självförhävdelse, av sånt som benäm nes bildning, ära, 
heder, m oral och allm änna m eningar / — /  därför måste konstnären 
vara sann, vara grym, vara om oralisk och opolitisk! (s. llOf)

Som vi nedan skall konstatera återkom m er några av Folkesons argum ent i mo
difierad form  i V ärnlunds deba tta rtik la r från  åren om kring 1930. Om Folke
sons konstnärsdeklaration  antas uttrycka V ärnlunds egen uppfattn ing  så b lot
ta r den en m ärklig m otsättning i hans inställn ing till den egna konstnärs- 
rollen. Å ena sidan hävdar alltså V ärnlund att han med sitt författarskap före
träder arbetarklassen och tjä n a r  dess intressen. Å den andra gör han gällande 
att han som konstnär är opolitisk och inte deltar i någon klasskam p. Dessa till 
synes oförenliga ståndpunk ter träder fram  också på andra  håll i V ärnlunds pro
duktion  och skall behandlas mer u tförlig t nedan.

Att V ärnlund ansåg sig m issförstådd och illa behandlad in te bara av kom m u
n isterna fram går av ett brev till Johnson på som m aren 1928 (11.8). H är u n d er
stryker han på nytt att han upp fattar sig själv som ett språkrör för arbetark las
sen och a tt vänsterkritikernas avvisande hålln ing bara är ett symptom på a tt de 
”soc.dem okratiska liksom de kom m unistiska och syndikalistiska h rr., hysa agg 
och vrede mot oss för att vi frig jort oss från deras andliga förm yndarskap, och 
ej mer ser världen genom deras synglas” . D etta betyder dock inte, fortsätter 
V ärnlund, att vi ha ” frig jort oss från  våra ’rö tte r’ i proletariatet. Den som kan 
säga det ser icke sam m anhanget m ellan våra ’verk’ och vår härkom st” . F orm u
leringarna i brevet förebådar den oavhängighetsförklaring i förhållande till 
alla partig rupperingar som V ärnlund utfärdade på våren 1932 (se nedan s. 29).

Rollen som fri in tellektuell och partilös förespråkare för p ro le taria te t var 
dock ingalunda problem fri för V ärnlund. För Johnson bekänner han 
(30.3.1927) att han då och då b lir ” påm ind om otillräckligheten  i de exklusivt 
litterära  in tressena” och att han känner behov av ”att vara med någonstans, var 
som helst, bara det gäller något m er än mig själv. De röda fanorna d ra r a llt
jäm t. Fanns här bara en förening som var revolutionär, u tan  a tt ha trospro- 
gram, så skulle jag nog stiga u r m in cirkel” . A tt återvända till kom m unism en 
fram står dock som helt om öjligt för V ärnlund:

Må alla helgon bevara mig för a tt återgå till kom m unism en sådan den 
visar sig i dag, ty h u r revolutionär jag än är till m in n a tu r, så kan jajg 
ändå varken tala med eller lyssna till den som lever på pöbelspråk och 
mycket grunda tankar. Den kom m unistiska kostymen är mig alltför 
trång!

V ärnlunds avvisande hålln ing till vänstern kom snart a tt också gälla den akade- 
m ikerdom inerade organisationen Clarté. Hans irrita tion  rik tade sig främ st
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mot två av dess ledande företrädare, näm ligen Arnold L jungdal och Ingeborg 
B jörklund. I m ars 1928 berä tta r han för Johnson a tt han i närvaro av sina ” poj
kar” ( d v s  E rik  A sklund och Josef Kjellgren) träffa t L jungdal och B jörk lund  
och med de senare råkat i häftig dispyt om kom m unism en.88

I ett följande brev ifrågasätter han clartéisternas anspråk på a tt representera 
arbetarklassen och m enar a tt de i själva verket är dess fiender: ”Dessa naiva 
sjä lar föroläm pa mig med sin barnsliga visshet och sin ’strid  för p ro le taria te t’, 
som i grunden är ’m itt folk’, Leos folk, Ivar B rinks folk, f ien tlig t” .34 På våren 
1929 m eddelar V ärnlund Johnson a tt han inb jud its  till e tt Clarté-möte men 
läm nat det i vredesmod. C lartéisterna hade tydligen, skriver V ärnlund, ” in 
b ju d it mig för a tt söka sak med mig och för a tt tvinga mig till fö rk laringar jag 
ej har skyldighet a tt ge, a llram inst åt folk jag fö rak tar” (14.5.1929). Strax däref
te r varnar han i brev till sina båda skyddslingar Asklund och K jellgren för um 
gänge med clartéisterna och ger i det sam m anhanget u ttryck för den misstro 
mot teorier och teoretiserande som tid igare noterats bl a i hans B rand-artik lar 
från 1923. För en d ik tare, hävdar nu V ärnlund, är ” allt te rm pra tande och term - 
tänkande” av ondo. Det viktiga ä r i stället a tt han lär sig se livet om kring ho
nom , ” detta liv som ännu  är i för stor rörelse och kam p för a tt få plats i term er 
och fo rm ler” . D enna blick för tillvarons dynam ik kan in te  utvecklas i Clartés 
” fraskretsar” , m enar V ärnlund avslutningsvis (10.6.1929).

Trots sin u tta lade m isstro mot teoretisk spekulation tycks V ärn lund  under 
20-talets äenare hälft ha ägnat ansenlig möda åt a tt fö rd jupa sin egen teoretiska 
beläsenhet. I H enri Bergsons lära om in tu itionens betydelse för det konstnärli
ga skapandet fann han ett vapen att rik ta  mot de borgerligt-akadem iska k riti
kernas intellektualism . Med stöd hos B ertrand  Russell avvisar han  borgarklas
sens anspråk på att vara det enda ku ltu rbärande skik tet i sam hället. Referen
serna till F reud och Adler återkom m er vidare regelbundet i hans a rtik la r och 
brev.85 1928 stiftade också V ärn lund  bekantskap med en socialistisk teoretiker, 
belgaren H endrik  de Man, som kom  att bli av stor betydelse för honom , de 
Mans Zur Psychologie des Socialismus (1926; sv. övers. Socialismens psykologi, 
1928) är en uppgörelse med m arxism en, bl a med hjä lp  av argum ent som häm 
tats från  djuppsykologin. Socialismen är enligt de Mans synsätt ett medel att 
befria arbe tarna från en antagen olust- och m indervärdeskänsla och snarare att 
betrak ta  som en m oraluppfattn ing  och livshållning än som en lära om sam
hällets politiska och ekonom iska organisation, de Mans arbete blev förem ål för 
sto rt intresse inom  den svenska socialdem okratin och torde ha bidragit till att 
förstärka de m oderata tendenserna inom  p artie t under 20-talet.86 Av fram trä
dande socialdem okrater betonade bl a R ickard L indström  värdet i de Mans 
” slutlikvid med m arxism en.87 de Mans främ ste k ritike r inom  den svenska 
socialdem okratin var A rthu r Engherg, som anklagade den belgiske arbetarle
daren för in te llek tuell slapphet, för att ha m issuppfattat m arxism en och för a tt 
förneka de socialistiska idealen .88

V ärnlund  med sitt psykologiska intresse, sin deklarerade m isstro m ot m arx
ism en och sin benägenhet a tt to lka socialismen i etiska te rm er torde ha upp
fattat de Man som en själsfrände. I de Mans bok fann han flera av de tankegång
ar som han själv tid igare varit inne på, d istink t form ulerade och u tförlig t m ot
iverade. För V ärn lund  erbjöd de Man ett alternativ  till kom m unism ens dogma
tism och socialdem okratins sm åskurna reform politik ; hans verk var följ
aktligen ett redskap a tt använda i den ku lturpo litiska polem iken, de Man var
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en ”nobel tänkare, sam tidigt som socialist” enligt en karak teristik  som V ärn
lund  gav i ett brev till Johnson.*9

Klassbegrepp och klasskam p
H änvisningarna till de Man förekom m er ym nigt i V ärnlunds a rtik la r från år 
1928 och fram åt.40 Det är sannolik t också under inflytande av de Man som 
V ärnlund ta r stä lln ing i en politiskt-teoretiskt betydelsefull fråga, näm ligen 
den om klasskam pens aktualitet. I Socialismens psykologi hävdar de Man att 
socialismen ham nat i en andlig kris genom a tt iden tifiera pro letär klasskam p 
och socialism (del I, s. 19), K lasståndpunkten, m enar de Man vidare, tillhö r 
” socialismens tid igare, ren t agitatoriska stadium , då vädjande till k lassintres
sen var det mest effektiva m edlet a tt samla arbetarm assorna” (I, s. 118).

Det kan parentetisk t påpekas a tt de Mans uppfattn ing  gav genljud i den de
batt om klassbegreppet och klasskam psprincipen som 1929 fördes i den social
dem okratiska pressen.41 Rickard L indström  vände sig h är m ot den enligt hans 
m ening grova generalisering som ligger bakom  varje klassindelning och som 
kom m er till u ttryck i begrepp som bourgeoisie och proletariat. Socialdem okra
tins m ålsättning var att upphäva klassm otsättningar, fram höll L indström , och 
m enade a tt man in te  beredde vägen härför genom a tt ständigt predika en p ri
m itiv klasskam pslära. Per Albin Hansson anslöt i en rad  artik la r till L ind
ströms synsätt. P artie t borde beteckna sig som fo lkparti och sitt mål som folk
befrielse och folkhem . P artiledaren  varnade vidare för ”återfall i ta lesätt och 
agitationsm etoder, vilka voro lika naturliga för ett par årtionden  sedan som de 
nu äro .förlegade och ägnade a tt skada p artie t i dess fram m arsch” .

Som främ ste opponent mot klassbegreppets avskaffande fram trädde A rthu r 
Engberg. Enligt hans uppfattn ing  existerade det en faktiskt klasskillnad m el
lan dem som ägde produktionsm edlen och de egendomslösa. Det av partileda
ren lanserade begreppet ” folkhem ” fram stod för Engberg som ett slagord ”på 
sidan av klassverkligheten. Det griper icke u t det väsentliga i b ilden, sam 
m anbinder icke tanken  på nuet och fram tiden, för icke in  i synfältet den klass- 
uppgörelse, k ring  vilket allt i sam hället rör sig” .

En aning om var V ärn lund  stod i denna fråga kan m an få av hans ovannäm n
da artikel från  1927, Vi ’pro le tärer’ i litte ra tu ren , där han som en av arbetar- 
diktningens viktigaste uppgifter u tpekar dess strävan a tt försona borgar- och 
arbetarklassen. Y tterligare upplysningar ger ett brev från V ärnlund till drama- 
tenchefen E rik  W ettergren 31.12.1928 i vilket V ärnlund kom m enterar adressa
tens nyårsuttalande i Stockholms Dagblad samma dag. W ettergrens dek lara
tion innehöll två huvudpunkter. Den ena var en förhoppning om a tt teatern  
under det följande åre t skulle kunna fortsätta att ägna sig åt problem debatt, 
den andra  var en önskan om att de politiska sam förståndssträvanden som tagit 
sig u ttryck i 1928 års A rbetsfredskonferens m åtte ” mogna till ett allm änt socialt 
sam förstånd” . Den konferens W ettergren om talar hade varit ett av de hetaste 
politiska debattäm nena under det gångna åre t och k ritiserats h årt av arbe tarrö 
relsens vänsterfalang. I första hand kom m unister och syndikalister hade vänt 
sig mot den klassam arbetspolitik  som de m enade konferensen var ett u ttryck 
för.42

I sitt brev hänvisar V ärn lund  till ett dram a, Den hängde och repet, som han 
erb jud it D ram aten för spelning och m enar att det borde kunna tillgodose båda
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de önskem ål som W ettergren uttryckt. Dels har det, skriver V ärnlund, ”de 
sociala s tr id e rn a” som motiv och borde alltså kunna väcka debatt, dels ta la r det 
för ”önskvärdheten av a tt ett fö rnuftig t sam förstånd må råd a” . A nslutningen 
till W ettergrens ordval gör a tt syftningen knappast kan missförstås. In d irek t 
instäm m er alltså V ärn lund  i W ettergrens uppskattn ing  av den häftigt om de
batterade Arbetsf redskonferensen och den bakom liggande klassa m ar bets
tanken.

V ärn lund  förnekade alltså in te  existensen av klasser och klassm otsättningar. 
I en artikel från  1930, vilken i huvudsak hand lar om svårigheterna a tt litte rä r t 
gestalta arbetarnas livsvillkor, ta la r han om den ” instinktiva fientlighet som 
faktiskt förefinns m ellan klasserna.”43 Denna antagonism  m enar V ärn lund , är 
dock inte enbart e tt u ttryck för politiskt-ekonom iska intresseskillnader u tan  i 
lika hög grad för en psykologisk ”artsk illnad” m ellan klasserna. V ärnlund gör 
vidare gällande a tt arbetarklassen genom sina specifika existensvillkor, d v s  
bostads-, familje-, arbetsförhållanden m m kom m it a tt utveckla psykologiska 
särdrag som gjort den till en ny art. De m ateriella betingelserna, skriver han, 
har hos arbetarklassen åstadkom m it en försvagning av fam iljebanden, ”trång 
boddheten har resu ltera t i upplösning av sedligheten och blygseln, social am bi
tion existerar b lo tt som ett tu n t skal / — /  trad ition  och släktkänsla i högre me
ning icke alls” . Borgerlighetens föreställningsvärld har alltså, fo rtsätter V ärn
lund , hos p ro letariatet ersatts av ”en helt ny etik, uppbyggd från en krass m ate
rialistisk  grund, men med alla en etiks ’ideella’ kännetecken” . Betydelsefulla 
elem ent i denna etik  är kam ratskapet, so lidarite ten , den kollektiva livskänslan, 
m isstron mot auk to rite te r sam t dröm m en om den kom m ande förlösningen och 
tusenårsriket.

I sin uppsats berör V ärnlund de m ateriella fö ru tsättn ingarna för det klass
m edvetande, som han m enar att arbetarklassen är bärare av. F ram ställningens 
tyngdpunkt ligger em ellertid  i to lkningen av de psykologiska o likheterna m el
lan arbetar- och borgarklass. Det är också denna aspekt som V ärnlund vidare
utvecklar i sina a rtik la r och debattinlägg under de följande åren.

Att han u tifrån  detta synsätt kom att, i de Mans och P. A. Hanssons efter
följd, betrak ta klasskam psbegreppet som fö rå ld rat fram går med all önskvärd 
tydlighet av ett u tta lande han gjorde hösten 1931. På en enkätfråga i tidningen 
A rbetaren 23.10.1931 förklarade V ärnlund att någon klasskam psdiktning av 
betydelse inte kan skapas i den aktuella situationen ”helt enkelt därför a tt 
klasskam p / — /  icke är någon ak tuell verklighet längre. N är det under u pp 
rö rda ögonblick (under ådalshistorien t.ex.) användes, är det en hjälpkon- 
struk tion , e tt slagord, varm ed massan befrias från ett tillfällig t affektöver
skott” .

V ärnlund tycks alltså m ena att det faktiskt existerar grundläggande sk illna
der mellan klasserna, men att dessa i första hand är av psykologisk art. Mot
sättn ingarna, den ” instinktiva fien tligheten” dem  em ellan, har enligt hans me
ning in te  sin orsak i m ateriella faktorer eller i sam hälleliga m aktförhållanden 
utan  beror främ st på den ena klassens okunnighet om den andra. D ärför, häv
dar V ärnlund, kan litte ra tu ren  b idra till a tt skapa en eftersträvansvärd för
soning m ellan borgar- och arbetarklass.

V ärnlunds u tta lande fick A rnold L jungdal a tt eftertryckligt protestera. Som 
marxist menade Ljungdal a tt klasskam pen var objektivt betingad av det kap ita
listiska produktionssättet och a tt den in te  kunde avskaffas med m indre än att 
arbetarklassen störtade den härskande klassen och själv tog m akten. Enligt
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Ljungdals uppfattn ing  var V ärnlunds påståenden reak tionära och hörde snara
re hem m a i arbetsgivareföreningens tid sk rift Industria  än i ett inlägg från  en 
författare som gjorde anspråk på a tt fö reträda arbetarklassen.44

I V ärnlunds enkätsvar i A rbetaren näm ns ådalenhändelserna i förbigående. 
Hans engagem ent i denna fråga to rde ha varit betydligt m er djupgående än vad 
som där anas. Som fram går av pressuppgifter (SocD. 16.5.1931) deltog han  i den 
stora Protestdem onstration m ot dödssk jutn ingarna i Lunde som hölls den 15 
maj i Stockholm. Tillsam m ans med bl a K arin  Boye, Eyvind Johnson, V ilhelm  
Moberg, Elin W ägner, Josef K jellgren och E rik  A sklund gick han i en särskild 
kolonn under parollen ’In tellek tuella  protestera mot b lodsdåden’. I ett brev till 
Gustav Hedenvind-Eriksson näm ner han dem onstrationen och sina egna reak
tioner inför våldsdåden: ” H ändelserna i Ådalen har gett oss alla här nere ett 
slag för bröstet. Vi voro alla med i dem onstrationen. Och h u r  den än inverkar 
på världens gång f.ö. så har den dock fått en betydelse som kanske kom m er att 
spåras i fram tiden ...45 Vad V ärnlunds kryptiska tal om fram tiden syftar på är 
svårt a tt säga. D ärem ot kan det genast konstateras att ådalenhändelserna fick 
d irek ta konsekvenser för V ärnlunds författarskap. Som han själv upprepade 
gånger fram hållit, tillkom  dram at Den heliga fam iljen under inflytande av des
sa politiskt laddade tilldragelser (se vidare nedan s. 84).

M odernism  och busrom antik
Under hösten 1931 utkäm pades ett par litte rära  fejder i vilka V ärnlund deltog 
och mycket k la rt gav u ttryck för sin negativa inställn ing till den svenska kom 
m unism ens företrädare. Den första sam m andrabbningen orsakades av Ture 
Nerm ans beryktade attack mot den m oderna lyriken i en artikel i FD, ”Kiss i 
snö och nervsjuka vattenfall” (30.9.1931). H uvudm ålet för Nerm ans angrepp 
var H arry  M artinsons d iktsam ling Nomad som utkom m it tidigare detta år, 
men också andra m odernistiska lyriker fick sina slängar av sleven.

Nerm ans artikel gav upphov till skarpa protester från  flera håll och ledde 
om sider till en uppm ärksam m ad debatt i K lara Folkets hus där M artinson, Ar
tu r  Lundkvist, Gustav Sandgren m fl trädde fram  till den lyriska m odernis
mens försvar.46

I ett brev till Gustav Hedenvind-Eriksson i slu tet av oktober (31.10) läm nar 
V ärnlund en rapport om stridsläget på den litte rära  fronten: ”1 stan är det b u l
ler och p rat som vanligt. Även kom m unisterna har nu  vaknat på allvar och för
stått de ungas betydelse, och alltså börja t larm a mot dem — T ure N erm an gjor
de på ett möte i K lara ned Asklund så svinaktigt att jag kände mig föranlåten  
att deklarera min ilska i sista num ret av F önstret” .

Den artikel V ärnlund refererar till ingick i Fönstret n r 37 och har rubriken  
’Även jag är fö rbannad’. I denna tem peram entsfulla replik  till N erm an apos
troferar V ärnlund ”den kom m unistiska arbetarungdom en” och fö rk larar a tt 
N erm an och andra av ”den kom m unistiska rörelsens fana tiker” angrip it de 
unga lyrikerna och arbe tard ik ta rna eftersom  deras existens är e tt slag i ansik tet 
på dem som inte ”vilja föreställa sig pro letariatet som något anna t än en parias- 
klass” . De ” kom m unistiska dogm tänkarna” , fortsätter V ärn lund  med ett o rd
val som åter för tankarna  till de Man, är ” beroende av att proletariatets min- 
dervärdighetskänslor bibehållas, därför avsky de allt självständigt, därför av
sky de allt som är sta rk t och alla som vilja förverkliga sig” . K om m unistpres-
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sens anspråk på a tt företräda arbetarungdom en finner V ärn lund  vara förm äten 
och lögnaktig: ” när m an försöker inb illa  m änniskorna att det är e r röst som 
ta lar u r dessa organ då är det en föroläm pning mot er så stor a tt alla argum ent 
tystna, då kan jag bara säga: Även jag är fö rbannad!”

Senare under hösten kom det till en ny sam m anstötning m ellan N erm an och 
de unga författarna i vilken V ärn lund  spelade en huvudroll. I en stort uppsla
gen artikel i FD, ” B usrom antiken på modet. En kolportagemässig gulasch
rom an av den yngre prosans ’främ sta k raft’ ” (11.11.1931) rik tade N erm an ett 
hårt angrepp mot V ärn lund  och dennes senaste rom an De frias bojor. V ärn
lund  represen terar enligt N erm an författartypen ”den ku lturlose ro taren  i 
dyn” . Att hans rom an blivit uppskattad i borgarkretsar beror enligt artikelfö r
fattaren  på att V ärn lund  konsekvent fram ställer arbetarklassen som en själlös 
pöbelhop och a tt denna fram ställningskonst genom depressionen fått e tt nytt 
ideologiskt bruksvärde:

I den allm änna krisoron m år borgaren gott av a tt läsa om busen John 
Johnson och andra busar, om förfallna, underm åliga arbetartyper, 
han vill se arbetaren  så, då känner han sei trots allt själv som bättre. 
K lassmedvetna, p ro letärt käm pande, i självstudium  organiserade ar
betare är in te på modet. Böcker om dem kallas tendens. B usrom antik 
är skön konst.

Nerm ans argum ent var varken nya eller originella. Att hans arbetarskild- 
ringar in te  var verklighetstrogna och a tt de strök den borgerliga läsekretsens 
fördom ar m edhårs, hade V ärn lund  redan fått höra många gånger av vänsterns 
talesm än. D enna gång var dock Nerm ans omdömen knappast representativa för 
k ritike rna  i det socialistiska lägret. Rom anen mottogs mycket positivt i A rbetet 
(17.11.1931, Allan Bergstrand) och i Ny Tid (29.10.1931, sign. M .J.; Melker 
Johnson).47 Ivan Pauli i Social-Demokraten 23.11.1931 hade en del beröm m an
de ord att säga om boken, även om han också rik tade allvarliga anm ärkningar 
mot dess strejksk ildring  och mot dess bild av arbetarm assorna som ”ett grum 
ligt folkhav, u tan  förnuft, hyfsning och vilja” . L iknande invändningar förde 
Arnold L jungdal fram  i sin recension i C larté (december 1931). V ärn lund  skild
ra r arbe tarna, m enar L jungdal här, ”som en huvudlös fårskock, som rusar å- 
stad och hand lar i blindo u tan  förmåga a tt överblicka en situation och utan  att 
kunna beräkna sitt uppträdandes fö ljder” . L jungdal ta r dock k la rt avstånd 
från  Nermans larm artikel i FD och fram håller att De frias bojor m arkerar ett 
betydande fram steg i V ärnlunds konstnärliga utveckling. Det L jungdal fram 
förallt uppskattar är sk ildringen av huvudpersonens, Henriksson-Halls, u t
veckling, enligt recensenten ett försök att beskriva ”den sociala k 1 a s s i n - 
s t i n k t e n s  återuppvaknande och genom brott hos en m änniska som tro r sig 
fu llständigt fri i sitt hand lande” .

Em il M anus, känd anarkist och flitig m edarbetare i B rand, fram förde i ett 
debattinlägg åtskilliga kritiska synpunkter på V ärnlunds författarskap men 
m enade ändå att N erm an varit ute i ogjort väder (A rbetaren 21.11.1931). I lik
het med L jungdal ansåg Manus a tt De frias bojor var avgjort överlägsen V ärn
lunds tid igare rom aner. T ill V ärnlunds försvar kom också A rtur Lundkvist 
som i en recension av den ak tuella boken prisade V ärn lund  för hans fantasi
kraft och analytiska skärpa (Fönstret n r 39 1931).

På Nerm ans sida slöt Brands chefredaktör C. J. B jörklund upp. B jörklund 
anm ärkte m enande att ” renegater / — /  b ruka vara de värsta att hetsa mot den 
rörelse de fö ru t til lh ö r t” och hävdade att skildringen av förhållandet mellan 
arbetare och företagsledare i V ärnlunds rom an var to ta lt missvisande och far
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ligt rom antiserad  (Brand n r 50 1931). S ignaturen A nnika ( d v s  A nnika B jörk
lund), undrade i sitt inlägg i samma tidn ing  (nr 49 1931) vad det skulle tjäna  till 
att ” försöka avliva V ärnlund som pro letärfö rfa tta re .” ”Den saken” , fortsatte 
hon, ”har ju  V ärnlund k lara t av själv. Hans senaste bok är ju , om in te ett levan
de, så dock ett ta lande bevis därp å” .

Vänsterns reaktion  på De frias bojor var alltså sp littrad . Några k ritike r för
kastade den helt. Många andra m enade em ellertid  a tt den gav uttryck för nya 
och in tressanta sidor i V ärnlunds författarskap.

V ärn lund  gick själv i svaromål mot N erm an i A ftonbladet 13.11.1931. H uvud
argum entet i hans snårig t form ulerade inlägg är att kom m unism en företräder 
en verklighetsfräm m ande och idealistisk åskådning. Dess bild av arbetark las
sen bygger på önskeföreställningar och in te  på verklig kunskap, m enar V ärn
lund  och upp repar därm ed i sto rt sett sam m a synpunkter som han fört fram  
fyra år tidigare (jmf. ovan s. 18).48

Pressdebatten om De frias bojor m ynnade u t i en ny diskussionsafton i 
K lara Folkets hus den 24 novem ber. Av huvudkom battan terna var endast 
V ärn lund  närvarande. N erm an lät m eddela a tt han på grund av sjukdom  tving
ats u tebli. V ärnlund sekunderades av bl a A rtu r Lundkvist som gick till attack 
m ot den enligt hans m ening konservativa litte ra tu rk ritik  som fördes fram  från 
både det kom m unistiska och det borgerliga lägret.49

V ärn lund  inledde kvällen med a tt hålla ett föredrag om den ” sociala 
d ik ten” .50 A nförandet är i första hand ett försvarstal för hans egna och de övri
ga proletärförfa ttarnas arbetsskildringar. Den ren t partipolitiska polem iken är 
nedtonad till förm ån för en rundm åln ing  över den sam hällsskildrande litte ra 
turens historiska utveckling och geografiska u tbredning . Föredraget ger dock 
ytterligare ett k la rt belägg för V ärnlunds avvisande hålln ing  till marxismens 
människosyn. Hans analys av proletärens m edvetande utgår, som följande citat 
visar, in te från  Marx u tan  från  F reud och de Man:

P ro le tären  som m änska, som biologisk företeelse reagerar inför til l
varon kom plexbetonat, driftsm ässigt — hans in rik tn ing  är betonad av 
historiska och elem entärt m änskliga fak torer — hans karak tär danas 
av samma stoff som andra  medborgares. Även som industria rbetare , 
som produktionsfak tor i ett sam hälleligt m askineri — uppvisar han 
massor av motsägelsefulla drag. H an är m inst av allt nån rätlin jig  och 
preciserad m arxistisk apparat som reagerar logiskt efter form eln 
’lika orsak — lika verkan ’ — och än m indre denna förnuftsrationa- 

listiska individ som våra kom m unister älska a tt föreställa sig: jä rn 
hård , helnykter, bestäm d — och uppfylld av en enda föresats: a tt 
logiskt, m atem atiskt omvälva sam hället och införa en förnuftigare 
o rd n in g. Också då han är revolutionär, ärligt, hänfö rt revolutionär, 
är han det av driftorsaker.

V ärn lund  kunde förvisso ha fog för sin k ritik  av kom m unism ens och den socia
listiska realism ens endim ensionella p roletärideal och för sina fordringar på en 
m er psykologiskt nyanserad m änniskoskildring i littera tu ren . D etta krav leder 
em ellertid  honom till ett avståndstagande från  m arxismens klassbegrepp och 
m edvetandeteori. Enligt V ärnlunds synsätt är det alltså in te arbetarens för
hållande till produktionsm edlen, inte hans sam hälleliga existens som präglar 
hans medvetande. I stället hänvisar V ärnlund till driftslivet och till de ”ele
m entärt m änskliga” faktorerna. Det är av ”driftsorsaker” , in te genom m ed
veten analys av sam hällsförhållandena eller genom de härskande klassernas 
förtryck, som arbetaren  b lir revolutionär.

Som föregående fram ställn ing visar tycks alltså V ärnlund fram  till m itten av
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20-talet ha haft sin politiska förankring på arbetarrörelsens vänsterkant. U nder 
decenniets senare del fjärm ade han sig em ellertid  allt längre från  kom m unism  
och ungsocialism och gav allt k larare uttryck för sin m otvilja m ot dessa politis
ka åskådningar och m ot dess fö reträdare i Sverige. V ärn lund  fällde inga u t
ta landen  under den aktuella tidsperioden som tyder på a tt han i stället skulle 
sym patisera med socialdem okratin. I e tt av de ovan citerade breven från  1928 
d ra r han  socialdem okrater, syndikalister och kom m unister över en kam  (se 
ovan s. 19). I e tt brev till H edenvind-Eriksson på hösten 1931 (3.10) ta lar han 
sarkastiskt om ”våra borgerliga socialdem okrater” . Det bekanta replikskiftet 
samma år m ellan tidn ingen  Social-Demokratens chefredaktör A rthu r Engberg 
och en grupp u r  den unga författargenerationen, därib land  V ärn lund , ger u t
tryck för ett ömsesidigt m isstroende vad det gäller ku ltu rpo litiska  frågor.51

Trots detta kan m an i V ärnlunds politiska utveckling ana en rörelse från  vän
ster till höger. Redan i den ovan citerade recensionen från  1919 (ovan s. 12) 
skym tar en avvisande inställn ing till vänsterns klasskam psbegrepp. E tt u t
talande från  1928 visar hans gillande av A rbetsfredskonferensen och den 
bakom liggande klassam arbetspolitiken. 1931 förklarade V ärn lund  a tt klass
kam pen in te  längre existerade. A tt det i denna fråga går en avgörande sk iljelin 
je  m ellan honom  och arbetarrörelsens vänsterfalang är ostridigt. Som A rnold 
L jungdal påpekade i sin indignerade rep lik  1931 hade den revolutionära vän
stern trots sin sp littring  en sak gemensam, näm ligen övertygelsen om klasskam 
pens giltighet. Genom sitt avvisande av klasskam pstanken närm ade sig V ärn
lund , som vi konstaterat, den socialdem okratiska högerflygeln. Hans tilltagan
de m isstro m ot m arxism en och hans anam m ande av de Mans lä ro r ledde honom  
i samma rik tn ing . Trots sina kritiska u tta landen  om socialdem okratin sam
m anfaller alltså V ärnlunds egen utveckling med en ideologiskt betydelsefull 
tendens inom  den reform istiska arbetarrörelsen . Dess högervridning u nder 20- 
ta let är också hans.

Sam tliga författare som senare kom a tt medverka i sam lingen 5 unga, d v s  
Lundkvist, M artinson, Sandgren, K jellgren och Asklund, hade enligt K jell Esp- 
m ark  under 20-talet sina politiska sym patier till vänster om socialdemo
k ra tin .52 Att V ärn lund  kände sig befryndad med de unga lyrikernas litte rära  
strävanden är tydligt. Känslan av sam hörighet, av a tt käm pa för sam m a ideal 
som de, torde också ha förstärkts under de litte rära  fejderna åren om kring 
I930.53 U ppenbarligen delade V ärnlund dock in te  deras uppskattn ing  av den 
radikala vänstern. Hans hätska utfall i brev och artik la r, hans varningar för 
sam röre med clartéister och hans gillande av de Mans uppgörelse med m arx
ismen pekar i en annan rik tn ing.

A rbetard ik tarna och vansterkritiken
V ärnlund var alltså in te  ensam om a tt bli h å rt k ritiserad  av den rad ikala 
vänsterns talesm än. De ovannäm nda lyriska m odernisterna m ötte också h å rt 
m otstånd från  detta håll och drogs i likhet med V ärnlund in  i polem ik med bl a 
T ure N erm an och Arnold Ljungdal. De forskare som tid igare d isku terat denna 
fron tb ildn ing  m ellan å ena sidan en grupp k ritike r av kom m unistisk eller vän
stersocialistisk orien tering  och å den andra  den ”unga litte ra tu ren s” före
trädare  har som förk laring  till m otsättn ingarna fram förallt hänvisat till k r iti
kernas estetiska konservatism .54 Det finns em ellertid  anledning a tt ställa sig 
tvivlande till detta synsätt. Nerm ans beram ade attack mot M artinson 1931 gäl-
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de, som Pleijel fram hållit, in te  det m odernistiska form språket.55 K ritiken r ik 
tades i första hand mot den m änniskosyn som N erm an ansåg sig finna i M artin
sons diktsam ling. N erm an tog in te kategoriskt avstånd från  M artinsons beja- 
kelse av m änniskans naturliga d rifter eller hans natu ra listisk t skildrade barn 
dom sm innen, m en m enade på sitt föga lågm älda sätt a tt poeten u te läm nat vik
tiga delar av det m änskliga livet: ”Men m an vill ha något annat och mer!!!! 
M änniskan i högre m ening in te  bara kissar och reg istrerar bröstvårtor — hon 
arbetar också — käm par! Var finns nu detta stora om råde av det m änskliga, det 
största m änskliga, i den unga d ik ten? Ingenstans!” (FD 30.9.1931). Nerm ans 
krav på politiskt engagem ent och arbetslivsskildringar i den unga lyriken kan 
m öjligen uppfattas som ensidiga och hans litte rära  analys som onyanserad. Att 
stäm pla honom  som estetiskt konservativ är dock knappast rättvisande.

Att anklaga A rnold L jungdal för att företräda en konservativ littera tu rsyn  är 
vidare uppenbart orim ligt. Hans egen lyrik, hans beundran  för d ik tare som E l
m er D iktonius, E rnst Toller, Josef K jellgren och Carl Sandburg motsäger ett 
sådant påstående. Det gör också hans uppslu tn ing  bakom  Victor Svanberg i 
dennes uppgörelse med den svenska idy lld ik tn ingen .56 Beteckningen estetisk 
konservativ förefaller in te  heller särskilt träffande vad det gäller k ritike r som 
Nils Beyer, Ingeborg B jö rk luäd , Stellan Arvidson m fl, alla m er eller m indre 
kritisk t inställda till den lyriska m odernism en.57

Det var självfallet in te  heller i första hand  u tifrån  estetiskt konservativa be
döm ningsgrunder som V ärnlund kritiserades av vänstern. K ritiken rik tade sig, 
som vi sett, mot hans sk ildringar av arbetarklassen och dess kam pm etoder, vil
ka m ånga uppfattade som vrångbilder och som präglade av stor politisk om ed
vetenhet. De få ’m odernistiska’ inslag som m an kan finna i hans epik — t ex de 
illusionsbrytande författarkom m entarerna i De frias bojor — väckte därem ot 
ingen uppm ärksam het.

Det torde också finnas anledning påpeka att åtm instone Ljungdals inställ
ning till såväl V ärn lund  som flera av de lyriska m odernisterna var m er nyanse
rad än vad som ib land  gjorts gällande. I sin artikel A rbetarklassen och den nya 
dik ten  i Fönstret n r 39 1931 betecknade L jungdal V ärn lund  som politisk dilet- 
tan t med hänvisning till den senares u tta lande om klasskam pens inak tualite t 
(se ovan). L jungdal fo rtsätter em ellertid:

Jag måste här be Rudolf V ärnlund och m ina övriga kollegor bland de 
unga att in te  m issförstå mig. Det har in te  varit m in m ening att såra el
ler stöta bort någon av dem. / — /  Jag vet mycket väl att de flesta av 
dem — alla officiella neu tra lite tsfö rk laringar till tro ts — ännu  äger 
tillräcklig t med klassm edvetande och pro letär renhårighet för att av 
djupaste n jä rta  förakta Mestertons stövelslickare b land de litte rära  
renegaterna.

(Med ’M estertons stövelslickare’ avsåg Ljungdal E rik  L indorm  och Ivan O lje
lund. Nils M esterton var som bekant befälhavare för det skyttekom pani som av
lossade de dödande skotten i Ådalen).
Efter att ha u tta la t sig beröm m ande om ett antal d ik ter av K jellgren, L und
kvist och M artinson sam t om Eyvind Johnsons rom an Avsked till H am let för
k larar han  sig ogilla V ärnlunds episka skildringar: ”vanligen är de genom
trängda av en dekadent individualistisk filosofi / — /  och arbetarklassen skild
ras av författaren  huvudsakligen som en sam ling förbrytare, knoddar och 
m oraliska id io ter” . Dock, fortsätter L jungdal, ”h ar jag i dagarna läst ett arbe- 
tarskådespel av Rudolf V ärnlund — i m anuskrip t — som tro ts diverse svaghe
ter v ittnar om så avsevärda ansatser till förnyelse, a tt jag endast kan u tta la  en
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förhoppning a tt han skall fortsätta vidare på den inslagna vägen” . Det om tala
de arbetarskådespelet av V ärn lund  kan knappast vara något anna t än Den heli
ga fam iljen, antaget för uppförande på D ram aten ett par m ånader före L jung
dals inlägg. K ort efter den ovan citerade artikeln  i F önstret kom  Ljungdals er- 
kännsam m a recension av De frias bojor (jm f ovan s. 24). Även detta verk v itt
nade enligt L jungdal om att V ärnlund utvecklades i rä tt rik tn ing.

Det to rde alltså finnas skäl a tt ta  den vänsterradikala k ritiken  på större all
var än vad som tid igare skett, både vad beträffar dess förhållande till den lyris
ka m odernism en och till V ärnlund. F ram förallt L jungdal visar en vilja till för
ståelse och nyanserad bedöm ning som han in te  alltid  tillerkänts. Det finns upp
enbarligen också an ledning att ifrågasätta de kategoriska påståendena om vän
sterns estetiska konservatism  och a tt denna skulle vara huvudorsaken till fron t
b ildningen om kring 1930. K ritiken  av m odernisterna och av V ärn lund  bedrevs 
u tifrån  politisk t vänsterradikala bedöm ningsgrunder. M ätta med dessa m ått 
befanns de unga fö rfa ttarna  vara klandervärda.

A tt m otsättn ingarna m ellan vänsterk ritiker och pro letärförfa ttare tillspet
sades ju st om kring 1930 torde hänga sam m an med att de förra med större tyngd 
förde fram  sina krav på engagemang i litte ra tu ren  under 20-talets senare del.58 
Att tonen skärptes ju st vid denna tid  torde i sin tu r  vara en konsekvens av vän
sterns egen politiska utveckling. 1928 gick den in ternationella  kom m unistiska 
rörelsen in i det skede som b ru k ar benäm nas den ” tred je perioden.” Den nya 
politiska lin je  som nu proklam erades av K om intern  innebar a tt kursen kraftig t 
lades om  åt vänster. E tt av u ttrycken för denna kursförändring  var en d irek t 
fientlig attityd till socialdem okratin och reform ism en. De socialdem okratiska 
ledarna stäm plades generellt som ”socialfascister” och antogs utgöra det all
varligaste h in d re t för en p ro letär revolution. Det svenska kom m unistpartiet 
slöt ingalunda villkorslöst upp bakom  de nya parollerna. Dess sp littring  1929, 
då ”k ilbom are” skildes från  ”sillénare” , hade tvärtom  en av sina viktigaste or- 
sakçr i oenigheten om den nya politiken .59 Trots detta torde den tilltagande 
m isstron mot de unga författarnas avpolitiserade ’dynam ism ’, ’nya livskänsla’ 
och fascination in för djuppsykologin kunna uppfattas som ett u ttryck för en in 
tensifierad ideologisk kam p mot alla form er av högeravvikelser. Den inbry 
tande depressionen och hotet från den u te i Europa snabbt växande fascismen 
bidrog givetvis också till a tt göra det politiska klim atet frostigare. Vänsterns 
förståelse fö r  a rbe tard ik tarnas försök a tt gestalta andra livssam m anhang än de 
politiska avtog därm ed. K lasskam pen fordrade allt. För Lundkvists ’inre revo
lu tio n ’ och V ärnlunds driftsm ässigt revolutionäre p ro letär fanns inget u t
rymme.

V änsterkritikens krav på politiskt engagem ent fick flera av de attackerade 
fö rfa ttarna  a tt fö rklara sig oavhängiga i förhållande till partier och politiska 
program . I tidskriften  K ontakt tillkännagav Gustav Sandgren att han s tru n ta 
de i kom m unisternas fordringar och istället ville göra en ” glad revolution” där 
man in te tog det ”så högtidligt med teorierna och regeringen och po litiken” .601 
den första av de ovan näm nda K lara-debatterna på hösten 1931 deklarerade Ar
tu r  Lundkvist: ” För mig har revolutionär känsla i och för sig ingenting med 
partipo litik  a tt göra. Den består helt enkelt av en dynam isk livsinställning, en 
lidelse för ständig förnyelse, en evigt fortgående evolution” .61

V ärnlund  hade i ett privatbrev redan tid igare gjort k la rt a tt han frig jort sig 
från de socialistiska partiernas andliga förm yndarskap (se ovan s. 19). På

28



våren 1932 utfärdade han också offentligt sin oavhängighetsförklaring. I en in 
tervju med den danska dagstidningen Ekstrabladet 4.3.1932 deklarerade han: 
”Jeg er overhovedet ikke politisk organiseret. En Digter bor staa over P artier- 
ne. Men jeg er revolutionœ r  — i a lt m uligt! Det er alle de unge D igtere i 
Sverige for ojeblikket. Det knytter os sam m en” . Partilös men revolutionär lik 
som de övriga i hans författargeneration  — så uppfattade alltså V ärn lund  sin 
position som arbetarförfattare. Av allt a tt döm a lade han en innebörd i ordet 
’revolu tionär’ som in te avvek allt för mycket från  Lundkvists i det ovanstående 
citatet. A tt vara revolutionär var i första hand en livsinställning eller ett 
känslotillstånd. Så hade V ärnlund tidigare beskrivit socialismens centrala in 
nehåll. I sitt föredrag på hösten 1931 tolkade han , som vi sett, arbetarklassens 
revolutionära inställn ing  i psykologiska term er. D är liksom  i flera andra upp
satser från  åren om kring decennieskiftet är det arbetarklassens omvälvning av 
” tankesätten  och förestä lln ingarna” , in te  av produktionsförhållandena, som 
tilld rar sig V ärnlunds intresse.62

Pro letärfö rfattarens uppgifter
Det föregående avsnittet har försökt belysa V ärnlunds förhållande till 
arbetarrörelsen  och ge en, låt vara ofullständig, bild av hans egen politiska u t
veckling under 20-talet och 30-talets första år. D är har vidare läm nats en sum 
m arisk redogörelse för h u r hans episka produktion  togs em ot av k ritike rna i 
den borgerliga och den socialistiska pressen. V ärnlunds reak tioner på den 
kritik  han utsattes för har uppm ärksam m ats i de fall dessa k unnat ge upp 
lysningar om hans politiska tänkande. Som ovan påpekats tog V ärnlund vid 
flera tillfällen  till orda för att klargöra sin uppfattn ing  om den egna konstnärs- 
rollen, om p ro le tärlittera tu rens uppgifter och dess förhållande till a rb e tar
klassen. De synsätt som kom m er till u ttryck i hans om fångsrika produktion  av 
artik la r, recensioner och enkätsvar skall beskrivas och kom m enteras i det föl
jande. Genomgången följer en tem atisk och endast delvis kronologisk princip. 
Den syftar till a tt klarlägga några av grundelem enten i V ärnlunds litte ra tu r
syn, främ st vad det gäller fö rhållandet litte ra tu r — samhälle.

A tt han som fö rfattare stod i arbetarklassens tjänst är som vi kunnat kon
statera en tanke som V ärnlund ofta återkom m er till. Även om han in te  tveklöst 
accepterade begrepp som proletärförfa ttare  och arbe tard ik tare , använde han 
dem som beteckningar för en författargrupp  vilken han ansåg sig tillhöra. Ter
m erna var in te  några ä re titla r, fram höll han. De var em ellertid  användbara och 
täckte en faktisk verklighet, näm ligen författare ” som härstam m ar u r a rbe tar
klassen och sk ildrar dess liv” .68

Sam bandet m ellan arbetarklass och -författare måste enligt V ärnlund ses i 
ett historiskt-sociologiskt perspektiv. P ro le tärförfattarnas fram trädande på 
den litte rära  scenen är ett resu ltat av arbetarklassens ekonom iska, sociala och 
andliga frigörelsesträvan. De har med andra ord fram gått u r  en folkrörelse 
” vars strävanden givit dem sitt patos, vars vaknande k raft fyllt dem med själv
tillförsik t, och vars problem  ger dem berättigande” .64 Det är därför, m enar 
V ärnlund, författarnas uppgift att fungera som arbetarklassens k rönikörer och 
sp råkrör, alltså a tt i litte ra tu ren  ” föreviga arbetarklassens liv och idéer, dess 
h istoria, dess nu tida  läge, dess kam p och m öjligheter” .65
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Att V ärn lund  så eftertryckligt betonade sam bandet m ellan arbetarklass ocb - 
d ik tare  kan uppfattas som en reaktion  på k ritiken  både från  höger och vänster. 
T illm älen som ’renegater’ och ’borgarlakejer’ tillbakavisade V ärn lund  genom 
att hävda att han och hans författarkollegor fötts av klassen och genom histo
risk t nödvändighet står i dess tjänst. H istorieskrivningen kunde också an 
vändas som ett argum ent m ot den borgerliga kritikens avståndstagande från  
p ro le tärlittera tu ren . Den k larlade orsakerna till den angripna fö rfa ttar g rup
pens uppkom st och legitim erade dess anspråk att tillhö ra  den svenska parnas
sen.

Den politiskt färgade k ritiken  m ötte V ärn lund  också med andra argum ent. 
Som svar på det borgerliga lägrets påståenden a tt han och and ra  arbe tard ik tare  
företrädde ensidiga k lassynpunkter, hävdade han att p ro le tä rlitte ra tu ren  hade 
helt andra syften än att propagera för vissa politiska program  och a tt den över
huvudtaget inte alls kunde anses vara po litisk t in rik tad . A rbetarförfattarna 
önskar, skriver han i en artikel från  1927, förm edla ” kunskaper om andra m än
niskor, andra förhållanden, andra klasser” och anser sig härigenom  fylla ” en 
social allm änm änsklig , och till sina konsekvenser p rak tisk  uppgift” . Genom 
den ökade kunskap som litte ra tu ren  kan ge, fo rtsätter V ärn lund , knyts näm li
gen ” sam hörighetens band m ellan m änniskorna; och genom konfrontationen 
med främ m ande ting, fö ru t främ m ande in te llek t och känslovärldar” utvecklas 
läsaren som m änniska. Läsupplevelserna kan stärka hans ”sinnens och hjärnas 
kapacitet, för att icke tala om hans h järtas förmåga a tt k än n a” .66 De borgerliga 
k ritike rna  har alltså enligt V ärnlunds m ening m issuppfattat situationen. Vad 
p ro le tärfö rfa tta rna  s trider för, säger han något senare, är ”dem okrati i andens 
värld” och in te den ena klassens förtryck av den andra .67

D enna beskrivning av p ro le tärlittera tu ren  som kunskapsspridande och d ä r
igenom klassförsonande vidareutvecklar V ärn lund  i e tt an tal a rtik la r från  åren 
1930—1931. Nu också som ett svar på vänsterkritikens engagem entskrav gör 
han gällande a tt arbe tard ik tn ingen  är p rincip iellt värdeneutral och absolut 
opolitisk. P ro le tä rfö rfa ttarna  ” föra ingen ekonom isk, ingen politisk kam p” 
säger han på ett ställe och understryker i ett annat sam m anhang a tt han och 
hans författarkollegor in te  ”s trider för några särskilda program ” .68 P ro le tä r
författarnas verksam het, tycks V ärnlund m ena, kräver ingen politisk m ot
ivering. Uppgiften att i litte ra tu ren  ge plats åt arbetarklassen, att föreviga dess 
liv och idéer är betydelsefull nog.

U ppenbarligen ansåg V ärn lund  in te heller a tt det förelåg någon m otsättning 
m ellan detta åliggande och p ro le tärlittera tu rens strävan a tt vara politiskt neu
tral. K lasskam pen var ju  enligt hans m ening inte längre någon realite t i det 
politiska livet och hade därför heller inget att göra i littera tu ren . A rbetardik- 
ta rn a  borde istället genom sina objektiva verklighetsskildringar försöka skapa 
ökad förståelse m ellan klasserna.

A tt V ärn lund  med detta synsätt kom på kollisionskurs med den rad ikala vän
sterns krav på engagem ent och k lara politiska ställningstaganden i litte ra tu ren  
behöver knappast ytterligare understrykas. A tt litte ra tu ren  in te  borde ge u t
tryck för klassintressen och politiska värderingar var därem ot en uppfattn ing  
som ofta fördes fram  av flera ledande borgerliga k ritike r, därib land  Sten Selan
der. Selander ställde sig ingalunda avvisande till sk ild ringar av arbetark las
sens levnadsvillkor men kunde in te  acceptera att dessa präglades av ett enligt* 
hans m ening insk ränk t klasstänkande. Istället för a tt lå ta sig styras av snäva 
politiska in tressen borde litte ra tu ren  se som sin uppgift a tt öka solidariteten
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över klassgränserna.69 K ultu ren  var enligt Selanders synsätt m änsklighetens ge
m ensam m a egendom. I princip  var den tillgänglig för både borgare och pro letä
rer och borde in te  besudlas av partikäbbel. G ränsen m ellan den politiska och 
den ku ltu re lla  offentligheten var Selander angelägen om att u p p rä tth å lla .70

Att denna idé om kulturens politiska neu tra lite t in te  saknade förespråkare 
inom  den reform istiska arbetarrörelsen  är väl känt. T ure Ner mans försök a tt i 
20-talets början  lansera tanken  att arbetarklassen måste sträva efter a tt skapa 
en speciell p roletär k u ltu r, avskild från  den dom inerande borgerliga, vann föga 
gehör u tanfö r det kom m unistiska lägret.71 Den uppfattn ing  som kom a tt dom i
nera b ildningsarbetet inom  ABF var istället a tt arbetarklassen hade a tt käm pa 
för a tt bli delaktiga av ett för alla m änniskor gem ensamt ku ltu rarv . ”A rbetar
nas b ildningsförbund, ABF, vill vara ett verktyg för vårt lands arbetarklass att 
bli delägare i ku ltu ra rve t och k u ltu ra rb e te t” , som tanken uttrycks i en p ro
gram skrift från 1926.72 Som vi sett ställde sig V ärn lund  mycket tid ig t avvisande 
till idéerna om kulturkam pens politisering (jmf. ovan s. 13). S tällningstagan
det för den a-politiska p ro le tä rlitte ra tu ren  är helt i sam klang med denna a tti
tyd.

I förhållande till borgarklassen har alltså p ro le tä rlitte ra tu ren  en av sina upp
gifter a tt genom icke-tendentiösa och politiskt neu tra la  verklighetsskildringar 
skapa ökad förståelse och m inska m isstron m ellan klasserna. I förhållande till 
den egna klassen bar arbe tard ik ta rna  ett annat åliggande. P ro le tä rlitte ra tu ren , 
hävdar V ärn lund  med ett antal de M an-inspirerade form uleringar i s itt före
drag från  hösten 1931, ger arbe tarna m öjlighet a tt lära känna sig själva genom 
att den visar dem  deras särdrag:

D etta att litte ra tu ren  är en spegel, i vilken m änniskorna kunna se sig 
själva, sina karaktärsdrag, sina lyten, sina goda såväl som dåliga sidor, 
borde även arbetarklassen ta fasta på! För / e t t /  verkligt och / — /  
fruk tbärande klassm edvetande är ae t inte nog med a tt proletären  
känner sig som en utsugen, en exploaterad varelse — han bör även 
känna sin egen och sin klass egenart, de drag som utvecklingen så 
sm åningom  u tp räg lat bos honom , och som gör a tt han skiljer sig från 
de andra klasserna / — /  D etta speciella siälvm edvetande, detta  av
skaffande av de trad itionella  m inaervärdignetsföreställn ingarna vin
n er arbe tarna i och genom den m oderna sociala d iktningen.

Det är m indre genom att beskriva arbetarklassens speciella livsvillkor och ställ
ning i produktionslivet än genom att fram ställa psykologiskt nyanserade, in d i
viduella p o rträ tt som denna befrielse från m indervärdeskänslorna skall åstad
kommas. ”E tt genomgående drag i all m odern lit te ra tu r” , fo rtsätter V ärn
lu n d ,” är a tt den försöker ge massans individer ett ansikte.^Författarna äro på 
det klara med att föreställningen om arbetaren  / — /  såsom en enkel, okonstlad 
och onyanserad varelse, är en av de faktorer som vidm akthålla de sociala min- 
dervärdighetskom plexen” . Att b idra till a tt dessa upplöses är en av litte ra tu 
rens angelägnaste uppgifter. D etta kan den göra genom att visa a tt arbetaren  är 
” lika invecklad, lika svårtydbar, lika d jup, lika irra tio n e ll” som alla andra in 
divider.

Som en sam m anfattande beteckning för den litte ra tu r  V ärnlund ansåg sig 
företräda och vilja försvara, använder han i Föredraget term en ”den m oderna 
sociala d ik ten” . A tt han in te med odelat gillande använde begrepp som prole
tä rlitte ra tu r  och arbetarsk ild ring  har vi tidigare noterat. Av allt a tt döma täck
er em ellertid  de tre  te rm erna sam m a företeelse, näm ligen en aktuell samhälls- 
sk ildrande litte ra tu r, vilken enligt V ärnlunds m ening i Sverige företräddes i 
första hand av honom  själv och hans m eningsfränder. I Föredraget, liksom i ett
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antal andra  a rtik la r från sam m a tid , försöker V ärnlund närm are beskriva den 
sociala diktens sam hälleliga funktion  och estetiska k a rak tä r genom a tt kon
trastera  den m ot ett par andra  littera tu rtyper. Den står å ena sidan i motsats till 
den "politiska tendensd ik tn ingen", vilken V ärnlund ansåg representera ett 
passerat stadium  i littera tu rens utveckling. Med adress till Gustav Johansson, 
N erm an m fl fö rk larar V ärnlund a tt "de krav som då och då reses i Sverge på 
att de unga ska skriva tendensdikt, politisk kam pdikt o.s.v. ä r  för oss rena senti
m entaliteten  — : m an har lä rt sig uppskatta de stora känslorusen, som hänger 
ihop såväl med krigstider som med pubertetsåren , och m an vill därför in te  er
känna /- - -/ att de för alltid  är döda!" Den sociala diktens andra  antites är den 
individualistiska och l’a r t pour 1’art-inspirerade litte ra tu ren .73 Den d ik tn ing  
V ärnlund pläderar för, sk ild rar betydelsefulla sam hällsförhållanden och präg
las av en vilja a tt ingripa i sam hällslivet. Den är alltså ’social’ genom sitt äm nes
val, genom att den häm tar sina motiv från  fabrikernas och gatulivets världar.

Den är em ellertid  också ’social’ i den m eningen, fram håller V ärnlund, att den 
in te  enbart gestaltar individuella in tryck och upplevelser. Om "våra arbetar- 
d ik ta re", d v s  den sociala diktens företrädare heter det: "Med sina sånger och 
sk ildringar gestaltar de in te /- - - / bara personliga erfarenheter utan erfarenhe
ter, stäm ningar och känslor hos hela sin livskrets".74 Den sociala dikten skulle 
därm ed också kunna kallas ’kollektivistisk’. Den präglas av insikten a tt m änn i
skorna i det m oderna sam hället blivit ömsesidigt beroende av varandra, a tt den 
enes arbete påverkas av den andres, a tt ett liv i gem enskap och sam verkan där
för har blivit en tvingande nödvändighet. Den sociala dikten har alltså sin u t
gångspunkt i en tes om det m oderna sam hällets karak tär. Att den m oderna d ik
ten är social till sitt innehåll och uttrycker en social strävan beror, m enar V ärn
lund, helt enkelt på att den m oderna tiden har denna in rik tnng :

Den är social, in te  därför att några genier fö rkunnat gem ensamhet, 
allm änm änsklighet o.s.v., in te  heller därför a tt socialdem okratin p re
dikat kollektivistiska idéer, den är social helt enkelt, därför a tt vi 
m änniskor av m ånga orsaker blivit så gruvligt m ånga a tt vi, för a tt 
över huvud taget kunna leva tillsam m ans, måste skapa oss en ideologi 
som står i överensstämmelse med den livsföring som trängseln på
tvingar oss. D enna ideologi, vår tids idéer, vår tids strävan, levande
gör / — /  också vår litte ra tu r; den är faktiskt en spegel för tidens 
ström ningar och övervägande tendenser.75

Det är värt a tt notera, a tt V ärn lund  här försöker finna en m aterialistisk förkla
ring  till de enligt hans uppfattn ing  dom inerande tankeström ningarna i sam
tiden. Det sam hälleliga varat har skapat eller fram tvingat "en ideologi" som 
kom m er till u ttryck  i litte ra tu ren . I V ärnlunds fram ställn ing kom m er detta 
synsätt a tt stödja tesen om pro le tärlittera tu rens och den sociala diktens politis
ka neu tra lite t. H är liksom i det så sid. 31 anförda citatet från  Föredraget an
vänder han bilden av litte ra tu ren  som en ’spegel.’ I denna visar sig verklighe
ten, sam hället och m änniskorna. Författaren  fram ställs alltså som en opartisk 
förm edlare m ellan verklighet och läsare. Hans b ilder u r  livet är alltså inte 
bearbetade och stiliserade. De är in te  ens, som hos Zola, sedda "genom  ett tem 
peram ent", u tan  återger verkligheten som den faktiskt existerar. Att pro letär
litte ra tu ren  väckt irrita tio n  i flera läger heror alltså, tycks V ärn lund  m ena, in te 
på att den skulle ge u ttryck  för obekväm a politiska uppfattn ingar eller ge en 
falsk bild av verkligheten, u tan  på att den väljer a tt spegla sidor av verklighe
ten  vars existens k ritiker till höger och vänster är okunniga om eller helst vill 
förneka.76 Det vänsterradikala lägret vill se "a rbe ta rna  såsom änglar med små
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glorior kring  huvudena” och kallar därför p ro le tärlittera tu rens verklighets
sk ildringar för ”busrom antik” (jmf. ovan s. 18). De borgerliga akadem ikerna 
kan i sin förnäm a isolering in te  uppfatta bilder från  arbetarklassens liv annat 
än som vulgära u ttryck för ”andliga fackföreningsfasoner” .77

En av de borgerliga k ritike r som deltog i trä tan  om pro le tä rlitte ra tu ren , 
G unnar Tannefors, m enade i ett inlägg a tt ”d ik ten  skall vara fri och obunden 
av alla som helst tendenser och politiska partip rogram ” (StT 3.5.1931). Tanne
fors fö re träder h ä r  en uppfattn ing  som också var Sten Selanders och som torde 
haft ett u tb re tt stöd i det borgerliga lägret (jmf. ovan s. 30f). Den litteratursyn  
som V ärnlund utvecklar åren om kring 1930 innebär som vi kan konstatera ett 
instäm m ande i denna uppfattn ing. A rbe tarlitte ra tu ren , även kallad ”den mo
derna sociala d ik tn ingen” , sk ild rar verkligheten som den faktiskt ser u t, u tan  
värderingar och u tan  tendentiösa förenklingar. I den citerade artikeln  hävdade 
Tannefors vidare a tt d ik ten  borde vara ”höjd  över tid en ” och ” tidens ström 
n ingar” . D etta ville V ärn lund  em ellertid  in te  vidgå. L ittera tu ren  skulle verka 
här och nu, den skulle vara en spegel för sam tiden. Enligt V ärnlunds u pp fa tt
ning hade litte ra tu ren  ett socialt ansvar, dock in te  av det slag som vänstern ville 
pålägga den. U ppgiften var istället a tt visa fram  arbetarklassens undanträngda 
verklighet, för a tt öka den läsande allm änhetens förståelse för proletariatets 
livssituation. D ärigenom  kunde sociala m otsättn ingar överbryggas och arbe tar
na befrias från sina m indervärdeskom plex. D etta var littera tu rens a llm änny tti
ga och allm änm änskliga uppgift.
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KAPITEL 2

Folkets teater eller arbetarnas?

Rudolf V ärnlund var, som närm are skall u tredas i ett följande kapitel, flitig t 
verksam som dram atiker under hela 20-talet. Av hans närm are tre ttio  scenpjä
ser från  denna tid  blev em ellertid  endast två uppförda och det u tan  a tt väcka 
någon större uppm ärksam het. Först 1932, med D ram atiska teaterns uppsä tt
n ing av Den heliga fam iljen, fick V ärn lund  sitt genom brott som fö rfattare för 
scenen. A tt ju st denna pjäs blev hans första, och kanske också största, fram gång 
har flera orsaker. En står givetvis a tt söka i V ärnlunds egen utveckling som d ra
m atiker. I jäm förelse med Den heliga fam iljen är hans 20-talsproduktion 
konstnärlig t föga betydelsefull. Den hårda k ritik  som riktades mot hans ung
dom sdram atik av bl a D ram atens litterära  rådgivare Bo Bergm an, är u tan  
tvivel i många fall berättigad. Det var em ellertid  också av andra skäl som por
ta rna  öppnades för V ärnlund 1932. M arken var då väl förberedd för ett skåde
spel av Den heliga fam iljens karak tär. Det socialt engagerade dram a som under 
efterkrigstiden växte fram  främ st i Tyskland, representerat av nam n som E rnst 
Toller, Georg Kaiser och B ertolt Brecht, väckte uppm ärksam het också i Sveri
ge. De näm nda dram atikerna förekom  alla på stockholm steatrarnas spellistor. 
E tt av deras verk, Tollers Hoppla, vi lever! blev förem ål för en långvarig och in 
tensiv debatt. Det stigande intresset för vad som kallades ’social d ram atik ’, d v s  
sam hällsskildrande och -analyserande dram er kan avläsas in te  bara i re
pertoarp laner och på tidn ingarnas debattsidor. Det visar sig också i tillkom sten 
av A rbetarnas teater kom m itté, en organisation som tog sig an uppgiften att 
driva fram  en ” socialt och konstnärlig t värdefull d ram atik” på huvudstadens 
scener. Ropen på pjäser som behandlade det svenska sam hällets problem  höj
des också från  k ritiker och debattö rer i flera läger. V ärnlunds skådespel kom 
som svaret på de fram förda önskemålen. Med dess anspelningar på Ådalen- 
händelserna, världsdepressionen, m otsättn ingarna på arbetsm arknaden m m 
var stycket högaktuellt och engagerande. Både som nutidssk ildring  och genom 
sin inledande historiska tillbakablick  strävade dram at efter att genomlysa just 
den svenska verkligheten.

T eatersituationen — m odernism  och kom m ersialism
Bilden av det svenska 20-talet som en genom brottstid för den m odernistiska 
scenkonsten är välkänd från  flera teaterhistoriska handböcker.1 D ebatten om 
den nya regikonsten startade redan 1918 med Olof M olanders uppm ärksam m a
de artikelserie i tidskriften  Scenen. Med hänvisning till sto rheter som Gordon 
Craig, Max R einhardt och Jacques Copeau talade sig M olander varm  för regissö
ren som den allsm äktige teaterkonstnären, den visionärt skapande ande som 
skulle frigöra teatern  från slen trian  och enkelt illusionsm akeri. M olander visa
de också vad han ville med sina stora klassikeruppsättn ingar på D ram aten.
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Som scenisk nyskapare fram trädde vid samma tid  också P er L indberg, först 
verksam  på Lorensbergsteatern i Göteborg och senare på flera olika stock- 
holmsscener.

Den fram växande teaterm odernism en är em ellertid  bara m edaljens ena sida. 
På den andra m öter anblicken av ett svenskt teaterliv  i nedgång och kris. Kon
kurrensen  från  film en och de återkom m ande d jupa konjunktursvackorna 
drabbade den i huvudsak kom m ersiellt arbetande teaterbranschen hårt. Det 
teaterim perium  som A lbert Ranft börjat bygga upp under 1890-talet och som 
1910 om fattade å tta  fasta scener plus ett an tal landsortstu rnéer, kom i gung- 
ning och störtade sam m an 1926. Trots u tökat statligt stöd käm pade D ram aten 
under årtiondets senare del med tilltagande likviditetsproblem . För den tu rn e 
rande landsortsteatern  blev 20-talet närm ast en u tdragen  dödskam p, ob litt av
slutad av depressionsvågen vid decennieskiftet. I ett tal 1926 gav föreningen 
Skådebanans chef, F redrik  S tröm , följande beskrivning av den dystra situatio 
nen: ”Tidens oro och jäk t, den hårda kam pen för tillvaron, industrialism en 
och m askinkulturen , en övergångstids upplösande krafter, penningens m akt 
och konkurrensen med teknikens landvinningar, a llt b id rar till att prägla vår 
tids teaterliv  och scenkonst” .2 Bilden skulle i sina detaljer kunna tecknas an 
norlunda. H uvuddragen och färgsättningen finns det dock ingen anledning att 
ändra på.

V ikande pub likunderlag  och bristande lönsam het tvingade i första hand 
p rivattea trarna a tt satsa på säkra kort. De större scenerna, Svenska Teatern , 
Oscars — och V asateatern, fyllde sina repertoarp laner med in ternationella  
succéer av varierande kvalitet, med enklare salongskom edier och detektiv
pjäser. Med populära ak törer som Gösta Ekm an, Tollie Zellm an och P auline 
B runius i de ledande ro llerna kunde biljettkassorna förhoppningsvis fyllas. Ut
rym m et för den konstnärlig t nydanande dram atiken blev under dessa för
hållande mycket begränsat. F lera recensenter fann anledning att efterlysa al
ternativ  till de förhärskande ”kalsongfarserna och sängkam m aridyllerna” .3

Att de tilltagande ekonom iska problem en tenderade a tt förstärka teaterns 
klassmässiga isolering behöver knappast understrykas. Teatern var e tt nöje för
behålle t det befolkningsskikt som kunde betala för varan. Följaktligen kunde 
en k ritike r 1928 tala om ”den borgerliga pub lik  som till n ittiofem  procent eller 
m er fyller våra teatersalonger” . I en riksdagsdebatt sam m a år karakteriserade 
A rthu r Engberg D ram atiska teatern  som ”ett tem pel för östermalmssocie- 
te ten” .4

Försök a tt ändra  dessa förhållanden  och att göra teatern  tillgänglig för en 
bredare publik  hade förvisso gjorts. Skådebanan och andra publikorganisatio
ner (jmf. nedan s. 44) arrangerade abonnem angsföreställningar med reducera
de priser eller drev i blygsam om fattn ing egen föreställningsverksam het. Skå
debanan var ett resu ltat av folkteatertankens renässans om kring sekelskiftet. 
Sam m a idéström ning låg till grund för andra försök a tt reform era det svenska 
teaterlivet. Teaterm odernisten  P er L indberg hörde till folkteaterns varm aste 
anhängare. Den kortlivade K onserthusteatern  (1926—1927), som hade L ind
berg som konstnärlig  ledare, var ett av hans försök att prak tisk t förverkliga 
idéen.

I Lindbergs artik la r och program skrifter från  denna tid  har begreppet ’folk
teater’ i huvudsak två innebörder. Dels används det i ren t kvantitativ  m ening 
och betecknar dä en ” teater som har resurser alt inför en stor publik  ge stor sce
nisk konst” . Dels betyder det en kvalitativt högtstående teater där ”de stora
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betydande d ik tarnas verk föras u t till de många med de rika konstnärliga m ed
el, som teatern  har till sitt förfogande” . Den stora publiken, ”de m ånga” , var 
alltså enligt L indberg folkteaterns publik . Att närm are precisera vilka sam
hällsgrupper som kunde anses tillhö ra ’folket’ fann han tydligen vara överflö
digt. ” Folk äro vi a lla” , som han något lättv indigt uttrycker sig i en artikel från 
1926.5

Mot detta  synsätt uppreste sig natu rlig t nog den rad ikala vänstern. In för 
K onserthusteaterns s ta rt på hösten 1926 tog A rnold L jungdal till orda. I e tt in 
lägg i Social-Demokraten 14.8 vände han sig både mot Lindbergs beskrivning av 
’folket’ och m ot fo lk teatertanken som L indberg form ulerat den.6 Enligt L jung
dals m ening var ” folket taget i betydelsen av en enig, samlad nation  / — / i  det
ta ögonblick en chim är. Realiteten bakom folket heter: k lasserna” . En folktea
ter enligt L indbergs recept var därför, hävade Ljungdal, en atavism, ett histo
riskt passerat fenomen. D ärem ot skulle den kunna återuppstå i ny gestalt, me
nade artikelfö rfa ttaren , om den i det arbetande folket såg sin publik. För att 
fylla en progressiv funktion  i sam tidens ku ltu rliv  måste en ’fo lk teater’ värd 
nam net ge uttryck åt de arbetande massornas levande och aktuella behov. Den 
måste med andra ord ”spegla deras liv, dröm m ar och kam pvilja, egga deras 
so lidarite tsinstink ter — överhuvud vila på en världsbild, som de äro d isponera
de att uppfatta  och som kan hänföra dem ” . Folkteatern borde alltså bli arbe
ta rteatern , det var Ljungdals uppfattn ing.

K onserthusteatern  gjorde ingen större lycka vare sig hos pub lik  eller k riti
ker. V änsterpressen var till en början  välvilligt inställd  men kritiserade senare 
i a llt skarpare ordalag den ensidiga in rik tn ingen  på klassisk dram atik . Flera 
recensenter efterlyste uppsättn ingar av ”allvarliga nu tidsp jäser” . Det dram a 
som kom närm ast den beskrivningen, Rom ain Rollands V argarna (Les loups, 
1898), fann dock in te  nåd hos vänsterns kritiker. U ppsättningen bem öttes täm 
ligen kyligt i Social-Demokraten och i syndikalistiska A rbetaren. H elt avvisan
de var Gustav Johansson i FD P.7

N är K onserthusteatern  lades ned på våren 1927, m enade L indberg a tt årets 
erfarenheter styrkt honom  i hans tro  på folkteaterns fram tid . Att p ro jek tet 
blivit så kortlivat berodde enligt hans uppfattn ing  till stor del på det o in
tresse för teaterns sociala funktion , som dem onstrerats av några ” av de ledande 
vänstertidn ingarna” . Så länge dessa anlägga ”en ren t konservativ, individua
listisk och pessim istisk syn på tea te rn ” , m enade L indberg, ” så länge saknar den 
litte rära  folk teatern  ett av sina nödvändigaste stöd” .8 Ljungdals m arxistiska 
analys av den ak tuella  teatersituationen  och arbetarpressens tilltagande kall
sinnighet irrite rad e  uppenbarligen L indberg, men fick honom  ingalunda att 
överge fo lk teatertankarna. Som vi skall se förde han 1931 åter fram  dem  i dis
kussionen kring A rbetarnas Teaterkom m itté (s. 51).

Sam hällsdram atikeit på repertoaren
I sina debattinlägg och in tervjusvar från tiden 1926—1927 ger L indberg u t
tryck för ku lturpedagiska och fo lkuppfostrande am bitioner. En av folkteaterns 
viktigaste uppgifter var enligt hans m ening a tt föra u t de erkända m ästarna, 
den stora dram atiken  till folkflertalet. Den klassiska repertoarns dom inans på 
K onserthusteatern  vann dock som påpekats in te  vänsterpressens gillande. Även 
L jungdal ställde sig på denna punk t kritisk. I sitt ovan citerade inlägg i Social-
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D em okraten fram höll han, a tt en folkteaters repertoar borde svara mot den 
m oderna tidens behov och att den därför vid sidan av klassikerna borde ge u t
rym m e för ”några m er d järva nyheter” . D etta innebär, fortsatte L jungdal, att 
teate rn  borde uppföra ” m odern m assdram atik, sk ildringar av storstäder, krig 
och om störtn ingar, b ilder u r  d ju p e t” . För a tt tydliggöra sina önskem ål läm na
de L jungdal en rad  förslag på enligt hans m ening m oderna och angelägna d ik 
tare. B land dessa fanns Toller och Brecht sam t u r  sam m a författargeneration  
R einhard  Goering. D är fanns också Karel Capek, Maxim G orki, Upton Sinclair 
och G. B. Shaw. De flesta av dessa nam n återkom m er, som vi skall se, på de lis
tor över före trädare för den m oderna och sam hällsengagerade dram atiken som 
A rbetarnas teaterkom m itté senare upprättade (se nedan s. 50).

Ropen på ” allvarliga nu tidsp jäser” och en politiskt medveten d ram atik  för
klingade dock oftast ohörda. De ovan skisserade ekonom iska och sociala för
hållandena inom  det svenska teaterlivet u tg jorde in te  någon god jo rdm ån för 
satsningar på ”djärva nyheter” , allra  m inst av sam hällskritisk t slag. Skådespel 
vilka skulle kunna genrebetecknas som ”sam hällsdram a” eller ” socialt d ram a” 
saknades em ellertid  in te  helt. De stycken av denna a rt som perioden
1925— 1931 uppfördes på stockholm sscenerna kan grovt delas in i två huvud
kategorier. Den ena har sina rö tte r i den samtids- och sam hällsanknutna 
salongskomedi som under det andra  franska kejsardöm et u tbildades av för
fattare  som Scribe, Augier och Dumas fils (ofta kallat pièce-à-thèse, ”tes
d ram a” ). Ibsen, S trindberg  och G. B. Shaw hör till denna trad itions mest
nam nkunniga före trädare i senare tid .9 Den andra gruppen bärs i första hand 
upp av nam n som Georg Kaiser, E rnst Toller och B ertolt Brecht. Med dem väx
te ett nytt sam hällsdram a fram , präglat av de sociala spänningarna i 10- och 20- 
talens krisdrabbade Tyskland och med ett form språk som rad ikalt sk iljer sig 
från det äldre konversations- och debattdram ats. Stycken som Augiers Le G end
re de M. P oirier, Ibsens Gengangere eller Shaws Mrs. W arren’s Profession hör 
hem m a i en aristoteliskt-klassicerande form trad ition . Med sina expressio
nistiska och episka stildrag ingår därem ot Kaisers Gas och Tollers Hoppla, wir 
leben! i en m odernistisk utvecklingslinje. De båda grupperna skiljer sig 
från  varandra också med avseende på grundläggande samhällssyn och politisk 
strävan. Med en viss förenkling kan man hävda a tt d ram erna i den första kate
gorin förfäktar liberala eller borgerligt-radikala sam hällsuppfattn ingar och 
fram träder med socialreform atoriska am bitioner. De r ik ta r uppm ärksam he
ten mot sociala fenomen och frågor av skilda slag, exempelvis kvinnlig rösträtt, 
fri kärlek, skilsmässor, s trejkerna och dess sociala konsekvenser etc. I skåde
spelen ställs alltså vissa problem  under debatt, vilket dock ingalunda innebär 
att det borgerliga sam hällets grundläggande värderingar därm ed sätts ifråga. 
Den am bition som kom m er till u ttryck i verken är att med reform er och gradvi
sa förändringar fö rbä ttra  ett ofullkom ligt sam hällsm askineri, in te att störta 
det i gruset.

I det tyska efterkrigsdram at har sam hällsskildringen en annan karak tär och 
sam hällskritiken en annan skärpa. Kaiser, T oller och B recht nagelfar in te  en
bart enskilda sociala fenom en och föreställningar. De tenderar också a tt ta  av
stånd från hela det borgerligt-kapitalistiska samhällssystem et, dess m aktförhål
landen och ideologiska grundvalar. Sam tliga tre  författare hade som bekant sin 
politiska förankring  på arbetarrörelsens vänsterkant och tog d jupa intryck av 
såväl världskriget som W eim arrepublikens sociala kaos. A tt de i sina dram er 
går tillrä tta  med den bestående ordningen innebär in te , som vi strax skall se,
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att de också explicit förespråkar en socialistisk sam hällsom vandling. Det är 
in te som agitatorer och propagandister de fram träder för den stockholm ska tea
terpub liken  u tan  snarare som tvivlare och häcklare.

T ill de under 20-talet mest uppm ärksam m ade exemplen på samhälls- 
d ram atik  i den äldre trad itionen  hör H erbert G revenius’ debutarbete Sonja, 
uppfört på D ram aten 1927.10 Som flera k ritiker påpekade fram träder Greve
nius här som en sentida 80-talist. Beroendet av i första hand Ibsen visar sig på 
flera sätt i form behandlingen men anas också i ämnesvalet. I likhet med många 
av Ibsens verk belyser näm ligen Sonja ett problem  av m oralisk karak tär men 
med sociala im plikationer. Den fråga dram at ställer, är om en man kan fortsät
ta att leva i ett äktenskap med en kvinna när han fått veta a tt hon tidigare varit 
prostituerad. Den politiska sprängkraften i denna frågeställning förefaller inte 
vara överväldigande stor. Genom sin anknytning till 20-talets debatt om den 
traditionella sexualm oralens om värdering, ansågs stycket ändå av många som 
engagerande och angeläget. Att Sonja gav en god bild av ”det liv som leves i 
nuet och de problem  med vilka sam tiden bro ttas” , fram höll exempelvis Karl 
Fernström  i A rbetaren .11

E tt annat dram a inom samma huvudkategori som gjorde stor lycka hos både 
k ritike r och publik  var den danska fö rfa ttarinnan  T h it Jensens S torken (Blan- 
cheteatern; stycket uppfördes spelåret 1930—31 in te m indre än 172 gånger).12 
Jensens aningen m elodram atiska och form ellt konventionella skådespel vände 
sig mot den föråldrade abortlagstiftningen och pläderade för en snar lagänd
ring. Även detta var en aktuell och engagerande fråga. Det stigande an tale t ille
gala aborter och den ljusskygga han tering  som bedrevs av självlärda kvinnolä- 
kare hade fått po litiker och debattö rer i flera läger att reagera.13

M ottagandet av S torken ger en god bild av h u r k ritikerkåren  ställde sig till 
denna typ av sam hällsdram atik. I den debatt om p ro le tä rlitte ra tu ren  som 
behandlats i föregående kapitel, hävdade en bedöm are a tt konsten borde vara 
” höjd över tidens ström ningar” (ovan s. 33). U ppfattningen tycks ha varit 
m indre u tbredd  bland storstadstidningarnas teateranm älare. I det här u n d er
sökte recensionsm aterialet lyser den i alla händelser med sin frånvaro. Två 
k ritike r var en sm ula reserverade i sitt förhållande till den socialt engagerade 
dram atiken. Ruben G:son Berg i A ftonbladet fram höll, a tt även om Storken 
läm pade sig som ”agitationspjäs för en bred p ub lik” så kunde den in te gärna 
ligga till grund för en allvarlig diskussion om fosterfördrivningsproblem et.14 
DN:s Bo Bergm an vägrade, i motsats till flertalet av sina kollegor att in lå ta  sig 
på någon diskussion om styckets tendens. ”En teaterrecension är givetvis in te  
platsen a tt d iskutera den juridisk-m edicinska frågan” , hävdade han.

Av annan m ening var Kjell S tröm berg (StD), Olov Rabenius (StT) och An
ders Ö sterling (SvD). Förutom  en m er trad itionell bedöm ning av styckets och 
uppsättningens konstnärliga kvaliteter ägnar de alla styckets budskap en täm li
gen utförlig  granskning. Ingen anför heller några tvivel på det läm pliga i a tt 
teatern  belyser sociala problem . På samma lin je  gick Johan Danielsson i Social- 
D em okraten, som k lart insåg att avsikterna bakom  Storken in te enbart var tra 
d itionellt konstnärliga. ”Säkerligen önskar icke fru  T h it Jensen a tt få sitt myc
ket om debatterade skådespel värdesatt som i första rum m et en konstnärlig  pro
d u k t” , skriver han och tycks in te ha något a tt invända mot dessa anspråk.

I sin oreserverat positiva recension välkom nade också T ure N erm an i FD 
Blancheteaterns satsning på den alltför sällan förekom m ande tendensdram a
tiken. För honom  fram stod Storken som ett redskap att använda i de inhem ska
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partistriderna. Man hoppas, skriver N erm an, ”att d irek tionen  någon gång på 
nyåret inb juder svenska riksdagen — vid den tid  då den kom m unistiska frak 
tionen upprepar sin flera gånger avslagna m otion om slopandet av den lika 
brottsliga svenska  fosterfördrivningslagen” .

Skiljaktigheter mellan det borgerliga och det socialistiska lägrets bedöm 
ningar saknas förvisso inte. F rån  båda bållen fick dock Storken ett i huvudsak 
uppskattande m ottagande. Entusiasm en var något större i vänsterlägret men 
ingen k ritike r ifrågasätter på allvar styckets och genrens existensberättigande.

B ilden är ungefär den sam m a vad det gäller övriga socialreform atoriska sam- 
bällsdram er som uppfördes på stockbolm sscenerna. M ottagandet av dessa be
k räftar alltså intrycket a tt genren var accepterad av k ritikerkåren  och över lag 
bedömdes välvilligt. B land de m er uppm ärksam m ade verken inom  denna kate
gori kan näm nas fö rfa ttarparet Aimée och P h ilip  S tuarts 9 till 6 (Oscarsteatern 
1931), e tt stycke som sk ild rar livet på ett varuhus och rik ta r  uppm ärksam heten 
mot de anställdas krävande arbetsvillkor. Ö sterrikaren Richard Duschinskys 
S tatister (Kom parserie, sam m a ar och teater) behandlar teaterarbetarnas socia
la situation  och h u r den försäm rades under depressionsåren. Den andligen och 
kroppsligen nedbrytande m iljön i storstädernas slum om råden gestaltas i E lm er 
Rices vid 37:e gatan (Street scene, O scarsteatern 1929) m edan drivkrafterna 
bakom  politikens m aktspel analyseras i Jules Romains D ik ta torn  (Le d ic tateur, 
D ram aten 1928).15

Sam hällsdram ats andra huvudtyp, represen terat av Kaiser, Toller och 
Brecht, fick de ideologiska sk iljelin jerna inom  k ritikerkåren  a tt fram träda 
med större skärpa. V änstern hälsade deras verk med begeistring m edan flerta
let ledande borgerliga bedöm are förhöll sig m era kallsinniga. Mot bakgrund  ay 
vad som ovan sagts om det tyska efterkrigsdram ats karak teristika är borgerlig
hetens något su rm ulna reaktion  begriplig. Den m odernistiska form givning som 
präglar i första hand Kaisers och Tollers verk var uppenbarligen en stötesten 
för många kritiker. Den allt annat än sm ickrande bild av det borgerliga sam 
hället som målas upp i deras dram er väckte givetvis också ont blod på många 
håll. Som den upprörda debatten kring Tollers H oppla vi lever! visar undvek 
em ellertid de flesta k ritiker i det borgerliga lägret a tt d iskutera dram at i poli
tiska term er. D enna uppgift överlät de istället åt sina kollegor på ledarsidorna, 
av vilka många med stor frenesi grep sig verket an. F lerta let borgerliga teater
bedöm are använde alltså estetiska argum ent när de u tta lade sitt ogillande av 
Tollers skådespel. Det kan dock knappast betvivlas att avståndstagandena i 
flera fall har sin grund i ideologiska värderingar.

A tt de tyska d ram atikerna ger uttryck för en grundläggande skeptisk eller 
negativ hålln ing  till det bestående sam hället innebär alltså in te a tt de också 
fram träder som socialistiska agitatorer. Kaisers Gas (del 1, V asateatern 1925) 
går tillrä tta  med de kapitalistiska produktionsförhållanden som gör m änn i
skorna till slavar under m askinerna. Den lösning dram at u tpekar är em ellertid  
inte den socialistiska revolutionen utan i stället en återgång till fö rindustrie l
la produktionssätt. Samhälls- och civilisationskritiken m ynnar alltså u t i ro
m antiska och utopiska synsätt. F örhållandet är lik a rta t med H oppla, vi lever! 
(D ram aten 1928). Pjäsen fram ställer det borgerliga sam hället som ett dårhus 
där alla portar är stängda. H uvudpersonen K arl Thom as går under i sitt sökan
de efter hållbara  livsideal. Den revolutionära kam p för ett socialistiskt sam 
hälle som Eva Berg ta la r för och själv bedriver finner K arl vara utsiktslös. Han 
är en desillusionerad rebell, ångestfull och oförmögen a tt finna sig tillrä tta  i
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tillvaron. D ram ats grundläggande konflikt ä r förlagd till m otsättningen m el
lan honom , den lidande individen, och den irra tione lla  och grymma verklighe
ten; alltså in te m ellan antagonistiska sam hällsklasser eller skiljaktiga politiska 
ideal. In te  heller Brechts Tolvskillingsoperan, vars sam hällskritiska potential 
uppenbarligen in te  togs särskilt väl tillvara i K om editeaterns uppsättn ing 1929, 
visar fram  något alternativ . Stycket kan sägas vara ett persiflage över kapitalis
men, u tan  a tt det därför i k lartex t p red ikar den socialistiska sam hälls
ordningens överlägsenhet.16

Kaisers Gas väckte b landade känslor i k ritikerkåren , dock u tan  a tt orsaka 
något större rabalder. I vänsterlägret höjdes den till skyarna. Föru tom  en över
svallande positiv recension, signerad H inke Bergegren, ägnades stycket stor 
uppm ärksam het i kom m unisternas FDP (4.9., 12.9., 14.9. och 19.9.1925). T id
ningen A rbetarens anm älare, signaturen  R. C. (sannolikt Ragnar Casparsson), 
beskrev likaledes entusiastisk pjäsen som ett undantag  från den sedvanliga 
salongsunderhållningen. Hans recension avslutades med en önskan om att 
” arbe tarorganisationerna kunde abonnera på några föreställningar av denna 
m ärkliga pjäs, så att teatern  kunde röna någon upp m u n tran , när den en gång 
bem ödar sig a tt ge sta rk  och äkta konst med motiv u r den värld, som vanligen 
hålles u tan fö r ’de tiljo r som föreställa världen!’ ” (19.9). Positiv var också Sven 
G. S trand  i Social-Demokraten (13.9.). Med ett undantag , signaturen  -lex (Arvid 
Axelsson) i Nya Dagligt A llehanda (13.9.) som uppskattade allvaret och tanke
d jupet i Kaisers pjäs, förhöll sig k ritike rna i den borgerliga pressen m er reser
verade. Vänsterns entusiasm  förm ådde in te heller locka någon större publik  
till teatern . E fter tio föreställn ingar togs pjäsen ned från repertoaren.

Betydligt större blev då intresset för Tollers H oppla, vi lever! Stycket up p 
fördes på våren 1928 i regi av P er L indberg på D ram atens experim entscen, 
K lubbteatern . På grund av den stora publik tills tröm ningen  fördes den senare 
upp på nationalscenens o rd inarie  repertoar och repriserades dessutom  hösten 
1928. Kaisers Gas hade alltså in te  väckt någon större uppm ärksam het i det bor
gerliga lägret. Det gjorde därem ot Hoppla. . . R eaktionerna var på sina håll 
våldsamma. Möjligen med undantag  för Marc Connellys b ibelparafras Guds 
gröna ängar (Dram aten 1932) har ingen scenpjäs under m ellankrigstiden satt 
känslorna i häftigare svallning än denna.

A ttackerna från högerhåll inleddes redan långt före prem iären då Nya Dag
ligt A llehanda (31.1.1928) i avvisande ordalag annonserade det kom m ande 
stycket som ett ” m ästerprov av sam tidens bolsjevikiska sångm ö” . Att författa
ren var kom m unist och att hans dram a i B erlin iscensatts av en annan  kom m u
nist ( d v s  Erwin Piscator) fann tidningen vara angeläget a tt påpeka. Samma 
tidn ing  ägnade senare (11.3) Tollers pjäs en oreserverat negativ recension. Det 
var länge sedan, hävdade fil. d r Göran L indblad, ”något så m ördande tråk ig t, 
något så okonstnärlig t och något så i grunden talanglöst som detta  tyska fäsör- 
stycke visats på en svensk talscen av någon rang” . L indblad fann vidare att det 
var ” m er än påkostande att nödgas se denna föreställning, det var ett sannskyl
digt lidande, och m an läm nade den med en känsla av oblandat äckel” .

L indblads nedsabling stod i en klass för sig. D ram at väckte dock in te  heller 
någon större hänförelse hos.flertalet övriga borgerliga recensenter. Daniel F all
ström , som u ttryckte sig mycket uppskattande om Lindbergs inscenering, fann 
att Hoppla. . . var en dåligt hopkom m en sensationspjäs u tan  konstnärliga vär
den (StT 11.3.). Bo Bergm an fram höll att stycken väckte hans längtan efter den 
”konst som ta lar tyst och har något att säga” , i motsats till den ” som gallskri
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ker och inte ger stort m er än u tanverk” . Tollers dram a var alltså enligt Berg
mans uppfattn ing  av ringa betydelse som diktverk. Det fanns dock in te  heller, 
m enade han, någon anledning a tt som skett kalla stycket ” bolsjevikpro- 
paganda” . H o p p la .. .  gav, sam m anfattade Bergm an, ett ” sam hällshistoriskt 
koncentrat / — / ,  tiden uppfattad  och upplevd som febrila visioner av händel
ser, ansikten, öden” ; en k ritisk , m en knappast propagandistisk färgad bild (DN 
11.3.). Anders Ö sterling u ttryck te in te  någon k lar uppfattn ing  om dram ats 
konstnärliga halt, m en var i huvudsak positivt inställd  till föreställningen som 
sådan (SvD 11.3.). O jäm förligt mest uppskattande i det borgerliga lägret var 
Agne Beijer i Stockholms Dagblad (11.3.) som prisade allvaret och den nervösa 
häftigheten i Tollers tidsdokum ent.

I A-pressen var Social-Demo kr atens anm älare, signaturen E. k la rt avvisande 
(11.3.). Mycket ta lar för a tt det var tidningens chefredaktör, A rthu r Engberg, 
som förde pennan. Samma negativa inställn ing till den m oderna scenkonsten 
som u tm ärker recensionen, präglar näm ligen den avbasning av D ram aten som 
Engberg något senare samma vår anställde i riksdagen (nedan s. 43). Hans an
m älan andas m otvilja mot såväl dram a som mot uppsättn ing  och m ynnar u t i 
frågan om vad som egentligen var m eningen med det hela: ”Ar det helt enkelt 
den gamla historien om idealisten, som massans dårskap driver i döden? Är det 
en fram stöt för ’V ärldsrevolutionen’ — ett skott på den nya proletära konstens 
träd? / — /S å  mycket är säkert: Man känner ingen starkare lust a tt se om styck
et” .

K arl Fernström  i A rbetaren uppskattade uppenbarligen föreställningen, 
men talade egentligen aldrig  om varför. H uvuddelen av hans recension (11.3.) 
ägnades istället åt en ra ljan t betraktelse över den borgerliga publikens reaktio
ner på Tollers förkunnelse. E rkännsam t, även om han också hade åtskilliga 
kritiska synpunkter att anföra, u ttryckte sig Otto G rim lund  i FDP (11.3.). D ra
m at var enligt hans uppfattn ing  ok lart och dess tendens vacklande: ”Det fattas 
perspektiv och får därm ed ett olyckligt slut. P olitik? — naturligtvis! K om m u
nism ? — knappast! Vad? — E rnst Toller! Stycket är Toller, hans liv, hans 
dröm m ar, hans ok larhet och fantasteri. En sanningssökare, som h ar något på 
h jä rta t, men som ej själv vet vad han vill” . Synpunkter liknande G rim lunds, 
men betydligt m er positivt form ulerade, fram förde Evert Leijon i en artikel i 
Storm klockan en tid  senare (nr 15, 12—18.4). Att pjäsen in te kunde kallas kom 
m unistisk var även Leijons mening. Han fram höll dock att den trots detta k u n 
de ha revolutionär sprängverkan:

’H oppla, vi lever!’ är en brandbom b inkastad i det borgerliga sam
hällets ’ku ltu re lla  avdelning’. En brandbom b som dess tillverkare väl 
knappast visste a tt det var / — /  men som ändå, med eller m ot hans 
vilja, måste få en dylik tingests verkningar. B orgarpubliken förstår 
in te heller detta  — ännu. Men en revolutionär kom m unist och m arx
ist förstår det. D ärför uppm anar vi också varje kam rat som har m öj
lighet, a tt gå och se Tollers ojäm na, omogna, sönderslitna och pessi
m istiska, men ändå oem otståndligt fängslande sam hällsspegelbild 
’H oppla, vi lever!’

Än m er oförbehållsam  i sin uppskattn ing  var C. J. B jörk lund  i B rand n r 12. 
”Den som in te gripes, ja  skakas i s itt innersta  av Tollers d ram a” , skriver B jörk
lund , ” är ett stycke kött, u tan  ande, u tan  tanke, u tan  känsla. Stycket griper in i 
det innersta. Det gastkram ar h jä rta t, p iskar fö rnufte t och tanken  a tt protestera 
i raseri mot världen sådan den är, ger stål åt viljan a tt söka ändra  världsbil
den .”
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Nya Dagligt A llehanda tog på nytt till orda några dagar efter prem iären (13.3) 
och rik tade nu sin kritik  främ st m ot ledningen för D ram atiska teatern. Under 
den kärn fu lla  rub riken  ’Bolsjeviksnusk på statsunderstödd scen’ visste tid 
ningen berätta  a tt K lubbteatern  var resu ltate t av en kom m unistisk konsp ira
tion. Bakom talet om att skapa en litte rä r experim entscen dolde sig avsikten att 
få den ” bolsjevikiska propagandans dram atiska v idrigheter” uppförda på den 
kungliga scenen. Att Tollers pjäs fått spelas ju st på D ram aten fann tidningen 
vara särskilt anm ärknings- och klandervärt.

Regeringsorganet Svenska M orgonbladet (SvM; frisinnad) ägnade in te H opp
la. . . någon recension men uppm ärksam m ade stycket i e tt ledarstick några 
dagar efter prem iären (14.3.). Med gillande citerade tidningen de mest negativa 
avsnitten i L indblads och Bergm ans recensioner och kom pletterade själv med 
att kalla Toller för ” revolu tionsrom antiker” och hans dram a för ett ” misch- 
masch av underha ltig  a r t” . I likhe t med NDA fann SvM det ytterst betänkligt 
a tt det ju st var på D ram aten som stycket uppförts:

Ar det verkligen ett statsändamål att gynna slik dekadent och till 
dekadens fostrande produktion? Svenska M orgonbladet e rin ra r om 
att årets statsrevisorer med k raft betonat det oegentlijga i det slöseri 
med allm änna medel, som bedrives i och genom det rikliga understö
det åt D ram atiska teatern . Riksdagen kom m er alltså i år att få osökt
anledning att syssla med denna teater och dess skötsel. Må tillfälle t 
väl utnyttjas.

D ram aten och statsapparaten
Den första ronden i grälet om Hoppla. . . och D ram aten var därm ed tillända. 
Med de båda senast citerade inläggen från  NDA och SvM hade em ellertid  in 
rik tn ingen  på det följande m eningsutbytet angivits. Detta kom näm ligen m ind
re a tt handla om den kontroversiella pjäsen än om D ram atiska teatern  och dess 
förhållande till staten.

Regeringsorganets uppm aning till riksdagen att ingående granska national- 
scenens skötsel förklingade ingalunda ohört, även om det var från  partier u t
anför regeringen som den hårdaste k ritiken  fördes fram. O ppositionen för
sum m ade inte heller tillfälle t a tt anknyta till debatten kring  den uppm ärk 
sam m ade uppsättningen. A rthur Engberg gick till attack mot teaterledningen 
för att den, som han sa, lå tit D ram aten bli ”ett fält för vissa fu turistiska och ur 
konstnärlig  synpunkt rä tt tvivelaktiga experim ent.” Engberg satte dessa före
teelser i sam band med en allm än tendens inom  ku ltu rlivet vilken innebar att 
begrepp som sanning, na tu r, vederhäftighet och k larhe t var på väg a tt upplösas. 
”Det pågår, om jag så får uttrycka mig, ett slags ’bolsjevisering’ av konsten. Det 
är detta drag som gjort mig betänksam ” , konkluderade Engberg.17 Även om 
Toller aldrig näm ndes vid nam n i Engbergs anförande, torde ingen ha svävat i 
tvivelsmål om syftningen.

På Engbergs sida slöt två högerpartister upp, den schartauanske pastorn Per 
Pehrsson och den m er nam nkunnige chefredaktören för NDA, Leon L jung
lund. Den sistnäm nde hävdade med stor emfas att det var en kunglig och stats
understödd teater ovärdigt a tt fram föra ett stycke som Tollers, vilket ” ingentig 
/h a r /  med äkta konst att göra” och som dessutom är ” falskt och d um t” . L jung
lund antydde vidare att pjäsen borde ha stoppats genom ett ingripande från 
sta tsm akten.18 Det ansvariga statsrådet, ecklesiastikm inister Johan Almkvist
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tillbakavisade k ritiken  m ot regeringen genom att hänvisa till teaterns själv
ständighet i konstnärliga frågor. H an ansåg in te  heller a tt det fanns skäl a tt 
kategoriskt fördöm a Tollers dram a. På honom  hade det verkat ”närm ast som 
en predikan, som m aning a tt stanna och fråga: vart bär det hän? Att vissa av de 
scener, som där förekom m a, på en och annan kunna utöva en viss stötande in 
verkan, vill jag icke bestrida, m en a tt fö rklara, a tt stycket i sin helhet är u r k u l
tu re ll synpunkt förkastlig, kan jag för m in del in te” .19

Riksdagsdebatten väckte stor uppm ärksam het i pressen. Den något över
raskande sam stäm m igheten m ellan h errarn a  Engberg, Pehrsson och L jung
lund ägnades några ironiska kom m entarer bl a i e tt ledarstick i Stockholms 
Dagblad 30.4.1928. Dagens Nyheter (29.4) menade att Engberg genom sitt tal 
om teaterns bolsjevisering in te var värd e tt bättre  öde än a tt få pastor Pehrssons 
välsignelse. Social-Demokraten (29.4.) läm nade ett referat av polem iken men 
underlä t a tt göra ytterligare kom m entarer (se också StD 30.4.).

D ebatten tog ny fart på hösten 1928. A nledningen till detta var a tt Folkets 
Dagblad P olitiken, tillsam m ans med Stockholms K om m unistiska A rbetarkom 
m un, då arrangerade två abonnem angsföreställningar av Tollers d ram a för 
sina läsare respektive m edlem m ar. Som Gustav Johansson fram höll i en artikel 
några dagar efter den första abonnem angsföreställningen var dessa arrange
m ang på inget sätt un ika (FDP 3.10.1928). T idningen hade, med eller u tan  den 
lokala kom m unistorganisationens m edverkan, under flera års tid  abonnerat på 
föreställningar som den fu n n it vara värda a tt stödja och som den ansåg läm pa
de för en bredare arbetarpuhlik . Abonnem angen hade exempelvis gällt Georg 
Kaisers ovan näm nda Gas, den norske arbetar- och hem bygdsförfattaren Oskar 
Braathens Det stora barndopet (Vasateatern 1925), H erbert Grevenius Sonja (se 
ovan s. 39), Anatole Frances C ranquebille (Dram aten 1928) sam t John Mil
lington Synges Skuggan över dalen (The shadow of the G len, D ram aten 1927).20

FD P:s abonnem angsföreställningar hade tidigare in te  väckt någon kritik . 
D enna gång fann em ellertid  Svenska D agbladet (30.9.) anledning a tt i skarpa 
ordalag gå til lrä tta  med D ram atiska teatern :

Tyvärr måste det sägas, a tt statsscenen genom denna åtgärd har visat 
ett lika oväntat som opåkallat tillm ötesgående mot Stockholms kom
m unistiska arbetarkom m un /- - -/ för att hava k lara papper och m ar
kera sin självklart opolitiska, konstnärlig t objektiva ståndpunk t i en 
repertoariråga, som uppkallat åtskillig opposition med eko in i riks
dagens kam rar hade det givetvis varit klokare, om D ram atiska teatern  
avböjt sin m edverkan i ett eventuellt kom m unistiskt agitationsnum 
mer. Det duger verkligen icke, att en kunglig teater sätter sin hall
stäm pel på ett tilltag  av detta slag.

Nya Dagligt A llehanda försum m ade in te heller tillfälle t a tt på nytt få vädra sin 
m otvilja mot Tollers dram a och mot D ram atiska teatern . I ett första inlägg 
(30.9.) iron iserar tidn ingen  över teaterledningens ” alliance toute im m orale 
med själva bolsjevikpartiet” . I en följande förstasidesartikel är tonen hårdare. 
U ppsättningen sätts nu i sam band med K om interns nyligen fattade beslut att 
in tensifiera propagandaverksam heten i Sovjetunionens grannländer. D ram a
ten anklagas alltså ind irek t för a tt gå K om m unistiska In ternationalens ären 
den: ”Att denna propaganda får predikas för skolbarn och på statsteatern , kan 
endast förekom m a i Sverige. D etta är värre än ett bro tt av dem  som ha statens 
skydd sig an fö rtro tt — det är en dum het av ömkligaste slag” . (1.10.).

P artipo litisk t obundna Stockholm s Dagblad nöjde sig med att referera Sven- 
ka Dagbladets synpunkter (1.10.), m edan därem ot frisinnade Stockholms-
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Tidningen slöt upp bakom  sin konservative pressgranne. T idningen fann det 
ytterst u tm anande a tt D ram aten, denna ”kungliga, statsunderstödda och opoli
tiska in stitu tio n ” upp lå tit sina lokaler åt det ” in te rnatione llt organiserade 
landsförräderie t” (2.10.). Den svenska yttrande- och tryckfriheten  är vidsträck
ta re  än m ånga andra  länders, fram höll tidningens anonym e skribent. Bolsje- 
v ikpartiets u tny ttjande  av denna rättighet måste dock beklagas och mötas av en 
in tensifierad  upplysningskam panj om kom m unism ens illgärningar. Också för 
y ttrandefrihe ten  m åste vissa förbehåll göras. N är den landsförrädiska pro
pagandan, fortsatte tidningen, ”släppes in på en institu tion  som K. D ram atis
ka teatern  och sålunda b lir så att säga statsunderstödd, då tycka säkerligen de 
flesta b land oss a tt det går för lång t” .

Den borgerliga pressens anklagelser fick in te  stå oemotsagda. Gustav Johans
son tog i FDP 3.10. fasta på den fram förda uppfattn ingen , a tt en sta tsunder
stödd teater in te får ta parti för viss sam hällsklass’ politiska intressen. Enligt 
Johansson var det ju st detta D ram aten genom sin binding till en borgerlig 
k u ltu rtrad itio n  alltid  gjort. H an påpekade vidare a tt även arhe tarna betalar 
skatt till svenska staten och a tt det sålunda skulle vara d ju p t o rättfä rd ig t att 
u testänga arbe tarpub liken  från  den m öjlighet som stod öppen för alla andra 
skattebetalare, näm ligen att ”abonnera en föreställning med en sta tsunder
stödd teaters o rd inarie  program ” .21

K ritiken  mot dram atenledningen fick även teaterchefen E rik  W ettergren a tt 
u tfärda en kom m uniké som publicerades i ett antal stockholm stidningar (DN, 
StT m fl 2.10.). W ettergren tog här avstånd från  påståendet att Tollers dram a 
skulle vara ett bolsjevikiskt p ropagandanum m er och anslöt sig till den upp fa tt
ning om stycket innersta  m ening som ecklesiastikm inister A lmkvist givit u t
tryck för i riksdagsdebatten tid igare på året. Beträffande de aktuella arrange
m angen — FD P:s abonnem angsföreställningar — förklarade W ettergren att 
han varit bunden  av ett löfte som förutvarande teaterchefen Tore Svennberg 
givit tidn ingen , samt vidare att ett avslag vore om öjligt då ”D ram atiska teatern  
i sin egenskap av en fu llt opolitisk institu tion  knappast kan utöva censur be
träffande de program , som bjudas dess abonnen ter” . A rrangörerna hade också 
givit betryggande garantier, förklarade W ettergren, för a tt ” inga uttryck för 
politiska känslor” skulle förekom m a under eller i sam band med föreställning
arna.22

W ettergren berörde den nästan årslånga polem iken kring Tollers dram a i yt
te rligare ett sam m anhang. Med adress till vissa riksdagsm än och jou rnaliste r 
förklarade han i Stockholm s Dagblads nyårsenkät 31.12.1928 att det var hans 
förhoppning, att teatern  under det kom m ande året ”u tan  a tt okvädas för poli
tisk d rän g tjän st” m åtte få fullgöra en av sina viktigaste uppgifter, näm ligen att 
”uppstä lla  tidens b rännande problem  till heskådan och diskussion” .

D ebatten kring D ram atens uppsättn ing  av H oppla, vi lever! och de två abon
nem angsföreställningarna på hösten 1928 har av flera skäl h är ägnats sto rt u t
rymme. Den har sitt intresse i sam m anhanget eftersom  den så k la rt visar vilket 
m otstånd även ett m åttlig t rad ika lt sam hällsdram a kunde möta. De liberala, 
socialreform atoriska varian terna fick i a llm änhet ett välvilligt m ottagande. 
Tollers uppgörelse med den borgerliga världsordningens irra tio n a lite t väckte 
därem ot en storm  av förbittring .

A tt reak tionerna blev häftiga torde inte enbart bero på innehållet i dram at. 
Förberedelserna för det s k ”kosackvalet” 1928 hade skärp t m otsättn ingarna 
m ellan det borgerliga lägret, socialdem okraterna och kom m unisterna. SKP:s
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valfram gångar — en ökning från  sex till nio m andat — höjde knappast to le
ransnivån. Tollers ställningstagande för kom m unism en, hans aktiva engage
m ang i den kortlivade Bayerska socialistiska rådsrepubliken  1919 och hans där
på följande fängelsevistelse to rde också ha varit väl kända i Sverige. O m stän
digheter som dessa, tillsam m ans med den uppm ärksam het som de svenska 
kom m unisterna ägnade honom , bidrog givetvis till a tt göra T oller till persona 
non grata i vissa kretsar. K ritiken  av hans dram a måste alltså till en del tolkas 
som ett försök a tt m isstänkliggöra de politiska ideal som Toller personligen 
företrädde.

Det är vidare påtagligt a tt Hoppla. . .  bedömdes på helt o lika sätt beroende på 
vilka sam m anhang det förekom  i. V arken SvD:s eller StT:s recensenter hade 
fu n n it anledning att ta avstånd från  pjäsens politiska tendens. Samma tidn ing
ars politiska skriben ter karakteriserade em ellertid  FDP:s abonnem angsföre
stä lln ingar som kom m unistiska agitationsnum m er och fora för landsförrädisk 
propaganda. På en litte rä r experim entscens repertoar var stycket acceptabelt. 
N är nationalscenen för en dag förvandlades till arbe tarteater ansågs dram at 
därem ot utgöra politisk t sprängstoff. Så länge Tollers antiborgerliga för
kunnelse rik tade sig till en i huvudsak borgerlig försam ling kunde den to lere
ras. Vändes den till arbetarklassen och alltså gav borgerlighetens huvudfiende 
vapen i händerna, var den in te  längre tillåtlig .

Av stort p rincip iellt intresse är den k ritik  som flera av borgerlighetens tales
män rik tade m ot D ram aten som institu tion . Såväl NDA, SvM, SvD som StT u n 
derströk kraftig t a tt D ram aten var en statsteater, ekonom iskt understödd av 
allm änna medel och därm ed också understä lld  regeringens och riksdagens kon
tro ll. De borgerliga opin ionsb ildarna drog av detta påpekande slutsatsen, att 
teatern  borde vara politisk t neu tra l i sin verksam het, på sam m a sätt som andra 
delar av statsapparaten , exempelvis äm betsverken, ordningsm akten och dom 
stolsväsendet, var det. D enna uppfattn ing  delades uppenbarligen både av E rik 
W ettergren och Gustav Johansson. Den förstnäm nde betonade i sin kom m u
niké a tt D ram aten var en ”fu llt opolitisk in stitu tio n ” och således in te  kunde 
särbehandla vissa grupper eller organisationer. Johansson fram höll å sin sida, 
att teatern  borde tillgodose alla sam hällsklassers ku ltu re lla  behov och in te  som 
nu, enbart borgarklassens. Den grundläggande åsiktsskillnaden m ellan å ena 
sidan de näm nda tidn ingarnas skriben ter och å den andra W ettergren och 
Johansson gällde alltså teaterns agerande i det aktuella fallet. De förra m enade, 
a tt D ram aten genom att spela Hoppla, vi lever! frångått principen om politisk 
neu tra lite t och kom m it a tt understöd ja kom m unisternas propagandaverk
samhet. De senare förnekade alltså a tt så varit fallet.

Borgerlighetens k ritik  är på denna pun k t uppenbart motsägelsefull. Å ena si
dan gör den alltså gällande att D ram aten skall vara helt opolitisk i sin verksam 
het och k landrar teatern  för att ha b ru tit mot denna huvudregel. A den andra 
tilldelar man de facto D ram aten vissa politiska uppgifter. T eaterledningen har 
enligt NDA en del i ansvaret för ”statens skydd” . Genom att sanktionera en 
förm ent statsfientlig  ( d v s  kom m unistisk) verksam het har den försum m at sina 
p lik ter i det ideologiska försvaret. En liknande tvetydighet kom m er till u t
tryck i StT:s inlägg. Tryck- och y ttrandefriheten  är dem okratiska principer 
som det gäller a tt slå vakt om, m enar tidningen. N är nationalscenen används* 
som forum  för kom m unistisk propaganda h ar dock dem okratin  m issbrukats. 
Med andra ord: tryck- och y ttrandefrihe ten  gäller ej antiborgerlig  och anti- 
kapitalistisk åsiktsspridning.
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B akgrunden till denna motsägelsefulla argum entering torde vara a tt söka i 
den borgerliga sam hällsteorins to lkn ing  av statens politiska funktion  och an 
svar.23 Enligt det synsätt som utvecklades av upplysningserans s k kontrakts- 
teoretiker (Hobbes, Locke, Rousseau m fl) ä r statens prim ära uppgift a tt vara 
en sam m anhållningsfaktor, vilken reglerar sam hällets jäm nvik t genom att 
balansera m otstridiga sam hällsintressen mot varandra. Statsvetare av senare 
årgångar bar på grundval av denna tes hävdat, a tt statsapparatens organ lyder 
under varje sam hällets konstitu tionella regler, men a tt de är självständiga i för
hållande till de politiska instanserna och ej får dirigeras av partiku lära  politis
ka intressen. T ill statens sam m anhållande och förm edlande funktion  kom m er 
också uppgiften a tt verka som ” nattväk tare” , d v s  a tt kontro llera a tt sam
hällets ”o rdning” som helhet upp rä tthå lls .24 Detta sker genom att staten med 
hjä lp  av sina skilda organ uppm ärksam m ar och avvärjer alla hot mot sam 
hällsordningen, oavsett från  vilka håll de kom m er. Det är alltså statens sak a tt 
skydda sam hället mot alla slag av subversiv verksam het, antingen denna har 
handgrip lig  eller ideologisk karak tär. Att denna uppgift in te  alltid  låter sig för
enas med dem okratins krav på tryck- och y ttrandefrihe t är lä tt a tt inse. Tanken 
på statens ” nattväktaransvar” g rundar sig på föreställningen a tt det i varje 
dem okratisk t sam hälle råder en grundläggande intressegem enskap om sam 
hällets politiska och ekonom iska organisation. En grupp som förnekar dessa ge
m ensam m a grundvärderingar och exempelvis önskar ersätta den existerande 
(kapitalistiska) p roduktionsordningen med en annan , kom m er med nödvändig
het att uppfattas som subversiv och statsfientlig. I opposition m ot den borgerli
ga statsteorin  b rukar också m arxister hävda, a tt det borgerliga sam hällets stat 
är en klasstat, a tt dess främ sta uppgift är a tt bevara den bestående ordningen 
och a tt garantera betingelserna för fo rtsatt kapitalistisk produk tion .25

Den k ritik  som främ st högerm än och liberaler 1928 rik tade mot D ram atiska 
teatern  har tydliga beröringspunkter med den borgerliga statsuppfattn ingen. 
Från flera håll fram fördes åsikten att teatern utgjorde en del av statsapparaten 
och att detta ålade den politisk neu tra lite t. Av samma skäl hade D ram aten ett 
speciellt politiskt ansvar, vilket den i det ak tuella fallet svikit genom u n d er
låtenheten  att stävja kom m unisternas m ullvadsarbete och statsfientliga pro
paganda.

T ill denna uppenbarligen spridda uppfattn ing  om D ram atiska teaterns sam 
hälleliga position b lir det anledning att återkom m a i sam band med den fö ljan
de analysen av V ärnlunds Den heliga fam iljen. Det positiva m ottagande detta 
sam hällsdram a fick vid prem iären på D ram aten 1932, in te m inst av den borger
liga k ritikerkåren , skulle delvis kunna förklaras mot bakgrund av det här förda 
resonemanget. Om D ram aten kan betraktas som en del av statsapparaten  så 
måste detta förhållande också påverka bedöm ningen av skådespelets politiska 
funktion i den specifika historiska situation  då det uppfördes (se vidare nedan 
s. 141).

A rbetarnas teaterkom m itté
D ebatten kring Tollers dram a visar med vilken k raft borgerlighetens talesm än 
slog vakt om den egna klassens hegemoni över det ku ltu re lla  u tbudet. T illkom 
sten av A rbetarnas T eaterkom m itté, vilken följande avsnitt skall behandla, u t
gör ett försök a tt påverka de rådande m aktförhållandena. Att organisationen
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bildades ju st 1931 torde in te  vara någon tillfällighet. Som vi kunde konstatera i 
det föregående kapitlet reste vänstern detta år kravet på konstens engagemang 
med förnyad kraft. Den fram vällande depressionsvågen torde ha b idragit till 
detta och också till a tt frågan om teaterns sociala ansvar väcktes på nytt. Folk
teatern  var enligt fleras uppfattn ing  in te längre svaret på tidens fordringar. 
A ndra och kraftfu llare  insatser var påkallade.

Den 14 maj 1931 arrangerade Stockholms A narkistiska förening ett d iskus
sionsmöte i K lara Folkets hus över äm net ’A rbetarna och tea te rn ’. Avsikten var 
uppenbarligen a tt försöka åstadkom m a fö rändringar av storstadens teaterliv  i 
önskvärd, progressiv rik tn ing. P å det välbesökta m ötet fanns represen tan ter för 
teateretablissem anget såsom dram atenchefen E rik  W ettergren och Skådeba
nans tidigare överhuvud, F red rik  Ström . Den ’unga litte ra tu re n ’ hade också 
m ött upp i sto rt antal. D är fanns bl a Eyvind Johnson, V ilhelm  Moberg, Ivar 
Lo-Johansson, A rtu r Lundkvist, H elm er G rundström , E rik  Asklund och Gus
tav Sandgren. Den radikala in telligensian företräddes vidare av clartéisterna 
A rnold L jungdal och Nils Beyer.26

Beyer inledde m ötet med ett anförande, i vilket han  konstaterade a tt teatern  
nu stod i borgerlighetens tjän st och att denna klass gjort teatern  till e tt kapi
ta listisk t spekulationsobjekt. Talaren  kritiserade vidare den borgerliga esteti
kens strik ta  gränsdragning m ellan konst och propaganda. Dessa båda storheter 
är oskiljaktigt förenade, m enade Beyer. För a tt kunna bli av verklig betydelse i 
dagens sam hälle måste teatern  erkänna detta faktum . I Ljungdals efterföljd 
(jmf. ovan s. 37) vände sig Beyer också mot de trad itionella  folkteateridéerna. 
I stället för en klassmässigt obestäm d ” folkets” teater ville Beyer se en arbe tar
nas egen teater, en teater som vågade bekänna färg och som både kunde ge u t
rym m e för den u tländska radikala sam hällsdram atiken och utgöra basen för en 
ny svensk d ram atik  av samma karak tär och anda. Bland utländska dram atiker 
som Beyer önskade se uppförda på en blivande arbe tarteater näm nde han bl a 
Upton Sinclair, Maxim G orki och E rnst Toller (jmf. ovan s. 38).

E rik Ö hm an, riksdagsm an för K ilbom skom m unisterna, var andre talare. 
H an förklarade sig vara skeptiskt inställd  till m öjligheterna a tt skapa en ny ar
betarteater i Stockholm och m enade a tt en arbetardom inerad  publikorgani
sation vore m er realistiskt. En sådan arbetarnas teaterförening, hävdade han, 
skulle som uppgift ha att försöka driva fram  en socialt medveten repertoar på 
de existerande privat- och sta tsteatrarna sam t att arrangera abonnem angsföre
stä lln ingar för sina m edlem m ar. F red rik  Ström  gick i huvudsak på samma lin 
je  som öh m an . Att starta  en arbetarnas egen teater vore ekonom iskt om öjligt, 
m enade han. D ärem ot kunde m an med fördel organisera abonnem angsföre
ställn ingar på de socialt och konstnärlig t intresseväckande pjäser som fanns på 
stockholm steatrarnas repertoar. Som exempel på skådespel vilka uppförts t i
digare och som han  ansåg vara värda ett erkännande näm nde Ström  H oppla, vi 
lever!, M ännen vid fronten och Vid 37:e gatan.27

T idningen B rands chefredaktör C. J. B jörk lund  m enade i sitt inlägg, a tt en 
propagandakom m itté borde tillsättas, vilken närm are kunde undersöka m öj
ligheterna för a tt skapa en arbe tarteater, a lternativ t en publikorganisation och 
därefter sam m ankalla till e tt nytt möte. För detta förslag stannade också delta
garna. Mötet avslutades med att en kom m itté konstituerades, i vilken F redrik  
Ström , Nils Beyer, A rnold L jungdal, C. J. B jörklund och bokförlaget Federa
tivs chef, Ragnar Johansson invaldes.

I två a rtik la r som infördes i Social-Demokraten några veckor efter dis
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kussionskvällen i K lara Folkets hus (4.5. o 6.5.) anknöt lyrikern  H elm er 
G rundström  till de synpunkter som fram förts i debatten. G rundström  fram 
höll a tt två p rincip iellt skilda s tåndpunk ter där konfronterats. En falang hade 
d riv it kravet på en renodlat socialistisk teater med tyngdpunkten lagd på agita
tion och propaganda. En annan hade fört fram  det m er m oderata förslaget, a tt 
a rbe tarna borde intressera sig för och stödja sam hällskritisk  och -debatterande 
d ram atik  även om den in te  innehöll någon k la rt socialistisk tendens. G rund 
ström  u tta lade sitt stöd för den senare linjen. H an uttryckte sitt m isstroende 
mot föreställn ingarna om en renodlat p roletär k u ltu r (jmf. ovan. s. 31) och 
m enade a tt arbetarklassen borde tillvarata och vårda de ku ltu rska tte r som 
fram bringats under tid igare historiska epoker.

Också teaterledaren och -debattören B rita von H orn tog till orda med an
ledning av k laram ötet (SocD. 28.6.). Hennes inlägg form ade sig till en svidande 
v idräkning med det konventionsbundna och allm änt konservativa teaterlivet i 
Stockholm. För att kom m a u t u r återvändsgränden var det enligt hennes me
ning nödvändigt a tt satsa på en ny typ av dram atik . ”Dram ats begrepp måste 
utvidgas” , skriver hon, för att det skall kunna bli ”ett k raftig t vapen i tjän st för 
den sociala upplysningen, om värderingen, nydaningen, fram åtsk ridandet” . 
K arakteristisk t för den lilla grupp av m oderna dram atiker som anpassat sig till 
den nya tidens krav är, hävdar von H orn,

att de i så gott som varje fall välja sina äm nen i dagens sociala och 
politiska händelser. Deras uppgift ligger i försöken till to lkning av 
sam hällets strävan och mål. Problem en de företrädesvis syssla med 
röra sig oftast kring  det m änskligas konflik t med gällande in stitu 
tioner och m änniskoviljornas s tr ia  med rådande förhållanden. De gå 
in för att nyskapa rättsbegreppen. Deras patos är in te längre senti- 
m entalt-individualistisk t, deras användande av scenen syftar högre, 
de äro genomglödgade av n it att vilja h jälpa till att klarlägga vad aen 
nya m oralen och aen nya sam hällsorienteringen betyder tor m änn i
skosläktet.

På en punk t är von Horns kraftfu lla  lovtal till det nya sam hällsdram at sam 
stäm m igt med G rundström s m er lågm älda betraktelse. Det de anser viktigt är 
den ärliga viljan a tt i d ram atisk  form  genomlysa det kom plicerade sam hälls
m askineriet, a tt självständigt ta ställning till nuets b rännande problem  för att 
därm ed låta d ram at bli ett medel i sam hällsom vandlingen. Sam hällsanalysen 
och dram atikerns ställningstagande behöver därem ot inte nödvändigtvis ha 
socialistisk prägel för att vara värdefull. Det avgörande är att problem en sätts 
under debatt. Den k u ltu rrad ika la  inställn ingen, som i första hand von H orn 
gör sig till tolk för, är alltså besläktad med 80-talets, det ” m oderna genom brot
te ts” litteratursyn. Även om hon m enar a tt den nya tiden ställer nya krav på 
d ik tarna, är deras uppgift i grunden densam m a som tidigare, näm ligen a tt med 
kritisk  blick betrak ta sam tiden och påvisa dess b riste r.28

I m itten  av ju n i hade den på k laram ötet tillsa tta  propagandakom m ittén u t
stakat rik tlin je rn a  för den kom m ande verksam heten. U nder nam net A rbetar
nas teaterkom m itté u tfärdade den e tt upprop där det inledningsvis fö rk lara
des, a tt p lanerna på att skapa en arbe tarteater tills vidare skrinlagts: ”Väl in 
seende a tt ett sådant företag kräver om fattande anstalter, och att m otståndet 
in te m inst ligger i en bland arbe tarna själva ganska u tbredd  likgiltighet för tea
terfrågor, ser kom m ittén  sin närm aste uppgift i a tt b land arbe tarna propagera 
arbetarteaterns idé” . D etta innebär, sägs det vidare i uppropet, a tt kom m ittén 
bör ”tillvarataga förefintliga ansatser till konstnärlig t stark och socialt me
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ningsfull d ram atik” såväl på de statliga tea tra rn a  som inom  ”den m erkantila  
tea te rku ltu rens ram ” .

De konkreta arbetsuppgifter A rbetarnas T eaterkom m itté (ATK) uppställde 
för sig var 1) a tt verka för e tt ökat intresse från arbetarnas sida gentem ot Skåde
banan, 2) att underhand la  med vissa stockholm steatrar om uppsättn ingar av 
socialt och konstnärlig t värdefull d ram atik  mot garan tier från ATK om köp av 
abonnem angsföreställningar, 3) att propagera för en fö rbättrad  och utökad 
skolteaterverksam het, a tt 4) knyta kontak ter med am atörteatergrupper inom  
och utom  ABF sam t 5) att driva propaganda för ATK:s kultur- och teatersyn i 
arbetarpressen (SocD. 15.6.1931; jm f. B rand n r 26 1931).

Sam tidigt som aktionsprogram m et offentliggjordes, försökte kom m ittén byg
ga upp en fastare organisatorisk bas för den fortsatta verksam heten. Till e tt dis
kussionsm öte inbjöds represen tan ter för Stockholms lokala sam organisation 
(syndikalisterna), den lokala fackliga centralorganisationen (LO), ABF och 
Skådebanan. Några av dessa kom också a tt ingå i den utvidgade teaterkom 
m ittén .29

De storvulna p lanerna på a tt skapa en ny teater för arbe tarpub liken  hade 
alltså fått avföras från  dagordningen. Istället för att skapa nya in stitu tioner in 
rik tade sig ATK på att försöka u tny ttja  och påverka redan befintliga. Att kom 
m ittén  påtog sig uppgiften att stim ulera arbetarnas intresse för Skådebanan 
och a tt en represen tan t för denna organisation kom att ingå i ATK är något 
överraskande. Det ligger näm ligen nära till hands att uppfatta tillskapandet av 
ATK som ett underkännande av Skådebanans verksam het. I likhet med sin 
föregångare avsåg ju  teaterkom m ittén  a tt dels fungera som en publikorgani
sation, dels som en propaganda- och upplysningsbyrå. Skådebanan hade sin 
viktigaste m ålgrupp i arbetarklassen. ATK vände sig mot samma håll.

P ropagandaarbetet och arrangem angen av abonnem angsföreställningar blev 
de dom inerande inslagen i ATK:s verksam het. I ju li kunde kom m ittén m ed
dela att den ingått avtal med E km anteatrarna för den kom m ande höstsäsong
en (SocD. 4.7.1931). ATK förband sig att abonnera på två föreställningar, en av 
Carl Zuckmayers Skom akarkaptenen från Köpenick och en av Hans Clumbergs 
U ndret vid Verdun. Att de första kontak terna knöts med detta teaterkon
sortium  kan ha berott på att P er L indberg var dess konstnärlige ledare. Folk
teaterentusiasten Lindberg hälsade tillkom sten av ATK med stor tillfred- 
ställelse, trots att ju st fo lk teatertanken k ritiserats skarpt av vissa kom m itté
m edlem m ar (se intervju med L indberg i A rbetaren 14.7.1931).

ATK uppvaktade också andra teatrar. I ett brev till D ram aten 15.7.1931 p re
senterade organisationen sig och bifogade dessutom  en lista på e tt antal dram er 
som den önskade se uppförda på teaterns repertoar. Skulle de fram förda önske
målen om pjäser villfaras så, försäkrar brevskrivarna, ”skall kom m ittén ener
giskt propagera för desam m a inom  arbetarorganisationerna” .

Bland pjäsförslagen förekom m er titla r  som tidigare figurerat i debatten och 
även några stycken som tidigare spelats i Stockholm , näm ligen Tollers Hoppla, 
vi lever!, Rices vid 37:e gatan och Brechts Tolvskillingsoperan. Utöver det 
näm nda representeras Toller av ytterligare två skådespel, Die M aschinen
stürm er och Feuer aus den Kesseln samt Brecht av ytterligare ett, T rom m eln in 
der Nacht. B land något äldre d ram atiker förekom m er vidare G erhart H au p t
m ann (Vävarna), George B ernhard  Shaw (W idower’s houses och Arms and the 
Man), John Galsworthy (Strife), Rom ain Rolland (Danton) och Maxim Gorki 
(Fienderna). Av yngre anglosaxisk d ram atik  efterlyses vidare Eugene O’Neills
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Ludna gorillan (The hairy ape), Upton Sinclairs S jungande fängelsefåglar 
(Singing ja ilb irds) och C. K. M unros The Rum our. Endast två svenskspråkiga 
d ram atiker finns med i förteckningen, näm ligen Hagar Olsson med S.O.S. sam t 
A rnold Ljungdal med M orgonrodnad och den otryckta kom edin Tungvikt (se 
nedan s. 54).

De föreslagna skådespelen kan samtliga rubriceras som social problem 
dram atik  eller sam hällsdram atik. F lera av dem  sk ild rar proletära  m iljöer eller 
behandlar arbetarrörelsens politiska kamp.

Ingen av de föreslagna pjäserna kan dock betecknas som renodlade agita
tions- eller propagandastycken. ATK:s represen tan ter gjorde sig säkert in te  hel
ler några illusioner om nationalscenens intresse för sådan dram atik .

För att finansiera kom m ande evenemang och för a tt göra organisationen 
känd arrangerade ATK i m itten av augusti en tvådagars teaterfest på Skansen 
med P er L indberg som huvudtalare.30 I sitt anförande fram förde L indberg iro
niskt nog sin tveksam het inför en av teaterkom m itténs grundsatser, näm ligen 
den att teatern  måste vara socialt in rik tad  och käm pa för bestäm da politiska 
mål.

”Vad teatern  har att b ju d a” , menade Lindberg, ”är en d ik t, någonting som 
en dik tare fångat ur sitt h jä rta , sin h järna , någonting han upplevat, m ött eller 
dröm t, i varje fall något som han vill visa sina m edm änniskor.” Teatern har 
också en annan dim ension, fortsatte talaren . Teater är arbete, pengar, organisa
tion, tålam od och kraft till ett evigt sökande. ”Det är resu ltate t av detta kollek
tiva arbete, som publiken sitter och väntar på a tt få del utav, när den är på tea
tern. Under sådana förhållanden är det icke huvudsaken, huruvida teatern 
är social eller e j” . L indberg m enade dock att det är teaterns skyldighet a tt för
söka spegla arbetarklassens liv och verklighet. Teatern måste gestalta problem  
som in tresserar arbetarna och skildra arbetarm iljöer. D etta innebär dock in te  
att en teater för arbetarna enbart skall behandla sociala och politiska problem . 
Även arbetarna, hävdade Lindberg, ha behov av förströelse, av näring för fan ta
sin, av lek, saga och dikt. Mellan Beyers klassmedvetna och agitatoriska arbe- 
tarscen och Lindbergs teater för folkets nytta och nöje är det som synes ett långt 
steg.

De stridiga uppfattn ingarna om den sociala teaterns mål och in rik tn ing  kom 
också k la rt till u ttryck i den ” intervjukom edi i en ak t” som den socialdemo
kratiska kvinnorörelsens huvudorgan M orgonbris publicerade i sitt augusti
num m er 1931. Deltagare i spelet var Nils Beyer från ATK, Gösta M. Bergm an, 
sekreterare i ABF:s teaterkom m itté, samt G unnar M almberg, sedan 1930 Skå
debanans direktör. Beyer drev här åter teserna a tt fo lk teatertanken är överspe
lad och att en fram tida arbe tarteater måste ha en k lart socialistisk in rik tn ing . 
För Bergm an var arbe tarteater en verksam het för och av arbetare, således en 
arbetardom inerad  am atörteater. M almberg m enade å sin sida och i L indbergs 
efterföljd, a tt teater publiken in te  endast vill se sociala problem  gestaltade på 
scenen u tan  att den också söker vila och förströelse. M eningsskiljaktigheterna 
till trots ansåg sig de tre  herrarna  arbeta för sam m a mål. M almberg betonade 
att han hälsade tillkom sten av A rbetarnas Teaterkom m itté med tillfreds
ställelse och tolkade den som ett tecken på växande teaterintresse. Den in 
rik tn ing  mot saklig problem dram atik  som Beyer förespråkat låg helt i lin je 
med m ålsättningen för ABF:s teaterkom m itté, försäkrade Bergman.

Efter dessa förspel och förpostfäktningar kunde ATK:s egentliga verksam het 
börja. U nder hösten 1931 och våren 1932 u trä ttade  också teaterkom m ittén  i
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stort sett vad m an utlovat i sitt aktionsprogram . De båda varslade abonne
m angsföreställningarna på E km antea trarna kom till stånd. ATK fungerade 
dessutom som m edarrangör av en abonnem angsföreställning av Storken på 
B lancheteatern .81 Sannolikt var det efter påtryckningar från ATK som sam m a 
teater delade u t ett antal frib ilje tte r till arbetslösa personer i Stockholm  (se 
SocD. 2.11.1931). På våren 1932 arrangerade teaterkom m ittén  också en abonne
m angsföreställning av V ärnlunds Den heliga fam iljen (jmf. nedan).

A m bitionen a tt arbeta för en förbättrad  och utvidgad skolteaterverksam het 
realiserade ATK genom att ordna ett par diskussionsm öten i K lara Folkets hus 
samt genom att uppvakta ansvariga skolm yndigheter i Stockholm (referat av 
m ötena i SocD. 25.9 och 22.10, se också SocD. 6.10.1931).

Y tterligare inform ation om det sociala dram at spreds genom artik la r och en
käter, vilka tillkom  genom ATK:s försorg och spreds genom Stockholms A- 
press (i första hand Social-Demokraten och A rbetaren). Utöver de ovan näm nda 
uppsättn ingarna på E km antea trarna (Skom akarkaptenen från  Köpenick och 
U ndret vid V erdun) uppm ärksam m ades på detta sätt Duschinskys S tatister och 
författarparet S tuarts 9 till 6.32

I tidskriften  Fönstret utspelades på våren 1932 en anim erad debatt om ATK:s 
verksam het m ellan Nils Beyer och A. G unnar Bergm an, freelancejournalist 
och sederm era A ftontidningens ku ltu rred ak tö r.33 Bergm an var på flera punk
ter skarp t k ritisk  mot teaterkom m ittén . H uvudanledningen till att han tog till 
orda var dock det ointresse som ATK enligt hans m ening visat V ärnlunds Den 
heliga fam iljen. ”H ar det någonsin på svensk scen spelats ett renhårigare , ä rli
gare och sannare arbe tard ram a?” , frågade Bergm an och ville vidare av Beyer 
veta varför ATK in te arrangerat något abonnem ang av föreställningen.

I sin replik  m eddelade Beyer a tt en abonnem angsföreställning faktisk t var 
planerad till slu tet av mars. Att den d rö jt så länge (Den heliga fam iljen hade 
prem iär 3.2.) förklarade Beyer med att U ndret vid V erdun haft prem iär samma 
dag och att kom m ittén långt tid igare beslutat stödja denna uppsättning. Dess
utom , fram höll Beyer, hade ATK försökt hålla intresset för V ärnlunds dram a 
vid liv genom att införa ”osignerad propaganda” i Stockholm s arbetarpress.

I sitt andra inlägg återkom  Bergm an till den principfråga han tidigare ställt, 
näm ligen rik tlin je rn a  för ATK:s repertoarurval. Beyer svarade med att näm na 
ett antal enligt hans m ening fullödiga pro letärdram er, vilka ATK skulle vilja 
se uppförda på svenska scener. Med några få undantag  sam m anfaller Beyers 
uppräkning  med den pjäslista som ATK tidigare tills tä llt D ram aten (jmf. ovan 
s 50f).

A bonnem angsföreställningen av V ärnlunds Den heliga fam iljen tycks ha 
varit den sista som ATK arrangerade. Under våren 1932 b lir  upplysningarna i 
pressen om teaterkom m ittén  alltm era tunnsådda, för a tt snart helt upphöra. 
Enligt vad Nils Beyer m eddelat upplöstes också ATK vid denna tidpunk t. Vissa 
ekonom iska oegentligheter från  ett par av kom m itténs ledande represen tan ter 
orsakade in re strid igheter som gjorde vidare arbete om öjligt.34

ATK:s kortlivade verksam het ledde in te  till några storstilade konkreta resul
ta t u tan  har sitt främ sta intresse som e tt symptom på det tilltagande intresset 
för den socialt engagerade teaterkonsten  u nder det tidiga 30-talet. Teaterkom 
m ittén  u ttrycker därigenom  sam tidigt en vilja att påverka det stockholm ska 
teaterlivet, både vad det gäller repertoarval och publiksam m ansättning. Föga 
överraskande tas in itia tivet av personer som stod den rad ikala  vänstern nära. 
Kravet på konstens sam hälleliga engagem ent är grundläggande i ATK:s arbete

52



liksom det är det i vänsterns estetik. T eaterkom m ittén  fram står också som ett 
bevis på den svenska vänsterns relativa svaghet. Av de ursprungliga storvulna 
p lanerna på a tt skapa en teater för arbetarklassen blev intet. ATK förm ådde 
in te heller vinna något gehör för tankarna på teatern  som ett redskap i klass
kam pen. Den radikala fronten splittrades snart upp. Vid Beyers, L jungdals och 
B jörklunds sida ställde sig represen tan ter för A.B.F. och Skådebanan. Skillna
derna m ellan den sistnäm nda organisationen och ATK m inskade snabbt. Tea
terkom m ittén  blev en publikorganisation i Skådebanans efterföljd, med av
seende på m ålsättn ing och arbetsform er icke identisk men i alla händelser sin 
föregångare snarlik .

Den debatt som flam m ade upp om kring ATK är in tressant såtillvida som den 
utgör en provkarta över olikartade inställn ingar till den socialt engagerade tea
terkonsten. Det agiterande, entydigt socialistiska pro letärdram ats ta lan  fördes 
främ st av vänsterin tellektuella som Nils Beyer. I tendensdram at med dess k lara 
ställningstaganden och strävan efter att sätta tidens problem  under debatt såg 
B rita von H orn och H elm er G rundström  tidens lösen. F red rik  Ström , G unnar 
M almberg och P er L indberg var sam tliga välvilligt inställda till den samhälls- 
debatterande teatern  men fram höll a tt en teater för de breda massorna också 
borde ge u trym m e för den rena konstn ju tn ingen , för fantasi, saga och dikt. 
F o lk teateranhängaren L indberg ville se b ilder från  arbetarklassens liv och var
dag på scenen, dock in te  klasskamps- och agitationsdram atik. De kom m unistis
ka partio rganisationerna förhöll sig avvaktande. FD:s bevakning av ATK in 
skränkte sig till tre  kortare notiser (17.6, 17.8 och 25.9). Ny Dag uppm ärksam 
made, så vitt jag k u n n at finna, den in te  alls.

H ur Rudolf V ärnlund uppfattade värvet som sam hällsdram atiker skall 
behandlas i följande kapitel. Det förefaller dock vara rim lig t a tt i teaterdebat
ten 1931 se en bakgrund till hans genom brottsverk Den heliga fam iljen. V ärn
lunds skådespel uppfyller en rad av de krav på det m oderna sam bällsdram at 
som fram fördes i diskussionen. Det utspelas i arbetarm iljo , behand lar ak tuellt 
stoff och innehåller social problem debatt. Det ta r  stä lln ing i ett par av tidens 
frågor u tan  att i sin politiska förkunnelse därför bli u tm anande för huvud
delen av teaterpubliken . I motsats till de dram er som fram hållits som förebild
liga i debatten u tgår det dessutom  från  svenska förhållanden; från  inhem ska, 
aktuella politiska problem  och från en svensk h istorie trad ition .

Den heliga fam iljen fram står alltså som svaret på e tt från  flera håll a rtik u le
ra t önskem ål: ett ak tuellt svenskt sam hällsdram a. V ärnlund skrev verket u n 
der våren och som m aren 1931 och torde haft argum enten från den pågående de
batten  ringande i öronen. Det är vidare rim lig t a tt anta, a tt det är under in 
tryck av samma opinionsyttringar som D ram aten — efter att under ett decen
nium  ha refuserat e tt tjugotal dram er av V ärnlunds hand — på hösten 1931 be
slu tar an ta och uppföra hans skådespel.

Del svenska sam hallsdram at
M arken var beredd för V ärn lund  också i ett annat avseende. Aren närm ast före 
hans genom brott fram trädde näm ligen en rad  svenskspråkiga dram atiker, vil
ka alla i sina verk anknyter till ak tuella sociala och politiska problem  eller för
söker gestalta större sam hälleliga skeenden. D etta nya sam hällsdram a b lir i 
huvudsak en angelägenhet för en yngre författargeneration  och för skriben ter
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med politisk hem vist i det socialistiska lägret. Det tyska efterkrigsdram at tycks 
ha varit en viktig insp ira tionskälla för många av dem , detta i såväl form ellt som 
innehållslig t avseende. För andra har uppenbarligen det borgerligt-radikala ge- 
nom brottsdram at varit av betydelse. I vilken u tsträckning V ärnlund läst och 
tagit intryck av dessa nya svenskspråkiga d ram atiker är ovisst. Hans u tta lade 
misstro mot organisationen Clarté, i vilken flera av de aktuella författarna hör
de hem m a, kan ha lagt h inder i vägen för närm are  kontakter. I hans hrev ägnas 
ett par av dem några föga uppskattande kom m entarer.35

H erbert G revenius’ Sonja h ar redan näm nts (ovan s. 39). Som tid igare påpe
kats kan stycket karakteriseras som ett psykologiskt-etiskt problem dram a i 
vilket en öppen och fördom sfri inställn ing till sexualitet och samlevnad pred i
kas.

Sexual- och sam levnadsproblem en utgör det bärandet tem at också i de båda 
enaktare, Uppgörelse samt Simson och D elila som A rnold L jungdal publice
rade redan 1922 (i volymen Två kvinnospel). Uppgörelse d isku terar den dubbel
m oral som tillå te r m annen att ha för- eller utom äktenskapliga förbindelser och 
sam tidigt hylla den kvinnliga jungfru ligheten . Simson och Delila är uppbyggd 
kring två litte rä rt täm ligen u tnö tta  motiv: kärleken m ellan en m an av folket 
(Sixten) och en kvinna av börd (Karin) sam t konflikten m ellan m annens arbete 
(Sixtens konstnärsskap) och kvinnans kärlek.

Vid 20-talets början  tillkom  också Ljungdals år 1927 publicerade historiska 
fem aktsdram a M orgonrodnad.36 H andlingen utspelas i Tyskland vid tiden för 
det stora bondeupproret 1525. I s itt m anifesta innehåll är stycket alltså allt an 
nat än aktuellt. M orgonrodnad sk ild rar den religiösa reform ationen mot bak
grund av de häftiga klasstriderna m ellan å ena sidan adeln och prästerskapet 
och å den and ra  borgare, bönder och fö rindustrie llt p roletariat.

Trots att alltså M orgonrodnad utspelas i svunnen historisk epok fö rtjänar 
den a tt näm nas i sam m anhanget. Som historiskt dram a är det nydanande ge
nom sin m arxistiskt inspirerade h istorietolkning. Till skillnad från exempelvis 
Per H allström s G ustaf III (1918) eller E rnst D idrings Gustav II Adolf (1917) u t
pekas i L jungdals pjäs klasskam pen som historiens drivkraft. Det är klasserna 
och in te  de enskilda stora personligheterna som är huvudaktörerna i Morgon
rodnad. För den ku ltu rrad ika la  falangen fram stod detta synsätt som allt annat 
än musealt. Den m aterialistiska sam hällsanalysen var in te  inaktuell för att den 
tilläm pades på ett m edeltida historieförlopp.

Form ellt anslu ter sig M orgonrodnad till en trad ition  i vilken bl a det tyska 
S turm -und-D rangdram at och S trindbergs Mäster Olof in ta r nyckelplace
ringar. I ytterligare två, otryckta och förkom na, skådespel från  20-talet tycks 
Ljungdal ha kom m it sam tiden närm are  såväl med avseende på det explicita in 
nehållet som den yttre gestaltningen. Det ena, Rus, har sannolik t tillkom m it 
vid decenniets början  och tydligen under inflytande av den tyska expressio
nism en i allm änhet och av E rnst Toller i synnerhet.37 Det andra kända dram at, 
Tungvikt, insändes enligt teaterns d iariebok till D ram aten i slutet av 1930 
(28.10). I ett senare brev till samma adressat (15.7.1931, jm f. ovan s. 50) ru 
briceras det som en komedi i fyra akter. Om dram ats karak tär och innehåll ger 
samma källa bl a följande upplysningar: ”D enna socialt satiriska kom edi, som 
spelar i Am erika, hand lar om en boxare, om kring vilkens kam p med en neg
er om världsm ästerskapet händelserna gruppera sig. Satiren rik ta r sig mot box- 
ningsgeschäftet, representerat av boxarens m anager, som med sin flödande sva-
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da och kapitalistiska fram åtanda är typen för ’am erikanism en’ i dess mest vul
gära form ” .

Sin beundran  för de tyska expressionisterna och för Toller delade L jungdal 
med H agar Olsson, inflytelserik k ritik e r och in troduk tö r av in te rnationella  lit
te rära ström ningar.38 Med sin aktivistiska litteratursyn  och sin tro  på en vak
nande kollektivistisk livskänsla kom hon in te  bara som kritike r u tan  även som 
författare att slå ett betydelsefullt slag för det nya sam hällsdram at. Om förebil
den Toller och hans båda pjäser Masse Mensch och Die M aschinenstürm er 
skriver hon i essäsamlingen Ny generation (1925): ”Det är d ram er av denna art 
som givit en förflackad individualism  den hårdaste stöten. H är har den sociala 
tron  skapat vår tids moralplays och med dem  in le tt en ny epok i dram ats u t
veckling” (s. 145). Hagar Olssons egna dram er från 20-talet, H järta ts pantom im  
(1927) och S.O.S. (1928), är knappast epokbildande. Som försök a tt i dram ats 
form  gestalta några av tidens problem  är de därem ot aktningsvärda och in 
tresseväckande.

H uvudpersonen i H järta ts pantom im  (omväxlande benäm nd H an respektive 
Johannes) vinner högsta vinsten i ett lo tteri och ger sig u t för att söka lyckan. 
Johannes drabbas dock härigenom  av ” guldets förbannelse” och kom m er a tt 
förneka ” livets cen trum ” , d v s  h jä rta t och dess hem ligheter. U nder sin ja k t ef
ter lyckan finner han bara ensam het och ångest. Det är först när han ger upp 
sin rikedom  som han inser sanningen och återv inner sin själ: ”Jag såg nattens 
ansikte, jag hörde gatornas klagan. Jag vet vad det vill säga a tt vara m änniska. 
— Lyckan är en fånge i världen, bunden  av okänd hand. Alla h järtan  försmäk- 
tar. Endast den kan befria lyckan, som ger sitt eget h jä rta” (s. 82). Johannes för
lossas genom sin offerdöd. H an förlorar världen men vinner sin själ — så löser 
Hagar Olsson dram ats konflikt. Dess vaga ekonom ikritiska inslag leder aldrig 
fram  till någon genom förd samhällsanalys. H järta ts pantom im  är i första hand 
ett m onodram a, en själs utvecklingshistoria, och rik ta r in te sin k ritik  mot någ
ra konkreta mål, ekonom iska m aktförhållanden, sam hällsinstitu tioner, politis
ka intressegrupper eller dylikt.

S.O.S. är då något m indre abstrakt i sin sam hällskritik . Sum m ariskt å t
ergivet handlar dram at om h u r m ilitärkem isten  Doktor Patrick  en dag p lö t
sligt inser att hans stora uppfinning, giftgasen fosgen, kan leda till m änsklighe
tens förintelse. Insik ten  får honom  att förstöra sitt laboratorium  för a tt d ä r
igenom omöjliggöra y tterligare produktion av giftgas. D oktor Patricks revolt 
utlöser häftiga reak tioner på olika nivåer i sam hället: arbe tarna strejkar, aktie
kurserna faller och han själv utpekas som sam hällsom störtare och anarkist. På 
sin flykt undan ordningsm akten uppsöker han  den unga flickan Maria och ber 
om hennes hjälp. Maria fängslas av D oktor Patrick  och hans pacifistiska för
kunnelse. Hon lovar stödja och h jä lpa honom  i hans arbete med att ”öppna 
m änsklighetens ögon” (s. 49). Med Marias h jä lp  flyr Patrick  landet och sta rtar 
på annan plats sin väckelserörelse för fredens och det m ellanfolkliga sam arbe
tets sak. Maria gör upp med sin andligen förfrysta fader, läm nar hem m et och 
enro llerar sig i Patricks fredsarm é. Efter e tt år av underjo rd isk t arbete återvän
der hon till hem m et, på flykt undan  sina förföljare. Dessa spårar em ellertid 
snabbt upp henne. Far och dotter möts i ett kort ögonblick av försoning innan  
polisen för bort Maria.

Tendensen i dram at är in te  bara pacifistisk. I ett revyliknande m ellanspel 
berör det också de ekonom iska intressena i rustn ingsindustrin . Det vänder sig 
mot N ationernas Förbunds passivitet och mot den roll USA spelar inom  organi

55



sationen. Det pekar också på klasskam pens existens och antyder proletariatets 
historiska betydelse. Analysen är em ellertid  oklar och ofullgången. D oktor P a t
ricks stora straff- och förm aningstal i mellanspelets andra del, m ynnar u t i s lu t
satsen att sam hället kan förändras endast genom individuell m oralisk väckelse. 
Den kam p som förs m ellan nationerna och klasserna är, säger P atrick , endast 
”en återverkan i det yttre av drifternas spel i det inre. Där — i er egen själ, i er 
onda vilja och ert onda uppsåt — har ni att söka upphovet till m ord, krig och 
förstörelse” (s. 66).

L jungdal och H agar Olsson var båda aktiva m edlem m ar av Clarté. B land 20- 
talets svenskspråkiga sam hällsdram atiker finns ytterligare en välkänd repre
sentant för sam m a organisation, näm ligen Ebbe Linde. L inde debuterade 1924 
med diktsam lingen Bräsch och blev samma år m edlem  av Clartés göteborgs- 
avdelning. D etta år började han också m edverka i organisationens tid sk rift och 
förekom därefter regelbundet i dess spalter. På Brands förlag utgav Linde 1930 
debattskriften  B rott och straff, i vilken han med argum ent häm tade från d ju p 
psykologin p läderar för strafflagens avskaffande. L inde driver här vidare tesen 
att det allm änna rättsm edvetandet, och därm ed också rättskipningen, är ge
nom syrat av klassintressen, prim itiva vedergällningsinstinkter sam t en rad 
andra outtalade och m er eller m indre obskyra motiv.39

Det året därpå publicerade dram at B rudsporre gestaltar några av de pro
blem som Linde behandlat i sin debattskrift. Skådespelet består av två avdel
n ingar, varav den första sk ild rar förhistorien till och förövandet av ett brott. 
Den senare delen utspelas i ett rannsakningshäkte och visar en psyoanalytikers 
försök att klarlägga de dolda drivkrafterna bakom  brottslingens handlande. 
B rudsporre skulle kunna kallas dram atiserat rättsfall och psykoanalytisk case- 
study. Den historia som berättas om broderm ördaren M arkus är en exempel
sam ling av freudianska grundbegrepp såsom oidipuskom plex, kastrations- 
ångest, fö rträngningar o s v .  Dram ats karak tär av lärostycke är tydlig särskilt i 
den senare delen där psykoanalytikerns docerande utläggningar om den egna 
m etodens förtjänster och den konventionella rättskipningens b rister upptar ett 
avsevärt utrym m e. Det dram atiska skeendet ramas dessutom in av pro- och epi
loger, rik tade till publiken och fram förda av en ordförande stående fram för r i
dån. I prologen klargörs a tt avsikten med skådespelet in te  i första hand är este
tisk u tan  pedagogiskt-inform erande:

Vi ha nu tänk t att en dem onstration i dram atisk form  kan vara väl så 
nyttig och lärorik  som en föreläsning. F örr i världen, innan man hade 
G rim berg och Wells, så spred man kännedom  om forna händelser 
med så kallade krönikespel, som in te  ville något annat än visa, hu r 
det hade gått till. Så gott man kunde. Så är det också här, med vårt 
spel här i afton. Det gör inget anspråk på a tt vara något konstverk 
/ - - - / .  Vi vill bara visa hu r det eår till. Vi ta lar denna gången in te  till 
h jä rta t u tan  till huvudet (s. 8t)*

Epilogen är m er lakonisk. N är ridån  fallit träder ordföranden fram  och förkla
rar a tt ” O rdet är fritt för diskussion” (s. 131). Det problem  som stycket form u
lerat överläm nas alltså till åskådarna för begrundan och vidare diskussion. 
B rudsporre vill alltså vara en debattpjäs, d v s  utgöra underlaget för fortsatt 
m eningsutbyte om brott, rättsk ipn ing  och psykoanalysens sam hälleliga an 
vändbarhet.
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Tua Ström  och p ro letärd ram at
Att V ärnlunds Den heliga fam iljen kom att väcka så stor uppm ärksam het torde 
till en icke ringa del ha berott på, a tt stycket var något så ovanligt som ett prole
tä rd ram a, en arbetarsk ild ring  i d ram atisk  form. I den rika svenska proletär- 
litte ra tu rtrad itio n en  in ta r dram at en relativ t undanskym d plats. Efter pionjär- 
generationens ymniga produktion  av kamp- och agitationspjäser, med Nils 
Wessels C em enth järta t (1890), A lfred Kämpes K onflikt (1908), August Palm s 
Nemesis (1905) och Leon Larsons Revolt (1908) som mest kända exempel, har 
dram at som uttrycksform  skjutits i bakgrunden till förm ån för lyriken och 
epiken.40 Av senare m er prom inenta proletärförfa ttare  finns endast ett fåtal 
som ägnat sig åt dram at. B land dessa kan näm nas M artin Koch med Varg
ungarna (1913), Ivan O ljelund med Doktor Biblicus (1923), V ilhelm  Moberg 
med allm ogedram er som Bröllopssalut och H ustrun  (1929) sam t Gustav Sand
gren med några agitationsstycken och ett antal kortp jäser för am atörteatern .41 
H erbert G revenius’ ovan näm nda Sonja utspelas i arbetarm iljö  u tan  a tt dess te
m atik därför kan sägas vara specifikt proletär.

Tillsam m ans med V ärnlund är den av tid igare forskning orättv ist negligera
de fö rfattarinnan  Tua Ström  (pseudonym en Tage Stam, 1885—1954) en av 
huvudföreträdarna för a rbe tard ram at under 30-talet. Av hennes fem publice
rade skådespel (Ny lösen, 1930; H ju le t, 1931; Renegaten, 1932; F iskare, M änni
skofiskare, 1934 och K om m er och låter oss slå’n, 1935) är främ st det andra värt 
att i sam m anhanget granskas något m er ingående.42 H julet, med u n d e rru b ri
ken ” E tt spel om kärlek  och arbete” , är näm ligen något i svensk litte ra tu r  säl
lan skådat — ett socialistiskt idédram a i arbetarm iljö . Stycket tillkom  under 
inflytande av den inbrytande depressionen som m aren och hösten 1931 och lig
ger alltså Den heliga fam iljen mycket nära i tiden (jmf. nedan s. 84).43 Berö
ringspunkterna m ellan H ju le t och V ärnlunds dram a är också, som vi skall kon
statera, i övrigt många och intressanta.

H ju le t utspelas i en större ham nstad där konservfabriken N ordsjöfisk är den 
dom inerande industrin . Ägaren av fabriken vägrar förnya det gällande avtalet 
och kräver lönesänkningar. A rbetarna accepterar in te  detta krav och konflik
ten är därm ed ett faktum . D etta står k la rt redan i första aktens in ledning då a r
betarna samlas på krogen S jöstjärnan för a tt dryfta sin situation.

A rbetarkollektivet upp träder i dram at än som ett kollektivt jag, kallat Mas
san, än represen terat av ett antal typfigurer, Den unge, Den m isstrogne och 
Den undergivne (se vidare nedan s. 58). Till kollektivet hör också de båda m er 
individualiserade ledargestalterna Basen och hans son Dag. De båda sistnäm n
da för fram  olika förslag för att m öta arbetsgivarens offensiv. Dag har gjort en 
uppfinn ing  som kan rationalisera d riften  och önskar på grundval av denna 
starta en arbetarägd, kooperativ fabrik . Dag tro r på m askinerna, på produktiv
krafternas obändiga utveckling och på deras m öjlighet att skapa lycka och väl
stånd (se ex. s. 29). H an represen terar därm ed en av socialismens idé trad itio 
ner, den utvecklingsoptim istiska och utopistiska. Dag ser som sin uppgift att 
hålla dröm m en om det fram tida lyckoriket levande. Det är den käm pande klas
sens sak att förverkliga den: ”Jag dröm m er dröm m ar åt er och hela m änsklig
heten. Det kostar också kam p att verkliggöra dem. Mina dröm m ar och era s tri
der ska en dag göra oss till världens h e rra r” (s. 97).

Mot tänkaren , dröm m aren och visionären Dag står den av många klasstrider 
härdade Basen. A rbetarnas enda m öjlighet att försvara sina intressen ligger en 
ligt hans m ening i deras enighet och sam m anhållning. Som den nyktre, men
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sam tidigt kortsiktige fackförenings m annen, hyser han ringa förståelse för Dags 
fram tidsvisioner:

Nej, det enda vi arbetare har att lita till i nöden det är vår solidaritet. 
Den är vår fana, vårt vapen och vårt stöd.

DAG
Stöd ia! Men varför ska vi behöva gå med stöd? Solidariteten —

b a s e N
Ja, ta la in te illa om den, du Dag! Den är vår rörelses heliga evange
lium . / — /

DAG
Det evangeliet m åtte väl jag ha anam m at, annars hade jag behållit 
m in uppfinn ing  för mig själv. Solidariteten h jä lper oss a tt fördela det 
knappa brödet, men endast m askinen kan skapa nytt, skapa överflöd, 
(s. 32?)

Dag slu ter alltså upp bakom Basens solidaritetsbud, sam tidigt som han inser 
dess begränsningar. Basen fram träder i d ram at som en sinnebild  för den fackli
ga rörelsen. H an förkroppsligar dess krav på sam m anhålln ing och enighet sam 
tid igt som han in te  ser längre än till de kortsiktiga intressekraven.

Basen har också arbetarkollektivets stöd m edan Dag har svårt a tt v inna gehör 
för sin idé om den kooperativa fabriken. H är visar sig också begränsningarna i 
Dags vision. För honom ligger lösningen på de akuta problem en i produktiv
krafternas utveckling. H an glömmer em ellertid  a tt de rådande produktions
förhållandena sätter en gräns för deras expansionsm öjligheter. Vilka sociala 
fö ljdverkningar hans uppfinn ing  skulle kunna få, har han in te  funderat över. 
Med Dags m askin skulle två m an kunna göra en arbetsinsats som det tidigare 
krävts tio för. Men, frågar hans kam rater, vad händer med de övriga åtta? När 
de gjorts överflödiga, hu r k larar de då sin försörjning? Dag värjer sig mot k riti
ken men måste till slut böja sig för Basens argum ent: ”Ja, om du också skulle 
kunna förhjälpa dina närm aste kam rater till välstånd, så tänk  på alla du måste 
stjälpa inom sam m a bransch. Dem kan du i alla fall in te göra något å t” (s. 56).

Dags dröm da kooperativa fabrik  är döm d att bli en socialistisk ö i ett kapi
talistisk t hav. För att överleva måste kollektivet konkurrera  med andra fabri
ker och riskerar därm ed också att göra sina klassbröder på andra o rter arbets
lösa. Den Misstrogne sum m erar kritiken: ”Det hela b lir en halvmesyr, om ens 
det. Den uppfinning, som nu först behövs, det är en förnuftig  organisering av 
sam hället” (s. 57).

A rbetarnas skepsis får Dag att förstöra sin uppfinning. Under arbetskon- 
fliktens tryck sviktar också Basen. För Dag bekänner han, a tt han förtalat pla
nerna på den kooperativa fabriken för att själv kunna göra sig en förtjänst på 
sonens uppfinning. Solidaritetens förkäm pe visar sig innerst inne vara en 
egoist och m isantrop: ”Jag har levat bland m änniskorna längre än du. Jag kän
ner dem och jag ger in te mycket för dem. Man är sitt eget närm ast” (s. 61).

Varken Dag eller Basen kan alltså leda arbetarna mot m ålet, a tt få till stånd 
en ” förnuftig  organisering av sam hället” . Det b lir kollektivet självt, den enade 
massan, som får föra kam pen vidare. I en första skärm ytsling med Arbetsgiva
ren fram ställer den sitt grundläggande krav. Depressionen har visat att kap ita
lismen som ekonom iskt system är utlevat. Det måste bort och ersättas av ett 
livskraftigare.

MASSAN
G uldet är sjukt. Det stockar sig i proppar i stället för att rinna. Sam
hällskroppen tvinar. Den dör.
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ARBETSGIVAREN 
Den kan in te  dö. Krisen går över.

MASSAN 
K risen går över genom operation.

ARBETSGIVAREN 
Vad m enar du? H otar du?

MASSAN
Jag hotar. Jag är operatören. Du och d itt system är bölden. Du ska 
bort. Jag ska göra det. (s. 45f)

Den sista och avgörande kam pen m ellan arbete och kapital utgör dram ats final. 
Skeendet förs här upp på en symbolisk-allegorisk nivå. H uvudantagonisterna 
är liksom tidigare Massan och Arbetsgivaren, den senare nu betecknad som 
Kapitalism en. Mot fonden av ett leende stadslandskap där ” ljusa, rik t sirade 
palats” vila på ett underlag av ”kåkar och fabriker i ett sm utsgrått gytter” (s. 
109) står Kapitalism en och gräver en grop. Massan betrak tar hans arbete och 
frågar:

Jag väntar och väntar. Ar in te graven färdig snart?
KAPITALISMEN

Graven? Vems grav?
MASSAN

Din egen grav. (s. 110)
Massan förk larar sig vara arvtagaren till K apitalism ens samhällsbygge. Denne 
avvisar dock alla krav och hänvisar till den starkares rä tt: ”Hela världen är en 
d jungel, och jag lyder djungels lag, som är att äta eller ätas. Min rä tt är tigerns 
rä tt a tt äta dum m a får” (s. 112). Under replikskiftet har m askinsurret i staden 
tystnad, him len rodnar och stark t storm sus d rar genom luften. En röst från 
skyn förkunnar:

M askiniseringen har dödat systemet! P anik  på börsen! Pengar värde
lösa! / — /  Bank of England nöjer rän tan  till 6%l M etropolis inför sitt 
fall!

KAPITALISMEN 
Bank of England? Skälver du, världens h järta , där dess blod, det röda 
guldet, ström m ar in och ut?

MASSAN
Av guldet har du all din makt. Nu är det jag, som rår. Vad gör du nu, 
när guldet m istat magisk kraft?

KAPITALISMEN 
Jag dör! Min totem dör, och då dör jag.
Försvinner i graven. M etropolis sjunker i jorden.

MASSANS GENIUS (DEN MISSTROGNE)
Men vi, vi lever och frö jdar oss, ty vi ska ärva jorden!

MASSAN
i e tt  j u b e l s k r i

Ja jag, jag lever och jag frö jdar mig, ty jag skall ärva jorden!
Urbs utopiae stiger ur jorden. Stugor, radhus, fabriker, ljusa och lu f
tiga, inklädda i grönt, d.v.s. funk isen .
Morgongryning, m usik, sång av luftandar  (s. 114f).

1 dram ats här citerade s lu tparti visas alltså h u r det kapitalistiska systemet fal
ler samman. Som den om edelbara orsaken till sam m anbrottet utpekas den ak
tuella ekonom iska krisen samt, m er precist, guldm yntfotens avskaffande (kapi
talism ens ” to tem ” ). Det mest egenartade med den skildrade ” sista striden” är 
att Massan inte behöver röra ett finger för att störta K apitalism en. Den faller 
som synes sam m an av sig själv. Ström anknyter här till en inom  den reform 
istiska socialismen välkänd föreställning, näm ligen den s k ödestron eller kata
strofteorin. D enna säger i korthet, att m otsättn ingarna inom  den kapitalistiska 
ekonom in är så stora att de förr eller senare kom m er att spränga systemet i
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bitar. Kapitalism en är alltså enligt detta synsätt självförstörande. Den u rho lkar 
sig själv in ifrån  och kom m er till sist a tt störta sam m an. Skiljaktiga m eningar 
råder om vilken betydelse ödestron spelat i den svenska socialdem okratins före
ställningsvärld.44 Även om, som många forskare m enar, denna uppfattn ing  ti
digt övergavs av SAP:s teoretiker och ekonom er så har den uppenbarligen fort- 
levat i partiets agitations- och propagandaverksam het. Bevisligen kom också 
katastrofresonem angen till förnyad användning under de tidiga krisåren .45 Hos 
Tua Ström an tar katastrofteorin  närm ast m ytisk karaktär. Att ge den plötsliga 
konjunkturnedgången  om kring 1930 en rationell fö rklaring  var även för 
många fackekonom er en överm äktig uppgift. I den situationen låg det nära till 
hands att gripa tillbaka på föreställn ingarna om den självförstörande kapi
talism en. Den kunde användas i brist på bättre förklaringsm odeller. Den var 
enkel, lä ttfattlig  och propagandistiskt tacksam. Därigenom  fyllde den också ett 
av tiden skapat behov.

I Tua Ströms dram a kom bineras denna mytiska krisförklaring  med ett annat 
välkänt elem ent i socialismens idétrad ition , näm ligen Utopismen. Samma tan 
kevärld spelar, som vi skall se, en betydelsefull roll i V ärnlunds Den heliga Fa
m iljen. Dags dröm m ar om produktivkrafternas oändliga utveckling har som vi 
konstaterat denna karaktär. I H julets slu ttab lå följs också kapitalism ens sam 
m anbro tt av att fram tidsstaden, Urbs utopiae, stiger u r jorden. Dess funkis- 
inspirerade a rk itek tu r till tro ts, hör den till sam m a slags samhällsbyggen som 
Cam panellas Solstat och Thomas Mores Utopia. I Ströms skådespel är självfal
let såväl katastrofteorin  som utopism en endast och enbart konstnärliga lös
ningar. Genom dem  upphävs den m otsättningen m ellan arbete och kapital som 
etablerats i dram ats tid igare partier. A ndra k rafter än de m änskliga avgör hän
delseutvecklingen. Att d ram at härigenom  avlägsnat sig från  den aktuella poli
tiska situationen och som politiskt idédram a fram står som ofullgånget påpeka
des i sam tiden av bl a T ure N erm an: ”Gott och väl att kapitalism en ram lar, 
men hu r ram lar den? ’Sam hället grusades’ — ja, men det förefaller som det 
hade skett genom ’G ud’ m era än genom arbetarnas gem ensamma kam p, som ju 
i realiteten  är enda vägen. Och slu tet med de där radhusen etc. kom m er alltför 
utopiskt. Det b lir m er en saga än ett d ram a” (FD 17.12.1931).

Den här analyserade kam pen m ellan socialism och kapitalism  är H julets 
huvudtem a. U nderställda detta finns en rad andra m otivkretsar av vilka å t
m instone en fö rtjänar a tt ko rtfa tta t uppm ärksam m as. F örhållandet mellan 
man och kvinna och deras respektive uppgifter i den politiska kam pen är en 
frågeställning som figurerar i både H julet och Den heliga fam iljen. Om Ström 
och V ärnlund i andra avseenden ger uttryck för likartade synsätt så är de på 
denna punk t varandras motsatser. Där V ärnlund reproducerar en mycket tra 
ditionell könsrollsuppfattn ing träder Ström  fram  som en förkäm pe för kvin
nans frigörelse (jm f nedan s. 133). H julets kvinnliga huvudperson är den av 
mänga åtrådda Eva, som försörjer sig som uppasserska på krogen Sjöstjärnan. 
Hon sällskapar med Dag men avvisar hans gifterm ålsanbud med m otiveringen 
att hon in te vill avstå från sin frihet och sitt oberoende. R om antikern Dag ser 
kvinnan som en m adonna och vill ha Eva som sin fylgia. Eva ger honom svaret: 

Du är så löjligt gam m alm odig och överspänd, att du b lir rik tig t rö ran 
de. Ser du inte, att vi står m itt i en ny tid, där vi kvinnor är era kam ra
ter, och inga m adonnor? När vi tog ert arbete, följde era seder med av 
sig själva. Det klär inte er karlar att k landra oss för att vi är läraktiga. 
Och era him m elsblå ideal är vi inte skvldiga att ta någon hänsyn till.

(s. 105)
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Under ett sam tal med dram ats andra kvinnliga rollgestalt, skökan Ada, kom 
mer Eva till k la rhe t om var hon har sin livsuppgift. Det kvinnoförtryck som 
både Ada och Eva upplevt måste mötas med kollektivt m otstånd. Som Ada 
säger: ”Om kvinnorna höll ihop som karlarna , då skulle ingen våga tram pa på 
oss. V årt arbete skulle in te  underbetalas. Men då måste kvinnorna väckas och 
enas” (s. 88). För det m ålet vill Eva käm pa. Hon skall, fö rk larar hon senare för 
Dag, sam la sina m edsystrar för att tillsam m ans med dem arbeta på det stora 
fram tidsbygget (s. 107).

Även kvinnotem at i H ju le t är outvecklat och ofullgånget. På frågan om h u r 
kvinnokam pen konkret skall gestalta sig ges inget svar. Trots detta är Ada och 
Eva m innesvärda rollfigurer. Att kvinnan fram ställs som en självständig och 
tänkande varelse, med en specifik uppgift i den sociala kam pen hör in te  till 
vanligheterna i det svenska m ellankrigsdram at. Tua Ström är i detta avseende 
banbry tande.46

Dram ats aktivister
I en artikel som publicerades i Social-Demokraten några dagar efter prem iären 
på Den heliga fam iljen  (’Sociala d ram at på fram m arsch’, 9.2.1932) fram höll 
Gösta M. Bergm an att V ärnlunds dram a kom som kulm en på en flerårig  u t
vecklingstendens inom  den svenska d ram atiken .47 V ärnlund är den första som 
än tra r den professionella scenen, men, skriver Bergm an, han står inte ensam: 
” Bakom sig har han en hel grupp av d ram atiker inom  den unga generationen, 
en grupp som absolut kräver uppm ärksam het och respekt. Det sociala dram at 
är denna generations lösen: teatern  som social m aktfaktor, opinionsbildare el
ler som spegel av det aktuella sam hällslivet och dess problem  är dess p ro
gram ” . Som föregångare till V ärnlund pekar Bergm an på H agar Olsson, Ar
nold Ljungdal, Ebbe Linde, H erbert Grevenius och Tua Ström.

De författare Bergm an näm ner kan sägas utgöra en grupp i den m eningen, 
att de sam tliga i sin verksam het som dram atiker ger uttryck för en likartad , 
aktivistisk littera tu rupp fattn ing . De strävar, som Bergm an påpekar, inte en
b art efter att spegla tidens sam hälle utan också efter att påverka dess u t
veckling. De sk iljer sig m arkant från varandra i sätten att realisera denna am 
bition. G ruppen är ytterst heterogen vad det gäller ämnesval och form språk 
och är in te heller helt enhetlig  vad beträffar de enskilda dram atikernas politis
ka g runduppfattn ingar. Vad de har gem ensamt är främ st en vilja att å terupp 
rätta scenen som trib u n  för upplysning, debatt och kritik .

I den citerade artikeln  betonar Bergm an Den heliga fam iljens betydelse som 
ett banbrytande och epokgörande verk. Även om Bergm an från sin u tsik ts
punkt 1932 möjligen överskattade värdet av V ärnlunds dram a, så förefaller det 
rim ligt a tt fram hålla Den heliga fam iljens exem plariska och sym ptom ala bety
delse. Verket ger uttryck för en rad strävanden som in te enbart var V ärnlunds 
utan som företräddes av en hel grupp författare och teaterdebattö rer. Det ägna
des också en uppm ärksam het som in te i tillnärm elsevis samma grad kom något 
av de övriga ’sociala d ram ern a’ till del. Av bland annat dessa skäl skall återsto
den av denna avhandling huvudsakligen ägnas åt en närläsning av Den heliga 
fam iljen. För att å ter anknyta till Bergm ans form uleringar skall vi där försöka 
besvara frågorna på vilket sätt V ärnlunds dram a speglar det aktuella sam hälls
livet, för vilka politiska intressen det ta r  ställning sam t i vilken m ening för
fattaren  härigenom  gör teatern  till en social m aktfaktor.
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KAPITEL 3

Före genom brottet 
— R udolf Värnlund som  dram atiker 
och teaterkritiker 1920— 1931

När Den heliga fam iljen 1932 uruppfördes på D ram atiska teatern  gratulerades 
V ärnlund av flera k ritike r till den lyckosamma debuten som dram atiker. V ärn
lund  var dock, som redan påpekats, ingalunda någon nybörjare i facket. Under 
perioden 1920—1930 skrev ban närm are trettio  pjäser avsedda för scenen, fyra 
för den nystartade R adioteatern och provade dessutom på a tt u tform a ett film 
scenario (på grundval av Gustav H edenvind-Erikssons rom an Tiden och — en 
natt). P roduktionstak ten  var som högst uppdriven åren 1922—24, då m er än 
tjugo pjäser tillkom . Fram gångarna uteblev dock och V ärnlund ägnade sig en 
tid därefter u teslu tande åt den berättande prosan. 1926 tog han em ellertid  åter 
upp dram atiken. Fram  till 1930 skrev han fyra nya scenpjäser, en av dem i två 
versioner, och om arbetade dessutom ett äldre dram a. 1930 debuterade han ock
så som rad iodram atiker.1

H uvuddelen av V ärnlunds dram atik  från tiden  före genom brottet med Den 
heliga fam iljen  är förkom m en. E ndast två skådespel har tryckts (i tidningen 
Storm klockan 1924) m edan åtta bevarats i m anus.2 F lerta let av sina skådespel 
— ca 20 stycken — erbjöd V ärnlund D ram atiska teatern . V ärdefulla up p 
lysningar om de tidiga verkens innehåll och tillkom sttid  står därför att häm ta i 
teaterns m atrikel över in läm nade svenska originalpjäser sam t i bevarade u t
låtanden av D ram atens litteräre  rådgivare, Bo Bergman.

V ärnlunds ungdom sdram atik ger, så långt den nu på grund av m ateria l
situationen låter sig bedömas, ett d isparat och täm ligen omoget intryck. T ill 
sitt innehåll har den likheter med hans sam tida epik men visar också ett inte 
obetydligt beroende av storheter som Ibsen och Strindberg. Som vi ovan kon
staterat var V ärnlund ingalunda okänslig för den k ritik  som riktades mot hans 
noveller och rom aner. Vid flera tillfällen  gick han i polem ik med sina bedöm a
re på höger- och vänsterkanterna för a tt förklara sina avsikter och för att tillb a
kavisa vad han uppfattade som orättvist klander. Som ospelad och opublicerad 
dram atiker konfronterades han oupphörligen med en och samme sm akdom are, 
Bo Bergman. V ärnlunds fö rb ittring  över Bergm ans avvisande inställn ing till 
hans dram atiska försök kom m er till u ttryck i många av hans brev till vänner 
och författarkollegor. För V ärnlund blev Bergm an en personlig fiende, men 
inte enbart det. V ärnhind torde också snart ha b livit på det k lara med, a tt hans 
m öjligheter att nå fram gång som dram atiker var avhängiga hans förmåga att 
vinna Bergmans gehör. Bergman blev med andra ord ett h inder som han på ett 
eller annat sätt måste forcera. Den mångåriga kam pen med Bergm an förefaller 
också ha avsatt spår i V ärnlunds författarskap. Mycket tyder på att V ärnlund, 
gradvis och sannolikt delvis omedvetet, kom att anpassa sin dram atik  till de 
form ella och innehållsliga krav som Bergm an företrädde. V erkningarna av 
denna process är också avläsbara i Den heliga fam iljen.
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Psykologisk po rträ ttkonst, fam iljeskildringar 
och konstnärsproblem atik
Som epiker gjorde sig V ärnlund känd för sin psykologiskt in trängande m änni
skoskildring och för sitt intresse för tidsstäm ningar och tidsproblem . D enna in 
rik tn ing  präglar också delar av hans tidiga dram atik . I ett brev till F redrik  
Ström 28.6.1923 förk larar V ärnlund, a tt han som dram atiker vill utöva ” sam 
hällskritik  och m änn iskokritik” , a tt han vill sk ildra ” tidsm änniskor” för a tt 
därigenom  ” lära m änskan upptäcka sig själv” . T ill Ström  hade V ärnlund vänt 
sig för a tt få ett u tlå tande över d ram at Den stora festen och för att få h jälp  med 
dess publicering. Som fram går av en svit brev till C. J. B jörklund (13.2., 29.3. 
och 22.4.1923) tillkom  stycket under en vistelse i B erlin  på våren 1923. Skåde
spelet är också tydligt in fluera t av stäm ningarna i efterkrigstidens Tyskland 
och anslu ter sig m otiviskt till flera av novellerna i sam lingarna Döda m änn i
skor och Ingen mans land.3 Den stora festen innehåller mycket lite t av h and 
ling i trad itionell bem ärkelse. V ärn lund  har istället tydligen strävat efter a tt ge 
en bild av det m oraliska förfallet i den av kriser härjade W eim arrepubli
ken. Stycket utspelas i en elegant villa, där B erlins överklass lever ett hektiskt 
och depraverat nöjesliv. I denna karusell av erotiska eskapader, börsspeku
lationer och luftaffärer in träd er dram ats m ystifierande huvudperson, Edward 
Mai, som ett tidens samvete. H an vänder sig med indignation mot den livsfö
ring han konfronteras med:

H är dansar m an, och sjunger och super! Man dansar släktet till d å r
huset på denna fest / — /  man s tru n ta r  i p likten m ot barn och fram 
tid! Vem bär ansvaret för att det nya släktet födas som tiggare, som 
själsligt u tarm ade / — /'f Ska vära barn  ta ansvaret lö r det helvete 
som vi skapat! Nej! Nej! (s. 34)

Med sina p red ikningar om ansvar och självprövning försöker Mai förgäves 
bringa de cyniska festdeltagarna till insik t om att tiden kräver allvar och k raft
full handling. Endast en person, Mais festmö Hedda, följer honom  i dram ats 
slutscen för att börja ett nytt liv i sann kärlek och osjälviskt arbete.

Edward Mai, H edda och de övriga ro llfigurerna är uppenbarligen avsedda att 
representera olika slags ” tidsm änniskor” . Stycket innehåller onekligen också 
m er av m oraliserande ” m änniskokritik” än av analyserande sam hällskritik . 
Tendensen i d ram at är rik tad  m ot en livsstil, mot en m änniskogrupps ovilja att 
gripa sig an tidens stora problem . Om de ekonom iska och sociala faktorer som 
orsakat dessa svårigheter har stycket dock inget att säga. V ärnlund angriper i 
första hand den tyska överklassens cynism och andliga fattigdom . Den övriga 
befolkningen skym tar dock fram  i en kort passage i dram at. Också till de av 
nödtiden drabbade massorna r ik ta r Mai sin m aning om m oralisk självpröv
ning. Episoden återberättas av Hedda:

jag stod u tanför ert kontor på K ejsarplatsen och såg när han be
tvingade massan, med sin öppna blick — Han talade / — /  Han agade 
dem , han sade dem  sanningen! När m änskorna skrek på lynchning 
ropade han åt dem att m örda sig själva. Var m an bär skulden till sin 
undergång. Folket bör styra ocn straffa sig självt, (s. 52).

I tysk efterkrigsm iljö  utspelas också fyraktsdram at Den uppståndne, insänt till 
D ram aten i början  av novem ber 1924 (följebrevet till stycket är daterat 
3.11.1924).4 I brevet fram håller V ärnlund a tt han med detta skådespel velat 
sk ildra ”en efterkrigstyp av mycket allm än a r t” , d v s  den av krigets fasor neu
rotiskt sönderslitna m änniskan. I korthet hand lar dram at om den hem vändne 
frontsoldaten Oswald och hans oförmåga a tt återgå till ett norm alt liv i sin gam
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la miljö. K rigsupplevelserna har to ta lt fö rändra t hans karak tär. H an vänder 
sin h ustru  G ertrud  och sin son H einrich  ryggen, för att istället omge sig med 
vinddrivna existenser från den tyska storstadens undre värld. G ertrud försöker 
sätta sig in i de prövningar som m aken u tstå tt, för att därigenom  återvinna 
hans kärlek och hela hans sargade själ. Av en blind  tiggare, som också han käm 
pat vid fronten , får hon erfara h u r  kriget förvandlar m änniskorna:

Vi är alla döda här nere, förlorade och döda m änskor, återkom na och 
uppståndna från  ingen mans land! Vi har varit i dödsriket, kriget, en 
tillvaro av dödande och skändlighet, m ord, b rand  och förintelse! 
/ — /  D är dog m änskorna inom  oss! Och det som är kvar är bara 
skugglevande och skenlevande, som in te kan känna det verkliga 
levande livet! Våra själar dog därute, och vi kan in te  få några nya. (s.
31)

Stäm ningen av livsångest och desperation ger d ram at dess grundton. De melo
dram atiska effekterna är många och skärande. Efterkrigstidens Tyskland trä 
der fram  som ett skräckkabinett befolkat av levande döda, psykopater och neu- 
rasteniker. Liksom i Den stora festen är det främ st tidshändelsernas psykologis
ka effekter som V ärn lund  uppehåller sig vid i Den uppståndne. M änniskskild- 
ringen är det centrala. Sam hällsanalysen är ytlig eller obefintlig.

Som psykologiska porträ tts tud ier och sk ildringar av undantagsm änniskor är 
av allt a tt döma också tre  förkom na dram er från  1923, M oderna m änniskor, 
Livsskuld och ö k n en , att betrak ta .5 Det första karakteriseras av Bo Bergm an 
som en ”uppvisning av några trista  öden, några m änniskor som verka för- 
sum pade men förvridna eller trasiga invärtes, med ett ord: m oderna neuropa- 
te r” (lek törsutlåtande 11.3.1923). Enligt samme bedöm are hand lar Livsskuld 
om ” en ung m an som in te o rkar ta sig före något annat än gå och vänta på 
sitt ’öde’ ” (u tlå tande 23.11.1923). I ett odaterat följebrev till ö k n en  fram håller 
V ärnlund själv, a tt hans avsikter med dram at varit a tt teckna psykologiska por
trä tt. H an påpekar också att ” karak tärernas a r t” kan verka stötande på teater
publiken.

Som noterats vistades V ärnlund i B erlin på våren 1923 tillsam m ans med Ey
vind Johnson. H uruvida han under denna tid  kom m it i kontakt med den mo
derna tyska dram atiken är ovisst. B ristande språkkunskaper torde ha lagt h in 
der i vägen för läskontakter. Reskassan tycks in te heller ha til lå tit m er än ett 
fåtal teaterbesök.6 D ärem ot är det m öjligt a tt V ärnlund genom Johnsons för
m edling lä rt känna någon eller några av de expressionistiska dram atikerna. 
Johnson in tresserade sig för E rnst Toller och presenterade honom  för tidn ing
en Brands läsare i början  av 1923 (Det tyska proletariatets d ram atiker. E rnst 
T oller och hans d iktning. B rand n r  7 1923). Några påtagliga resultat i Värn- 
lunds tidiga dram atik  tycks de eventuella kon tak terna hu r som helst in te ha av
satt.

F lera av V ärnlunds dram er från 20-talets första hälft utspelas i fam iljesfären 
och sk ild rar m otsättn ingar m ellan m an och hustru , barn  och föräldrar. De är 
skrivna i det realistiska genom brottsdram ats efterföljd och visar påtagliga lik 
heter med i första hand Ibsens dram atik. Styckena är rum sligt och tidsm ässigt 
enhetliga och ger ofta prov på en från Ibsens verk välkänd ljussym bolik. Den 
likaledes enhetliga handlingen leder som hos förebilden regelbundet fram  till 
hetsiga uppgörelsescener (scènes-à-faire) där spetsiga och dubbeltydiga rep li
ker utväxlas. Den första av d ram erna i denna grupp, Giftesgården från 1920, u t
spelas i bondem iljö och tecknar en nietzscheanskt präglad bild av kam pen m el

65



lan hem m ansägaren Virgo Karlsson, hans hustru  och de under m änniskor som 
försöker sp littra  äktenskapet och ta över Virgos hem m an.7

Även treak tsdram at Krig från 1922 är uppbyggt k ring  en fam iljekonflik t 
men lokaliserat till en sam tida, borgerlig m iljö .8 Stycket sk ild rar ett triangel
förhållande m ellan hustrun  B erta, m aken Axel och älskaren Erik. A rtur, Axels 
son i ett tid igare äktenskap, uppdagar styvm oderns kärleksaffär med E rik  och 
avslöjar dem för fadern. Sonen fram träder som en sanningssägare i Gregers 
W erles efterföljd och m enar sig härigenom  göra fadern en tjänst. Axel förkla
rar dock att han hellre levat vidare i sin illusion. H an föredrar livslögnen fram 
för den b ru ta la  sanningen.

Om Ibsens ande svävar över Giftesgården och Krig så är S trindberg  tydligen 
andligen närvarande i Modern. I e tt brev till Johnson 29.10.1922 karakteriseras 
dram at av författaren  som ”en stridsfanfar mot — ’F adern ’ ” . Av Bergm ans lek- 
törsu tlå tande (11.2.1923) kan m an utläsa, a tt stycket ger en fam iljein teriö r av 
”enbart bekläm m ande so rt” och att det sk ild rar en kvinnas fåfänga kam p att 
u tan  stöd av m an och barn försöka hålla hem m et samlat. M otsättningen mellan 
m annens verk och kvinnans kärlek, ett från sekelskifteslitteraturen  välkänt te
ma, utgör av Bergm ans referat a tt döma huvudinnehållet i två pjäser från hös
ten 1923, En kvinnas harem  och Jo rdbunden .9

F örhållandet m ellan konst och verklighet, konstens funktion  och konstnä
rens ställning i det borgerliga sam hället är frågeställningar som diskuteras i 
flera av V ärnlunds tidiga noveller. De dom inerar det otryckta rom anfrag
m entet M arm orhuvudet från  1923 och figurerar också, som vi ovan konstate
rat, i den senare rom anen F örbry tare (1928, jmf. ovan s. 18f).10 Inom  denna 
m otivkrets rör sig också V ärnlund i två av sina 20-talsdramer. Den m oderne 
Faust från 1922 (om arbetad 1928) ta r  sin början  i fabrikören Borgs eleganta 
strandvägsvåning. En ung poet, Leonard, uppvaktar hans do tter Agnes och 
förk larar a tt han vill gifta sig med henne. Att de unga tu  älskar varandra är 
em ellertid  ett argum ent som in te  biter på fabrikören. Äktenskap innebär för 
honom i första hand ett ekonom iskt åtagande. Leonard kan in te  försörja Agnes 
på sitt författarskap och b lir därför avspisad:

Sitter ni och driver med mig, m änska? Ni tjä n ar in te  ett smack på ert 
yrke och ni har in te nån förmögenhet! Och så kom m er ni och vill gif
ta er med min dotter! Vad fanken m enar ni? (s. 11)

Borg har em ellertid  lovat ställa till m askerad i sitt hem och till denna inb jud it 
Leonard och några av hans konstnärskollegor. F abrikören är m åttlig t entusias
tisk inför de blivande festligheterna. I samtal med en affärskollega, generalkon
sul Ström , dek larerar han sitt ohöljda förakt för konstnärsskrået:

Och så ska man sen fjanta kring och vara artig mot en hop boheme- 
pack! Uff!

STRÖM
Tja, men de b ru k ar ju  ha ett visst reklam värde såna där h istorier än 
då!

BORG
Det vore fanken i mig in te  för mycket om de där skalderna skrev någ
ra verser om ens fabrik  till tack för nöjet! (s. 18)

Borg lägger sig ned för att vila inför kvällens prövningar och förflyttas i dröm 
men till ett o rientalisk t sagolandskap, där han själv är en allsm äktig kalif. Det 
som främ st in tresserar Borg i hans nya gestalt är hu r stora rikedom ar han för
fogar över, och h u r han på enklaste sätt skall kunna göra dem  större. Han 
spelar sin roll som österländsk furste ända till det ögonblick då hans do tter står 
i begrepp att ta  sitt liv för att undgå ett för henne förhatlig t äktenskap. I rr ite 
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rad befaller han: ”Nej, sluta nu med det där galna teaterupptåget! Jag tro r in te 
ni gör det ändå —” (s. 45) I samma ögonblick som B org/K alifen in te  längre tro r 
på den sagovärld han ham nat i, upplöses den. Hans följeslagare Hussein för
k larar varför: ”Vantrogne! Säg farväl åt alla sjunkande rikedom ar och m akt 
och n ju tn ing . D in otro sänker d itt land i intets m örker!” (s. 46)

Scenen förvandlas och Borg vaknar i nästa akt upp som fånge i en u n d erjo r
disk håla. I detta fängelse finns fem dörrar. En väktare uppm anar Borg att väl
ja  genom vilken han vill gå. Borg prövar först den som leder till nu tiden , men 
ryggar tillbaka n är han i dörröppningen m öter larm et och hettan  i sin egen fa
brik . Han försöker därefter med porten  mot det förflu tna, men förskräcks av 
den nöd och det elände han finner där. Den utgång som leder mot fram tiden vi
sar sig dölja ett slagfält där det to tala kriget utkäm pas med gas, kolerabaciller 
och ” elektriska förgörelsestrålar” . D it vill in te Borg och vågar in te  heller träda 
genom den port som leder till det ovissas stora m örker. En utgång återstår då 
för Borg, näm ligen den som leder till Döden. Förkrossad sjunker han ned vid 
V äktarens fötter, erkänner sina felsteg och bönfaller om nåd:

Fräls mig! H jälp  mig! Jag vill in te dö!
VAKTAREN

Ar du värd att leva? Jag förde dig till rom antikens land, men du gri
nade åt skönheten, hånade glädjen och tog de stora, äkta känslorna 
för en lögn! / — /

FÅNGEN
/ — /  Jag var ofördragsam  och inbilsk, hård  och oförstående! Jag kän
de ingenting, begrep ingenting, jag var liten och dum  och hånaae alla 
dröm m ar och alla som var bättre än jag. Men var barm härtig  mot mig 
för m itt eländes skull! (s. 61f)

Borg vaknar upp u r sina dröm m ar och ger för en stund intryck av att ha tagit 
lärdom  av sina upplevelser. Så snart han inser att dröm m en bara var en dröm  
återgår em ellertid  allt till det vanliga. Borg är åter en snusförnuftig  bracka som 
irrite ra t kör konstnärspatrasket u r huset. D röm upplevelserna visar sig till och 
med ha styrkt honom  i hans uppfattn ing  om fantasins skadlighet och konstens 
onyttighet. För Ström  fram håller han: ”Vi förnuftiga m änskor som ha en me
ning med tillvaron bör akta oss för den så kallade konsten, och in te låta den 
regera alls!” (s. 75) Borgs avståndstagande understryks y tterligare av att han be
slu tar snarast gifta bort Agnes med generalkonsuln Ström.

Den m oderne Faust har här ägnats förhållandevis stort utrym m e och fram 
står också som V ärnlunds mest fullgångna och intresseväckande ungdom s
dram a. Skådespelets satir över den inskränkte kälkborgaren och hans för
hållande till konsten är ingalunda uddlös. Borg fram ställs inte som någon 
harm lös pajas. Både som österländsk kalif och äktsvensk fabrikör besitter han 
m akt att avgöra andra m änniskors öden. Som en konstens fiende är Borg upp
enbarligen avsedd att representera en i alla tider förekom m ande m änniskotyp. 
Han är, som V äktaren i underjorden  säger, en av ”dessa kallsinniga, ljum m a 
och självrättfärdiga som alltid  nagla fast de stora m änskorna vid pinbänken 
—” (s. 48). Å andra sidan ligger det nära till hands att i förhållandet m ellan 
Borg och poeten Leonard se en återspegling av V ärnlunds eget m ellanhavande 
med den härskande klassens potentater på det konstnärliga om rådet; Bo Berg
man, Sven Stolpe, fam iljen B onnier m fl.

Konst- och konstnärsproblem atiken behandlas med ännu  större allvar i en
aktaren M örker, sannolik t tillkom m en på våren 1923.12 H uvudpersonen är en 
ung m ålare, kallad Sonen, som drabbats av en svår ögonsjukdom . När han til l
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sammans med sin m or vän tar på en ögonläkare som skall undersöka, och för
hoppningsvis också bota honom , får han veta a tt hans tavla Soldröm  vunn it för
sta pris på en stor utställning. Den senkom na äran  kan em ellertid  in te m ildra 
hans förtvivlan. H an anar a tt han  är dömd a tt leva i e tt evigt m örker och finner 
det vara en ödets iron i att ju st Soldröm vunn it publikens uppskattn ing: ”den
na vansinniga Soldröm  som jag skapade u r m in förtvivlan n ä r  ljuset försvann, 
den faller man på knä för. Man tillber den enda lögnen i m itt liv!” (s. 8). P u 
bliken som tid igare varit kallsinnig till hans dystert realistiska, men sanna och 
avslöjande b ilder hyllar honom  nu för en falsk dröm syn: ”Skänk m änskorna 
en inb illn ing  om ljus och glädje så får du pris och ära, men säg dem vad livet är, 
och man kastar dig på dö rren !” (ibid.).

Den väntade läkaren an länder men vägrar ta sig an Sonens fall. En operation 
är dyrbar, fram håller han, och utgången av den osäker. För den sjukes vånda 
och livsångest har han föga förståelse. Sonen to lkar sin sjukdom  som en straff
dom, sänd av högre m akter och önskad av m änniskorna. Som konstnär har han 
u tta la t de sanningar som ingen vill höra och blickat alltför d ju p t i tillvarons 
hem ligheter. Med sin syn får han p lik ta sina förbrytelser. Som torde framgå re
dan av detta referat ger M örker uttryck för samma idealistiska konstsyn som 
V ärnlund också i andra sam m anhang a rtik u lera t (jmf. ovan s. 19).

I de här näm nda dram erna tycks alltså V ärnlunds intresse för psykologisk 
analys och in trängande m änniskoskildring vara m er fram trädande än hans 
sam hällskritiska am bitioner. De problem  han behandlar har i några fall an 
knytning till ak tuella företeelser och tendenser. I andra fall d isku terar han 
existentiella frågor av mer tidlös karak tär, såsom förhållandet m ellan lögn och 
sanning, konst och verklighet. Som vi no tera t i ett föregående kapitel gjorde 
V ärnlund klar skillnad m ellan politisk t och konstnärlig t arbete. H an hade, 
som vi också k unnat konstatera, mycket liten förståelse för de krav på litte ra tu 
rens politiska engagemang som ställdes av vänstern. N är han som i det ovan 
citerade brevet till F red rik  Ström  (s. 64) ändå fram håller, att han som författa
re vill verka sam hällskritisk t, så sker det med tillägget a tt han ej vill skriva ” re
na tendenssaker” . V ärnlund undviker också sorgfälligt a tt lå ta sin egen politis
ka uppfattn ing  göra sig påm ind i den tidiga dram atiken. Möjligen kan man in 
d irek t utläsa en socialistisk åskådning u r hans satiriska sk ildring  av brackans 
konstförakt eller i hans b ilder av den tyska överklassens aningslösa cynism.

Ingen av de näm nda d ram erna tycks heller i någon näm nvärd utsträckning 
uppehålla sig vid arbetarklassen och dess politiska kamp. Av de bevarade ver
ken utspelar sig Krig, Den m oderne Fast, Den uppståndne, Den stora festen och 
M örker helt eller delvis i borgerlig m iljö; G iftesgården på den välbeställde 
hem m ansägaren Virgo Karlssons gård. Av Bergm ans lek törsu tlå tande a tt döma 
spelar em ellertid  pro le taria te t antagonistens roll i V ärldsnatt (1923), enligt 
samma källa ett dram a om ”den ideella insatsens tragik i klasskam pen.” 13 
Styckets centralfigur är, fortfarande enligt Bergm an, ” en ung fabriksledare 
som av sitt sociala samvete drivs att gå till ’folket’ för att höja det och som får 
sina avsikter m isstänkliggjorda, sin kärlek lönad med hat, alla sina dröm m ar 
om kastade av verkligheten” (u tlå tande av 23.8.1923). Som för a tt undvika even
tuella m issförstånd fram håller V ärnlund i ett brev (28.5.1923) till D ram aten, 
att pjäsen ingalunda är någon ”uppgörelse med socialism en” , u tan  bör fattas 
enbart som en bild  u r verkligheten, ”en m änskoskildring i dram atisk  form ” . 
A vståndstagandet från tendensskildringen och förkärleken för den litterära  
porträ ttkonsten  gör sig åter påm inda i V ärnlunds form ulering.
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T re agitationsstycken
Av helt annan  karak tär är tre  dram er vilka alla sannolik t tillkom m it 1924, 
Revolutionens dag, G rotte och O rostid. Av allt a tt döma är sam tliga tre  pjäser 
a tt betrak ta som agitationsstycken, avsedda att användas inom  den kom m unis
tiska partioffentligheten . I de två sistnäm nda och tryckta skådespelen är den 
politiska tendensen k la rt och om isskännligt socialistisk.

Den första, tyvärr förkom na, av de tre  pjäserna uppfördes på som m aren 1924 
i Enskede folkpark vid en fest som arrangerats av K atarina kom m unistiska 
ungdom sklubb (FDP 7.7.1924). Av en osignerad recension fram går a tt stycket 
gav ” några b ilder u r  proletärens hårda liv och klassm edvetna kam p” . Skåde
spelet karakteriseras vidare som ”ett socialt dram a, verklighetstroget gripande 
och fö rdom sfritt” .14 Revolutionens dag kom att uppföras en andra gång, då 
u tan  V ärnlunds medgivande, näm ligen vid firandet av Arbetets Dag 4.9.1927 i 
Södra F olkparken, Stockholm . För insceneringen svarade denna gång förening
en A rbetarku ltu rs am atörlag.15

G rotte och O rostid publicerades båda i K om m unistiska ungdom sförbundets 
tidn ing  Storm klockan i mars respektive ju li 1924 (nr 10—13 och 27—29). G rot
te, med u n derrub riken  ”D ram atisk d ik t i en ak t” , ä r en h årt stiliserad och pro
pagandistiskt förenklad parabel, som utspelas fram för en m örk fabriksfasad, 
en m odern G rottekvarn där p ro letariatet hålls fängslat. T ill denna industria 
lismens helvetesport anländer en sorglös och oerfaren yngling. H an chockeras 
av den b ru ta lite t och det m änniskoförakt som utvecklas i och om kring fa
briken men vägrar acceptera tillståndets föregivna nödvändighet. H an upp 
m anar de instängda arbe tarna a tt göra sig fria, att krossa förtryckarna och själ
va ta ledningen och m akten:

F örbanna den stund då ni böjde era nackar un d er oket och eav andra 
rä tt a tt förtrycka! Förbanna er egen svaghet, som b lir en boja som 
h in d rar er! Förbanna era herrar! F örbanna förtrycket! / — /  Trotsa! 
Trotsa! Det är friheten! — Slå tillsam m ans och lieka a tt lyda. Det är 
frihet! — Styr själva, led själva och bygg och arbeta själva! Det är 
frihet! / — /  Revolt och uppror! Revolutionen!

(Storm klockan n r  13)
Av V ärnlunds bevarade dram er har G rotte den k laraste politiska syftningen 
och den mest m arkerade vänsterradikala tendensen. Som bruksvara i den poli
tiska agitations- och propagandaverksam heten torde den väl ha k u n n at fylla sin 
funktion.

Det and ra  storm klockedram at, O rostid, har en något annorlunda karaktär. 
Det politiska innehållet har här individualiserats, privatiserats och vävts in i en 
sekelskiftesmässig kärlekshistoria: A llan, bruksägare Jernes son, har av sina 
fö rä ld rar tvingats bryta med sin älskade Anna, som i sin tu r  läm nat sin fam ilj 
för a tt verka för folkets sak. Den redan spända situationen på b ruket har y tte r
ligare tillspetsats, då arbe tarna gått i strejk  och då Jerne trappa t upp konflik
ten genom att stänga handelsboden. A rbetarna dem onstrerar u tanför bruks- 
ägarvillan, d it Anna tar sig in för a tt kunna kom m a till tals med Jerne. Där 
träffar hon istället Allan, som överväldigas av hennes förkunnelse och också 
han bryter med sin fam ilj. T illsam m ans med Anna läm nar han hem m et för att 
käm pa för ett rättv isare samhälle.

I dram ats centrum  står alltså Allans politiska uppvaknande. A rbetarnas 
kam p diskuteras men b lir aldrig sceniskt gestaltad. Det är i första hand Anna 
som står för den idealistiskt-retoriska politiska propagandan. I hennes m un 
görs sam hällets om vandling till en fråga om god vilja.
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ANNA
Det är en sak jag lä rt nu  på den senaste tiden — : a tt till och med den 
bästa och ädlaste m änska b lir e tt v ildd ju r när det gäller hans in tres
sen. Det är sam hällets fel! Varför ska m änskorna behöva stå em ot 
varandra så, varför ska de behöva hata varandra och slita sönder 
varandra, när allt ändå kunde vara så bra om de bara ville — om de 
bara ville. . .!?

ALLAN
H erre Gud! Är det så enkelt. . .? / — /

ANNA
Ja, så enkelt är det...

(Storm klockan n r 29)
Mot Annas trosvissa förkunnelse och osjälviska handlande kontrasteras fru  Jer- 
nes greuelpropaganda. Hennes beskrivning av brukets ” rödgard ister” är rab ia t 
konservativ och hatisk:

dessa uppviglare, dessa folkförstörare, som stä llt till med strejken vid 
b ruket, i din fars b ruk , vårt bruk! F örstår du in te  vad det vill säga att 
göra gemensam sak med dem , som vill p lundra  oss och förstöra sam 
hället — slå sönder allting  — sp littra  fam iljerna. . .? (nr 28)

I Orostid har således V ärn lund  läm nat den pro letära m iljön och gestaltar istäl
let borgarklassens reak tioner in för proletariatets politiska kamp. I jäm förelse 
med G rotte fram står det senare dram at som ideologiskt u ttunna t. Dess psykolo
giska svart-vitm ålning och abstrakta retorik  tenderar förlägga den grundläg
gande konflikten in te  m ellan arbete och kapital u tan  m ellan onda och goda 
m änniskor.

I V ärnlunds dram atiska produktion  står i första hand G rotte som ett isolerat 
fenomen. I inget annat verk är hans k ritik  av kapitalism en och det borgerliga 
sam hället så k lar och otvetydig. Ingen annanstans har han heller så entydigt 
bekänt sig till en socialistisk åskådning. Med denna kortpjäs gör han  också av
kall på sina egna principer om åtskillnad m ellan politik  och litte ra tu r. Den kan 
om någon kallas en ”tendenssak” .

Kom edier och debattp jäser
Som ovan påpekats blev flödet av dram er m indre strid  under 20-talets senare 
del. I ett brev till Johnson på våren 1925 (26.4) fö rk larar V ärn lund  a tt han trö tt
nat på dram atiken och a tt tanken  på alla hans ospelade pjäser gör honom  be
klämd. Å terfallet kom m er dock redan e f tjr  drygt ett år. Att han varit ”vansin
nig nog att skriva dram atik  hela som m aren” , m eddelar han samme adressat 
29.8.1926. Av senare brev till Johnson fram går att som m arens skrivarm ödor re
sulterat i två pjäser (6.9.1926). Den ena av dessa torde ha varit Den hängde och 
repet, ett nu förkom m et skådespel i fyra akter som kom D ram aten tillhanda  i 
början av septem ber 1926. ” Rud. V ärnlunds skådespel ’Den hängde och repe t’ 
hand lar först och sist om strid  — klassers strid  och individers strid , mäns och 
kvinnors. Det är ett socialt dram a och ett erotiskt d ram a” , skriver Bergm an i 
sitt u tlå tande 24.9.1926.16 V ärnlunds ovan kom m enterade brev till tea te r
chefen E rik  W ettergren 31.12.1928 angående Den hängde och repet ger en viss 
aning om dram ats politiska tendens och i vilken anda klasskam pen skildrats 
(jmf. ovan s. 21 f). Brevet uttrycker, som vi redan notera t, ind irek t V ärnlunds 
stöd för den k lassam arbetspolitik  som m anifesterades i 1928 års Arbetsfreds- 
konferens.
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Det andra av de båda dram er som tillkom  under som m aren 1926 torde ha 
varit Hägerm ans bro tt, en intrigkom edi om bro tt, straff och skilda rä ttsupp 
fa ttn ingar.17 H uvudpersonen, häradshövdingen H ägerm an, är av den u pp fa tt
ningen, a tt han som dom are enbart har a tt ta ställn ing till begångna förbry
telser och att om ständigheterna kring  brotten  in te  bör påverka hans bedöm 
ning. B rott är b ro tt och måste obevekligt bestraffas av sam hället. Mot detta syn
sätt opponerar sig Hägerm ans tilltän k te  svärson H enrik. H an m enar istället a tt 
det är tillfälle t som gör tjuven. Alla kan i pressade situationer eller genom en 
ögonblickets ingivelse komma att överträda lagens råm ärken. En domstol mås
te därför noga analysera alla de fak torer som orsakat b ro tte t och in te  m inst be
akta alla bakom liggande psykologiska om ständigheter. Tes är därm ed ställd 
m ot antites. Det följande händelseförloppet skall visa vilken rättsuppfa ttn ing  
som har mest fog för sig, Hägerm ans m ekaniska och stränga eller H enriks rela
tivistiska och m änskligt förståelsefulla:

Redan i första aktens senare del fram kom m er det a tt Arvidsson, H enriks far 
och Hägerm ans underlydande, h a r gjort sig skyldig till vissa ekonom iska oe- 
gentligheter. H ägerm an beslu tar därför avskeda Arvidsson från  hans befatt
n ing som kassör. D etta äventyrar såväl H enriks fortsatta ju rid iska stud ier som 
hans p lanerade äktenskap med G ertrud, Hägerm ans dotter. I sin förtvivlan 
över dessa dystra fram tidsu tsik ter tillg riper G ertrud  en större penningsum m a 
u r faderns kassaskåp. För a tt dölja förlusten för sina revisorer förfalskar H äger
man en lånesedel u tställd  på pro jektm akaren och äventyraren Axelsson. Både 
far och dotter har alltså i hastigt mod kom m it att begå brottsliga handlingar. 
Axelsson får kännedom  om H ägerm ans oöverlagda tilltag  och börjar utöva u t
pressning mot honom. S ituationen reder så sm åningom  upp sig genom att G er
tru d  återställer de stu lna pengarna. Axelsson sparkas u t u r det hägerm anska 
hem m et, Arvidsson återanställs och G ertrud  och H enrik  kan förenas. I slu t
scenen måste H ägerm an m otvilligt erkänna a tt han in te kunnat leva upp till 
sina egna höga principer. Trots detta vägrar han styvnackat att frångå sin tid i
gare deklarerade uppfattn ing.

HENRIK
/ — /  tro r farb ro r ännu  på maximen om öga mot öga, tand mot tand 
m ellan sam hället och individen?

HÄGERMAN
Den kan man in te  kom m a ifrån  min unge vän. Sam hället måste för 
sin välfärds skull hävda den obarm härtiga lagen —

HENRIK
Och den enskilde måste för sin välfärds skull slingra sig undan  — 
(s. 68)

Hägerm ans b ro tt följdes några år senare av ytterligare en problem debatte- 
rande in trigkom edi, Föräldraskolan .18 I likhet med det föregående stycket är 
Föräldraskolan uppbyggd kring en m otsättning m ellan gamla och nya idéer. 
Det nya representeras här av den reform pedagogiskt in rik tade A rnold W erner 
som med falska papper installerat sig som överlärare i K attebruks folkskola. 
Under de övriga lärarnas protester inför han en ny ordning i undervisningen. 
Han avför religionskunskapen från  schemat och skriver om läroplanerna för 
den ” fraspatrio tiska” historié- och geografiundervisningen. Om sina motiv för 
reform verksam heten berä ttar W erner för sin flickvän Inga. Mötet med den 
gamla pluggskolan har fått honom  att tänka om och gett honom  en ny livs
uppgift:
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Ser du, när jag  reste h it var det ett infall bara, men nu är det allvar! 
/ — /  Jag vill stanna här som läraren  K arl A rnold H ubert i hela m itt 
liv! Ty nu har jag en livsuppgift — !

INGA
En skön livsuppgift: a tt vara^>edrajare —!

Tänk dig bara: när jag kom satt de bleka och förskräm da som om de 
väntade en ny bödel i stället för en lärare! Det var in te barn , Inga, det 
var små m askiner! Nej, värre: det var små levande varelser som ett 
vansinnigt uppfostringssystem  söker drilla  till slavar, u r stånd a tt tän 
ka och känna, än m indre handla, självständigt! N är jag såg detta, Ing- 
a, då dog pojken inom  mig. Jag höll på a tt skrika: släpp barnen fria! 
(s. 24)

W erner inser snart, a tt om han skall lyckas med sitt pedagogiska reform arbete 
så m åste han också gripa sig an uppgiften a tt uppfostra skolbarnens föräldrar. 
H an beslu tar därför att in rä tta  en ’föräldraskola’. I denna bedrivs u n d er
visningen något överraskande efter h årt auk to ritära  p rinciper. H är rabb lar för
äld ra rna m ekaniskt sina u tan tilläxor och försöker på olika sätt ställa sig in hos 
sin magister. W erners verksam het får ett b rå tt slu t n är den rätte  överläraren, 
A rnold H ubert, in finner sig i skolan. E fter en serie förväxlingar där W erner 
och H ubert i olika om gångar behandlas som bedragare slu tar stycket med att 
W erner överläm nar äm betet åt dess rättm ätige innehavare och rym m er fältet.

Avsikten att sätta problem  under debatt präglar också Den oföddes historia , 
ett skådespel i tre  akter som V ärnlund enligt egna uppgifter skrev på våren 
1930.19 Stycket behandlar det s k ’fosterfördrivningsproblem et’ och anknyter 
därm ed till en under hela m ellankrigstiden pågående diskussion om det ökan
de an tale t illegala aborter och behovet av en ny lagstiftning på om rådet. Ä m net 
behandlades, som vi ovan no tera t, i två dram er som spelåret 1930—31 u pp 
fördes i Stockholm , T h it Jensens Storken och F riedrich  Wolfs Cyankalium  (se 
ovan s. 39). I förordet till sin pjäs fö rk larar V ärnlund, a tt han med den velat 
”vidga, kanske också fördjupa, den inledda diskussionen” . Det är dock inte 
de sociala eller legala aspekterna han har velat belysa ytterligare. Istället har 
han önskat peka på de m oraliska im plikationerna av fosterfördrivning respek
tive barnalstring . Enligt hans uppfattn ing  är problem et i grunden ”en fråga 
om positiv eller negativ livsföring” . Det stigande an tale t aborter finner han 
vara ett u ttryck för ”en ström ning av negativism ” , för en ”ovilja mot allt an
im ait skapande” , m edan barna lstring  enligt hans m ening innebär ett ”jasägan- 
de till livet” . Det är till den positiva livsföringens försvar som V ärnlund träder 
fram  med sitt skådespel, den livsföring som ger uttryck för de livsbefräm jande 
krafterna i m änniskans natu r. L iknande uttryck för en prim itiv istisk  livstro 
återkom m er, som nedan ytterligare skall belysas, på flera håll i V ärnlunds för
fattarskap.

Som vi kan konstatera uppvisar V ärnlunds d ram er från  perioderna före och 
efter 1924 vissa inbördes olikheter vad det gäller innehåll och in rik tn ing . I m ot
sats till verken från  decenniets tid igare hälft är m änniskoskildringen i H äger
mans b ro tt och Föräldraskolan kom edimässigt förenklad och typiserad. V ärn
lund  har därm ed ingalunda övergivit am bitionen att bedriva ” människo- 
k ritik ” i d ram atisk  form , men han har fö rändra t sina m etoder. Medan undan 
tagsm änniskorna, de udda och un ika personligheterna dom inerar de tidiga ver
ken så fram träder häradshövdingen H ägerm an, ju ris  studerande H enrik  Ar
vidsson, idealisten A rnold W erner m fl ju st som typer, som represen tan ter
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för vissa yrkesgrupper eller m änniskotyper. P jäserna från 20-talets senare hälft 
ger därm ed också u ttryck för andra strävanden hos V ärnlund än de tid igare 
verken. Det är p roblem dehatten  som nu står i centrum , viljan  a tt genomlysa 
sociala fenom en och företeelser som rättsskipningen, skolväsendet och abo rt
frågan. Därvidlag tycks V ärnlund vara representativ  för en tendens inom  den 
svenskspråkiga dram atiken. Som vi no tera t i ett föregående kapitel träder u n 
der sam m a tidsperiod Hagar Olsson, A rnold L jungdal, Ebbe Linde och Tua 
Ström fram  med liknande am bitioner. Tyngdpunktsförskjutn ingen i V ärn
lunds d ram atik  är intressant, eftersom  den pekar fram  mot Den heliga fam iljen 
och de övriga större verken från  30-talets början . Det är ju st som företrädare 
för det ”sociala d ram at” V ärnlund får sitt genom brott,

I ett annat avseende är dock steget långt m ellan V ärnlunds ungdom s
dram atik  och Den heliga fam iljen. Det senare verket är som beW nt en stort an 
lagd arbe tarsk ild ring  och ger som sådan u ttryck för V ärnlunds ofta deklare
rade sam hörighet med arbetarklassen. Av denna frändskap m ärks mycket lite t i 
hans tidiga dram er. P ro le ta ria te t är andligen och /e ller kroppsligen närvarande 
i de tre  agitationsstyckena från 1924 sam t tydligen också i V ärldsnatt och Den 
hängde och repet. I de övriga verken lyser det uppenbarligen  med sin frånva
ro.20 Den sam hällskritik  V ärnlund för fram  i sina kom edier från perioden 
1926— 1930 kan knappast heller kallas socialistisk. Snarare präglas den av en li
beralt fram stegsvänlig och socialreform atorisk inställning.

De mycket påtagliga o likheterna m ellan de tre  agitationsstyckena och den öv
riga, psykologiskt analyserande eller problem debatterande dram atiken kan 
verka förbryllande. Sannolikt kan dock divergenserna förklaras av det faktum , 
a tt de förstnäm nda skrevs för ett helt annat litte rä rt institu tionssam m anhang 
än de senare och a tt de båda grupperna därm ed också var anpassade till sk ilj
aktiga estetiska normsystem. Revolutionens Dag, G rotte och O rostid erbjöds 
aldrig, föga överraskande, D ram aten eller någon annan injstitutionsteater. A tt 
hans tre  propagandastycken in te hörde hem m a på N ationalscenen var V ärn
lund givetvis helt på det k lara med. Rimligtvis skrev han dem för det politiska 
vänsterläger där han hade sina sym patier fram  till decenniets m itt. Avsedda att 
fungera som bruksvaror i den kom m unistiska propagandaverksam heten m ot
svarade de också de krav som vänstern ställde på sin ag itp ropdram atik ; agitato
risk förenkling, explicit politisk tendens och tem atisk renodling.

Agitationsstyckena ham nade alltså aldrig på Bo Bergm ans skrivbord. Av de 
arton  dram er som granskades av honom , var det å andra sidan tydligen bara ett 
som V ärnlund också försökte lansera hos vänstern, näm ligen Den stora festen 
(jmf. ovan s. 64). Tydligen gjorde V ärnlund själv mycket klar skillnad mellan 
de båda litterära  system som representerades av å ena sidan Bergm an och D ra
m aten, å den andra Ström , H öglund och den kom m unistiska partio ffen t
ligheten.

Att nationalscenen utövade den starkaste lockelsen på V ärnlund kan det 
knappast råda någon tvekan om. S torm klockedram erna fram står som en paran 
tes i hans strävanden som dram atiker. Med undantag  för en artikel i Höglund- 
falangens Arbetets ungdom  utgör agitationsstyckena också, väl a tt m ärka, 
V ärnlunds sista bidrag till kom m unistpressen (jmf. ovan s. 15f). Under 20- 
talets senare del skärptes m otsättn ingarna m ellan honom  och hans forna p a rti
kam rater. F rån vänsterlägret kunde V ärnlund in te längre påräkna något stöd. 
In stitu tionstea tra rna  erbjöd nu hans enda m öjlighet att bli spelad och upp
m ärksam m ad. Det är knappast alltför fan tasifu llt a tt tänka sig, a tt V ärn lund  i
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denna situation , m edvetet eller omedvetet, kom  att anpassa sitt dram atiska för
fattarskap efter de estetiska norm system  som var förhärskande på de stora sce
nerna. Med Bo Bergm ans litte rära  sm ak blev V ärnlund snart förtrogen. Under 
åren 1922—24 m ottog han sum m a tre tton  lek törsu tlå tanden  signerade Bo Berg
man. Y tterligare fyra följde under perioden 1926—1930. Mycket tyder på att 
V ärnlund tog intryck av denna lektyr. T ill kon tak terna m ellan Bergm an och 
V ärnlund skall vi snart återkom m a. D essförinnan kan det dock vara anledning 
att granska V ärnlunds förhållande till det svenska teaterlivet u r  en annan as
pekt.

T eaterkritikern
Under perioden novem ber 1923—februari 1924 m edarbetade V ärnlund 
regelbundet i B rand, huvudsakligen som tidningens förste tea te rk ritiker. I sina 
recensioner och artik la r ger han uttryck för ett kom pakt missnöje med tea te r
situationen i Stockholm. V ärn lund  svingar sin färla över teaterledare och 
-kritiker, över författare och regissörer. Det är heller in te  många uppsättn ing
ar som finner nåd inför hans ögon. H an ta r  avstånd från  den enklare under- 
hålln ingsdram atiken av fransk t och svenskt ursprung  (André Picards En herre 
i frack, Felix Ganderas H järte r är tru m f och E. W. Olsons Amor pch Psyke). 
In te  heller kan han finna några kvaliteter hos m er ansedda d ram atiker som 
Oliver G oldsm ith (Värdshuset Råbocken) eller Eugene O’Neill (Anna Christie). 
R unar Schildt, vars dram a Den stora rollen spelades på D ram aten 1923, får ett 
erkännande som ” god novellist och psykolog” (Brand n r 47 1923). I övrigt fin
ner dock V ärn lund  Schildts pjäs vara logiskt osam tfianhängande och lösligt 
kom ponerad.

I några fall är dock V ärn lund  mycket uppskattande. Idel lovord ägnar han 
Stefan Zweigs K om edianten och A rtur Schnitzlers Den stora scenen, två kort
pjäser som på D ram aten uppfördes i ett och sam m a program . Det är fram för
allt Schnitzlers lek med verklighet och illusion, d ik t och verklighet, som väcker 
V ärnlunds beundran.

H är är m änniskan, personifierad i hovskådespelare, en enda gemen 
hum bug, på samma gång som ett stort ärlig t barn , en krass m aterialist 
och en troskyldig naivist, en lögn och en sanning, hennes känslor en 
grimas som gör sig bra eller dåligt på världens scen; om inbilln ing  el
ler verklighet, upprik tighet eller attitvd , det gör det samma endast 
publiken  tro r. Svart b lir vitt och vitt b lir  svart. (Brand n r 50 1923)

Även H jalm ar Bergmans d ram atik  prisades av V ärnlund. I Brand n r 4 1924 
recenserade han den tryckta utgåvan av dennes tre  enaktare, Spelhuset, Väva
ren i Bagdad och Porten. V ärnlund betonar särskilt sin uppskattn ing av Berg
mans nyanserade och sam tidigt avslöjande m änniskoskildring och hans genom
skådande analys av rätts- och m aktförhållanden. Hos Bergm an fann V ärnlund 
den ” inre d ram atik” som han också i andra sam m anhang hävdade var det cen
tra la  elem entet i all scenisk d ik tn ing  (jmf. nedan s. 79).

V ärnlund ger Bergm an betyget ” näst S trindberg  Sveriges störste d ram ati
ker” . Att S trindberg  betraktades som den främ ste fram går med all önskvärd 
tydlighet av övriga recensioner. S trindberg  får fungera som den m åttstock mot 
v ilken all annan dram atik  m äts.21 Den enda strindbergsuppsättn ing V ärnlund 
bedöm de under sin tid  som teate rk ritiker var B rott och b ro tt på D ram aten.
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Även om han i sin recension fram håller a tt ” idéinnehållet är genialiskt som all
tid hos S trindberg” betecknar han den som en av d ik tarens svagare dram er öch 
har vissa anm ärkningar att rik ta  mot dess form språk. H uvuddelen av sin an 
m älan använder dock V ärnlund till a tt kritisera Gustaf L indens inscenering. 
”Man fick ingenstädes fram  något av det intensiva i n r e  spel som all S trind 
bergs d ram atik  fordrar. Gustav Lindén (!) är om öjlig såsom regissör för vår, 
och alla tiders, största d ik ta re” , hävdar V ärnlund (Brand n r 6 1924).

V ärnlunds recensioner innehåller genomgående svepande omdömen och är 
ofta kategoriskt värderande. I påfallande hög grad uppehåller han sig vid for
m ella aspekter. Han finner O’Neills Anna C hristie vara alltför statisk och de
klam atorisk. Beträffande de ovan näm nda lustspelen hävdar han a tt de är 
dåligt byggda och uselt kom ponerade: ”Man begagnar sig av långa monologer 
för att få fram  en sak, man m otiverar entréer o. sortier mycket sum m ariskt och 
löst, rep likerna täcka sällan scenernas stäm ning, varigenom det hela hänger i 
lu ften” (Brand n r 45 1923). H uvuddelen av sin anm älan av Schildts Den stora 
rollen — ” mycket löst i kom positionen” — ägnar han åt a tt påvisa ”kulle rby t
to r” i in trigen och andra elem ent vilka V ärnlund finner vara ”eklatanta fel i en 
pjäsbyggnad” (nr 47 1923). I en program artikel fram håller han också att han 
anser det vara hans uppgift som kritike r att påvisa ” rena sakfel i u tförandet, i 
logiken, i tekniken, i karak teristiken” (nr 8 1924).

Att V ärnlund så utförlig t uppehåller sig vid form aspekter och dram atek
niska problem  v ittnar om hans eget intresse för dram ats form värld. In te sällan 
fram står han dock i detta avseende som skolm ästaraktig och form alistisk. Den 
m åttstock V ärn lund  använder när han u tpekar ” rena sakfel” i kom position och 
teknik  förefaller stå det s k välbyggda dram ats estetiska ideal nära, samma 
form ideal som kodifierats i dram atekniska handböcker som Gustav Freytags 
Die Technik des Dramas (1863) eller W illiam  Archers Play-Making (1912), och 
som V ärnlund i andra sam m anhang tog avstånd ifrån  (jmf. sid. 79). A nm ärk
ningsvärt är också i h u r hög grad V ärnlunds argum ent påm inner om de han 
kunde finna i Bo Bergm ans lek törsutlåtanden över hans egna pjäser. Som vi 
strax skall konstatera påtalar Bergm an genomgående de form ella b riste rna i 
V ärnlunds dram atik ; dåligt m otiverade sortier och entréer, osammanhäng- 
ande intrig , brist på spänningselem ent och dram atisk  planläggning. V ärnlund 
fram står i flera sam m anhang som en täm ligen okänslig och estetisk konservativ 
bedöm are — m arkant särskilt i avbasningen av O’Neills Anna Christie — något 
som han själv anklagade Bergman för att vara.

I Brand nr 6 1924 rik tade Freddy Nyblom, syndikalistisk fackföreningsm än 
och flitig m edarbetare i tidningen, k ritik  mot V ärnlunds recensionsverksam- 
het. Nyblom m enade bl a att V ärn lund  var alltför negativ och kategorisk i sina 
omdömen. Angreppet föranledde V ärnlund att i ett par a rtik la r klargöra sin 
uppfattn ing  om det kritiska värvet. D rivkraften bakom hans k u ltu rjo u rn a 
listik, fö rklarar V ärnlund här, är en vilja att gå till storms mot den för
härskande tendensen i all svensk teater- och litte ra tu rk ritik . Denna känne
tecknas, m enar han, av en allt överslätande tolerans som ursäk tar istället för att 
döma, som undviker klara ställningstaganden och som därigenom  håller det 
underm åliga om ryggen. I denna ”an tik ritikens tid ” , fram håller V ärnlund, så 

försvagas och utplånas den granskning och den hänsynslösa k ritik  
som är nödvändig, icke blott för b ibehållande av den utveckling man 
nått under friskare och starkare ålder, u tan  även för undanrö jande av 
allt gam m alt och unket. I toleransens tid stannar allt, det åldriga står 
och häm m ar uppväxten av nytt (nr 7 1924).
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V ärnlund ser som sin uppgift att riva ned det gamla och trö tta  för a tt ge lu ft och 
ljus åt det nya och livsdugliga. In te  helt oväntat hänvisar V ärnlund till V ilhelm  
Peterson-Berger som idealet för den fordrande och om utlige kritikern .

V ärnlund tog alltså sin uppgift som k ritike r med stort allvar. H an slog h årt 
mot det stockholm ska teaterlivets förstelning för a tt därigenom  bana väg för 
det livskraftiga. Om hans negativa k ritik  in te  sällan är svepande och oprecis så 
ger han bättre  besked om vad han ansåg vara värdefullt och nydanande. S trind 
berg, H jalm ar Bergm an och Schnitzler m otsvarade uppenbarligen hans krav 
på ” inre d ram a tik ” . Den subtila psykologiska analysen och den relativistiska 
verklighetsuppfattn ingen hos de båda sistnäm nda vann hans odelade beund
ran .22

T eaterkon tak ter och uppföranden
Av de cirka tre ttio  scendram er som V ärnlund skrev under perioden 1920—1930 
var det enbart två som kom att uppföras (Revolutionens dag och Hägerm ans 
brott). A rton av hans pjäser passerade D ram atiska teaterns kansli. D ram aten 
var dock ingalunda den enda scen som fick m otta hans skådespel. Av Stock
holms p rivattea trar uppvaktade han vid olika tillfällen  bl a Svenska Teatern, 
B lancheteatern, K om editeatern och O scarsteatern. Av allt a tt döm a skickade 
V ärnlund två av sina dram er till Lorensbergsteatern i G öteborg.231 ett brev till 
Johnson 15.9.1923 antyder han att han också har för avsikt att pröva sin lycka 
på Det Konglige i Köpenham n.

Innan  denna anstorm ning mot in stitu tionstea trarna började, gjorde V ärn
lund, tillsam m ans med F ritio f B jörkm an, Ragnar H olm ström  och en grupp skå
despelare, också ett försök att driva en teater i egen regi. ” Propagandateatern  
för yngre svensk d ram atik” presenterade sig för allm änheten i början av okto
ber 1922 genom att fram föra B jörkm ans Popens dotter. Enligt p lanerna skulle 
V ärnlunds treak tsdram a Krig bli det andra num ret på repertoaren. P ropagan
dateaterns öppningsprogram  gjorde dock ingen succé och verksam heten lades 
snabbt ned.24

V ärnlunds sceniska debut kom i stället 1924 med Revolutionens dag (jmf. 
ovan s. 69). Om detta uppförande gav ringa ära så torde den ekonom iska 
behållningen varit ännu m indre. En första fram gång i ansträngningarna att 
bryta sig in i den kom m ersiella teaterbranschen kunde V ärnlund ém ellertid  
notera 1927 då H ägerm ans b ro tt inköptes av förläggaren Arvid E nglind.25 Från 
honom  vandrade d ram at vidare till F redrik  Ström , Skådebanans dåvarande 
chef. Efter att ha överarbetats av fö rfattaren  och av Ström , senare även av regis
sören och huvudrollsinnehavaren Carl D eurell, hade stycket prem iär på våren 
1930.26

M otgångarna på teaterkanslierna gjorde att V ärnlund även försökte få några 
av sina dram er tryckta. Som ovan påpekats uppvaktade han F redrik  Ström och 
Zeth H öglund för att få Den stora festen publicerad antingen i bokform  eller 
som följetong i Folkets Dagblad Politiken (ovan s. 13). Bonniers mottog och re
fuserade tre av hans pjäser, M odern, Den m oderna Faust och Den oföddes his
to ria .27

76



Bo Bergm ans betydelse
H uvudm ålet för V ärnlunds ansträngningar var dock a tt bli spelad på 
D ram aten. H it vände han sig för första gången 1922 och fortsatte sedan oför
tru te t a tt hela decenniet igenom bom bardera teaterns kansli med sina m anus. 
Att V ärnlund med sådan envishet vände sig ju s t till D ram aten torde ha haft 
flera orsaker. Nationalscenens ku ltu re lla  prestige gjorde den givetvis lockande 
för en uppåtsträvande dram atiker. Att bli spelad på D ram aten kunde antas 
m edföra ära och anseende, önskem ålet om att vinna beröm m else var dock san
nolikt in te hans enda motiv. V ärn lund  torde ha varit helt på det k lara med att 
många av hans skådespel ingalunda var lättillgängliga och knappast läm pade 
för en bred publik. Sannolikt räknade han dock med att m öjligheterna a tt nå 
ut till offentligheten var större på en scen som subventionerades av allm änna 
medel, och som därför var m indre beroende av publiksm aken, än på de ren t 
kom m ersiellt arbetande privatteatrarna. Det torde ha legat nära till hands för 
honom  att göra detta antagande då hänvisningen till publiksm aken förekom i 
flera avvisande lek törsu tlå tanden  och refuseringsbrev.28 D ram aten hade också, 
kunde V ärnlund hävda, ju st som nationalscen ett speciellt ansvar för den in 
hemska dram atikens odling. Han var själv en av dess mest fertila p lantor och 
ansåg sig därför kunna kräva den kungliga och statliga scenens beskydd. Att u t
rym m et för sceniska och litterära  experim ent överlag var ytterst begränsat i 20- 
talets svenska teaterliv  var alltså V ärnlund medveten om. Störst borde det dock 
vara på D ram aten, m enade han i ett brev från 1923: ”Jag har m ina skäl till det 
att jag nästan enbart vänder mig till D ram atiska teatern  med m ina pjäser. Det 
är den enda teater som skulle kunna våga experim entet att fram föra ett nytt 
nam n i Sverge” .29
Det m otstånd V ärn lund  m ötte på D ram aten väckte hans vrede och förakt, sin

nesstäm ningar som i första hand riktades mot teaterns litteräre  rådgivare, Bo 
Bergman. I honom  kom V ärnlund snart a tt se en personlig fiende som han 
häcklade i brev till vänner och författarkollegor.30 Förhållandet till Bergm an 
torde dock ha haft flera dim ensioner än så. Även om V ärnlund fann Bergmans 
k ritik  av hans dram er vara okänslig och orättvis, så tycks han ha tagit intryck 
av den och på vissa punk ter också försökt tillm ötesgå Bergm ans krav.

Vad hade då D ram atens litteräre rådgivare att säga om V ärnlunds dram atik? 
U ppfattningen a tt den inte var kom m ersiellt gångbar, d v s  knappast kunde 
locka någon större publik , återkom m er regelbundet i Bergmans lektörsutlå- 
tande. En pjäs (Den stora festen, Bergm ans u tlå tande daterat 10.5.1923) för
modas in te ha ” någon större m öjlighet inför pub liken” , en annan (Krig, 
13.10.1922) antas verka ” m indre tilldragande för en större pu b lik ” och en tred 
je  (V ärldsnatt, 23.8.1923) bedöms in te  kunna ” locka en publik  i dessa dagar” . 
Vid andra  tillfällen avstyrkte Bergm an antagande med hänvisning till att tea
te rtiderna var ogynnsam m a för experim ent (Den m oderne Faust, 9.1.1923) eller 
att V ärnlunds dram er tillhörde genrer som in te längre var gångbara. Med argu
m entet att ”strejkdram atiken  är vid det här laget så pass blött och stött a tt pu 
bliken vägrar ta em ot m era” refuserar Bergm an Den hängde och repet (version 
2, 25.9.1928). Om Den uppståndne sägs att ” krigspjäserna vid det här laget 
säkerligen tappat sitt in tresse” (10.11.1924).

Genom gående k ritise rar också Bergman V ärnlunds d ram atik  för dess for
mella brister. F örfattaren , säger Bergm an, negligerar ” kom position och m ot
ivering” (En kvinnas harem , 9.12.1923), hans dram er saknar ”verklig d ram a
tisk planläggning” och ”genom kom ponerad hand ling” (M oderna m änniskor,
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11.3.1923, jm f. också u tlå tanden  av 16.10, 23.11 och 9.12.1923). Bergm an lägger 
genomgående stor vikt vid handlingens u tform ning  och betrak tar den upp
enbarligen som dram ats mest betydelsefulla form kategori. Som Freddie Rock 
påpekat i sin avhandling T rad ition  och förnyelse har Bergm an en benägenhet 
a tt i bedöm ningen också av and ra  författare än V ärnlund göra ’d ram atik ’ nära 
nog liktydigt med ’dram atisk  handling’ (s. 78, 80). Som Rock också fram håller 
visar detta h u r beroende Bergm an var av den aristoteliska eller klassicistiska 
d ram aturgins norm er (ibid.). Som vi ovan konsta tera t förvaltades denna estetik 
ännu  under m ellankrigstiden av det s k  ’välgjorda d ram a t’ i realistisk eller 
naturalistisk  tappning (jmf. ovan s. 38). Det ä r  sam m a dram aturgiska g rund
syn som kom m er till u ttryck i de ovan näm nda dram atekniska handböckerna 
av Freytag, Archer m fl. Mycket ta lar för att det var denna traditionalistiska 
d ram auppfattn ing  Bergm an försvarade i sitt lektörsäm bete.

In te heller V ärnlunds psykologiska porträ ttkonst vann någon uppskattn ing  
hos Bergman. Hans ro llfigurer betecknas oftast som odram atiska och o in tres
santa, som ”neu ropa ter” och patologiska fall (se ex. lek törsu tlå tanden  av 11.3, 
16.10, 23.11.1923 och 10.11.1924). Den ofta dystra och allvarstyngda atm osfären 
i V ärnlunds pjäser var enligt Bergm ans m ening in te konstnärlig t m eningsfull. 
I flera u tlå tanden  uppm anar han fö rfattaren  a tt in te enbart ” teckna grått i 
g rå tt” , a tt spara på effekterna och att lä tta upp den jä rng rå  och blytunga stäm 
ningen med hum oristiska inslag (11.2, 11.3.1923 och 24.9.1926). V ärnlund ex
cellerar i en ” realistisk kuslighet” , hävdar Bergm an apropå Den oföddes histo
ria, som ” luk ta r m änsklig smuts lång väg” (13.6.1930).

Utöver betoningen av handlingens centrala betydelse finns det flera inslag i 
Bergmans u tlå tanden  som leder tankarna i rik tn ing  mot den klassicistiska dra- 
m aturgin. Bergm an ta r avstånd från V ärnlunds rollgestalter för att de är ona
turliga och osannolika men också för att de in te ger publiken någon m öjlighet 
till inlevelse och deltagande. H uvudpersonen i Den hängde och repet, hävdar 
Bergm an, har inga karaktärsdrag ”som kan inge publiken deltagande för ho
nom ” (25.9.1928). I ett annat sam m anhang bekänner Bergm an att han in te kan 
känna ” någon befriande sym pati eller något befriande löje” för skådespelets 
gestalter (24.8.1924). När han en enstaka gång finner anledning a tt beröm m a 
utform ningen av en rollfigur, så sker det med m otiveringen a tt denna står i 
” relation till vårt intresse, vårt m edlidande, vår sym pati” (10.11.1924).

Bergm an saknar alltså iden tifikationsobjekt i V ärnlunds dram er. I lektörs- 
u tlåtandena förs detta k lander ofta fram  tillsam m ans med ett annat k ritisk t 
påpekande, näm ligen att den värnlundska dram atiken saknar m om ent av 
” konstnärlig  befrielse” . F örfattaren  lider av en kom plett brist på hum or, 
skriver Bergm an apropå V ärnlunds En kvinnas harem . ” Bristen h ä rp å” , fo rt
sätter han, ”är en av orsakerna till det gråa och så föga befriande intryck man 
får av Rud. V ärnlunds d ram a tik ” (9.12.1923). Modern finner Bergm an vara ett 
verk ”utan  all konstnärlig  befrielse” (11.2.1923). ”Den tunga och hetsiga atm os
fären över V ärnlunds stycke skulle knappast kunna verka i något avseende be
friande” , skriver han i sitt u tlå tande över Den hängde och repet (25.9.1928). Det 
ligger nära till hands att bakom Bergm ans form uleringar se den aristoteliska 
poetikens krav på katharsis, den rening av den konstnärliga upplevelsen som 
tragedien borde leda fram  till och som har en av sina föru tsättn ingar i publi
kens inlevelse i h jältens öde. Bergm an k ritise rar V ärnlund för a tt han i sina 
dram er aldrig  höjer sig över den b ru ta lt realistiska verklighetsskildringen. 
Hans rollfigurer väcker snarare m otvilja än sympati och förståelse. D ärför,
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tycks Bergm an m ena, kan hans skådespel in te  heller ge åskådaren någon känsla 
av befrielse och upphöjdhet.

Under sina första år som dram atiker fram trädde V ärnlund medvetet som en 
form förnyare och tog k la rt avstånd från vissa elem ent i den klassicistiska dra- 
m aturgin. I ett brev till F redrik  Ström  (28.6.1923) fram håller han a tt Den stora 
festen formgivits i medveten opposition till det trad itionella  dram ats in trig 
bygge: ” h rr. fäsörers ’dram atiska handling’ med en in trig  som börjar i första 
scenen och löses upp i den sista s tru n ta r jag alltid  i” .

V ärnlund själv hade uppenbarligen mycket höga tankar om Den stora festens 
kvaliteter, inte m inst vad det gällde den dram atiska form en. Som det bevarade 
m anuskrip tet visar, var dessa em ellertid  in te särskilt välgrundade. Stycket läm 
nar i form ellt avseende åtskilligt a tt önska. V ärnlund låter sam tliga tre  akter 
utspelas i olika ’anti-cham bres’ där ro llfigurerna täm ligen planlöst vandrar u t 
och in. Bristen på scenisk aktion gör stora delar av d ram at m onotona och lång- 
dragna. M otsättningen mellan centralfiguren och de övriga rollgestalterna 
etableras redan i dram ats inledningsscen och undergår sedan ingen påtaglig 
förändring. De psykologiska spänningarna m ellan huvudpersonerna är i sig 
knappast tillräck lig t laddade för a tt ge stycket någon dynam ik.

Sin uppfattn ing  om det psykologiska dram ats form krav utvecklar V ärn lund  i 
ett brev till D ram aten 28.5.1923, vilket m edföljde hans dram a V ärldsnatt. Detta 
skådespel, påpekar V ärnlund, är skrivet i samma stil som Den stora festen ocli 
innehåller alltså inte någon konventionell intrig . V ärnlund m otiverar detta av
steg från den vedertagna dram aform en med argum entet, att den verklighet han 
vill skildra inte låter sig gestaltas med en trad itionell dram atisk  teknik. V ärn
lund vill åskådliggöra de psykologiska relationerna m ellan ett antal m änni
skor och detta, m enar han, kan in te ske inom  det konventionella in trigdram ats 
ram :

Det synes mig som livet in te har tid  med några in triger; och att bygga 
ett dram a så att publiken får andnöd, därför att konfliktens lösning 
genom en rad förvecklingar, uppskiutes till sista scenen, det kan jag 
inte. ’D ram atisk hand ling’ består för mig däri a tt m änniskorna ge
nom sina egna inre föru tsättn ingar råka i strid. Det psykologiska mo
m entet är det avgörande. / — /  Jag vill försöka fängsla med scenernas 
inre dram atik , och b lir denna för stark  för de agerande så knallar ett 
m alm skott; jag vill försöka fängsla med m änniskoöden, med karak tä
rer som ha liv

Redan några m ånader senare re tire ra r V ärnlund från  intagna positioner. Skå
despelet Öknen, som läm nades till D ram aten i oktober 1923, har han enligt 
sina egna uppgifter försökt stöpa i en trad itionell form : ”Byggnaden är den 
hävdvunna med en handling som utvecklas till sin spets där den brister. Såle
des finns denna gång spänningen, den dram atiska spänning som enbart av sig 
själv skall kunna fängsla pub liken” (odaterat följebrev, jm f. not 29).

Som vi redan noterat tyder också V ärnlunds tea te rk ritik  i B rand under 
perioden novem ber 1923 — februari 1924 på att han tagit intryck av Bergm an. 
De argum ent han använder när han påvisar ” rena sakfel” i de granskade dra
mernas kom position erin rar påtagligt om Bergmans.

Om V ärnlund alltså delvis tycks böja sig för Bergm ans fordringar vad det gäl
ler yttre gestaltning, så ta r han därm ed inte avstånd från det psykologiska d ra
mat. I flera av sina B rand-recensioner betonar han just den ” inre d ram atikens” 
betydelse. Tydligen in rik ta r han nu sina ansträngningar på att försöka förena 
den psykologiska analysen med en godtagbar dram atisk form. Som ett uttryck
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för denna strävan fram står skådespelet Den uppståndne från hösten 1924. I ett 
följebrev till d ram at (3.11.1924) fram håller V ärnlund a tt ” saken erb juder in te t 
av ny tekn ik” . Det bör istället uppfattas som en psykologisk studie, e tt försök 
att ”skildra en efterkrigstyp av mycket allm än a r t” . För en gångs skull får han 
också beröm av Bergm an, som i sitt u tlåtande med gillande no terar a tt den d ra
m atiska kom positionen är k lar och konsekvent (10.11.1924).

Bergm an saknar in te fog för sitt omdöme. I likhet med Giftesgården, Krig 
och M örker, men i motsats till Den stora festen, skulle em ellertid  Den upp 
ståndne också kunna karakteriseras som ett i form ellt avseende mycket konven
tionellt stycke. Som redan påpekats visar flera av V ärnlunds bevarade ung
domsverk ett påtagligt beroende av det realistiska sekelskiftesdram at, såsom 
det utform ades av bl a Ibsen òch Strindberg. Med dess form ella slu tenhet och 
enhetlighet, gradvis stegrade handling  och återkom m ande uppgörelsescener 
(scenes-å-faire) gäller detta i hög grad Den uppståndne.

Att V ärnlund verkligen försökte tillm ötesgå Bergm ans form ella krav antyds 
också av andra dokum ent. I sitt u tlå tande över den första versionen av Den 
hängde och repet beklagar Bergm an ” bristen på kom position, dram atisk  enhet
lighet, klara lin je r” (24.9.1926). På våren 1928 om arbetade V ärnlund dram at 
och erbjöd det på nytt åt D ram aten (se brev till Johnson 27.3, 7.4 och 17.4.1928). 
N är Bergm an granskar stycket i dess nya avfattning finner han  a tt det ”vunnit 
påtagligt i ett avseende, näm ligen i fråga om den dram atiska kom positionen. 
Den är nu vida stram are hållen och redigare och k larare än till en bö rjan ” 
(25.9.1928).

Av de tre  bevarade d ram erna från perioden 1926—1930 visar ingen några 
näm nvärda ansatser till form ell förnyelse. Den om arbetade versionen av Den 
m oderna Faust från 1928 är i detta avseende m inst trad itionell. Med sina snab
ba scenskiften och djärva språng m ellan dröm  och verklighet har den lånat 
drag av den rom antiska kom edin, av Ibsens Per Gynt och Strindbergs sagospel 
Lycko-Pers resa. Hägerm ans b ro tt och Föräldraskolan är båda intrigkom edier 
med en för genren sedvanlig succession av inledning, stegring, katastrof och 
upplösning. Båda de sistäm nda styckena är alltså byggda enligt det Välgjorda 
d ram ats’ mall.

Fantasispelet Den m oderne Faust och de båda näm nda kom edierna antyder 
att V ärnlund också i andra avseenden försökt närm a sig Bergmans lit te ra tu r
syn. De tidigare så dom inerande, och av Bergm an föga uppskattade, psykologis
ka po rträ tts tud ierna  har i de senare verken fått ge plats för en förenklad och 
stiliserad karaktärsteckning. Den kusliga och jä rng rå  atm osfär som Bergm an 
beskärm ade sig över bl a i sitt u tlå tande över M odern (11.2.1923) har likaledes 
ersatts av en m indre tyngande sagospels- och kom edistäm ning. I dessa av
seenden förefaller dock V ärnlunds utveckling vara m indre konsekvent. Berg
m an anser exempelvis att figurerna i H ägerm ans bro tt är ”uppkonstruerade” 
och att huvudpersonen i den senare versionen av Den hängde och repet fortfa
rande ” chargerats till onatu rlighet” . Med visst gillande no terar Bergm an den 
”på sitt sätt uppbyggliga upplösningen” i Den oföddes historia. Även om Berg
man här fann något som närm ade sig hans krav på ”konstnärlig  befrielse” tar 
han ändå avstånd från dram at som genom sin långt drivna realism  gör ett p in 
samt intryck på honom  (13.6.1930).
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Sum m ering
En teckning av V ärnlunds utveckling som dram atiker under perioden 
1920—1930 b lir på grund av m aterialsituationen med nödvändighet frag
m entarisk och skissartad. Endast ungefär en tredjedel av hans ungdom s
d ram atik  är bevarad. Om de förkom na verkens innehåll och karak tär kan en
dast m er eller m indre välgrundade antaganden göras. O säkerheten måste där
för också bli stor om vilken betydelse Bo Bergm an haft för V ärnlund. Vissa 
tecken tyder dock på att V ärnlund tog intryck av de lek törsutlåtanden han fick 
från D ram atiska teaterns litteräre  rådgivare. Gradvis övergav han am bitioner
na att gentemot Bergm an försöka hävda sina egna m eningar om pjäsbyggnad 
och dram atisk karaktärsteckning. I korrespondensen kring skådespelen Den 
stora festen och V ärldsnatt ta la r V ärnlund självm edvetet om sin strävan a tt for
m ellt förnya det svenska dram at och om sitt förakt för ” h rr. fäsörers” omsorgs
fulla intrigbyggen. Några år senare visade han i Hägerm ans b ro tt och För- 
äldraskolan sin förmåga som habil pjäshyggare. Vid 20-talets början  ivrade han 
för det psykologiska dram at och den ” inre dram atiken” . De ovan näm nda ver
ken från 1926 resp. 1930 är båda m oderna piêce-à-thèse, problem debatterande 
intrigkom edier i Sardous, Scribes eller G. B. Shaws anda.

Aven om det finns skäl att anta, a tt det var med h jä lp  av Bergm ans lektörs
u tlå tanden  som V ärnlund gjorde sina lärospån i trad itionell dram aturg i så är 
det på sin plats att här vidga perspektivet en aning. Om V ärn lund  kom att an 
passa sig till Bergm ans synsätt, så fogade han sig sam tidigt efter uppfattn ingar 
som uppenbarligen var förhärskande inom  det litterära  institutionssam m an- 
hang där Bergm an verkade. Bergm an är alltså här m indre in tressant som per
son än som represen tan t för det svenska teaterlivets flaggskepp, Kungl. D ram a
tiska teatern. Det var på dess tiljo r V ärnlund ville se sina verk uppförda och det 
var mot denna bastion han koncentrerade sina attacker. Bergm an vaktade dess 
portar och hade därm ed V ärnlunds öde i sina händer. Väi?nlunds underkas
telse under Bergm ans och nationalscenens fordringar är förvisso in te total och 
villkorslös. I vissa avseenden kom m er han de uppställda kraven nära, i andra 
består m otsättn ingarna decenniet igenom. För V ärnlund tycks kam pen med 
Bergm an innebära en process av gensträvig och sannolikt delvis omedveten an 
passning. Det är ingalunda genom fullkom lig självutplåning som V ärnlund 
1932 till slut når sitt mål. G enom brottsdram at Den heliga fam iljen är u tan  
tvivel de tidigare verken överlägset vad det gäller idémässig strigens, konstnär
lig kom plexitet och form ell behärskning. Skådespelet uppvisar flera elem ent 
vilka fram står som svar på av Bergm an många gånger fram ställda fordringar. 
Det innehåller em ellertid  också stildrag som knappast kunde tillta la  Bergm an 
(jmf. nedan s. 135). Den heliga fam iljen är som påpekats en stort anlagd arbe- 
tarskildring . F örhållandet att det ju st är som arbe tarsk ild rare V ärnlund får 
sitt genom brott 1932 saknar inte ironi. Som vi konstaterat i föregående kapitel 
var han påtagligt kluven i sin attityd  till rollen som proletärförfattare. Å ena si
dan fram håller han, att han anser sig vara ett språkrör för arbetarklasen, å den 
andra m enar han sig som författare vara opolitisk och ingalunda ute för a tt in 
föra några klasskam pslater i littera tu ren . K lyvnaden går igen hos dram atikern  
V ärn lund  och kan delvis förklaras av hans beroende av två skilda litterära  in- 
stitutionssam m anhang. Hos vänstern gästspelar han 1924 som agitpropdram a- 
tiker. I de verk Bergm an får på sitt bord lyser de proletära motiven och de 
socialistiska ställningstagandena i stort sett med sin frånvaro. Varken hans apo
litiska själsstudier eller hans socialreform atoriska debattd ram er vann Berg
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mans gillande. N är p ro letärförfa ttaren  till sist b lir vid sin läst och skapar sitt 
första stora arbe tard ram a så öppnas portarna. Att V ärnlund alltså om sider nåd
de sitt hett eftertrak tade mål — att bli spelad på nationalscenen — hade flera 
orsaker. Några av dem har ovan diskuterats: V ärnlunds egen politiska och 
konstnärliga utveckling sam t det vid 30-talets början stegrade intresset för det 
'sociala d ram at’. Y tterligare är a tt näm na. T ill dessa skall vi återkom m a.
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KAPITEL 4

Den heliga fam iljen  
och det sociala dramats 
form problem

Föregående avsnitt har behandlat några av Den heliga fam iljens mest be
tydelsefulla biografiska och litteratursociologiska föru tsättn ingar. Det är nu 
tid a tt övergå till en analys av V ärnlunds genom brottsdram a. D etta kapitel 
skall i huvudsak uppehålla sig vid styckets m otsägelsefulla form språk, dess 
vacklan m ellan två oförenliga dram aturgiska grundm odeller. Den heliga fam il
jen  är, som vi skall se, ett både form ellt och innehållslig t sp littra t verk — på en 
gång ett sam hällsdram a med en rad m odernistiska form elem ent och ett psyko
logiskt in trigd ram a av m er trad itionell karaktär.

Efter en sum m arisk översikt över de viktigaste politiskt-ekonom iska händel
ser och tendenser som styckets sam hällsskildring anspelar på (kap. 5), kom m er 
följande kapitel a tt analysera verkets u r politisk-ideologisk synvinkel mest cen
tra la  tem an. E tt av dem (kap. 6) behandlar det p o rträ tt V ärnlund ger av den 
svenska arbetarrörelsens historiska utveckling och aktuella problem  i början 
av 30-talet. V ärnlund nöjer sig em ellertid  in te med att teckna arbetarrörelsens 
historia och dåtida situation. Han blickar också in i fram tiden och pekar u t den 
väg socialismens företrädare har a tt vandra för a tt nå det hägrande tusenårs- 
riket. De strategiska anvisningar V ärnlund läm nar är intressanta, eftersom  de 
kom pletterar och förtydligar den bild av hans politiska uppfattn ing  som skisse
rats ovan i kapitel 1.

Skildringen av en lång och uppslitande arhetskonflik t b ildar stom m en i 
V ärnlunds heskrivning av arbetarrörelsens aktuella problem . Hans fram ställ
ning av strejken och dess konsekvenser är av central betydelse för verkets poli
tiska tendens. Den skall därför ägnas särskild uppm ärksam het.

Den heliga fam iljen är em ellertid  ingalunda enbart ett dram a om arbe tarrö 
relsen och dess politiska kamp. Det gestaltar också m otsättn ingarna inom  fa
m iljen Engelstrand, dess sp littring , hotande sam m anbrott och pånyttfödelse. 
Verket bygger upp en serie m otsättn ingar m ellan fam iljesfärens privatliv och 
politikens offentlighet, m ellan m annens och kvinnans olikartade egenskaper 
samt mellan ’klassens’ och ’m änsklighetens’ strävanden. D ram at ger h ä r
igenom uttryck för en rad ideologiska föreställningar, av vilka några delvis mo
difierar dram ats explicit politiska tem atik. De näm nda m otsatsparen och deras 
betydelse för styckets sam lade idéinnehåll skall analyseras i kapitel 7.

E tt avslutande parti behandlar m ottagandet av och debatten kring Den heli
ga fam iljen  vid uruppförandet 1932. Med utgångspunkt från det resonem ang 
som ovan förts om D ram atiska teaterns förhållande till statsapparaten  (s. 43f) 
kom m er också vissa aspekter av verkets politiska funktion a tt diskuteras i detta 
avsnitt.
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D atering
Enligt författarens egna uppgifter tillkom  Den heliga fam iljen under senvåren 
och som m aren 1931. V ärn lund  fram håller i e tt par in te rv juu tta landen  a tt han 
b u rit på styckets grundidé i flera år, men a tt ådalenhändelserna i maj 1931 givit 
honom  den avgörande im pulsen .1

Som fram går av D ram atiska teaterns m atrikel läm nade V ärn lund  in  sitt verk 
till nationalscenen i början  av septem ber (4.9). Bo Bergm an granskade det strax 
därefter (8.9) och i slu tet av m ånaden förvärvade teatern  uppföranderätten  till 
dramat.* För den tryckta utgåvan av pjästexten träffade V ärnlund överens
kommelse med Tidens förlag i m itten  av decem ber. D ram at u tkom  i bokform  i 
ja n u ari följande år, alltså kort före prem iären som ägde rum  3 februari 1932.3

In rik tn ing  och form språk
Som vi redan konstaterat fram stod Den heliga fam iljen för sam tiden som ett 
nytt exempel på det om diskuterade ’sociala d ram at’. V ärnlund placerades in i 
ledet vid sidan av dess övriga före trädare; H agar Olsson, Ebbe Linde, A rnold 
Ljungdal m fl (jmf. ovan s. 53f). Med goda skäl karakteriserades också verket 
som ett ’p ro le tärd ram a’, innehållslig t besläktat med H erbert G revenius’ Sonja 
och Tua Ströms H julet. Som båda dessa beteckningar antyder, represen terar 
Den heliga fam iljen ett nytt stadium  i V ärnlunds utveckling som dram atiker. 
Några av hans tidiga skådespel innehåller visserligen sam hällskritiska ansatser, 
exempelvis H ägerm ans bro tt och Föräldraskolan med deras belysning av rätts- 
respektive undervisningsväsendets brister. V ärnlund fram träder dock där som 
en täm ligen återhållsam  k ritik e r och lå ter, som vi sett, aldrig  sam hällsdebat
ten spränga kom ediform ens ram ar. Den heliga fam iljen bar helt annan karak
tär. V ärnlund har med detta verk uppenbarligen försöks gestalta sina idéer om 
det m oderna sam hällets kollektivistiska karak tär (ovan s. 32). Han nöjer sig 
följaktligen in te med att r ik ta  uppm ärksam heten mot enskilda sam hälleliga in 
stitu tioner och fenom en, u tan  visar också am bitionen att teckna en m er om fat
tande och d ifferentierad sam hällsbild. V ärnlund knyter här an till en rad kon
kreta , aktuella och politisk t b rännbara  händelser, främ st den världsom spän
nande ekonom iska depressionen, oroligheterna på den svenska arbetsm arkna
den sam t givetvis de uppskakande tilldragelserna i Ådalen i maj 1931.

Den heliga fam iljen är alltså ett dram a om arbetarklassens politiska kam p 
och om m otsättn ingarna inom  arbetarrörelsen. Även härigenom  skiljer det sig 
från V ärnlunds tidiga skådespel. Med undantag  för de tre  korta agitations- 
styckena från  1924, och m öjligen också för de förkom na V ärldsnatt och Den 
hängde och repet, lyser p ro letariatet med sin frånvaro i dem. Den heliga fam il
jen är med andra  ord V ärnlunds första större arbetarsk ildring  i dram atisk  
form. Innehållslig t står den alltså närm are rom aner som V andrare till in te t, 
U ppropet och De frias bojor än hans om fattande dram atiska produktion från 
20-talet.

O likheterna visar sig också på det form ella planet. V ärnlunds bevarade ung
dom sdram atik är med något undantag  form m ässigt trad itionell och anslu ter 
sig i huvudsak till en klassicistiskt-aristotelisk form kanon. D enna sätter sin 
prägel även på Den heliga fam iljen sam tidigt som dram at uppvisar också ett an 
nat ansikte. A m bitionen a tt gestalta e tt större sam hälleligt skeende har fått 
V ärn lund  att utveckla ett för honom  nytt och m odernistiskt insp irera t form 
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språk. E rnst T oller och hans H oppla, wir leben! har uppenbarligen varit en 
viktig inspirationskälla för V ärnlund (jmf. sid. 90).

Det finns skäl a tt ägna form språket i Den heliga fam iljen en viss u p pm ärk 
sam het. Den kluvenhet som dram at härvidlag uppvisar går näm ligen, som vi 
skall se, på flera sätt igen också i innehållet. E tt anna t motiv för a tt underkasta 
V ärnlunds skådespel en dram aturg isk  analys är a tt dess sp littring  ger u ttryck 
för problem  som även andra sam hällsdram atiker än V ärn lund  brottades med 
åren om kring 1930. De form ella m otsättn ingar i Den heliga fam iljen fram står 
med andra  ord som sym ptom atiska för en brytningsperiod i det svenskspråkiga 
sam hällsdram ats utveckling.

Med h jä lp  av den begreppsapparat som utvecklats av den tyske dram aforska
ren  P eter Szondi kan denna form ella d isharm onis närm are karak tär och orsa
ker klarläggas. Som Szondi visat i sin uppslagsrika studie Theorie des m oder
nen Dram as (1956, sv. övers. Det m oderna dram ats teori, 1972) in träder en av
görande vändpunkt i det västerländska dram ats h istoria under 1800-talets sista 
decennier. D enna vändpunkt, av Szondi betecknad som ”dram ats k ris” , in 
nebär kort sagt a tt dram ats hävdvunna form  vid denna tid  råkar i konflik t med 
en tem atik  som aktualiseras av bl a d ram atiker som Tjechov, M aeterlinck och 
Strindberg. D ram ats trad itionella  uttrycksm edel upphör med andra ord a tt 
vara ändam ålsenliga. Det nya innehållet lå ter sig in te  förenas med den gamla 
form en.

Som Szondi vidare påpekar har det västerländska dram at alltsedan renäs
sansen karakteriserats av i huvudsak tre  elem ent: Dess existensom råde är 1) en 
m ellanm ansklig  (zwischenmenschlich) sfär där handlande m änniskor kon
fronteras. Dess dom inerande språkliga m edium  är 2) dialogen  genom vilken en 
3) prim är  och absolut fiktionsvärld, autonom  i förhållande till fö rfattare och 
publik , upprättas (s. 14ff).

Det trad itionella  eller klassicistiska dram at beskriver alltså handlande m än
niskors möten med varandra, deras vänskaps- och kärleksförhållanden, deras 
konflik ter och strider. Detta avgränsar dram ats kom petensom råde i fö rhållan
de till littera tu rens båda andra huvudarter. Epikens beskrivningar av den 
m ateriella verkligheten och lyrikens analyser av själsliga förlopp faller u tanför 
dram ats gränser. M änniskans in re  uppenbaras i dram at endast när hennes tan 
ke eller vilja leder till beslut som omsätts i handling. En tem atik  som in te  kan 
gestaltas som en relation  m ellan  m änniskor kan således svårligen gestaltas i 
d ram atisk  form.

Det språkliga u ttrycket för denna värld är dialogen. Genom den upprättas 
förbindelsen m ellan m änniska och m änniska, genom dialogen uttrycker in 
dividen sin vilja och klargör sitt beslut att handla. ”Die A lleinherrschaft des 
Dialogs” , skriver Szondi,” spiegelt die Tatsache, dass es n u r aus der W ieder
gabe des zwischenm enschlichen Bezuges besteht, dass es n u r  kennt, was in die
ser Sphäre aufleuchtet” (s. 15).

Det trad itionella  d ram at fram träder vidare som en självständig totalitet. Det 
utgör in te någon sekundär återgivning av ett faktiskt förlopp i det förflu tna , 
u tan  föreställer endast sig själv. Genom att d ram at gör anspråk på a tt vara ’ab
solut’ och ’p rim ä rt’ erkänner det ingen annan verklighet än sin egen. Det 
skapar sin egen värld med sin egen logik och måste följaktligen inom  fiktions- 
världens ram ar m otivera alla fö rändringar i händelseförloppet, tiden och ru m 
met. D etta krav på en inre logik gör att d ram at strävar mot enhetlighet och 
koncentration. P lötsliga förfly ttn ingar i tiden  och rum m et eller b ro tt i hand-
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ngens kontinuerliga utveckling antyder existensen av k rafter u tanför dram ats 
ktionsvärld och ho tar därm ed dess konstnärliga trovärdighet.
D enna dram ats estetiska logik innebär också a tt upphovsm annen, d ram ati

kern , kom m er a tt stå u tan fö r den verklighet han själv skapat. H an kan med 
andra ord aldrig  som en episk berä ttare ingripa i handlingen med til lrä tta 
läggande kom m entarer eller om döm en om de handlande personerna. D ram at 

apostroferar heller aldrig  sin publik  på det sä tt som en rom an kan göra. D ra
m at visar upp en verklighet för åskådaren men frågar in te  efter hans reak tio
ner. Lika litet som den enskilda repliken är författarens d irek ta utsaga, lika lite 
är den e tt d irek t tillta l till publiken.

Efter den kris som alltså in träd er om kring sekelskiftet utvecklas dram at, 
hävdar Szondi, enligt i huvudsak två olika lin jer. Den ena strävar efter a tt räd 
da den gamla form en, detta genom att m anipulera stoffet så a tt det ryms inom  
dess ram ar. Den and ra  försöker därem ot upplösa dram ats in re  m otsättn ingar 
genom att utveckla ett nytt form språk, kongruent med den nya tem atiken. Me
dan exempelvis Shaw, Schnitzler, Synge m fl provar den förstnäm nda m etoden 
så går bl a Tjechov, M aeterlinck och S trindberg  fram  på den andra , m odernis
tiska vägen. Strindbergs senare dram atik  är i sin tu r  en av de viktigaste inspi
rationskällo rna för det tyska, expressionistiska och episka, efterkrigsdram at. 
Bland svenska dram atiker efter S trindberg  som knyter an till den m odernis
tiska lin jen  kan näm nas H jalm ar Bergm an med hans s k m arionettspel (där
ibland främ st H err Sleeman kom m er, En skugga och Spelhuset; 1917—1923) 
samt P är Lagerkvist med verk som H im lens hem lighet (1919) och Den osynlige 
(1923). Med Lagerkvists M odern teater (1918) får den svenska dram atiska mo
dernism en också en av sina viktigaste program skrifter.4

Szondi har även klarlagt vilka specifika problem  som det sam hällsbeskri- 
vande och -analyserande dram at har a tt brottas med. Med utgångspunkt från 
G erhart H auptm anns Die W eber (Vävarna, 1891) skriver han: ”Der soziale 
D ram atiker versucht die dram atische D arstellung jener ökonom isch-politisch
en Zustände, under deren D iktat das individuelle Leben geraten ist. E r hat 
F aktoren aufzuweisen, die jenseits der einzelnen Situation und  der einzelnen 
T at wurzeln und sie dennoch bestim m en. Dies dram atisch darstellen heisst als 
V orarbeit: die Umsetzung der entfrem deten Z uständlichkeit in zwischen
menschliche A k tualitä t” (s. 63). H är inställer sig alltså en första svårighet. Det 
trad itionella  dram ats m ellanm änskliga värld är absolut och avskärm ar sig d ä r
för för påverkan från  yttre, sociala och ekonom iska faktorer. Som fram går av 
Szondis resonem ang strävar därem ot det sociala dram at efter a tt vara represen
terande, d v s  a tt hänvisa till en verklighet som ligger u tanfö r dram ats fik- 
tionsvärld.

En liknande m otsättning kom m er att råda beträffande rollgestalterna. I det 
trad itionella  dram ats slu tna värld föreställer de endast sig själva. I det sociala 
dram at represen terar de därem ot, som Szondi skriver, ”Tausende von Men
schen, die u n te r denselben V erhältnissen leben, ihre S ituation  vertritt eine 
durch die ökonom ischen Faktoren bedingte G leichförm igkeit” (s. 64). Genom 
att deras öden fram ställs som m odellfall eller signifikativa exempel, v ittnar de 
in te bara om den objektiva verklighet som ligger u tan fö r verket. K onstruk
tionen bryter också, som Szondi påpekar, mot det trad itionella  dram ats autono
m iprincip. H änvisningen till en yttre, icke-fiktiv verklighet avslöjar existensen 
av en styrande kraft i dram at, näm ligen författarens.

Svårigheterna a tt förena en för allt fler fö rfattare angelägen social tem atik
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med dram ats trad itionella  form gjorde utvecklandet av icke-klassicistiska mo
deller nödvändigt. Det tyska efterkrigsdram at utgör härvidlag en viktig rikt- 
ningsgivare, in te m inst för det svenskspråkiga ’sociala d ram at’ från  20- och 30- 
talen. Av de verk inom  denna grupp som ovan (s. 53f) näm nts, är enbart Greve- 
n ius’ Sonja opåverkad av de nya ström ningarna. Skådespelet är som vi redan 
notera t ett m odernt konversationsstycke, skapat i det realistiska genom brotts- 
dram ats efterföljd och med denna dram atyps b indning till den m ellanm änsk- 
liga sfären. L jungdals M orgonrodnad kan knappast heller kallas för ett for
m ellt m odernistiskt verk. Det utgör dock ett försök att knyta an till en trad ition  
som ligger vid sidan av den klassicistiska, näm ligen det episerande historie- 
dram ats, och a tt inom  dess ram  utveckla en m arxistiskt insp irerad  historie- 
tolkning. Även Lindes B rudsporre ger uttryck för en strävan a tt frigöra dram at 
från  den klassicistiska trad itionen. Som påpekats utger sig Lindes lärostycke 
för a tt vara en rekonstruk tion , en återberättelse av ett faktiskt förlopp. Skåde
spelets grundhålln ing  är alltså episk, inte trad itione llt dram atisk . Hagar Ols
son hör, tillsam m ans med Tua Ström , m er påtagligt än övriga näm nda författa
re hem m a i det m odernistiska lägret. Hennes förstlingsverk H järta ts pantom im  
är ett m onodram a i den tyska expressionism ens efterföljd. Stycket sk ild rar en 
isolerad individs utvecklingshistoria och gestaltar en från expressionism en väl
bekant statisk m otsättning m ellan ’jaget’ och ’om världen’ (jmf. Szondi s. 105ff). 
S.O.S. har en annan  och u r dram aturg isk  synpunkt m er problem atisk karaktär. 
H uvuddelen av skådespelet utspelas inom  det trad itionella  dram ats mellan- 
m änskliga sfär. Sannolikt för att undvika a tt styckets tem atik  därigenom  får en 
alltför fram trädande individuell och privat prägel, har H agar Olsson sprängt 
den klassicistiska ram en med ett revyartat m ellanspel. D etta får förm edla 
huvuddelen av den politiska tendens, som dram ats övriga delar endast antyd- 
ningsvis kan ge uttryck för. D ram at är med andra ord kluvet i två form ellt olik
artade delar, en med tonvikten lagd på de handlande personernas individuella 
p roblem atik  och en annan med tydligare sam hällelig accent.5

I H ju le t har Tua Ström  vävt sam m an flera tem an och försökt teckna ett 
m ångfasetterat sam hälleligt förlopp. Hennes dram a har härigenom  fått en epi
serande uppbyggnad där de enskilda scenerna är täm ligen löst fö rbundna med 
varandra. Det skeende de gestaltar är oenhetligt med avseende på såväl tiden , 
rum m et som handlingen. Ström  har vidare, som vi konstaterat, försökt göra det 
dram atiska förloppet sam hälleligt representerande, genom att dels göra sina 
rollgestalter till symboliska företrädare för antagonistiska sam hällsklasser, dels 
ge styckets slutscen karak tär av politisk m oralitet och allegori.

Den form ella heterogenitet som alltså u tm ärker det svenskspråkiga sam- 
hällsdram at om kring 1930 präglar i hög grad också Den heliga fam iljen. Värn- 
lund har här i varierande u tsträckning gett avkall på den klassicistiska drama- 
turgins krav på strik t enhetlighet i tiden, rum m et och handlingen. Längst har 
han gått på den första punkten: am bitionen att sk ildra tett h istorisk t skeende 
har fått honom a tt förlägga styckets in ledning till nyårsnatten 1899/1900, sce
nerna I I—VI till år 1930 sam t den sjunde och avslutande scenen till 1931. 
Splittringen är m indre fram trädande beträffande rum m et. Fem av de sju sce
nerna utspelas helt eller delvis i fam iljen Engelstrands hem, de övriga i geogra
fiskt närbelägna lokaliteter. F rån  och med dram ats andra scen dom ineras 
handlingen av den arbetskonflik t som sam tliga rollfigurer på ett eller annat 
sätt berörs av. H andlingen b lir därm ed förhållandevis enhetlig. De enskilda 
scenerna är också kausalt förbundna med varann. De står alltså inte, som i det
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episka dram at, var och en för sig u tan  b ildar en oupplöslig enhet.
H andlingens uppbyggnad och de med den sam m anhängande dram atiska 

konflik terna uppvisar em ellertid  vissa m otsägelsefulla drag. I huvudsak har 
handlingen en helt trad itionell s tru k tu r  och kan, som vi skall se, beskrivas dels 
i aristoteliska term er, dels med h jä lp  av begrepp häm tade frän Gustav Freytags 
Die Technik des Dram as (Freytags dram atekniska handbok kan, som ovan 
påpekats, betraktas som en kodifiering av den klassicerande d ram atra
ditionens praxis; jm f. ovan s. 78). I några avseenden avviker den em ellertid  
från  den välkända klassicistiska dram akurvans mönster.

Den heliga fam iljens första scen har karak tär av prolog eller inledning. T ill
sammans med andra  scenens första del klarlägger den föru tsättn ingarna för 
den kom m ande konflik ten  och utgör alltså även dram ats exposition. I andra 
scenens senare hälft — Schm idts sam tal med Folke (s. 55ff) — införs den im 
puls som sta rta r det tragiska händelseförloppet, med Freytags te rm  ’das erre
gende M om ent’. Folke leds på villovägar av Schm idt och begår sitt ödesdigra 
misstag (den klassiska tragedins ’ham artia ’), näm ligen a tt utlösa arbetskon- 
flikten. I scen IV inser Folke att han begått ett felsteg och förstår avsikterna 
bakom Schm idts intrigspel. D etta är Folkes ’igenkännande’ (anagnorisis), den 
själsliga process som enligt Aristoteles innebär en ”växling från  okunnighet till 
vetskap” .6 Den plötsliga insik ten  får honom  att ta avstånd från  Schm idt (s. 114) 
och a tt slå in  på en ny politisk lin je, en vändning i handlingen som kan u pp 
fattas som dram ats peripeti. Den följande scenens stora ta larduell m ellan Folke 
och Bergm an hejdar skeendets vidare utveckling och utgör, med Freytags 
beteckning, styckets ’M oment der letzten S pannung’. Folkes klarsyn kom m er 
dock för sent. Skadan är redan skedd och katastrofen i form  av hjältens död in 
träffar fö ljd rik tig t i dram ats sjätte scen. Skådespelets sjunde och avslutande del 
utgör dess epilog. E fter det tragiska och om skakande händelseförloppet för
klingar dram at här i e tt ackord av försoning och fram tidshopp.

H ändelseförloppet är em ellertid  ’oklassiskt’ såtillvida som det inrym m er två, 
från varandra åtskilda och form ellt o likartade konflikter. I den ena är anark is
ten Schm idt och reform isten Engelstrand huvudantagonister. Som vi nedan 
närm are skall u treda, utspelar sig deras kam p i det trad itionella  dram ats m el
lan mänskliga värld och är i grunden psykologiskt m otiverad (jmf. nedan s. 
105). Den andra konflikten har avvikande karak tär. H är konfronteras de båda 
stridande kollektiven i arbetskonflik ten , d v s  arbetar- och borgaklasserna, vars 
in tressen i första hand förkroppsligas av Folke Engelstrand och direk tör Berg
man. 1 scen V d rabbar dessa båda ledargestalter sam m an, dock utan  att mötas 
öga mot öga. Med hjälp  av den sim ultanscensteknik som V ärnlund flitig t u t
ny ttjar i d ram at (jmf. nedan s. 89) kan denna konflikt hållas u tanför den mel- 
lanm änskliga sfären. Folke håller sitt tal vid ett fackföreningsm öte som u t
spelas på en sektion av scenen; Bergm an sitt vid ett borgerligt opinionsm öte på 
en annan. De båda ta larna k ritise rar varandra och bem öter varandras argu
m ent, u tan  a tt d irek t ta la med eller till varandra. Den sceniska konfron
tationen m ellan fackklubb och borgarm öte understryker intrycket av kollektiv 
konflikt. S triden utkäm pas m ellan två sam hällsklasser, för vilka Folke respek
tive Bergm an upp träder som talesmän.

I enhetlighet med den klassicistiska dram aturg ins fordringar undviker V ärn
lund  att påm inna publiken om sin egen, författarens existens. De enskilda re
plikerna i verket fram står således varken som hans egna utsagor eller som 
direk ta tillta l till åskådaren.7 Mot denna huvudregel b ry ter em ellertid  V ärn



lund  i ett par fall, kanske mest påtagligt i den föreläsning om kristusm yten som 
publiken får ta del av i slutscenen (s. 186ff). Radioföredraget kan knappast upp 
fattas som något annat än d ik tarens slu tkom m entar, hans anvisning om hu r 
dram at bör tolkas och som verkets sens m oral.8

Den redan näm nda m etoden a tt dela scenen i flera sektioner har även den 
m odernistisk karak tär. Tekpiken fyller skiftande funktioner i dram at. I några 
fall (exempelvis i scen II) används den helt enkelt för a tt m öjliggöra ett sm idigt 
skifte av spelplatser, u tan  ridåfall och dekorbyten. Scenbilden kvarstår alltså 
oförändrad, men publikens uppm ärksam het leds i olika rik tn ingar mot den. I 
andra fall innebär m etoden ett avsteg från det trad itionella  dram ats au tonom i
princip, tydligast då denna m oderna sim ultanscensteknik används för a tt sam
m anföra, jäm föra eller kontrastera flera rum sligt åtskilda förlopp. Så sker i 
den redan kom m enterade scen V där tre  skeenden utvecklas parallellt. Mellan 
de båda m öteslokalerna, där strejk ledaren  respektive d irektören  utvecklar sina 
kon trära  politiska synsätt, finns ett enkelt hyresrum . I detta möts Ester Engel- 
strand och hennes älskare G unnar H olterberg — två av depressionens och den 
pågående arbetskonfliktens offer. Medan de båda ta la rna  var och en på sitt håll 
fram lägger sina abstrak ta  analyser av det politiska läget, redovisar Ester och 
G unnar sina personliga erfarenheter av det sociala krisläget. G reppet är onekli
gen dram atisk t effektivt. Scenen åskådliggör alltså in te enbart den klassmäs
siga konflik ten  u tan  även dess konsekvenser för den enskilde individen. Det 
konstfulla arrangem anget avslöjar sam tidigt åter a tt det finns en styrande k raft 
u tanför dram ats fiktiva verklighet.9

Som vi kan konstatera ger de båda, delvis m otstridiga form trad itioner som 
ingår i Den heliga fam iljen u ttryck  för olikartade am bitioner. V ärnlund har å 
ena sidan försökt gestalta ett större sam hälleligt skeende där klasserna och 
grupperna, inte individerna, spelar huvudrollerna. Han har vidare, bl a med 
h jälp  av dram ats icke-personliga aktör, radioapparaten , försökt sätta in det för
lopp som dram at redovisar i e tt världspolitiskt sam m anhang. Å andra sidan u t
spelar sig huvuddelen av stycket i den engelstrandska fam iljesfären och sk ild
rar m otsättn ingarna dels m ellan fam iljens enskilda m edlem m ar, dels mellan 
dem och ink räk taren  Josef Schmidt. V ärn lund  har uppenbarligen strävat efter 
att etablera ett sam band m ellan de sam hälleliga och de privata skeendena. Det 
ovan anförda exem plet — Esters och G unnars privata bekym m er som kontrast
eras mot de båda politiska vedersakarnas uppgörelse — är e tt u ttryck för denna 
am bition. Y tterligare exempel skulle kunna anföras (jmf. nedan s. 127f).

Det huvudintryck som Den heliga fam iljen förm edlar är em ellertid , a tt 
V ärnlund in te förm ått ge en helt övertygande bild av förhållandet mellan 
privat och sam hälleligt. Till detta problem  b lir det anledning att ett flertal 
gånger återkom m a i det följande. Orsaken till den obalans som på denna punk t 
präglar d ram at torde till stor del ligga i dess form ellt m otsägelsefulla karak tär. 
De många och oförm edlade sprången m ellan den m ellanm änskliga och den 
sociala sfären skapar en osäkerhet om de grundläggande motiven för gestal
ternas agerande och om vilka krafter som driver skeendet fram åt. Arbetskon- 
flikten fram ställs exempelvis å ena sidan som en konsekvens av objektivt exis
terande, antagonistiska klassintressen. Å den andra visar den sig vara ett resul
tat av Josef Schmidts intrigspel, vilket i sin tu r  har sina rö tter i hans personliga 
aversion mot Karl Engelstrand. Folke är i den ena situationen en medveten 
klasskäm pe som strider för p ro letariatets intressen, i den andra drivs han av 
am bitionen att leva upp till rollen som faderns gunstling och älsklingsson. I
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några fall kan politiska och psykologiska motiv samverka. I många andra står 
de em ellertid  oförm edlat sida vid sida och skapar därm ed en olycklig svävning i 
d ram at.10

D etta förhållande skapar också en osäkerhet hos läsaren /åskådaren  om ro ll
figurernas representativa karak tär. Som Szondi fram håller karakteriseras det 
sociala dram at av a tt dess handlande personer har stä llfö reträdande funktion. 
Deras öden antas belysa vissa gruppers eller klassers sociala existensvillkor el
ler politiska strävanden. Det kan knappast betvivlas att V ärn lund  haft sådana 
avsikter med sitt dram a. Att fam iljen Engelstrands fem m edlem m ar represen
te ra r arbetarklassen, fram håller han i en artikel i Skådebanan nr 2 1932 (Några 
ord om ”Den heliga fam iljen” ). ”Med m itt skådespel” , skriver V ärnlund, ”har 
jag / — /  döpt hela p ro letariatet till ’den heliga fam iljen’. Jag har velat gestalta 
dess arm od, dess kam p, dess tragedi, dess tro , alla de förhållanden och lidanden 
som dess tro  ä r  född av” . På liknande sätt u ttrycker han sig i en in terv ju  för 
Social-Demokraten (31.1.1932) några dagar före prem iären: ” Jag h ar velat ge en 
syntetisk b ild  av arbetarrörelsen  under de senaste 30 åren och har som symbo
ler för hu r rörelsen om skapat m entaliteten  tagit arbetarfam iljen  Engelstrands 
olika m edlem m ar” (Jmf. också AB 29.1.1932).

H ur V ärnlund u tform at sitt p o rträ tt av den svenska arbetarrörelsen  och dess 
företrädare skall vi studera i de följande kapitlen. Det b lir där också anledning 
att begrunda frågan huruvida dram ats rollgestalter verkligen fyller de efter
strävade representativa funktionerna. Skådespelet är därvidlag in te helt överty
gade.

Förebilder och avsikter
I en intervju  med danska Ekstrabladet (4.3.1932) drygt en m ånad efter 
prem iären på Den heliga fam iljen fick V ärnlund frågan om han påverkats av 
den m oderna tyska dram atiken. H an förnekade in te  a tt så varit fallet. ”Jeg 
tro r” , förklarade han vidare, ”at det sociale D ram e for at kunne virke, maa 
skrives i den Stil, som Toller og andre har gjort det, med hele det m oderne Ap
p ara t” . I samma in tervju  fram höll också V ärn lund  att han ansåg sig vara den 
första svenska d ram atiker som använt denna nya stil. Om han, H agar Olsson, 
T ua Ström  eller någon annan  rätteligen bör betraktas som det m oderna sam- 
hällsdram ats p ion jär inom  det svenska språkom rådet må här vara osagt.

Om V ärnlunds uppskattn ing  av den tyska scenkonsten v ittnar också ett parti 
i hans ovan citerade Föredrag från hösten 1931 (jmf. ovan s. 25). I sitt lovtal 
över det m oderna sam hällsdram at näm ner han inga nam n. Av flera form ule
ringar att döma tycks det dock främ st vara Toller och den med honom  befryn- 
dade regissören Erwin Piscator som V ärnlund haft i tankarna. Hans utläggning 
om det m oderna dram at är in tressan t också u r en annan aspekt. V ärnlund å t
erkom m er näm ligen här till de idéer om den sam tida littera tu rens kollektivis- 
tiska strävanden som han fram fört i andra sam m anhang (jmf. s. 32). Den yng
re författargenerationens sociala intresse, hävdar han i sitt anförande, kom m er 
k lart till u ttryck i det m oderna dram at:

Där ha de individualistiska konflik terna och fam iljestäm ningarna i 
högsta grad fått stryka på foten för kollektivistiska stäm ningar och ge-* 
sta ltn ingar av m asspronlem . Individens öde avgöres in te av älskarens 
eller älskarinnans ställning och nycker, u tan  av sociala händelser, 
politiska händelser o.s.v. — individen är m edspelare i ett sto rt kollek
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tiv som skälver under samma öde, eller också är han en gestaltning av 
detta kollektiv. / — /  där m an haft ett socialt intresse a tt fram föra på 
scenen har dram ats ram  sprängts ^önder — Den nya form en — tab lå
indeln ingarna, dubbleringen av scenerna, ru llande band, m askin
teknik  i högsta potens! — är det definitivt konstnärliga erkännandet 
av att det in te är individerna som spela största rollen — det är massor
na, sam hället.

Att det sociala intresset och delvis också den nya form en präglar Den heliga fa
m iljen har ovan påpekats. F am iljen  Engelstrands m edlem m ar kan betraktas 
som ” m edspelare i ett sto rt kollektiv” . I första hand Folke är, med V ärnlunds 
egna ord, ”en gestaltning av detta kollektiv” . Det skall dock ånyo understrykas 
att V ärnlunds dram a ingalunda är genom fört kollektivistiskt. Det innehåller 
även i rik t m ått vad han själv kallar individualistiska konflik ter och familje- 
stäm ningar.

I sam band med prem iären på D ram aten klargjorde V ärnlund i ett antal in 
tervjuer och a rtik la r sina avsikter med Den heliga fam iljen .11 Som ovan antytts 
fram höll han a tt ett syfte varit a tt ge en bild av den svenska arbetarrörelsen  och 
dess utveckling. V ärn lund  betonade också, att hans beskrivning var objektiv 
och in te  gav uttryck för något politiskt ställningstagande från hans sida. Som 
författare ville han sprida kunskap om proletariatets levnadsförhållanden, för 
att därigenom  skapa en större allm än förståelse för arbetarrörelsens sam hälleli
ga strävanden. Hans arbetarsk ild ringar, påpekade V ärnlund vidare, syftade 
också till a tt upphäva det sociala m indervärdighetskom plex som han, i H end
rik  de Mans efterföljd , ansåg stora delar av arbetarklassen lida av.

I huvudsak upprepar alltså V ärnlund här de åsikter om littera tu rens sam 
hälleliga funktion  som han tidigare fram fört i sin jou rnalistik  och som diskute
rats i ett föregående kapitel (ovan s. 29f). Hans redogörelse för in ten tionerna 
med Den heliga fam iljen står i sam klang med det fö rfattarprogram  han form u
lerade åren om kring 1930. Hans uppfattn ing  om pro letärförfattarens ansvar 
och uppgifter har uppenbarligen in te  påtagligt förändrats under arbetet med 
dram at.

Att verket därem ot representerar något nytt i V ärnlunds estetiska p rak tik  
har redan påpekats. Med Den heliga fam iljen fram träder han för första gången 
som samhälls- och arbe tard ram atiker i det större form atet. Hans strävan a tt u t
veckla ett för honom  nytt dram atisk t form språk, anpassat efter det sam hälleli
ga innehållet, gör också den skådespelet till en vändpunkt i V ärnlunds u t
veckling.
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KAPITEL 5

Den sam hälleliga scenen

H uvuddelen av Den heliga fam iljen  utspelas, som vi konstaterat, under 1930 
och början av 1931. Det dram atiska skeendet tidsfästs i första hand genom scen
anvisningarna, men även genom en serie referenser till olika slag av ak tualite
ter, t ex president Hoovers u tta landen  om depressionen, fram trädanden  av id- 
ro ttsstjärnor som Arne Borg och ’P ära ’ K aufeldt m m. V ärnlund har alltså 
strävat efter att ge sitt dram a en fast tidsanknytning, att fö rankra det i den sam 
tida verkligheten. Den heliga fam iljen kan med skäl kallas ett ’tidsd ram a’ och 
bör tolkas mot bakgrund av skeendet på den sam hälleliga scenen under 30- 
talets första år. D etta gör det m otiverat a tt här skissera några av huvuddragen i 
tidens ekonom isk-politiska utveckling.

För Sverige, liksom för västvärlden i dess helhet, var 1920-talet en period av 
snabb ekonom isk expansion. Efterkrigs- eller deflationskrisen övervanns här 
relativt snabbt. Med undantag  för en m indre svacka 1925 steg k o n ju n k tu rk u r
van stadigt uppåt under decenniets första år. ”Och när det in te rnationella  läget 
vid tiden om kring 1927/28 började antaga en m era u tpräglad karak tär av hög
kon ju n k tu r, kunde m an snart iaktta verkningarna härav i Sverige. Den sista fa
sen av den ekonom iska utvecklingen före den stora depressionen kan således 
betecknas som en verklig h ö gkon junk tu r” , skriver nationalekonom en A. M ont
gomery.1 Den svenska ekonom in påverkades till en början  in te  av det in te r
nationella konjunkturom slaget på hösten 1929. En viss avm attning in trädde 
under den senare delen av 1930, men störn ingarna var fortfarande m arginella 
och antogs i allm änhet vara av övergående natu r. I LO:s veckotidskrift Fack
föreningsrörelsen sum m erades året på följande sätt:

Ur fackföreningsrörelsens synpunkt har 1930 icke e rb ju d it något stör
re intresse, om m an u n d an tar den ekonom iska kris och industrie lla  
depression, som gjort sig gällande särskilt under det senaste kvartalet. 
/- - -/ U ttalanden av affärsm än och andra sakkunniga ha givit vid han 
den, att om sättningen p å  hem m am arknaden knappast varit m indre 
än föregående år, men a tt på grund av prisfallet om sättningssum m or- 
na kom m a att ligga lägre än fjolårets. Man synes också räkna med att 
krisen icke kom m er a tt bli så långvarig. I pressen nyligen publice
rade u tta landen  om tendenserna i u tlandet ha gått u t på, a tt m an där 
ser ganska förhoppningsfullt på den närm aste fram tiden. För oss van
liga dödliga återstår väl in te t annat än att avvakta händelsernas gång. 
(1931:1, s. 33)

LO:s bedöm ning var korrek t såtillvida som att industrip roduk tionen  för hem 
m am arknaden ännu  knappast påverkats av konjunkturnedgången; det var i 
första hand exportindustrin  som fått känning av den in ternationella  ekonom is
ka krisen. Spådom arna om depressionens varaktighet visade sig em ellertid  
snart vara felaktiga. Nedgången fortsatte och förvärrades under 1931. P risfallet 
på den u tländska m arknaden fortgick och den in ternationella  handeln stagne
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rade. A ktiekurserna på den svenska börsen sjönk under åre t med drygt 70%. 
V ärdet av den sam m anlagda utrikeshandeln  m inskade från  1929 till 1931 med 
m er än en m iljard  eller ca 30 %.2 I sin ekonom iska översikt i Svenska Dagbla
dets årsbok för 1931 skriver E rnst K larin:

År 1931 kom m er i de ekonom iska hävderna u tan  tvivel att stå in rista t 
som e tt svart år, e tt besvikelsens och de stadigt ökade bekym rens år. 
Tv långt ifrån  att under sitt lopp visa någon förbättring  eller ansats 
till ljusning, fram skred året mot ett tä tnande m örker till följd av den 
växande spänningen m ellan nationerna och det därav fram kallade 
tull- och valutakriget. V årt land, som först under senare hälften av 
1930 hade fått verklig känning av den redan ett år tid igare i Förenta 
S taterna började världskrisen, blev under 1931 a llt hårdare ansatt, (s. 
132) v

Trots den gynnsam m a ekonom iska utvecklingen låg arbetslösheten på en oför
änd ra t hög nivå under hela 20-talet, med i allm änhet m er eller betydligt mer än 
10 000 h jä lpsökande/år. Också under högkonjunkturen  1929 var antalet drygt 
10 000, m otsvarande ca 6 % av den organiserade arbetskraften. Den vikande ef
terfrågan på u tlandsm arknaden  m edförde d riftsinskränkningar, förkortn ing 
av arbetstiden och perm itteringar i första hand inom  exportindustrin . Fack
organisationernas arbetslöshetsstatistik  visade för 1930 ett årsm edeltal ca 12 %, 
1931 steg det till ca 17 och ku lm inerade 1933 med drygt 23 %. För de värst d rab 
bade förbunden (sten-, gruv- och sågverks-) innebar det a tt upp till 65 % av med
lem m arna saknade arbete.3

Depressionen m edförde inga m arkanta förändringar i de borgerliga m inis
tärernas ekonom iska politik. Regeringen Ekm an, som på som m aren 1930 efter
trädde regeringen L indm an, bekände sig liksom sin föregångare till den libera
la eller ”nyklassiska” teori som förenklat innebar, att näringslivet borde leva 
sitt eget liv och in te  störas av statliga ingrepp.4 Den perm anent höga arbets
lösheten ansågs vara orsakad av orim ligt höga löneanspråk. En ostörd ekonom i 
tenderar, m enade man, att u tjäm na olikheter på tillgång och efterfrågan. Med 
en lägre lönenivå skulle företagen följaktligen ha m öjlighet att anställa flera 
arbetare. E tt jäm viktsläge skulle så sm åningom  uppkom m a där alla arbets- 
villiga kunde få anställning. Av socialpolitiska skäl vidtogs dock vissa åtgärder 
för att m iljd ra arbetslöshetens verkningar, främ st via det av Statens Arbets- 
löshetskom m ission (AK) organiserade systemet med nödhjälpsarbeten.

Depressionen, den stigande arbetslösheten och industrins d rifts inskränk
ningar skapade en spänd situation på arbetsm arknaden. Under 1930 ledde m ot
sättningen m ellan arbete och kapital dock endast i begränsad om fattning till 
öppna konflikter. Enligt Svenska Dagbladets årsbok kunde näringslivet detta 
år ” glädja sig åt en i stort sett ostörd arbetsfred” (s. 169).

De tecken på störningar i det ekonom iska livet som började visa sig under 
årets senare del föranledde inga åtgärder från någon av arbetsm arknadens par
ter. Svenska Arbetsgivareföreningen prolongerade gällande avtal och fackför
bunden accepterade i allm änhet förlängningarna. Det enda m era betydande 
undantaget utg jorde T extilarbetarförbundet, som i ett nytt avtalsförslag begär
de löneökningar medan dess förhandlingspart yrkade på en tioprocentig löne
sänkning. Förhandlingarna strandade. M otsättningen ledde vid årets slu t till 
öppen konflik t.5

Under första kvartalet 1931 stod det k la rt a tt den ekonom iska krisen in te var 
tillfällig eller snabbt övergående. I tak t med att den fördjupades ökade också 
spänningarna på arbetsm arknaden. Under 1931 fördubblades an tale t förlorade
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arbetsdagar i förhållande till det föregående åre t och dubbelt så många arbe ta
re berördes av konflik tå tgärder.6

F lera av de största och mest uppm ärksam m ade konflik terna under 1931 u t
löstes av företagarsidans krav på lönesänkningar, vilka depressionen ansågs ha 
gjort ofrånkom liga. SAF:s utspel understöddes av bl a Gustav Cassel, ekonom i
professor och ledarskriben t i Svenska Dagbladet, som hävdade att den svenska 
lönenivån var a tt betrak ta  som ”ett ekonom iskt relik t från  en svunnen tid ” 
(SvD 13.4.1931).7 Som m aren 1931 inledde också Arbetsgivareföreningen en of
fensiv för lönesänkningar inom  sam tliga industrig renar. Landsorganisationen 
förm ådde in te samla sina k rafter till en m otattack. Vid representantskapets ex
tra  sam m anträde på hösten detta år visade sig osäkerheten vara stor om vilken 
tak tik  som borde tillgripas. Det enda konkreta resu ltate t av debatten blev att 
LO offentliggjorde ett u tta lande, där man konstaterade att situationen på ar
betsm arknaden var labil och fram höll att Landssekretariatet i sam råd med res
pektive förbundsstyrelser noggrant skulle följa det ekonom iska lägets vidare 
utveckling.8

Kravet på lönesänkningar låg alltså bakom  den näm nda textilarbetarstrej- 
ken som 1931 utvidgades kraftig t och med sina ca 33 000 berörda arbetare blev 
årets mest om fattande arbetskonflikt. I Hälsingborg lade 2 000 arbetare ned a r
betet i protest mot föreslagna lönereduktioner. Den segslitna och dram atiska 
konflik ten  i H alm stad under våren hade en liknande upprinnelse liksom s tr i
derna inom  byggnadsämnesfacket (de sistnäm nda berörde ca 7 000 man). Krav 
på lönereduktioner var också orsaken till den s k M arm akonflikten, vilken se
nare ledde fram  till skottdram at i Ådalen.9

Att denna händelse utlöste en storm  av indignation och protester är väl känt. 
A rbetarrörelsens talesm än gick till häftig attack både mot Versteeghkoncer- 
nens ledning och mot regeringen, vilka ansågs ha trap p a t upp konflikten ge
nom att dels använda strejkbry tare, dels inkalla m ilitära trupper. Det socialis
tiska lägret invecklades em ellertid  också i häftiga inbördes strider. F öre träda
re för L andssekretariatet och den socialdem okratiska partistyrelsen hävdade 
att kom m unisterna var medskyldiga till det inträffade. I kom m unistisk och 
syndikalistisk press anklagades å andra sidan den reform istiska arbe tarrö rel
sens ledning för passivitet och undfallenhet gentem ot de borgerliga m akt
havarna (se vidare nedan s. 114ff).

V ärnlund har, som vi tidigare no terat, själv und erstru k it ådalenhändelser- 
nas betydelse för dram at. I den ovan citerade in terv jun  för Ekstrabladet fast
slog han att ”det var denne  Begivenhed, der gav mig Im pulsen til den endelige 
U dform ningen af Stykket. Der forekom m er i Skuespillet en Strejke, som ud- 
arte r til T um ulter og vaebnede Sammenstod — akkura t som i Å dalen” . Jäm fö
relsen skulle kunna vidareutvecklas. I dram at orsakas arbetskonflik ten  av före- 
tagarpartens krav på lönesänkningar, vilket alltså var fallet i Ådalen, liksom  i 
flertalet större strejker 1931. Att m otsättn ingarna på arbetsm arknaden till
spetsades på grund av depressionen fram hålls även i stycket.

H ändelseförloppet i dram at har alltså uppenbara likheter med den sociala 
och politiska utvecklingen i Sverige under det första halvåret 1931. Det är först 
då som depressionen på allvar gör sig påm ind, an tale t arbetskonflik ter hastigt 
stegras och då som skotten i Ådalen avlossas. Att V ärnlund tro ts detta genom 
scenanvisningarna förlägger huvuddelen av dram ats skeende till 1930 kan ver
ka förbryllande. Orsaken torde vara berättarteknisk . V ärnlund har med sitt 
skådespel bl a velat belysa de sociala och psykologiska konsekvenserna av en
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långvarig arbetskonflikt. För att kunna fram ställa den som utdragen har han 
tvingats förlägga dess sta rtp u n k t till 1930.
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KAPITEL 6

Arbetarrörelsen i går, 
i dag och i m orgon

Strejken är ett i a rbe tarlitte ra tu ren  välbekant motiv, kän t från exempelvis 
Leon Larsons Revolt (1908), M aria Sandels Virveln (1913) och M artin Kochs 
T im m erdalen (1913). Det är alltså också en strejk  som utgör händelsernas cent
rum  i Den heliga fam iljen. I den arbetskonflik t V ärnlund här gestaltar u t
käm pas striden på två fronter. På den ena är företagsledningen och dess alliera
de i det borgerliga lägret huvudfienden. På den andra förs kam pen mot en 
grupp inom  arbetarnas egna led, vilken på olika sätt saboterar strejkaktionerna 
och verksam t b id rar till konfliktens olyckliga utgång. Skildringen av striden 
m ot företagsledningen är förhållandevis sum m arisk och okom plicerad. De 
grundläggande m otsättn ingarna m ellan kapitalets och arbetarklassens in tres
sen, arbetskonfliktens yttersta anledning, kom m er främ st till u ttryck i den 
femte scenens stora ta larduell m ellan strejk ledaren Folke Engelstrand och 
d irek tören  Gustav Bergm an (jmf. ovan s. 88f). P ro letariatets och borgerlighe
tens talesm än får här utveckla sina i grunden skiljaktiga sam hällsuppfatt
ningar, sina kon trära to lkningar av den ekonom iska krisens orsaker och dess 
fö ljdverkningar för arbetsm arknadens parter.

Mer sam m ansatt och m er u tförlig t återgiven är då kam pen på den andra 
fronten, där den reform istiska socialismens företrädare d rabbar sam m an med 
de revolutionära orosstiftarna i de egna leden. I denna batalj knyts huvud
intresset till tre  ak törer, K arl Engelstrand, hans son Folke sam t Josef Schm idt, 
den senare Karls ungdom svän och tem porärt Folkes bundsförvant. Med dessa 
tre personer och deras utveckling har V ärnlund uppenbarligen velat ge en bild 
av arbetarrörelsens h istoria, från p ion järtiden  om kring sekelskiftet och fram  
till det tidiga 30-talets krisår. P o rträ tten  av Karl, Folke och Schm idt ger em el
lertid  även uttryck för V ärnlunds kritiska inställn ing till hans sam tids svenska 
socialdem okrati sam t, än m er påtagligt, hans fientlighet till den revolutionära 
vänstern. V ärnlunds förhoppningar om en andlig väckelse inom  arbe tarrö rel
sen, en pånyttfödelse av det socialistiska idéarvet, åskådliggörs sam tidigt ge
nom bilden av Folke och hans politiska irrfä rder.

I den heliga fam iljen blickar alltså V ärnlund tillbaka för att förklara nuet. 
D ram at har dock, som vi skall se, sin tonvikt i sk ildringen av arbetarrörelsens 
inre m otsättn ingar i början av 30-talet. V ärnlunds skådespel är i icke ringa u t
sträckning en sam tidsanknuten  stridsskrift, präglad av den förb ittrade stäm 
ning som bl a ådalenhändelserna och deras efterspel skapade inom  det socialis
tiska lägret.

Splittringen
H istorien ta r  sin början  på nyårsnatten 1899 i fam iljen Engelstrands hem , prytt 
av bl a K arl M arx’ och August Palm s p o rträ tt (s. 9). I dram ats första scen fram 
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träder Karl Engelstrand och Josef Schm idt som nära vänner och politiska me
ningsfränder. De håda kam raterna tillh ö r den unga generation som fängslats 
av de socialistiska p ionjärernas eldande förkunnelse. De förfäktar vissa ” revo
lu tionära  idéer” , engagerar sig i debatter om arbetarrörelsens förhållande till 
parlam entarism  och nym althusianism  sam t dröm m er om pro letariatets kom 
m ande m aktövertagande (s. 13, 20). Karls far därem ot, hör till den ”gamla 
stam m en, som tro r  på arbetarnas p lik t mot företaget” (s. 17). H an tycks alltså 
ha sin politiska hem vist i någon av de liberala arbetarfören ingar som under 
sekelslutet leddes av Anton Nyström, F redrik  Borg m fl och som tog avstånd 
från socialismens k lasskam psparoller.1

Den gem ensamma socialistiska övertygelsen till trots fram står K arl och 
Schm idt som varandras m otsatser i flera avseenden. Skillnaderna fram träder 
redan i utseende och gestik. N är Karl gör entré är han arbetsklädd. Schm idt 
därem ot har ” tarvliga kläder, men verkar in te /v a ra / grovarbetare” (s. 11). 
Karls åtbörder är livliga m edan Schm idt upp träder med en ”viss vaksam m juk
het i sätte t.” (ibid.) Beskrivningen av Schm idts k lädedräk t föder tvivel om han 
verkligen, på sam m a sätt som K arl, tillhö r arbetarklassen. M isstanken att han 
in te är någon ’rik tig  a rbe tare’ förstärks senare i samma scen, då Eriksson (Ar
betaren) kom m er för a tt u n d errä tta  fam iljen om Engelstrand d.ä.:s död. N är 
Eriksson m öter Schm idt ser han instink tiv t i honom  representan ten  för en an
nan klass: ”Jag trodde herrn  möjligen kom m it från kontoret för a tt berätta  om 
olyckan!” (s. 30)

O likheterna m ellan Schm idt och Karl om fattar också attityder och åsikter. 
K arl gläder sig åt det barn som håller på a tt födas, medan Schm idt tecknar dess 
fram tid i m örka färger och antyder att han överhuvud taget in te tycker om 
barn  (s. 19). K arl ta lar entusiastisk t om sin hustrus stöd och om fam iljeb ild 
ningens välsignelser, m edan Schm idt gör gällande a tt ” ingen m an som har 
hustru  och barn  kan bli en verklig käm pe för idéerna och fram tiden” (s. 22 jm f. 
s. 25). Karl blickar hoppfu llt fram  mot det å rhund rade  som håller på a tt ringas 
in, m edan det för Schm idt endast innebär ett ”ny tt sekel av träldom ” (s. 23). 
Karl eldas av sin tro  på kärleken och dröm m arna m edan Schm idt bereder sig 
för kom m ande strider genom att ” på nytt, och åter på nytt, svära det heliga 
hate t!” (s. 26)

Mot Karls fram tidstro  och ljusa livsuppfattn ing står alltså Schm idts defai
tism och hatfu llhet. Även om den senare delvis också kan uppfattas som en 
klarsynt och avslöjande sanningssägare är det de negativa sidorna i hans per
sonlighet som är mest fram trädande. Som fram går av dialog och scenanvis
ningar är hans leende ironiskt (s. 11) och hans tonfall hån fu llt (s. 21). H an upp
träder med affekterade gester (s. 22) och han ” 1er s ju k t” n är han berä ttar om en 
ung arbetskam rats våldsam ma död (s. 24). Med likartade nedsättande form u
leringar karakteriseras Schm idt också i dram ats följande delar (se ex. s. 39, 45f, 
51, 55, 61 etc.).2

Scen I bygger alltså upp en stäm ning av m isstroende gentem ot Schm idt. Sce
nen ger också k la rt besked om att Schm idt och K arl utgör skilda personlighets
typer och företräder olikartade världsuppfattn ingar, även om de ännu  tillhö r 
samma politiska läger.

I scen II, då de båda ungdom svännerna på nytt möts i fam iljen Engelstrands 
lägenhet, existerar inte längre heller detta föreningsband. U nder de tre ttio  år 
som gått sedan det tidigare skildrade m ötet, har de alltså avlägsnat sig från 
varandra även i politiskt avseende. Karl h ar ägnat sina k rafter åt reform istiskt
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fackföreningsarbete och fram står nu , enligt Schm idt, som ” korpral i den 
segrande socialdem okratins arm é” (s. 40). Schm idt har slagit in på en annan ba
na. Som agitator och skriftställare har han avancerat till ställningen som ” gene
ral i anarkism ens guerillahär” (ibid.). Sedan nyårsnatten  1899 har K arl och 
Schm idt mötts två gånger, dels i sam band med storstrejken 1909, dels under 
hungerrevolternas och partisprängningens år 1917 — två bry tn ingspunkter i 
den svenska arbetarrörelsens historia. Vid båda tillfällena har de fö re trä tt skil
da politiska uppfattn ingar och, som Schm idt betonar, in te ta la t med u tan  m ot 
varandra (ibid.).

De forna partikam raterna har alltså ham nat i skilda läger. Den socialistiska 
arbetarrörelsen  som om kring sekelskiftet samlade sig för uppm arschen mot det 
borgerliga sam hällets bastioner har nu sp littrats i inbördes rivaliserande frak 
tioner. Vad som orsakat denna schism fram går in te  k lart av dram at. Som vi 
konstaterat understryker V ärnlund kraftig t de karaktärsm ässiga o likheterna 
m ellan K arl och Schmidt. Även om det aldrig k la rt sägs u t, skapas härigenom  
intrycket a tt Karl och Schm idt blivit politiska m otståndare, ju st därför att de 
som m änniskor är så helt olika varandra och utvecklats i så helt olika rik tn ing 
ar. T ill detta  problem , dram ats bild av förhållandet m ellan psykologi och poli
tik , skall vi återkom m a.

Den förstelnade reform ism en
K arl har alltså valt reform ism ens väg. Enligt Schm idt har han därigenom  av
lägsnat sig från sin ungdoms ideal och kom m it att anam m a en borgerlig livs
syn, att bli ”en god borgare” (s. 46, jm f. s. 47, 51). Karl avvisar Schmidts ankla
gelser. H an fram håller att han som fackföreningsm än käm pat för arbetark las
sens intressen och levererar en stor monolog till reform ism ens försvar:

T iderna har förändrats, Schm idt, och man förstår h u r svaga de stora 
orden är gentem ot det lugna, m ålm edvetna arbetet. Om cfu bara ville 
se med oförvillade ögon så skulle du snart finna vad vårt prosaiska 
vardagliga arbete u trä tta t. N u  kan det in te ske a tt trasiga m askiner 
får gå ocn slå in revbenen på folk! Vi har en effektiv arhetarskydds- 
lag. Vi har lagstadgad arbetstid . Vi har m inim ilön. Vi är in te längre 
rättslösa offer för exploatörer. Den laglösa utsugarklassen har blivit 
stäckt. Och tack vare detta — h u r har in te  hela världen förändrats? 
Genom arbetarklassens fram m arsch har faktiskt det a llm änna väl
ståndet ökats — (s. 47)

Karl ta lar här med ”d ju p t allvar” och tro r uppenbarligen själv på vad han 
säger. Som vi strax skall konstatera ger em ellertid  hans försvarstal en falsk bild 
av de faktiska förhållandena. Enligt Karls självtillräckliga katalog tycks slaget i 
stort sett vara vunnet och arbetarklassens m aktövertagande nära nog ett fu ll
bordat faktum . De landvinningar arbetarrörelsen  gjort om kring 1930 var dock 
m indre im ponerande än vad han vill göra gällande.

För att rä tt kunna tolka Karls monolog är det nödvändigt a tt gå utöver fik tio
nens ram ar. K arl är alltså inte enbart en diktad gestalt. Enligt samhälls- 
dram ats estetiska logik och V ärnlunds egna in ten tioner fram träder han också 
som en represen tan t för dåtidens reform istiska arbetarrörelse (jmf. ovan s. 86 
och 90). Det han säger kan alltså läm pligen jäm föras med SAP:s och LO- 
ledningens mer officiella ståndpunkter. D enna läsart b idrar in te  bara till a tt 
närm are karakterisera rollfiguren K arl Engelstrand. Den kastar också, som vi 
skall se, e tt avslöjande ljus över V ärnlunds argum entationsteknik.
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K arl fram håller för det första arbetarskyddslagens effektivtet. Som officiell 
statistik  visar, ökade olycksfallsfrekvensen i industrin  kraftig t under hela 20- 
talet. M ellan åren 1922 och 1930 m er än fördubblades an tale t anm älda olycks
fall, från  ca 50 000 till drygt 120 000. Speciellt under decenniets senare del t il l
tog an tale t svårartade olycksfall m arkan t.3

Dessa förhållanden väckte natu rlig t nog opposition inom  arbetarrörelsen . 1 
en stor artikel i LO:s huvudorgan Fackföreningsrörelsen i början av 1930 u n 
derströk tidskriftens redaktör Sigfrid H ansson bristerna i den dåvarande arbe- 
tarskyddslagsstiftningen och fram förde ” kravet på en snar revision av ifrå
gavarande lag” (1930:1, s. 121).

A rbetarskyddsfrågorna aktualiserades igen i början  av 1931 då regeringen 
lade fram sin proposition num m er 40 angående förslag till ”ändring  i vissa 
delar av lagen om arbetarskydd” . I sin kom m entar till propositionen fram höll 
Hansson a tt den socialdem okratiska riksdagsgruppen u tan  ”att underkänna 
betydelsen av de ändringar, som regeringen föreslagit / — /  ansett vara nödvän
digt att väcka en m otion, vari upptagits en del av de förslag till y tterligare för
bättringar, vilka icke vunnit regeringens beaktande” (Fackföreningsrörelsen 
1931:1, s. 186). De socialdem okratiska ändringsförslagen var dock förhållan
devis blygsamma och några av dem  kom också a tt ingå i den nya lag som riksda
gen antog i april 1931. F rån  olika utgångspunkter och med varierande skärpa 
fram höll övriga a rbe tarpartie r och -organisationer arbetarskyddets o till
räcklighet.4

Karls uppfattn ing  om arbetarskyddslagens effektivitet tycks alltså in te  ha 
delats av arbetarrörelsens opinionsbildare och riksdagsdelegater. Dess b ris t
fällighet påtalades tvärtom  av sam stäm m iga röster kort före det a tt V ärnlunds 
dram a tillkom .

Den andra punk ten  i Karls förteckning över genom driva reform er — ” lag- 
stadgad arbe tstid” — är m indre problem atisk. Den allm änna arbetstidslagen 
(’8-tim m arsdagen’) perm anentades 1930 efter a tt ha varit provisorisk sedan 
1919.5 Att arbetstidslagstiftningen på andra punkter ansågs otillfredsställande 
fram går em ellertid  av debatten kring den ovan näm nda propositionen. Rege
ringens förslag innehöll ändrade bestäm m elser om raster, natt-, söndagsarbete 
och semester; nya förordningar om m inderårigas nattarbete sam t stadganden 
angående kvinnors nattarbete. Speciellt i sem esterfrågan avvek de socialistiska 
riksdagspartiernas uppfattn ingar k raftig t från varandras och från regering
ens.6

För det tredje hävdar K arl a tt arbetarklassen tillkäm pat sig ” m in im ilön” . 
Kravet på lagstadgad m inim ilön restes mycket rik tig t av arbetarrörelsen , dock 
u tan  a tt vinna gehör hos dess fackliga och politiska m otståndare. I det social
dem okratiska partip rogram m et från 1920 yrkas a tt en ” tillfredsställande lägsta 
lönestandard upprätthålles genom sam hällets reglerande ingripande” . Med 
något andra form uleringar återkom m er kravet i det följande partip rogram m et 
från 1944.7 Att arbetarrörelsen  om kring 1930 varken ansåg lönestandarden til l
fredsställande eller att sta tsm akterna var benägna a tt höja den, torde ha fram 
gått av föregående kapitels historiska översikt (ovan spec. s. 94).

Karls självbelåtna och skönm ålande försvarstal är ett av många uttryck för 
den lä tt demagogiska berättarm etod V ärnlund u tny ttja r i Den heliga fam iljen. 
De ord han lägger i den erfarne fackföreningskäm pen Karls m un, antyds vara 
representativa för reform ism en. Vid närm are betrak tande visar sig så ingalun
da vara fallet. Socialdem okratin och den reform istiska fackföreningsrörelsen
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görs med andra ord ansvariga för åsikter som de in te  företrädde vid den ak tuel
la tidpunkten .

Samma förledande karak tär har dram ats redogörelse för Karls inställn ing 
till den fackliga kam pen. I de löneförhandlingar som pågår vid hans och Folkes 
arbetsplats in ta r K arl en undergiven och försiktigt defensiv hållning. H an är 
inte bara avvisande till tanken  på stridsåtgärder. H an och sonen visar också en 
överraskande beredvillighet att acceptera företagslednngens krav på lönesänk
ningar (s. 54). Som vi ovan konsta tera t utlöstes flera av de mest uppm ärk 
sam m ade arbetskonflik terna under åren 1930—31 av kraven på lönereduk- 
tioner. I motsats till K arl och Folke tog uppenbarligen m ajoriteten  av LO- 
kollektivet hellre strid  för sina ekonom iska intressen än de såg sina erövrade 
positioner tillbakaflyttade. Det reform istiska lägrets stridsvilja må ha varit 
m indre het än övriga socialistiska organisationer (jmf. nedan s. 118). Så ljum  
som Karls och Folkes var den i alla händelser inte.

Sedd u r ett anna t perspektiv b lir teckningen av K arl Engelstrand som före
trädare  för SAP m er övertygande. Genom den kontrastverkan som scenerna I 
och II skapar sam t genom en rad  inslag i dialogen (se ex. s. 40, 47, 57, 60) beto
nas h u r m arkant K arl förändrats under perioden 1900—1930. H an har fjärm at 
sig från sina ursprungliga ideal, övergett sin ungdoms radikalism  och de stora 
visionerna till förm ån för den trygga reform istiska lunken.

Som bl a H erbert T ingsten fram hållit, karakteriseras socialdem okratins u t
veckling under efterkrigstiden av en re trä tt från  tid igare rad ikala positioner. 
De tre  regeringsförsöken 1920—1926 tycks ha stä rk t de m oderata tendenserna 
inom partiledningen. De trevande debatterna som fördes om socialiserings- 
frågan och den industrie lla  dem okratin  avsatte inga konkreta resultat i den 
praktiska politiken. Oförmågan a tt tilläm pa en m arxistisk analys på det svens
ka sam hället gjorde a tt partie t såväl beträffande finans- som arbetslöshets- 
politiken i sto rt sett kom att ansluta sig till borgerlighetefls synsätt. Den ovan 
kom m enterade debatten om klassbegreppet 1929 (ovan s. 21) och uppslu t
ningen kring partiledarens folkhem sparoller visar h u r långt man avlägsnat sig 
från  det socialistiska idéarvet. Partiprogram m ets stolta p roklam ationer om 
arbetarklassens om daning av sam hället kom närm ast att fylla en retorisk fu n 
ktion utan sam band med dagspolitiken.8 Karls personliga utvecklingskurva har 
alltså påtagliga likheter med SAP:s.

Karl har em ellertid  in te  enbart fö rändrat sina politiska åsikter u tan  också 
sin allm änna m änniskosyn och livshållning. I scen II är han uppenbarligen 
inte längre någon stridens man. Det fram går av hans m otstånd mot strejken 
men även av hans tillfredsställelse med rollen som fam iljefar. K arl fö rk larar 
sig vara belåten med a tt få ”föra ett enkelt, stillsam t liv” i hem m ets sköte (s. 
45). H an är stolt över sina barn , nöjd med sitt arbete; i huvudsak alltså til l
freds med tingens ordning.
Allt är dock in te frid  och fröjd i det engelstrandska hem m et. Karls förhållan

de till do ttern  Ester är spänt. Den patriarkaliska m yndighet med vilken han 
behandlar henne, ger Schm idt ytterligare anledning till k ritik . Karls borgerli
ga livssyn, m enar hans antagonist, får honom  att upp träda som en hustyrann 
och att neka sina närm aste den frihe t han säger sig hylla som politiskt ideal (s. 
51f). K arl upp träder in te  m indre au k to ritä rt på sin arbetsplats. Hans bryska 
behandling av B iträdet (s. 65ff) v ittnar varken om m änsklig om tanke eller om 
någon pro letär klasskänsla. Som förm an och arbetsledare sätter Karl ansvaret
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för bolaget före solidariteten  med den egna klassen. I det avseendet går han i 
sin fars fotspår (jmf. ovan s. 98).

V ärnlunds p o rträ tt av reform isten K arl Engelstrand är, som vi kunnat kon
statera, sam m ansatt och i flera avseenden problem atiskt. På dess avstånds
tagande karak tär är dock in te a tt ta  miste. Som påpekats i ett föregående kapi
tel gav V ärnlund i brev från  tiden om kring 1930 uttryck för en kritisk  inställ
ning till den reform istiska arbetarrörelsen  och talade där sarkastiskt om ”våra 
borgerliga socialdem okrater” (ovan s. 26). Med Karl Engelstrand h ar han upp
enbarligen också velat ge en bild av en stagnerad och passiviserad arbe tarrö rel
se, vars facklor falnat och slocknat under vandringen mot m aktens boningar.

Som vi redan no tera t fö re träder Karl em ellertid  uppfattn ingar som inte kan 
sägas vara representativa för den dåtida reform ism en. Den förklaring  dram at 
läm nar till Karls politiska utveckling kom m er också a tt fö rdunkla sam bandet 
m ellan honom  och det socialdem okratiska lägret. K ring sin förstfödde son bar 
K arl välvt storvulna planer om proletariatets slutgiltiga seger. I scen I förkla
rar han för Schm idt vilka förhoppningar han hyser om sonen:

vi /s k a /  fostra honom  till en m an som utan  b itterhet, u tan  hat, kan 
käm pa för rä tt och sanning. Vi ska ge honom  hela det förflu tna sek
lets dröm m ar i arv. Och han ska förverkliga dem. Ja, vem vet, du , vem 
vet — ! Kanske han  b lir den som slutligen för de förtrycktas sak till 
seger! Kanske han b lir hövdingen! (s. 27f)

I scen II konstaterar Schm idt a tt Karls förväntningar kom m it på skam. K arl av
färdar nu ungdom sdröm m arna som fraser och fantasier men reagerar ändå 
med påtaglig irrita tio n , när Schm idt å terberättar dem (s. 46f). Schm idt är inte 
sen a tt u tny ttja  den spricka i fasaden han upptäckt. I s itt följande sam tal med 
Folke hävdar Schm idt, a tt K arl ingalunda förkastat sina ursprungliga ideal. 
H an har, m enar Schm idt, enbart fö rträngt dem  eftersom  han funn it att hans 
söner in te kan leva upp till dem. Karl har blivit en lögnare ”em edan han in te 
vågar ställa de krav på er som han innerst inne önskar” , fo rtsätter Schm idt (s. 
57), ”han bara låtsas älska förnöjsam het och trygghet därför att hans egna äls
kar sm åborgerligheten / — /  Kanske han förråder sina innersta  dröm m ar bara 
för a tt skydda sina söner från kravet a tt behöva in fria  dem ?” (s. 61) Ingenting i 
d ram at motsäger Schmidts beskrivning. Folke vägrar till en början a tt tro  på 
honom, men tvingas till slut inse att Schmidts påståenden är välgrundade (s. 
61).

Karls återhållsam m a, självtillräckliga och borgerligt präglade politiska upp
fattn ing skulle alltså ha sina rö tte r i hans besvikelse över Folkes oförmåga att 
leva upp till rollen som ’förlossare’ och ’hövding’. K arl har tvingats p ru ta  på 
sina krav och skruva ner sina förhoppningar. H ärigenom  har han också kom 
m it att förtränga sina önskedröm m ar om den stora och to tala sociala omvälv
ningen för att istället ägna sina k rafter åt m era näraliggande och gripbara poli
tiska uppgifter.9

Att SAP:s ovan skisserade utveckling in te  kan förklaras enligt denna modell, 
alltså som en psykologisk process, behöver knappast påpekas. H är skiljer sig 
åter individen K arl Engelstrand från den reform istiska arbetarrörelse han an
ges representera. Sprickan m ellan det psykologiska och det sociala d ram at går 
på nytt i dagen.
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Den hatiske revolutionären
Josef Schm idts livsvägar har alltså fört honom  till det anarkistiska lägret och 
gjort honom  till Karls politiske vedersakare. I den rollen fram träder han tidvis 
som en bitsk sanningssägare och ställer Karl i e tt avslöjande ljus. Som vi skall 
se hekäm par också Schm idt sin forne ungdom svän med föga tillta lande m eto
der. Det är ytterst genom Schmidts illistiga intrigspel som den för hela fam iljen 
Engelstrand olycksdigra strejken utlöses. Det ä r  också under Schm idts infly
tande som den yngre sonen Em il Engelstrand begår sitt meningslösa te rro rdåd , 
d råpet på företagsledaren Bergm an.
Som påpekats är bilden av K arl på flera sätt polem iskt tillrätta lagd. Det är 
trots detta in te helt om öjligt a tt acceptera honom  som företrädare för reform is
men. Det ensidigt negativa i Schm idts karak tär och det anakronistiska innehål
let i hans politiska förkunnelse gör det därem ot svårare att identifiera honom  
med någon under 30-talet verksam gren av den svenska arbetarrörelsen . Den 
lära Schm idt förespråkar liknar mest det destruktiva kaos som enligt populära 
föreställningar är anarkism ens mål. Det är ett avsevärt avstånd m ellan hans 
förkunnelse och den idétrad ition  präglad av frihetssträvan, antidogm atism  och 
hum anistisk t patos, som fram träder i exempelvis W illiam  Godwins, Pierre- 
Joseph Proudhons och P jo tr  K ropotkins skrifter. Schm idt fram står väsentligen 
som en litte rär schablonfigur, nära besläktad med politiska svärm are och om
störtare som Peter Verchovenskij i Dostojevskijs Onda andar (1871), Suvarin i 
Zolas G erm inal (1885) och hatp red ikan ten  Lasse i M artin Kochs A rbetare 
(1912).

Sam tidigt behöver det knappast råda något tvivel om h u r Schmidts roll i d ra
mat bör tolkas. Han är i första hand en arbetarrörelsens in re fiende, en sabotör 
i de egna leden. Som nedan skall visas innehåller teckningen av Schm idt flera 
elem ent som erin ra r om de svenska kom m unistiska och syndikalistiska orga
nisationernas kam p mot den reform istiska arbetarrörelsen . Om schm idtgestal
ten isolerad saknar sam band med den svenska verkligheten under depressions
åren så är antagonism en m ellan honom  och i första hand K arl Engelstrand mer 
innehållsm ättad  och verklighetsanknuten.

Schmidts fram toning som m elodram atisk teaterbov gör sam tidigt den d ra 
m atiska konflikten idémässigt u ttunnad . M otsättningen m ellan revolutionär 
och reform istisk socialism kom m er att undanskym m as av den känslomässiga 
och personliga rivaliteten m ellan Schm idt och Karl. Den tenderar också att u n 
derställas konflikten mellan den onde, destruktive och livsförnekande Schm idt 
och de goda, uppbyggande och livsbejakande k rafter som K arl, Folke och Anna 
Engelstrand åberopar som ideal. Det politiska idédram at får därigenom  ett 
drag av m oralitet, där den sataniske Schm idt går till storm s m ot den ’helighet’ 
som om sluter fam iljen Engelstrand.10

I andra scenens inledning ställs Karl Engelstrands reform ism  och social
dem okratiska partitillhö righet i explicit motsats till Schmidts anarkism  (s. 40). 
Att V ärnlund med Schm idt avsett att teckna en represen tan t för anarkism en 
fram går också av ett in te rv juu tta lande från jan u ari 1932 där Schm idt sägs före
träda ”den anarkistiska livsinställningen” (AB 29.1.).

V ärnlunds förklaring och dram ats avgivande av Schmidts politiska ideal till 
trots, finns det in te alltför många inslag i verket som k lart fö rh inder Schm idt 
med anarkism en. Det textelem ent som klarast pekar i denna rik tn ing  är Folkes 
u tta lande i scen II, där han gör gällande att Schm idt förespråkar ”den direkta 
ak tionen” och ” m assrevolten” som politiska kam pm edel (s. 60). Å tm instone
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det första är ett i anarkism ens och syndikalism ens politiska teori välkänt be
grepp, använt av bl a P roudhon och M ichail B akunin  sam t bekant också från  
svenska, anarkistiska och syndikalistiska, p rogram skrifter.11

Den bom bastiska destruktionslustan  är ett av de mest fram trädande insla
gen i Schmidts förkunnelse. Vid första anblicken kan denna förefalla enbart ha 
ren t negativ eller n ih ilistisk  karak tär. Noga taget innehåller den em ellertid  
också en förnyelsetanke, något som faktiskt närm ar den till den anarkistiska 
idétraditionen: ” — allt måste bort! — undan! — åt helvete! — för a tt friheten  
ska komma att slå u t i b lom !” u tropar Schm idt i fjärde scenen (s. 116). Sam
m ankopplingen m ellan förstörelse och frigörelse ingår också i hans extatiska 
profetia i sjätte scenen: ”Först när m änskodjuret griper till vapen för a tt döda 
har det fått styrka till det goda! Ur eld och död, u r  kaos och förstörelse, stiger 
det nya sam hället och den nya fria m änskan!” (s. 161)

Schmidts vision har m otsvarigheter hos P roudhon och B akunin. Som m otto 
för sitt arbete Ekonom iska motsägelser (1846) använde P roudhon satsen 
Destruam  et œdificabo , ”Jag river ned och jag bygger u pp” . Det mest välbekan
ta av alla bakun incita t är enligt en av anarkism ens historieskrivare, George 
Woodcock, slu torden i essän Reaktionen i Tyskland: ”Låt oss sätta vår lit till 
den eviga ande som förstör och fö rin tar endast em edan den är a llt livs ou t
grundliga och evigt skapande källa. Lusten till förstörelse är också en skapande 
lu st” .12

Schmidts tilltro  till den omvälvande och om störtande handlingen kan föra 
tankarna till andra förgrundsgestalter i den anarkistiska trad itionen . Den in d i
vidualistiska anarkism ens främ ste företrädare, Max S tirner, har förvärvat hero- 
stratisk  beröm m else för sitt förhärligande av våldet. Som Woodcock fram håller 
karakteriserade S tirner sin dröm da, nya värld med ett frikostigt användande av 
ord som våld, kraft och m akt.13

I den svenska anarkism ens tidigaste historia spelade också attentats- och te r
rortak tiken  en fram trädande roll. Under de häftiga debatterna om anarkism  
kontra socialdem okrati vid SAP:s kongress 1891 fram höll exempelvis H inke 
Bergegren: ”För m in del anser jag sm åm ord vara alldeles u tm ärk ta, och sådana 
a tten ta t sätta skräck i de härskande i sam hället. Vi skola ing ju ta det gift, som 
heter hat, så a tt vi b lir mogna för vilket våld som helst” .14

Samma anda präglade den publikation , G ula faran, som ungsocialisterna gav 
u t 1905 och som öppet m anade till terroristiska dåd: ” Ingenting är brottsligt 
för de verkligt revolutionära socialisterna / — /  Vår lösen är: dolken i kö tte t” .15

Under 00-talet förverkligades också te rro rtak tiken  i två mycket uppm ärk 
sammade a tten ta t, dels det s k A lm atheadådet i Malmö ham n 1908, dels H jal
m ar Wångs dråp av generalen Beckman i Stockholm 1909. I de upprörda press
debatterna kring händelserna utpekades Bergegren och hans ’småmordsfiloso- 
fi’ som ytterst ansvariga.16 Tilläggas bör att Sverges Ungsocialistiska P arti, den 
politiska organisation som främ st förvaltat det anarkistiska idéarvet, 1912 tog 
avstånd från den individualistiska anarkism en och därm ed också från te rro r
ism en.17

Schm idt ger i dram at aldrig  explicit uttryck för någon tilltro  till te rro rdådet 
som politiskt kam pm edel. I konsekvens med sin irra tione lla  handlingsrom an- 
tik kom m er han dock att in ta  en försiktigt positiv attityd till det politiska mord 
som omtalas i radions nyhetsprogram  (s. 97f). U ppenbarligen är det också 
Schm idt som p lan terar idén om te rro rdådet i Emils huvud (s. 99f). Att ansvaret
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för d råpet på d irek tören  Bergm an ytterst är Schmidts, fram hävs med skärpa av 
Karl Engelstrand (s. 156).

Förstörelsen är för Schm idt in te  bara en föru tsättn ing  för förnyelsen utan  
också för den m änskliga frihet som han ofta återkom m er till. Den absolut frie 
individen tycks för Schm idt representera ett högsta ideal (s. 41f, 93, 116, 161). 
Också på denna punk t uppvisar Schm idt förkunnelse en allm än släktskap med 
anarkism ens grundläggande frihetssträvan.

Hans frihetsbegrepp har även en tydlig individualistisk karak tär, något som 
leder tankarna i r ik tn ing  mot den ovan näm nde Max S tirner. I sitt mest bekan
ta arbete Der Einzige und sein E igenthum  (1843, sv. övers. 1910 Den ende och 
hans egendom) prisar S tirner värdet hos den ’ende’, den unike och självstän
dige individ som genom en mödosam kam p befriar sig från det borgerliga sam 
hällets alla norm er och m oraluppfattn ingar. I rik tn in g  mot S tirner pekar också 
nam net Josef Schm idt. Max S tirner är en pseudonym. U pprorsm annens verkli
ga nam n var Johann  Kaspar Schm idt. Mycket ta lar för att V ärn lund  varit för
trogen med S tirners läror. Även om så varit fallet kan man knappast spåra mer 
än ytterligare några mycket allm änna likheter m ellan den tyska filosofen och 
V ärnlunds ro llfigur.18

På några punk te r föreligger det således vissa överensstäm m elser m ellan 
Schmidts förkunnelse och den anarkistiska idétraditionen. Analysen bekräftar 
em ellertid  vad som ovan redan påpekats, näm ligen a tt Schmidts anarkism  hör 
hem m a i en annan epok än 30-talets och att den i V ärnlunds dram a är helt ana- 
kronistisk. Det är de destruktiva, irra tione lla  och am oraliska elem enten i an a r
kismens idévärld som V ärnlund lyft fram  och lå tit Schm idt företräda. Att urva
let är tendentiöst är uppenbart. Med Schm idt h ar V ärn lund  tecknat bilden av 
fienden, ondskans och de nedbrytande krafternas representant. De medel han 
använt saknar in te  likheter med den enklare politiska propagandans demago- 
gik.

Liksom beträffande K arl ger V ärnlund en renodlat individualpsykologisk 
förklaring  till Schm idts utveckling. I dram ats första scen fram skym tar det att 
Schm idt tid igare delat sin ungdomsväns optim istiska livshållning (s. 21, 29). 
Texten ger också besked om vad som orsakat hans sinnesförändring, vad som 
gjort honom  hatisk och häm ndgirig. Både Schm idt och Karl har under sina 
ungdom sår uppvaktat Anna. N är hon väljer K arl och gifter sig med honom  
u ppfattar Schm idt detta som ett svek mot givna löften (s. 25, 38). Det tycks a llt
så vara svartsjukan och kärleksbesvikelserna som fö rändrat Schmidts karaktär. 
Bakom hans attacker mot fam iljen Engelstrand ligger ett personligt ressenti
ment. A llt han säger och gör, fö rk larar Anna Engelstrand för sonen Folke, 
” kom m er bara av hat mot oss! / — /  han älskade mig — så som han  älskar! — 
men jag försm ådde honom  för d in  fars skull! Och då överflyttade han allt sitt 
hat på din far!” (s. 103f) D ram at gör alltså gällande a tt Schm idt kom m it a tt bli 
en reform ism ens vedersakare, därför a tt han vill häm nas på K arl och Anna. In 
direkt antyds det därm ed också, att det är b itterheten  och besvikelserna som 
gjort Schm idt till anarkist, att denna politiska åskådning skulle stå i sam klang 
med den personlighetstyp han som mogen man representerar.

Anarkism en och  
Syndikalismen i Sverige
Att V ärnlund gör en anark ist till reform isten Karl Engelstrands huvudm ot
ståndare är så mycket m er anm ärkningsvärt som att anarkism en i Sverige
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knappast någonsin u tg jort någon politisk kraft av betydelse och åtm instone u n 
der 1900-talet aldrig  på m insta sätt ho ta t den reform istiska arbetarrörelsens 
hegemoni.

Som påpekats gick socialdem okratins ledning redan 1891 till häftigt angrepp 
m ot den anarkiserande falang inom  p artie t som i H inke Bergegren hade sin 
mest nam nkunnige företrädare. R esultatet blev att partikongressen detta år an
tog en resolution, i vilken det sägs att ” det socialdem okratiska a rbe tarpartie t 
bör bestäm t taga avstånd från  de anarkistiska partib ildn ingarna och vid läm p
liga tillfällen  sakligt bem öta de anarkiserande teo rierna” .19 En andra fas i 
socialdem okratins uppgörelse med anarkism en inträffade i början  av 1900- 
talet, då det av Bergegren ledda ungsocialistiska förbundets agitation för utom- 
parlam entariska aktioner blev allt m er besvärande för partiledningen. Med 
hänvisning till att såväl Bergegren som hans vapenbroder Carl G. Schröder för
k lara t sig stödja innehållet i den ovannäm nda ’Gula fa ran ’ suspenderades de 
båda u r SAP 1906. D efinitivt beslut om u teslu tn ing  fattades 1908.20

Den ungsocialistiska falangen, efter 1908 organiserad i Sverges Ungsocialis
tiska P arti (SUP), o rienterade sig under 10-talet i rik tn ing  bort från  den in d i
vidualistiska anarkism en och te rro rtak tiken . Det reviderade partiprogram m et 
från 1918 ger uttryck för strävanden i r ik tn ing  mot en ”anarkistisk  kom m u
nism ” och förespråkar kollektiva aktioner. SUP var en kvantitativ t obetydlig 
organisation. A ntalet m edlem m ar uppges 1921 ha varit m indre än 2 000. 1930 
torde siffran ha sjunk it till hälften eller möjligen ännu  ägre. SUP:s politiska 
betydelse to rde därefter ha varit p rak tisk t taget obefintlig .21

Större tyngd har då den med anarkism en idémässigt besläktade Syndikalis
men haft i Sverige.22 Syndikalistiska idéer tycks redan om kring sekelskiftet ha 
d iskuterats inom  den ungsocialistiska rörelsen. Vid b ildandet av Sverges A rbe
tares C entralorganisation (SAC) 1910 hörde ungsocialisterna till de drivande 
krafterna, något som uppenbarligen häm m ade ungsocialismens egen u t
veckling. ”Vi nödgas konsta tera” , skriver Bergegren i verksam hetsberättelsen 
för SUP 1909— 1912, ”att b ildandet av denna organisation /SA C / i viss m ån ver
kat försvagande på Ungsocialistiska partiet, därför a tt det i regel är samma per
soner som till största delen återfinns i de båda röre lserna” .23

SAC tillväxte täm ligen snabbt under m ellankrigstiden och nådde sitt högsta 
m edlem santal 1924 med drygt 37 000. S iffran sjönk under 20-talets senare del 
för att under depressionen åter stiga till drygt 30 000.24

Under 20-talet tonades också SAC:s tidigare häftiga revolutionära propagan
da ned, sam tidigt som den vänsterradikala och m er u tta la t anark istinsp irerade 
falangens inflytande avtog. E tt resu ltat av denna utveckling var de försök som 
gjordes under decenniets senare del a tt förena LO och SAC i en och samma 
organisation.25 M otsättningarna m ellan de båda fackliga rörelserna skärptes 
em ellertid  åter under 30-talets början. Vid sidan av återkom m ande ankla
gelser för m aktfullkom lighet och ”påvevälde” rik tade SAC skarp k ritik  mot det 
LO-anslutna Väg- och vattenbyggnadsarbetarförbundet för påstått strejk- 
bryteri. LO svarade med att anklaga SAC för a tt nonchalera fastställda blockad
bestäm melser. Att syndikalisterna i flera fall sam arbetade med de kom m unis
tiska organisationerna gav också anledning till angrepp från såväl LO- 
ledningens som socialdem okratins sida.26

M otsättningarna m ellan LO och SAC gjorde sig också påm inda under efter
spelet till ådalenhändelserna. I A rbetaren anklagades LO för passivitet och 
undfallenhet gentem ot arbetsköparna, främ st med anledning av a tt Lands-
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sekretaria tet avvisat de paroller om generalstrejk  som SAC och de båda kom 
m unistiska organisationerna oberoende av varandra u tfärdat (jmf. nedan s. 
118).

Inför LO-kongressen i augusti 1931 gick Sigfrid Hansson till kraftigt motan- 
grepp mot både syndikalister och kom m unister. I en ledare i Fackförenings
rörelsen (1931:1, s. 641f) beskrev han den reform istiska fackföreningsrörelsens 
principiella inställn ing till strejken som en nödfallsåtgärd vilken man i de 
längsta försöker undvika. För grupperna till vänster därem ot, m enar Hansson, 
är strejken ”ett slags revolutionär gym nastik, m åhända nödvändig för dem som 
ha behov av trän ing  såsom ledare men i längden alltfö r ansträngande för m an
nen i ledet” .

För syndikalister och kom m unister, fo rtsätter Hansson, ”h ar strejkandet 
även ett annat syfte, näm ligen att åstadkom m a villervalla bland arbe tarna och 
på så sätt göra dem m era m ottagliga för den mot den reform istiska fackföre
ningsrörelsen bedrivna propagandan. N är allt kom m er om kring är kanske det
ta huvudsaken. Under förhoppning om att kunna bringa reform ism en i miss
kred it äro syndikalisterna och kom m unisterna angelägna om att försöka enga
gera fackföreningarna i strejker, blockader och bojkotter, som ha m insta m öjli
ga u tsik t a tt lyckas” .

I sin ledare ställer Hansson syndikalister och kom m unister sida vid sida. Un
der striderna efter ådalenhändelserna var det uppenbarligen också kom m unis
terna som anförde attackerna mot det reform istiska lägret och som m ötte det 
hårdaste m otståndet från socialdem okrater och LO-ledning.271 ett vidare histo
riskt perspektiv är det givetvis kom m unisterna som varit reform ism ens huvud
antagonister inom  arbetarrörelsen , in te anark iste rna eller syndikalisterna. 
Som påpekats i ett föregående kapitel kom också kom m unism ens attacker mot 
socialdem okratin att intensifieras i slu tet av 20-talet, detta som en följd av 
K om interns kursändring  vid 1928 års kongress. Enligt den lin je  som efter p a rti
sprängningen 1929 fram förallt drevs av den Moskva-trogna sillénfalangen var 
socialdem okraterna det allvarligaste h indret mot en förestående pro letär revo
lution. Den socialdem okratiska ledningen stäm plades som socialfascistisk och 
borde isoleras från  massorna.

Sedd mot denna bakgrund skulle alltså Schm idt kunna uppfattas som före
trädare för kom m unism en. Att en sådan to lkning natu rlig t inställde sig för en 
dåtida läsare av V ärnlunds dram a fram går bl a av John Landquists recension 
av bokutgåvan i AB 27.1.1932. Trots att alltså Schm idt i V ärnlunds text utpekas 
som anarkist betecknas han av Landquist upprepade gånger som ” kom m unis
tisk ag itator” . Felläsningen är anm ärkningsvärd men ingalunda svårför
klarlig.

Schm idt har alltså lånat drag från  såväl anarkism en, Syndikalismen som 
kom m unism en. D etta gör det rim ligare att tolka Schm idt m er allm änt som en 
revolutionsivrande m otståndare till den reform istiska arbetarrörelsen , än att 
hänföra honom till någon enskild politisk eller facklig organisation. Striden 
m ellan honom och Karl står i första hand m ellan revolutionär och refor
m istisk socialism. Medan dram at ger en täm ligen k lar bild av vilka organisatio
ner som företräder den sistnäm nda rik tn ingen , är det revolutionära a lte rn a
tivets organisatoriska förankring aldrig entydigt angivet. Också denna politiska 
hem löshet ingår i den negativa bilden av Schmidt. O klarheten i hans kon tu rer 
gör honom  svårgripbar och undanglidande. F ienden fram träder i olika för
k lädnader men döljer sin verkliga identite t.
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De "anark iska  elem enten"
Den andra fienden på den in re fronten , i första hand bekäm pad av Folke, utgör 
de ” anarkiska elem enten” inom  arbetarklassen vilka genom oorganiserade de
m onstrationer och gatuuppträden äventyrar strejkens framgång. Folkes stora 
tal i scen V m ynnar u t i ett förslag om att tillsä tta  ordningsgarden med u pp 
giften att hålla dessa grupper i styr (s. 135f, se vidare nedan s. 112). Folke visar i 
fjärde scenen en viss villrådighet inför ”horden  av upptågsm akare och skrän- 
fockar” (s. 108). Schm idt därem ot vet k la rt besked om vilka de är och från vil
ket sam hällslager de stam m ar. Med adress till Folke fö rk larar han: ” För dig 
och d ina kam rater är kam pen tillfällig  bara, men det finns tusen och åter tu 
sen, som har det säm re stä llt än er och som lever i ständigt krigstillstånd — : de 
svältavlönade, tillfällig t arbetslösa, ständigt arbetslösa, ungdom en, som aldrig 
har hopp om a tt kom m a in på arbetsplatserna —!” (s. 108)

Enligt Schm idt är det alltså ett ” trasp ro le taria t” som väcker Folkes ir r i ta 
tion. A rbetarrörelsens in te rna strider efter dödsskjutn ingarna i Ådalen hör, 
som redan flera gånger fram hållits, till den bakgrund mot vilken Den helig fa
m iljen bör analyseras. M otsättningen m ellan å ena sidan Folke och hans krav 
på ordnade kam pform er och å den andra de ” anarkiska elem entens” stenkast
ning och visselkonserter e rin ra r påtagligt om den reform istiska arbe tarrö rel
sens skarpa k ritik  av kom m unisternas och syndikalisternas agerande under 
ådalenhändelsernas efterspel (se nedan s. 115).

I detta sam m anhang kan påpekas, a tt även om dram at aldrig  antyder att 
Schm idt och de för Folke misshagliga grupperna på något sätt skulle sam
arbeta, så kom m er de dock a tt fylla en likartad  funktion  under arbetskon- 
flikten: båda hotar — m edvetet eller om edvetet — den reform istiska arbe tar
rörelsens anseende och båda åstadkom m er ”villervalla hland arb e tarn a” . De 
” anarkiska elem enten” fram står därigenom  som anarkisten  Schmidts politiska 
bundsförvanter.

I sitt stora tal i scen V fram träder Folke som den stridbare socialisten, beväp
nad med argum ent som h ärrö r från  den klassiska m arxism en. Även i sitt av
ståndstagande från trasp ro le taria te t e r in ra r  han om sina m arxistiska lärofäder. 
Marx-Engel:s föraktfulla om döm en om ”der L um penpro le ta ria t” i Det kom 
m unistiska m anifestet är väl kända.28 M arx’ stridbare m otståndare i Första In 
ternationalen , Michail B akunin , uppfattade saken annorlunda. Det är tvärtom  
i traspro le taria tet, m enade B akunin , ”endast där och in te i arbetarm assans för
borgerligade skikt, som den kom m ande sociala revolutionens anda och k raft är 
tillfinnandes” .29

M arx’ och B akunins o likartade uppfattn ingar om traspro le taria tets politiska 
betydelse återspeglas, som vi kan konstatera, i socialisten Folkes och anarkisten  
Schmidts skilda attityder till de oorganiserade orosstiftarna i dram at. De är 
Folkes fiender, men Schm idts bundsförvanter.

Trots alla de m elodram atiska och anakroniska drag som Schm idt u trusta ts 
med, så faller han alltså på plats i dram ats beskrivning av den dåtida politiska 
valplatsen. Med p o rträ tte t av Schm idt ger V ärn lund  uttryck  för sin d jup t ro ta
de m isstro mot den revolutionära vänstern, fienderna i det egna lägret.

Som vi ovan konstaterat hårdnade m otsättn ingarna m ellan socialismens 
båda huvudfalanger om kring 1930, något som också V ärnlund ind irek t fick er
fara (jmf. ovan s. 28). De tillspetsades y tterligare, till en in te  ringa del på grund 
av ådalenhändelserna, under våren och som m aren 1931, alltså ju st under den 
period då Den heliga fam iljen tillkom . V ärnlund var ingalunda den neu tra le
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sam hällsskildrare han själv gärna fram ställde sig som (jmf. ovan s. 30). Med 
sitt dram a tog han ställn ing i arbetarrörelsens in re  uppgörelser. Schm idt, d v s  
den revolutionära vänstern, får bära ansvaret för de svåra m otgångar som pro
le taria tet drabbas av. K arl Engelstrand med sin förflackade reform ism  är em el
lertid  medskyldig. H ade han och hans socialdem okratiska m eningsfränder 
bättre förvaltat det socialistiska idéarvet, tycks V ärnlund m ena, så hade in te 
heller Schm idt vunn it något inflytande i arbetarleden. Sitt hopp för fram tiden 
ställer V ärn lund  följaktligen till en andlig förnyelse inom  arbetarrörelsen . V il
ken karak tär denna enligt hans uppfattn ing  borde ha, skall följande analys av 
den tred je  huvudaktören på den politiska arenan, Folke Engelstrand, försöka 
klarlägga.

Arvtagaren Folke
Att döma av det sam tal m ellan K arl, Folke och Schm idt som utspelar sig i 
andra scenens m itt, företräder Folke i huvudsak samma politiska uppfattn ing  
som sin far. Om de löneförhandlingar som pågår vid Karls och Folkes arbets
plats u ttrycker de i alla händelser sam stäm m iga åsikter. Båda är inställda på 
att ge efter för arbetsgivarens krav på lönesänkningar och hoppas därigenom  
undvika en öppen konflikt. Schmidts förstuckna k ritik  mot dem  för a tt visa 
undfallenhet gentem ot arbetsköparen avvisar Folke med argum entet, a tt som 
”förhållandena är just nu vinner vi m era på att inskränka våra anspråk än på 
att gå i s tre jk ” (s. 55). Det gäller, m enar Folke vidare, a tt ”undvika y tterlighe
te r” (s. 56). I likhet med sin far känner Folke sitt ansvar för företagets väl och 
ve. ” Bolaget har svårigheter” , påpekar han (s. 54) och ser i detta faktum  y tte rli
gare ett skäl till a tt avstå från konflik tåtgärder.

Folke har in te bara övertagit sin fars politiska åsikter. H an har också, som 
Schm idt fo rm ulerar det, ”Ärvt ordförandeposten” i fackföreningen efter fa
dern  (s. 46). Schmidts vidräkning med Karls undergivna reform ism  kom m er 
alltså ind irek t att d rabba också Folke. Han vandrar i sin fars fotspår som kom 
prom issvillig fackföreningsm än. Liksom sin far re tire ra r han hellre än att ta 
strid  för arbetarnas intressen.

N är K arl efter det ovan kom m enterade m eningsutbytet läm nar rum m et, vän
der sig Schm idt till Folke och hävdar att K arl i själ och h järta  ingalunda om fat
tar samförstånds- och kom prom isstankarna. Tvärtem ot vad han själv påstår, 
m enar Schm idt, skulle Karl vilja driva en offensiv lin je  i de pågående löne
förhandlingarna. Som vi ovan påpekat gör Schm idt vidare gällande, att Karl 
inte övergivit, u tan  enbart fö rträngt, de socialistiska ideal han bekänt sig till 
under sin ungdom stid (jmf. ovan s. 102). Folke vägrar till en början  att tro  vad 
Schm idt säger, men förb lir in te  opåverkad av hans ord. A tt han tro ts sina av
visande kom m entarer anar a tt Schm idt ta lar sanning m arkeras tydligt i scen
anvisningarna. U nder sam talet rö r sig Folke ”något u p p rö rd ” (s. 57), han ” går 
lite nervöst ru n t bordet” (s. 58) och ”går oroligt av och an ” (s. 60). M otvilligt 
tvingas Folke inse att Schm idt har fog för sina påståenden. U nder trycket av 
Schmidts provokationer stannar Folke till slut upp, ”ta la r sakta, inom  sig 
vägande o rden” :

Nå, om vi skulle anta att ni h ar rä tt — att m in far frivilligt — för att 
skydda oss — förm inskar sina krav på oss — och så anta a tt han p lö t
sligt skulle bli ärlig — vad tro r  ni aå  att han skulle kräva av mig — 
ju st i kväll? (s. 61)
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Schm idt b lir honom  svaret skyldig. Vilka slutsatser Folke själv d rar av sin på
tvingade insik t visar sig i den följande scenen.

Scen III  utspelas nästa dags morgon i e tt personalrum  på Folkes och Karls a r
betsplats. Strax efter ankom sten d it får Karl av en arbetskam rat (Andre m a
skinisten) veta, a tt de pågående löneförhandlingarna avbrutits under natten , 
att en strejk  är a tt vänta och a tt Folke hö rt till dem  som i förhandlingskom 
m ittén  hårdast d riv it kravet på arbetsnedläggelse (s. 71ff).

K arl avvisar uppgifterna som lösa rykten  och s tru n tp ra t. H an m enar vidare 
att det förm odade strejkvarslet endast är en tak tisk t m anöver från Folkes sida: 
”H an vet att det in te  går med strejk  ju st nu , han vet det, begriper du — ! (s. 73) 
A ndre m askinisten låter sig em ellertid  in te  nöja med Karls försäkringar. Han 
läm nar rum m et för att skaffa y tterligare upplysningar och kom m er snart till
baka med en kungörelse från företagsledningen, vilken bekräftar att fö rhand
lingarna avbrutits. H an kan också berätta, a tt ett möte pågår i en annan del av 
fabriken och att Folke där agiterar för ögonblicklig arbetsnedläggelse (s. 76ff).

Schmidts redogörelse för Karls ungdom sdröm m ar har uppenbarligen gjort 
verkan på Folke, över natten  har han vänt ryggen åt sin tidigare m anifesterade 
eftergivna och kom prom issvilliga inställn ing och i stället d riv it fram  den nu 
proklam erade strejken. Schm idt har alltså få tt Folke att ändra sin politiska 
tak tik  och a tt slå in på en ny och mer m ilitan t linje. Schm idt har härigenom  
också lyckats sk ilja far och son från  varandra. Karl m otsätter sig envetet arbets- 
nedläggelsen. Folke forcerar fram  den, eftersom  han därigenom  tro r sig för
verkliga faderns ungdom sdröm m ar och leva upp till rollen som arbetark las
sens ’hövding’.

Strejkens konsekvenser
Den följande scenen (IV) utspelas i fam iljen Engelstrands hem , tre  m ånader 
efter det a tt strejken u tb ru tit. Avsnittet ger en u tförlig  beskrivning av arbets- 
konfliktens negativa konsekvenser för fam iljen och dess enskilda m edlem m ar. 
Fam iljebanden håller på att upplösas. Det förtroendefulla fö rhållandet mellan 
Karl och Folke har förbytts i ömsesidig m isstro. Schm idt har in tagit Karls plats 
som Folkes förtrogne, en ohelig allians som i första hand fru Engelstrand 
uppreser sig em ot (s. 90f, 102f). K arl vägrar befatta sig med sonens göranden 
och låtanden. H an sjunker allt d jupare ned i e tt depressivt tillstånd  och slung
ar anklagelser mot såväl de övriga fam iljem edlem m arna som mot Schm idt (s. 
94, 99, 109). Esters olycksöde, att ha avskedats och dessutom  oönskat råkat i 
grossess, kan knappast återföras på den pågående arbetskonflik ten , men bi
d rar icke desto m indre till a tt öka spänningarna inom  fam iljen. Em il är den 
ende som fortfarande har sitt arbete kvar och får därför bära en tung försörj
ningsbörda. Det yttre trycket har gjort honom  b itter och grubblande. Han b lir 
som fru  Engelstrand form ulerar det, ”underligare för varje dag” (s. 105). I lik
het med sin far tar Em il avstånd från strejkak tionerna. Dessa har enligt hans 
m ening ” m edfört idel fö rluster” (s. 95). Emils entydigt avvisande inställn ing 
baserar sig på en ekonom isk bedöm ning. För Schm idt fö rk larar han:

Jag räknade u t att den h är strejken hittills kostat varje arbetare om
kring sexhundra kronor. Om de därem ot a rbe ta t efter den lägre ta rif
fen så skulle det behövts tre  år innan  de förlorat lika mycket. Och om 
de skulle segra behöver de arbeta tre  år innan  de täckt förlusterna. 
H ar strejken då h jä lp t dem eller in te? (s. 95)
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När Schm idt som svar på frågan vagt hänvisar till ’handlingens’ befriande ver
kan rep likerar Em il med ett p rincip iellt avvisande av arbetarnas kam pm eto
der:

Jag tro r in te  på strejken. Jag tro r in te  på upploppen som varit nere 
vid verkstäderna. Jag tro r in te  ens på revolutionen. Det har hän t a llt
för mycket dum heter i den vägen de sista åren. Ingenting har ändå 
m edfört något resu ltat — (s. 96).

T ill strejkens opponenter sällar sig snart också fru  Engelstrand. N är Folke i 
den senare delen av scen IV an länder till hem m et, försöker hon få sonen att 
inse vilka dolska motiv som styr Schm idts agerande. Modern fram håller också 
a tt fam iljen drabbas h årt av arbetskonflikten och vill få Folke att avbryta kam 
pen: ” Folke, m in gosse! — det går in te a tt strida mer! Vi står in te u t!” (s. 104) 
F ru  Engelstrand är alltså på det k lara med att Folke förletts av Schm idt att in 
itiera och driva strejken. Hon m isstänker också att sonen in te  till fullo inser vil
ket pris han  och de övriga arbe tarna får betala för deras handlande (s. 102). Fol
ke vidgår att det är Schmidts berättelse om faderns ungdom sdröm m ar som fått 
honom att slå in på den m ilitan ta lin jen . A tt denna skulle vara felaktig vägrar 
han em ellertid  att tro. Moderns varningsord vinner inget gehör hos honom  (s. 
102f).

Folke har alltså de övriga fam iljem edlem m arna mot sig och trycket på ho
nom ökar gradvis. K onflikten har uppenbarligen också tagit en annan vänd
ning än den han tän k t sig. Förlikn ingsförhandlingarna h ar strandat och m ot
sättn ingarna trappats upp genom en rad icke sanktionerade dem onstrationer 
kring arbetsplatsen (s. 98f). Folkes osäkerhet inför den uppkom na situationen 
visar sig genom att han i ena stunden hävdar a tt nederlaget ligger hotande nära 
(s. 108) och i den nästa svärjande tillbakavisar all k ritik  sam t försäkrar att 
slaget kom m er att vinnas (s. 110).

Spänningarna inom  den engelstrandska fam iljen når strax därefter sin ku l
men då Karl Engelstrand konfronteras med Ester och upptäcker hennes gravi
ditet. I raseri kör han sin dotter på porten och sk ra ttar hån fu llt å t de övriga fa
m iljem edlem m arnas stum m a eller u tta lade protester (s. 113). U ppträdet får 
Folke att inse, a tt han på något sätt måste hejda det fortgående sönderfallet: 
”För satan! — det måste bli ett slut på den h är situationen! — det måste göras 
n ån ting!” (s. 114) Resolut griper han också sina tillhö righeter och läm nar hem 
met efter några lugnande ord till m odern. V ilka åtgärder Folke äm nar vidta vi
sar sig först senare. Att tum u lte t i hem m et får honom  att ompröva sina politis
ka positioner fram går em ellertid  av att Folke avsäger sig vidare förbindelser 
med Schmidt. Som svar på dennes sarkastiska kom m entarer om ” fam iljelyck
an” slår Folke fast: ” ifråga om dig har jag änd ra t åsikt. Jag anser in te din n är
varo önskvärd längre!” (s. 114)

Scen IV dom ineras, som vi sett, av en utförlig  redogörelse för de olycksdigra 
konsekvenser strejken haft för fam iljen Engelstrand. Ingen enda röst har höjts 
till entydigt försvar för arbetsnedläggelsen. Tvärtom  fö rk larar två av dram ats 
huvudpersoner — Em il och fru  Engelstrand — explicit sitt m isstroende mot 
den och därm ed också im plicit mot den politiska uppfattn ing  som ligger 
bakom den. De instäm m er därm ed i Karls tidigare deklarerade bedöm ning. 
Som vi kunnat notera vacklar också Folke och yppar m om entant sitt tvivel på 
strejkens värde. I dram ats in te rna  värdestruk tu r b lir således fenom enet ’s tre jk ’ 
påtagligt negativt belastat. Den pågående arbetskonflik ten  har för fam iljen 
Engelstrand enbart varit av ondo. H ändelseutvecklingen antyder därm ed också
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att den politiska lin je  som Folke slagit in på efter sitt första möte med Schm idt, 
och som K arl med all k raft opponerat sig em ot, varit felaktig.

Borgerlig och 
socialistisk krisanalys
I scen V skiftar d ram at på nytt fokus. D ebatten om strejkens konsekvenser för 
fam iljen Engelstrand, och med den övriga inblandade arbetare, tonas h ä r til l
fälligt ned för att istället ge plats åt två skiljaktiga analyser av den ekonom iska 
krisen och dess orsaker. För den ena av dessa svarar kapitalisten och företagsle
dare Gustav Bergm an, som vid ett möte arrangerat av F örbundet för Arbetets 
F rihe t fraihlägger sin borgerliga och idealistiskt präglade uppfattn ing .30 För 
den andra bedöm ningen står Bergm ans huvudm otståndare i den pågående ar- 
betskonflikten, alltså Folke Engelstrand, som utvecklar sin socialistiska sam 
hällssyn vid fackklubbens sam m anträde. Som vi redan konstaterat lå ter V ärn
lund med h jä lp  av en skickligt använd sim ultanscensteknik de båda ta larna 
fram föra sina kon trära  uppfattn ingar, var och en för sig och oberoende av 
varandra (jmf. ovan s. 88f). De båda anförandena är alltså i deras respektive 
huvudtendenser rik tade mot varandra. V ärn lund  har em ellertid  också byggt 
upp scenen så, att Folkes och Bergm ans rep liker kom m er a tt bryta sig mot 
varandra på en rad enskilda punkter. I de replikväxlingar som uppkom m er får 
Folke genom gående sista orden. Hans inlägg kom m er därm ed att fungera som 
gensagor mot Bergm ans påståenden. N är d irektören  in leder sitt tal med a tt för
k lara krisens uppkom st u tifrån  det tyska krigsskadeståndet, konkurrens från 
utom europeiska nationer och sovjetisk dum ping svarar Folke med sin beskriv
ning av de kapitalistiska produktionsförhållandenas kaotiska tillstånd. Efter 
Bergmans lovtal över västerlandets ” storslagna civilisation” följer Folkes an 
atem a över kapitalism ens obehärskade profitbegär. Bergm ans angrepp på de 
strejkande arbe tarna avlöses av Folkes k ritik  av den borgerliga krispolitiken 
o s v.31

Om Folke kom m er att fram stå som den överlägsne i o rdstriden så beror det 
in te bara på ordningsföljden m ellan ta larna, u tan  också på a tt Bergmans argu
m ent genomgående är svagare än Folkes. De är in te heller helt representativa 
för det borgerliga lägret. De tre  fenom en som Bergman utpekar som depressio
nens huvudorsaker figurerade visserligen i den borgerliga krisdiskussionen, 
men betraktades där snarast som negativt verkande, krisförstärkande om
ständigheter och in te som krisens egentliga ursp rung .32

Folkes tal
Fackklubben har samlats för a tt d iskutera ett förslag som Folke fram lagt, 
näm ligen att organisera ordningsgarden med uppgift a tt h indra vidare u p p trä 
den kring den i blockad förklarade arbetsplatsen (s. 123). Som motiv för sitt yr
kande hävdar Folke, att de oorganiserade pro testaktioner som förekom m er u t
nyttjas i den borgerliga agitationen och a tt de skadar arbetarnas anseende (s. 
135; jmf. s. 107).

Förslagen om ordningsgarden tycks vara ett resu ltat av den insik t Folke kom 
m it till i föregående scen. Liksom han där tagit avstånd från  sp littraren  och 
orosstiftaren Schm idt gör han nu  gällande att strejken kan föras till ett fram 
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gångsrikt slut endast om de ” anarkiska elem ent” som ställer till oreda på val
platsen nedkäm pas av den organiserade delen av arbetarklassen.

Folke underbygger sitt förslag med en u tförlig  analys av den aktuella politis
ka situationen, med tyngdpunkten lagd på den ekonom iska krisen och dess 
konsekvenser för arbetarklassen. Folkes tal har på ytan en radikal och agita
torisk karak tär. I det utvecklar han ett klasskam psperspektiv som står i b jä rt 
kontrast till den sam förståndsvilja han lagt i dagen före strejkens u tb ro tt. Det 
kan alltså knappast råda någon tvekan om a tt Folke radikaliserats under den 
tid  som strejken pågått. H an betonar nu nödvändigheten av a tt a rbe tarrö 
relsen ta r strid  för sina intressen, m edan han alltså tid igare varit beredd till 
kom prom isser och eftergifter. H an vänder sig med skärpa mot arbetsgivarnas 
”offensiv för allm än lönenedpressning” (s. 135), m edan han, som vi sett, tid iga
re varit inställd  på att acceptera kravet på lönesänkningar.

I sitt anförande anknyter Folke till en rad aktuella politiska frågor — de
pressionen och dess orsaker, industrins rationaliseringssträvanden, borgerlig
hetens krispolitik  m m. Hans ställningstaganden till dessa företeelser har ge
nom gående en radikal prägel, m en är sam tidigt i sak täm ligen oprecisa. I denna 
del av sitt tal ta r  han alltså in te  ställning i konflikten m ellan revolutionära och 
reform istiska socialister. De synpunkter han här för fram  torde ha kunnat ac
cepteras av båda läger. Folkes synsätt skulle kunna karakteriseras som klassiskt 
m arxistiska. I sina attacker mot den kapitalistiska produktionsordningens 
anarkiska karak tär, dess profitsträvan och m änniskofientlighet knyter han d är
med an till det socialistiska idéarv som fadern förlorat kontakten  med. Talet 
understryker alltså vad dram at redan tidigare fram hållit: under Schmidts in 
flytande har Folke kom m it att ta  avstånd från  den förflackade och ’förborger
ligade’ socialism som han tidigare, tillsam m ans med sin far, fö re trätt. H an är 
nu, för att använda Schmidts b ildspråk, inte längre en gråsparv u tan  den örn 
som K arl varit i sin ungdom  (s. 60).

Folkes tal, med dess eggande paroller och u tfall mot borgerligheten m ynnar 
alltså något överraskande u t i ett förslag om att tillsä tta  ordningsgarden som 
skall up p rä tth å lla  ordningen kring den blockerade fabriken. Hans yrkande är 
förbryllande, eftersom  det dels saknar sam band med den föregående fram ställ
ningens generella v idräkning med de kapitalistiska produktionsförhål
landena, dels saknar stöd i den svenska arbetarrörelsens konfliktpraxis: vad 
Folke ta la r för är ju  uppenbarligen in te  strejk- eller blockadvakter av trad itio 
nellt slag, u tan  ett garde som skall bekäm pa vad Folke kallar de ”anarkiska ele
m enten” inom  arbetarklassen, de grupper som med sina spontana protest
aktioner stör ordningen och antas skada arbetarnas anseende.33

Folkes yrkande kan leda tankarna till de ’skyddskårer’ som sillénkom m u- 
n isterna bildade om kring 1930 och som organiserades i Röda F rontförbundet. 
K årernas uppgift tycks i första hand ha varit a tt avvärja attacker mot kom m u
nistiska m öten och dem onstrationer, i andra också att m er allm änt utgöra en 
kam porganisation mot ” fascismen och den im perialistiska krigsfaran” .34

Vid sidan av det svenska Röda F ron tfö rbundet kan också näm nas ett u pp 
m ärksam m at beslut som fattades av den norska landsorganisationen i början  av 
1931. Vid dess tre ttonde kongress i feb ruari bifölls näm ligen en motion som 
förespråkade b ildandet av s k arbetarvärn , med främ sta uppgift a tt försvara ar
betarrörelsen och övriga dem okratiska institu tioner mot fascistiska våldshand
lingar.35

Folkes förslag om ordningsgarden skiljer sig em ellertid  från  de sillénska
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skyddskårerna och de norska arbetarvärnen  på en avgörande punkt. Medan syf
te t med de båda senare var a tt avvärja hot och attacker från arbetarrörelsens 
y ttre fiender, vänder sig Folke mot störande elem ent inom  arbetarnas egna led, 
alltså mot de in re  fienderna. Folke anser att arbetarrörelsens kam p m isskredi
teras av det gatans parlam en t som u tn y ttja r  strejken som förevändning för att 
ställa till bråk. H an betonar kraftig t betydelsen av a tt kam pen förs i ordnade 
och disciplinerade form er:

Jag vädjar till er alla! — vi måste med exemplets m akt visa världen att 
vi in te är en barbarho rd  u tan  en fast organiserad m akt med fö ru t
sättn ing a tt styra både oss själva och sam hället! E ndast på det sättet 
tro r jag a tt vi kan föra vår rättm ätiga sak till seger! (s. 136)

Folkes sätt a tt argum entera för sin sak ger ytterligare skäl att tro , a tt bakgrun
den till hans förslag varken står a tt söka i norska LO:s eller de svenska kom m u
nisternas skyddskårer. V ändningen i hans anförande, från de agitatoriska u t
fallen mot det borgerligt-kapitalistiska sam hället till a ttackerna mot frids
störarna i de egna leden, kom m er alltså aningen överraskande. H ärigenom  
knyter han em ellertid  an till e tt tem a som varieras i andra  delar av d ram at och 
som uppenbarligen anspelar på vissa händelser inom  arbetarrörelsen  under 30- 
talets första år.

Som vi redan fram hållit i föregående kapitel skärptes m otsättn ingarna m el
lan den reform istiska och den revolutionära socialismens företrädare åren om 
kring 1930. Försöken a tt förena LO och SAC i en enda fackliga organisation 
blev inget mer än en kort vapenvila i m ångårig konflikt (jmf. ovan s. 106). Den 
’u ltravänsterpo litik ’ som präglade i första hand sillénkom m unisternas (SKP) 
agerande efter 1929 kom förhållandet till såväl SAP som LO-ledningen att bli 
a lltm er spänt. Även om kilbom sfalangen (SP) var m indre kategoriskt för
döm ande i sin inställn ing  till reform ism en utvecklades skarpa hugg också på 
denna front.

De båda huvudfalangerna drabbade sam m an i en rad frågor. För a tt här in 
skränka perspektivet till år 1931 kan näm nas tex tilkonflik ten , vars föga fram 
gångsrika utgång från  socialdem okratiskt håll tillskrevs sillénfalangens ageran
de.36 Detsamm a sades om SKP:s och SAC:s aktioner i sam band med Grov- och 
fabriksarbetarförbundets konflik t med A.B. A rm erade Betong. I e tt u tta lande 
som gjordes i sam band med att flera ledande sillénkom m unister uteslöts u r för
bundet, fram höll förbundsstyrelsen att dessa icke b lo tt givit ” fackförenings
rörelsens vedersakare på högerkanten” goda argum ent u tan  också allvarligt 
äventyrat förbundets anseende.37

U ppfattningen a tt u tom parlam entariska kam pform er m isskrediterade fack
föreningsrörelsen och gynnade dess m otståndare återkom  i LO-ledningens 
kom m entarer till halm stadskonflikten. Att låta m otståndsviljan ta sig uttryck i 
”upptåg och störande av den allm änna ordningen är alltför prim itiv t och 
strängt taget stridande mot det som konstituerar det fackliga organisations- 
väsenet” , fram höll dess huvudorgan och fortsatte:

Syftet med fackföreningsrörelsen är ju  att försöka kom m a tillrä tta  
med m issförhållanden med helt andra m etoder än gatuuppträdenas. 
/- - -/ V ederbörande arbetsgivare och alla, som icke hysa några varm a
re känslor för fackföreningsrörelsen, ha kanske när allt kom m er om
kring icke haft något em ot a tt upp trädena ägt rum . Dessa har ju  också 
flitigt u tny ttjats i nögerpressen och kom m a säkerligen a tt tagas till in 
täk t för de krav på lagstiftning, som fram förts i högerm otionerna vid 
innevarande års riksdag.38
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Också den häftiga debatten inom  arbetarrörelsen  efter ådalenhändelserna kom 
till stor del att hand la om form erna för det offentliga politiska arbetet och dess 
konsekvenser för arbetarrörelsens anseende. I riksdagen fram höll såväl P er Al
bin Hansson som LO -ordföranden Edvard Johanson a tt kom m unisterna var 
m edansvariga för det in träffade och a tt de medvetet skapade kravaller för att 
därigenom  m isskreditera de stora arbetarorganisationerna.39

I det upprop av den 15 maj som gem ensamt undertecknats av Landsekreta
ria te t och den socialdem okratiska partistyrelsen (H ändelserna i Ådalen. Till a r 
betarorganisationerna och deras m edlem m ar) understryks vikten av a tt med 
kraft ” tillbakavisa kom m unisternas provokationer och försök a tt fiska i grum 
ligt vatten” med hänvisning till a tt dessa endast spelar arbetsgivarna och den 
borgerliga pressen i händerna.40

Den reform istiska arbetarrörelsen  ställde sig konsekvent avvisande till de 
protestdem onstrationer som organiserades av kom m unisterna. Särskilt u pp 
m ärksam m ade blev de s k N orra Bantorgskravallerna den 19 m aj, efterspelet 
till den dem onstration som arrangerats av Stockholms kom m unistiska a rb e tar
kom m un och som enligt tidningsuppgifter ”u rartade till en av de svåraste 
drabbningar, som in trä ffat i Stockholm  under de senaste 10 åren ” .41

Dagen efter sam m anstötningen m ellan dem onstranter och ordningsm akt lät 
styrelserna för Stockholms arbetarekom m un och Stockholms fackliga cen tral
organisation publicera ett gem ensam t upprop där man vädjar till sina m ed
lem m ar och sym patisörer att bilda fron t mot ”provokatörerna” och ”skadegö- 
ra rn a” i arbetarleden. Uppropets kärn p u n k t är en ”allvarlig uppm aning att 
noga se upp med de tvetydiga provokatoriska k rafter av både fascistiskt och 
bolsjevikiskt ursprung , som m ålm edvetet äro i färd  med a tt genom skrän på 
gatorna och bråk  med polisen förvandla proteströrelsen till det rena gyckel
spelet. Genom bråk och kravaller med därav följande skador på alldeles oskyl
diga m änniskor gagnas sannerligen icke arbetarklassens sak och hedras icke de 
stupades m inne. Alldeles tvärtom . Det är reaktionen som främ jas genom dylika 
ovärdiga u pp träden” . Appellen avslutas med en uppm aning att visa ” både bor
gare och bolsjeviker vad facklig disciplin, po litisk t omdöme, ansvarskänsla och 
a rb e ta rk u ltu r fö rp lik ta t il l!”42

Den partipolitiska tendensen i Folkes angrepp på de ”anarkiska elem enten” 
är alltså inte att ta miste på. Udden i hans anförande är uppenbarligen rik tad  
mot grupperna till vänster om den reform istiska socialismen, alltså i första 
hand kom m unisterna och syndikalisterna. I likhet med socialdem okratins och 
LO-ledningens talesm än, och med form uleringar som förefaller vara d irek t 
häm tade från deras upprop och u tta landen , fram ställer Folke vänsterlägret 
som provokatörer och skadegörare. Han själv och hans fackligt organiserade 
kam rater fö re träder arbetarklassens sanna intressen och för också kam pen u n 
der värdiga form er. De övriga ställer enbart till oreda. De ho tar arbe tarrö rel
sens anseende och spelar det borgerliga m otståndarlägret i händerna. Liksom 
Folke tidigare tagit avstånd från  Schm idt vänder han sig nu mot dennes bunds
förvanter i gatans parlam ent. De är alla skadegörare i de egna leden och måste 
följaktligen bekämpas.

I den senare delen av sitt anförande fram träder alltså Folke som stridbar 
socialdem okrat. Kam pen har visserligen fått honom  att radikaliseras. H an har 
definitivt övergett sin tid igare roll som en eftergifternas och kom prom issernas 
talesm an. Den m ilitan te  strejkledarens radikalism  håller sig dock inom  refor
mismens gränser. H an har kom m it till insik t om att arbetarnas kam p måste
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föras under ordnade form er sam t a tt fienden in te  bara finns till höger u tan  ock
så till vänster.

Strejkens epilog
Scen V avslutas med att såväl fackförenings- som borgarm ötet upplöses i vild 
förvirring  efter det att Em il sk ju tit ned d irek tör Bergm an och den blockerade 
fabriken sam tidigt besatts av m ilitär (s. 138,142f). O roligheterna leder till våld
samma sam m anstötningar m ellan å ena sidan arbetare, å den andra polis och 
m ilitär. Under den skottlossning som följer såras och dödas flera arbetare, d ä r
ib land Folke Engelstrand.

H ändelseförloppet för givetvis tankarna till skeendet i Ådalen i maj 1931. 
D ram ats gatustrider utgör em ellertid  in te  bara en referens till en aktuell t i l l
dragelse. Skildringen är också av stor betydelse för skådespelets idéinnehåll, då 
den ger bakgrunden och inram ningen  till det 'politiska testam ente’ Folke 
fram lägger efter a tt ha sårats av m ilitärens kulor (jmf. nedan s. 121).

T ill denna bakgrund hör givetvis det faktum  att Folke misslyckats med att 
föra strejken till ett lyckosamt slut. Det skeendet som Folke i god tro  och under 
Schmidts påverkan varit med om att starta, har glidit honom  u r händerna och 
fört honom  och hans kam rater till ett katastrofalt nederlag. Att så blivit fallet 
får delvis skrivas på de ’anarkiska elem entens’ konto. Deras agerande har ver
kat upplösande på ordningen och disciplinen i arbetarleden och gjort de s tre j
kande m ottagliga för vänsterkrafternas illasinnade propaganda. Delvis bär 
em ellertid  Folke själv skulden för nederlaget, han har allt för sent fått upp ögo
nen för Schm idts intrigspel, han har in te velat lyssna på m yndigheternas väd
jan  a tt ” inte med onödiga strider ytterligare försvåra den prekära situationen” 
(s. 53). Han har åsidosatt principen om att ” undvika y tterligheter” (jmf. ovan s. 
109) och han har in te  heller b ry tt sig om sina närm astes varningsord.

Folkes uppfattn ing  att det var rik tig t och nödvändigt a tt gå till strid  mot 
företagsledningen har, som vi sett, eftertryckligt motsagts av K arl, Em il och 
Anna Engelstrand. Den har också jävats av den m isär som strejken försatt fa
m iljen Engelstrand i. E fter denna serie av, explicit och im plicit, negativa ut- 
sagot om strejken kom m er Folkes död att fram stå som en logisk konsekvens av 
hans eget handlande. Att döden är ett straff för begångna misstag slås också fast 
av de tillskyndande polism ännen. När de finner att Folke avlidit av sina skott
skador, konstaterar en av dem: ” man kan in te  påstå a tt än a tt han själv bär 
sku lden!” (s. 167)

S trejk tem at är in te  helt u ttöm t med Folkets död. I den sjunde scenen, vilken 
utspelas fyra m ånader efter gatustriderna, förflyttas vi åter till det engel- 
strandska hem m et. K arl återvänder nu d it efter a tt ha hållits häktad för sitt 
deltagande i konflikten. S trejken är ett passerat skede i fam iljens tillvaro. Det 
arm od Anna och Ester lever i påm inner em ellertid  ånyo om vilket pris m an fått 
betala. Genom en av Barnm orskans rep liker understryks också på nytt arbets- 
konfliktens katastrofala verkningar för fam iljen: ”Jag vet, jag vet!den där för
baskade strejkh istorien  tog kål på hela fam iljen !” (s. 171)
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Strejkskildringens tendens
Den bild V ärn lund  ger i dram at av strejken och dess konsekvenser för fam iljen 
Engelstrand är i vissa avseenden förbryllande. Som vi kunnat konstatera fram 
ställs den nära nog u teslu tande som olycksbringande och förlustkrävande. 
V ärnlund åskådliggör enbart dess negativa verkningar för arbetarklassen. Att 
konflikten också kan ha åsam kat företagsledningens skador kan endast in 
direk t anas. Den defaitism  och den misstro m ot strejken som fackligt strids
medel vilken kom m er till u ttryck i Den heliga fam iljen kan möjligen förklaras 
mot bakgrund av läget på arbetsm arknaden 1931. Den inbry tande lågkonjunk
tu ren , med d riftsinsk ränkn ingar och avsättningssvårigheter som följd, kom 
natu rlig t nog a tt m inska strejkvapnets slagkraft. U tfallet av några av årets mest 
uppm ärksam m ade arbetskonflik ter blev också av tvivelaktigt värde för arbetar- 
parten. Den i sam m anhanget betydelsefulla M arm akonflikten var ett nederlag 
in te enbart genom att den ind irek t orsakade fem personers död. Den uppgörel
se som träffades en m ånad efter sko ttdram at innebar visserligen a tt lönenivån 
bibehölls oförändrad, men också a tt arbe tarna vid sulfatfabriken i M arma stä ll
des u tan  arbete till årets slut.43

1931 års mest om fattande strejk , den inom  textilbranschen, m ynnade u t i en 
överenskommelse som innebar att tim lönerna förblev oförändrade sam t a tt vis
sa ackordsbestäm m elser och dyrortsgrupperingar justerades uppåt och nedåt. 
Regeringsorganet Svenska M orgonbladet hävdade i en uppm ärksam m ad ledare 
24.3.1931 a tt konflikten kostat arbe tarparten  ca 15 m iljoner i förlorade arbets
förtjänster och strejkunderstöd, sam t vidare a tt uppgörelsen resu lterat i ”en 
liten vinstm arginal till arbetsgivarens fördel” . Textilarbetarnas förtroende
m an K. J. Olsson tillbakavisade Svenska M orgonbladets påståenden men m ed
gav ändå, att de fördelar arbe tarna vunnit var begränsade och a tt priset för dem 
blivit mycket högt:

Det är tydligt, a tt de fö rbä ttringar, som i visst avseende vunnits ge
nom  den långvariga konflik ten , ha få tt köpas mycket dyrt, och det 
finns ingen anledning att i detta hänseende försöka med bortförkla- 
ringar. D ärifrån  och till a tt förklara striden meningslös är dock steget 
långt.44

Aven om K. J. Olsson in te  ville tolka utgången av striden som ett nederlag, v itt
nar hans kom m entar om en viss tveksam het inför strejkens värden. Såväl 
Marma- som textilkonflik ten  kunde säkerligen för många också fram stå som av
skräckande exempel. De segdragna och för arbe tarparten  mycket påfrestande 
striderna ledde till resu ltat som knappast motsvarade gjorda uppoffringar. 
V ärnlunds skepsis mot strejkvapnet skulle alltså kunna vara historiskt beting
ad, grundad på erfarenheterna från  1931 års arbetsm arknadskonflik ter.

A ndra överväganden to rde dock haft större betydelse för sk ildringen av den 
ofärdsbringande strejken. Också i denna del av dram at är udden rik tad  mot 
den revolutionära vänstern. Det är som vi konsta tera t Schm idt som genom sitt 
intrigspel får Folke att driva fram  arbetsnedläggelsen. D enna kom m er vidare 
att u tny ttjas av de ’anarkiska elem enten’ för deras ljusskygga syften. För 
Schm idt och hans bundsförvanter tycks det faktum  att en öppen konflik t kom 
mer till stånd vara en fram gång; utgången förefaller vara av underordnad  bety
delse.

Även om denna bild  liksom mycket annat i d ram at är propagandistiskt til l
rättalagd, saknar den inte helt verklighetsanknytning. Mycket sum m ariskt 
fram ställt torde de olika socialistiska organisationernas uppfattn ingar om 
strejken varit ungefär dessa: I det reform istiska lägret betraktades den som en
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nödfallsåtgärd, vilken borde tillgripas när alla andra medel a tt nå fram  till en 
överenskommelse visat sig vara verkningslösa (jmf. ovan s. 107). För syndikalis- 
terna , med deras tilltro  till den ’d irek ta aktionens’ revolutionära betydelse och 
deras strävan att bekäm pa fackföreningsbyråkratin , torde strejkvapnet ha be
döm ts annorlunda och i vissa situationer ansetts äga ett värde i sig.45 Även hos 
sillénkom m unisterna (SKP), vilka i sin fackliga po litik  käm pade för ett ” ge
nom brytande av fackföreningslegalism en, av de reak tionära fackförbundsstad- 
garna och borgerliga lagarna” , tycks viljan a tt ta till stridsåtgärder ha varit 
betydligt större än i de reform istiska leden.46 Kilbom sfalangen (SP) intog en 
m er m oderat hålln ing  i sitt fackliga agerande. Sam tidigt som man från detta 
håll kunde kritisera LO-ledningen för passivitet och undergivenhet, betonades 
vikten av a tt den fackliga rörelsens enighet bevarades. K ilbom sgruppen tog 
därför avstånd från  SKP:s uppm aningar till stadgebrott och försök a tt åstad
kom m a s k vilda strejker.47

De skiljaktiga uppfattn ingar om den fackliga tak tiken  kom ofta till u ttryck i 
polem iken m eljan det reform istiska och det revolutionära lägret (jmf. ovan s. 
106). M otsättningarna i denna fråga fram trädde också med skärpa under efter
spelet till ådalenhändelserna. Såväl SP, SKP som SAC hävdade att en general
strejk  borde utlysas som protest m ot övergreppet. LO och SAP m otsatte sig de t
ta krav och förespråkade istället dem onstrationer och offentliga möten som 
läm pliga åtgärder. Nya strejker skulle enbart förvärra den redan spända situa
tionen, m enade m an från detta håll. För vänstern fram stod detta ställnings
tagande som ett nytt bevis på reform isternas undfallenhet gentem ot arbetskö- 
parna. En total och landsom fattande arbetsnedläggelse var enligt syndikalister 
och kom m unister det enda rim liga svaret på dråpen i Å dalen.48

P o rträ tte t av den strejk ivrande revolutionären Schm idt, sett i kontrast till 
den återhållsam m e Karl Engelstrand, har alltså en viss förankring  i de
pressionsårens politiska verklighet. Det måste em ellertid  sam tidigt påpekas, att 
det kraftig t ökande an tale t arbetsnedläggelser under 1931 givetvis ingalunda 
var ett verk av den revolutionära vänstern. H uvuddelen av de strejkåtgärder 
som vidtogs var sanktionerade av respektive förbundsstyrelser och därm ed ock
så ind irek t av den reform istiska LO-ledningen.

Också andra  skäl ta lar för a tt strejkskildringen i Den heliga fam iljen knap
past är att tolka som ett u ttryck för arbetarklassens nedslående erfarenheter 
avl931 års arbetskonflik ter. Samma m isstro mot arbetsnedläggelsens värde som 
form uleras i d ram at gör sig näm ligen också påm ind i V ärnlunds rom an De 
frias bojor. Detta verk tillkom  under första halvåret 1930, alltså vid en tid 
punk t då depressionen ännu  in te  på allvar nått Sverige och då läget på arbets
m arknaden ännu  var förhållandevis lugnt (jmf. ovan s. 93f).49

Bokens huvudperson är den nyrike uppkom lingen och fabriksägaren H enrik  
H enriksson-H all, vid vars företag en arbetskonflik t u tbry ter. Dess om edelbara 
anledning är a tt en av de anställda, den sinnesförvirrade Eriksson-Knös, genom 
en plötslig ingivelse läm nar fabriken. De övriga arbe tarna får för sig att E riks
son avskedats och lägger ned arbetet i väntan på hans återanställn ing. H all 
påpekar att Eriksson ingalunda sagts upp  och att han gärna får återvända. Då 
Eriksson följande natt begår självm ord trappas em ellertid  konflikten upp. Vid 
ett strejkm öte reser arbe tarna krav på kraftiga löneförhöjningar, obligatorisk 
semester m m sam t på Halls avgång som företagsledare.

Arbetsnedläggelsen fram ställs av V ärnlund i första hand som en spontan, 
oartiku lerad  och em otionellt betingad protest. Den liknar m er ett kollektivt
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känslorus än en välöverlagd politisk handling. Vid det inledande strejkm ötet 
fram träder arbe tarna ”em otionellt sett som en enda varelse, behärskad av flam 
m ande indignation  och våldsam t stridsbegär. / — /  De krav som man slutligen 
efter fem tim m ars diskussion enades om, tillfredsställde in te ens hälften av 
den känslomassa som utlöstes under mötets gång” (s. 134). De strejkande liknas 
i andra sam m anhang vid ”ett stort klum pigt d ju r, vilket vrider sig oroligt för 
att försöka se sig i inälvorna, där det gör on t” (s. lö lf)  och vid en själlös massa 
som jäser av ”hat, hån och lidelse” , och i ”extatisk so lidarite t med en galning” 
döm er sig själv till strid  och um bäranden  (s. 105).

Två av de valda strejk ledarna, Anders Berg och Conrad H olm gren, visar sig 
vara vänsterextrem ister, till synes u tan  kännedom  om politiska realite ter men 
med ett närm ast outtöm ligt förråd  av revolutionära paroller (s. 136ff). Den 
enda som opponerar sig mot arbetsnedläggelsen är W åhlin, en sym patiskt teck
nad äldre m an, som kallar ”stridens proklam erande obetänksam t och för
hastat” (s. 138).

S trejkledningen överflyglas också snart av de ligisthopar, ” folkhavets g rum 
liga bottensats” (s. 167), som sk ränar vid fabriksgrindarna och stör strejkm öte
na. I deras släptåg följer dessutom  ”agitatorer för olika sociala sekter / — / ;  
ungsocialister, kom m unister av skilda rik tn ingar, syndikalister och socialde
m okrater” , vilka d rabbar sam m an i vildsinta diskussioner om bl a ” förhållan
dena i K ina och Ryssland, K om intern / — /  N ationernas förbund, Kampen om 
Oljan och Brantings ödesdigra inflytande på svensk arbetarklass —” (s. 205).

S trejken utvecklas alltså snabbt till kaos. A rbetarna visar sig vara oförmögna 
att kontro llera de k rafter de släppt lösa och a tt föra den fackliga kam pen under 
ordnade former. Det är företagsledaren H all, som genom sitt generösa för- 
likningsbud hejdar den fram vällande flodvågen och å te ru p p rä tta r  ordningen.

Som vi no tera t i ett föregående kapitel kritiserades V ärn lund  i skarpa orda
lag och från flera håll för den pejorativa bilden av de strejkande arbe tarna 
(jmf. ovan s. 24f). En av k ritikerna , Ivan P auli i Social-Demokraten, konstate
rade a tt V ärnlund fram ställt arbetarm assorna närm ast som en pöbelhop. ” En 
strejk- och arbetarsk ild ring  av denna art tarvar em ellertid  knappast a tt dem en
teras” , hävdade P auli och fortsatte:

Den svenska arbetarrörelsens historia är en enda fortlöpande dem en
ti. / — /  den som sedan årtionden  haft tillfälle a tt följa denna rörelse, 
han vet a tt de svenska arbe tarna i sto rt sett visat sig m äktiga en helt 
annan  grad av förnuftig t om döm e i striden, av sans och sinnesstyrka i 
prövningen, än vad den värnlundska fram ställningen ger för handen. 

B eröringspunkterna mellan strejksk ild ringarna i De frias bojor och i Den heli
ga fam iljen är alltså flera. I båda fallen förm år de som utlöst stridsåtgärderna 
inte u p p rä tthå lla  ordningen och disciplinen. Den ordnade kam pen övergår i 
gatuuppträden  och allm änt tum u lt, delvis fram provocerade av vissa ” ligist
hopar” och ” anarkiska elem ent” . I dram at kom m er ingenting gott u t av stre j
ken, tvärtom  bringar den död och misär. I rom anen fram ställs den närm ast 
som ett meningslöst tilltag. De fram gångar arbe tarna uppnår, vinner de snara
re trots strejken än tack vare den. Rom anen ger en avsevärt m er avstånds
tagande och negativ bild av arbetarnas kamp än dram at. Båda uttrycker em el
lertid  en påtaglig misstro mot strejken som fackligt vapen.50

Att finna en sådan inställn ing hos en författare som förklarade sig stå i arbe
tarklassens tjänst och som ville uppfatta sig som dess språkrör, är aningen över
raskande. S trejken är av trad ition  den svenska arbetarrörelsens starkaste fack
liga stridsm edel. Fackföreningsrörelsen i Sverige har, i motsats till i flera andra
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länder, väsentligen byggts upp som en organisation för strejker; andra fackliga 
stridsm edel har i stort sett saknat ak tualite t.51 Den kollektiva arbetsnedläg- 
gelsen hade förvisso in te  heller kom m it u r b ruk  1931. D etta år, då Den heliga 
fam iljen alltså tillkom , var ca 40 000 svenska arbetare indragna i arbets- 
konflik ter (jmf. kap. 5 not. 6).

S trejken utgör sam tidigt en situation  där det borgerliga sam hällets grundläg
gande m otsättning m ellan arbete och kapital fram träder täm ligen obeslöjat. I 
strejken  konkretiseras innebörden av begreppet klasskam p. Den b lir en levan
de bild  av antagonism en m ellan expropriatörerna och de exproprierade, de som 
tillägnar sig m ervärdet och de som producerar det.

V ärnlund hyste som vi ovan konstaterat sym pati för de strävanden att för
sona klasserna med varandra som bl a kom till u ttryck i 1928 års arbetsfreds- 
konferens och som också hade sina förespråkare i den socialdem okratiska p a rti
ledningen. 1931 fram förde han som sin m ening att klass
kam pen förlorat sin ak tualitet och num era endast var en propagandafras, äg
nad att befria massan från  ett ”tillfällig t affektöverskott” (ovan s. 22). Fanns 
ingen klasskam p borde knappast heller några strejker existera. V ärnlund ku n 
de dock in te  förneka förekom sten av om fattande kollektiva arbetsnedläg- 
gelser, även om de u tifrån  hans uppfattn ing  to rde ha fram stå tt som orationella 
och meningslösa tilltag. H an kunde därem ot försöka förklara varför de ändå 
kom till stånd, klarlägga deras orsaker och inneboende drivkrafter.

Av H endrik  de Man hade V ärn lund  lärt sig att arbetarklassens politiska 
kam p var psykologiskt betingad, a tt arbetaren  i första hand var en ”driftsvarel
se” (jmf. ovan s. 25). Det är ju s t detta synsätt som kom m er till u ttryck i hans 
båda strejkskildringar. I såväl De frias bojor som i Den heliga fam iljen förkla
rar V ärnlund arbetsnedläggelsernas uppkom st med hänvisning till psykologis
ka om ständigheter. I rom anen orsakas strejken som vi sett av att den sinnes
förvirrade Eriksson-Knös plötsligt läm nar fabriken. (I den ovan citerade recen
sionen kallade Pauli inte u tan  skäl detta för ”en fullständigt orim lig och paro
disk anledning” .) S trejkskildringen i övrigt kan bäst karakteriseras som en 
masspsykologisk studie, en analys av rörelserna i det grum liga folkhavet.

D ram at argum enterar på liknande sätt. Bakom  Folkes snabba vändning från 
strejkm otståndare till strejkanhängare ligger psykologiska motiv. Under 
Schm idts inflytande förkastar Folke sin egen rationella bedöm ning av det 
ekonom iskt-politiska läget, vilken ta la r för att inget står att v inna på en öppen 
konflikt. I stället lå ter han sitt självhävdelsebegär och sitt skuldkom plex i för
hållande till fadern bli vägledande för sitt handlande. Folke b lir alltså ett rov 
för sina känslor och dunkla drifter. Dessa visar sig vara starkare än hans för
nuftm ässigt tänkande överjag.

Som vi ovan konsta tera t gör dram at gällande att det främ st är psykologiska 
faktorer som styr Karls och Schmidts politiska agerande. Detsamm a visar sig 
nu vara fallet med Folke. Även hans göranden och låtanden på den politiska 
arenan är alltså väsentligen a tt betrak ta  som ”driftsbeteende” .

Vägen till tusenårsriket
Av de tre huvudaktörerna K arl, Folke och Schm idt är Folke den som mest 
påtagligt förändras under dram at. Hans utveckling kännetecknas av flera och 
m arkanta kursförändringar. I scen II kom m er han under Schmidts inflytande
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att ta avstånd från  sin fars perspektivlösa och ’förborgerligade’ reform ism , för 
att därefter driva fram  den ödesdigra strejken. I scen IV gör han upp med sin 
tillfällige bundsförvant Schm idt och dennes destruktiva revolutionsfilosofi. 
Scen V ger tydligt belägg för att strejkkam pen kom m it honom  a tt radikaliseras. 
Han fram träder nu  som socialistisk agitator och rik ta r häftiga angrepp mot 
borgerligheten och den kapitalistiska produktionsordningen. T yngdpunkten i 
hans anförande ligger dock, som vi konstaterat, i attacken mot de ’anarkiska 
elem enten’ och de vänsterkrafter som orosstiftarna tycks representera. Genom 
m ilitärernas kulor bringas Folkes politiska k a rriä r till sitt slut i scen VI. M inu
terna före sin död sum m erar Folke de erfarenheter han gjort under kam pen. 
S trejken har visserligen blivit ett nederlag men, m enar Folke, den har öppnat 
hans ögon och återgett honom  tron  på fram tiden. T ill sist har han  förstått den 
politiska kam pens d jupare  betydelse och socialismens samma innebörd.

Den mefistofeliske Schm idt har velat ont men gjort gott, fram håller Folke. 
”Tack vare honom förstod jag hur  stor vår sak är! — h u r högt dröm m arna mås
te spännas!” (s. 157) Genom Schm idt har han näm ligen lä rt känna faderns ung
dom sdröm m ar. Det är också dessa som har väglett honom  i kam pen. S trejk
kam pen har trots allt in te sk iljt far och son u tan  faktisk t fört dem närm are 
varann: ”Du har ändå varit med mig när jag talat! Det är dina dröm m ar som 
värm t mig! — och tro ts allt — trots allt! — är jag glad för att jag äntligen fick 
lära  känna dem! Om du bara visste h u r sm ått och fu ttig t allting  var innan  dess! 
— innan  Schm idt berättade allt om den natten  jag föddes —” (s. 156)

I Folkes y ttrande ligger insik ten , att den kunskap han vunn it varit på gott 
och ont. Å ena sidan har den fått honom  att starta  en strid  som lett till lidande 
och död. D etta var ett misstag som han nu fått plik ta för. Å den andra har han 
under kam pen kom m it a tt förstå vilka sanningar som ligger förborgade i de 
socialistiska lärorna. Strejken har återgett honom  tron  på fram tiden. N ederla
get har enbart befäst honom i hans övertygelse, a tt det är Arbetarklassen som 
skall bygga fram tidsriket. Med en in te helt övertygande slutledningskonst häv
dar Folke till och med, att det är ju st genom m otgångarna som fram tidstron  
kan hållas levande och a tt det är u r dem som socialismen häm tar sin styrka: 
”efter olycka och nederlag måste man käm pa, och när allt ser m örkast ut! — 
när allt är sorg, elände och förtvivlan! — då måste m an tro  på fram tiden, an 
nars går m an under! Det är därför vår sak är stor! därför a tt den håller fram ti
den levande —” (s. 157) Med en variation på samma tem a fram håller Folke vi
dare, a tt det är arbetarklassens sak a tt förm edla denna fram tidstro , dröm m en 
om tusenårsriket, till alla andra m änniskor: ”Det är vi som förstår, vi som arbe
tar, vi som käm par! det är vi som bär fram tiden i oss till m änskorna! F ram ti
den! — ingen orätt, ingen olycka! ingen ofrihet! ingen kejsare! — fram tiden, 
fram tiden — (s. 164)

Folke ger också en antydan om hu r detta fram tida lyckorike skall uppnås. 
När Schm idt dyker upp på scenen reagerar han avvisande på dennes cynismer 
och bekännelser till ” kam pen, hatet, kriget” (s. 161). Han försöker däm pa den 
vrede som flam m ar upp m ellan Schm idt och fadern. Ingen av dem  har rä tt och 
de är fiender därför att de in te förstår varandra (s. 162). De meningslösa och de
struktiva striderna måste upphöra, fö rk larar Folke. Det är på andra  vägar man 
skall nå fram tidsriket:

Nej, nej pappa! — och du också Schmidt! — ni har fel, båda två har ni 
fel! / — /  vi måste tala! tala! — hör ni det? — vi måste tala och få 
m änskorna att förstå, a tt in te trö ttna , in te hata, in te  förgöra varann! 
Vi måste tala för fram tiden (s. 162)
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Samma tankegång återkom m er i ytterligare e tt par av Folkes repliker. T ill K arl 
ställer han den retoriska frågan ”Är det in te  som jag säger, far? — om m än
skorna bara förstår varann då b lir allt enkelt?” (s. 163) ”S triden måste bli 
s lu t!” , fö rkunnar han i själva dödsögonblicket (s. 165). Folkes y ttrande m ar
kerar en ny vändning i hans politiska uppfattn ing. I b jä rt kontrast till det 
klasskam psperspektiv som präglar hans tal i scen V betonar han nu vikten av 
att m änniskorna förstår varandra och kan sam arbeta. K lasshat och strider mås
te ge vika för sam förstånd och gemensam strävan. Det är till denna insik t Folke 
till slu t når fram .

Med tanke på a tt hans slu tord  rik ta r sig till K arl och Schm idt, represen
tan ter för två stridande frak tioner inom  arbe tarrörelsen , ligger det nära till 
hands att i första hand  tolka Folkes y ttranden  som en uppm aning  till sam ling 
inom  det socialistiska lägret. Som vi k unnat konstatera i e tt föregående kapitel 
reagerade V ärn lund  med b itterhet och m otvilja mot arbetarrörelsens splittring  
i inbördes rivaliserande fraktioner. Den hätska polem ik som under våren och 
som m aren 1931 fördes m ellan de reform istiska och de revolutionära falangerna 
torde inte ha m inskat hans aversion mot sekterism  och oenighet inom  arbe tar
rörelsen. Föregående kapitel har också gett besked om V ärnlunds svårigheter 
a tt finna sin rä tta  plats i leden. Inget av de organisatoriska alternativ  som stod 
till buds kunde tillfredsställa hans krav och önskemål. Inget av dem gav honom  
heller det stöd han som arbe tarfö rfattare ansåg sig vara berättigad till. Motvil
ligt tvingades han strida för sin sak, in te  bara mot borgerlighetens u tan  också 
mot arbetarrörelsens sm akdom are. V ärnlund uppfattade sig själv som socialist 
och som ett sp råkrö r för arbetarklassen. Trots detta kunde han varken sluta sig 
till det anarkistiska, syndikalistiska, kom m unistiska eller socialdem okratiska 
lägret. Det fram står alltså som natu rlig t a tt bakom  Folkes vädjan om endräk t se 
V ärnlunds egna förhoppningar om en enad och stark  arbetarrörelsen , där han 
själv kunde finna sin förankring  och där splitet och kivet skulle ge vika för ge
mensam strävan mot gem ensamma mål.

Folkes sam förståndsappell h ar em ellertid  också en annan och vidare syft
ning. Det gäller, som han säger, a tt få m änniskorna att förstå varandra, på det 
att ”alla ska bli lyckliga” och att ”alla ska besitta jo rd en ” (s. 163). Det är upp 
enbarligen in te enbart den strid  som förs m ellan de socialistiska organisationer 
Folke vill bringa till ett slut. Alla skall leva i endräk t och sam förstånd. Även 
kam pen m ellan arbetar- och borgarklasserna måste därm ed upphöra. H är å ter
speglas ånyo V ärnlunds tilltro  till klassförsoningens m öjligheter, en förhopp
ning som han i flera sam m anhang och på olika sätt fram förde åren om kring 
1930.52 Folke tycks alltså ge u ttryck för författarens egna uppfattn ingar. Klass
kam pen måste ge plats för sam arbete och sam förstånd. Tusenårsriket skall byg
gas med gemensamma krafter, inga klasskrankor skall få lägga h inder i vägen. 
Sedd i sitt historiska sam m anhang är denna förkunnelse ingalunda okontro
versiell.

För arbetarrörelsens vänsterfalang var klasskam pens objektiva existens en 
obestridlig sanning. Det reform istiska lägret intog en m er vacklande hålln ing i 
denna fråga, något som bl a 1929 års ’klasskam psdebatt’ ger belägg för (jmf. 
ovan s. 21). Folkes altru istiska socialism är alltså in te  partim ässigt neutra l. 
Den står onekligen P. A. Hanssons folkhem sidéer betydligt närm are än sillén- 
kom m unisternas ’klass m ot klass’-paroller.

Samförstånds- och sam arbetstanken är ett av de bärande elem enten i Folkes 
politiska testam ente. E tt annat utgörs av den utopistiskt färgade fram tidstron.
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I Folkes slutm onolog fram står den som en av socialismens eviga och förborgade 
sanningar. Det är också på denna pun k t som Folke klarast anknyter till faderns 
ungdom sdröm m ar, som de kom m er till u ttryck i scen I. Karls visioner h a r vis
serligen en religiös prägel som Folke saknar. Båda bärs dock upp av en fast för
tröstan på fram tiden, en övertygelse om att tusenårsriket är nära. Att det är fa
derns ungdom sdröm m ar som väglett honom  i kam pen, fram håller alltså också 
Folke själv.

Genom sina visionära perspektiv, h u r vaga i kon tu rerna dessa än är, anslu ter 
sig V ärnlunds dram a till en socialutopisk trad ition  som bl a räknar P laton, 
Cam panella och Thomas More till sina företrädare. Samma idéström 
ning har en central ställn ing i socialismens egen histo ria  och har avsatt tydliga 
avtryck i arbetarrörelsens kam plyrik  och agitationssånger.53 V ärnlund har 
själv flera gånger fram hållit h u r  betydelsefull fram tidstron  är för arbetark las
sen och för socialismen. N är han exempelvis i uppsatsen P role tärd ik tarens pro
blem från  1930 (Fönstret n r  12) försöker beskriva sk illnaderna m ellan arbetar- 
och borgarklassens världsåskådningar, så betonar han att det är pro letariatet 
ensam t som förvaltar ”de eskatologiska föreställningarna, d röm m arna om bätt
re tider, hoppet på förlösningen och tu senårsriket” . I den program artikel han 
skrev för tidskriften  Skådebanan i om edelbar anslu tn ing  till prem iären på Den 
heliga fam iljen (nr 2 1932, Några ord om ”Den heliga fam iljen” ) understryker 
han a tt fam iljen Engelstrand är värd att kallas ”den heliga” ju s t för a tt inga 
m otgångar kan förkväva dess fram tidstro. V ärnlund hävdar här vidare att 
socialismen har sitt kanske största värde i a tt ”den håller tron  på fram tiden 
levande hos de stora m assorna” .54

Att fram tidstron  var ett väsentligt led i V ärnlunds personliga definition av 
socialismen kan således knappast betvivlas (jmf. även ovan s 14f). Motivet bör 
em ellertid in te enbart tolkas som ett uttryck för författarens politiska upp fatt
ning. I dram at tycks det också fylla en annan funktion.

Som vi sett återspeglar Den heliga fam iljen den svenska arbetarklassens u t
satta situation  under våren och som m aren 1931. Den ekonom iska krisen ökade 
antalet arbetslösa och tvang de fackliga organisationerna att driva en försiktig 
och återhållsam  försvarspolitik. F lera forskare har med skärpa fram hållit den 
ideologiska v illrådighet som präglade det socialdem okratiska partiets agerande 
under slutet av 20-talet och början av 30-talet.55 V ilsenheten gällde inte m inst 
den ekonom iska politiken, något som depressionen kom att accentuera. K raft
tag var påkallade. SAP var em ellertid  dåligt rustad  för att driva en offensiv op
positionspolitik. Osäkerheten om i vilken rik tn ing  partiet borde sträva och hu r 
ett bärkraftig t alternativ  till den borgerliga krispolitikens skulle kunna se ut, 
artikulerades av den socialdem okratiska idé- och debattidskriften  Tiden på 
hösten 1931:

Vare sig vi önska det eller inte, tycks det bli nöden som tvingar social
dem okratin  att på allvar dra upp lin jerna för ett ekonom iskt hand 
lingsprogram  med socialistisk innebörd. / - - - /  de allm änna socia
listiska idéerna måste arbetas u t i konkreta och praktiska förslag, om 
socialdem okratin överhuvudtaget skall ha något för m änniskorna 
gripbart att ställa upp gentem ot de botem edel som av de stora kapita- 
listintressena förklaras oundvikliga. Sänkta arbetslöner, nedskär
ning av sociala utgifter, högre tu llm u rar — vad ha socialdemo
kraterna att sätta i stället? Och ha de övervägt konsekvenserna, om de 
skulle ha m akt a tt avvisa den kapitalistiska m edicinen? De sista mån- 
dernas händelser ha varit ägnade a tt nästan till överm ått stryka under 
b risterna på förberedelse, inskärpa svårigheterna och riskerna för en
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socialdem okratisk politik , som in te helt vill anpassa sig efter vad som 
synes vara det kapitalistiska sam hällets livsbetingelser.56 (nr 7, sep
tem ber s. 385 f)

Samma villrådighet kom m er ind irek t till u ttryck  också i Folkes slutm onolog. I 
likhet med den reform istiska arbetarrörelsens ledning är han oförmögen a tt 
form ulera ett konkret handlingsalternativ , en väg u t u r  krisen. Den lösning 
Folke anvisar är renodlat utopisk. I hans politiska testam ente tas steget d irek t 
och oförm edlat från  det krisdrabbbade sam hället till lyckoriket. Liksom i arbe
tarrörelsens kiliastiskt färgade kam psånger kom m er alltså den akuta m otsätt
n ingen m ellan sam hällelig verklighet och politisk förmåga skenbarligen att 
upphävas. S trategiproblem et reduceras i Folkes tal till en fråga om propa
gandistiska insatser. Genom att ” tala och få m änskorna a tt förstå” (s. 162) skall 
de politiska s triderna bringas till ett slut, m enar han. De segervissa tonfallen i 
Folkes förkunnelse till trots, fram står hans vision m era som verklighetsflykt 
och psykologisk kom pensation än som trovärdigt fram tidsm ål. I likhet med 
Tua Ströms krisdram a H ju le t (ovan s. 57f) leder alltså Den heliga fam iljen bort 
från den svårhanterliga verkligheten, mot det fram tidsrike där lycka och frid  
råder. K onstruktionen är onekligen m er övertygande som konstnärlig  än som 
politisk lösning. Att av de båda författarna begära något som SAP:s partisty
relse in te m äktade, vore dock orim ligt. V ärnluiid och Ström  delade sin v illrå
dighet inför sam tidens problem  med den reform istiska arbetarrörelsen .

Folke n år fram  till sina insik ter om socialismens fram tidsm ål genom att han 
lär känna faderns ungdom sdröm m ar. D ram at fram ställer arbetarrörelsens 
1900-talshistoria som en period av sp littring  och gradvist förfall. Karl och 
Schm idt vandrar skilda vägar men båda, tycks V ärnlund m ena, avlägsnar sig 
från socialismens ursprungliga ideal. A rbetarrörelsen kan återfå sin styrka en
dast om den som Folke återvänder till källorna, till p ionjärtidens dröm m ar och 
visioner. Dessa uppfattn ingar har påtagliga likheter med dem som V ärnlund 
fram förde i sin ovan citerade Brand-uppsats från 1923. Kan socialismen vara 
vetenskaplig? (jmf. ovan s. 14f) och som även fram skym tar i andra sam
m anhang. Olika orsaker till denna förfallsprocess utpekas i d ram at och i u pp 
satsen. I båda fallen hävdas em ellertid  a tt arbetarrörelsen  avlägsnat sig från 
socialismens grundidéer och därför kom m it a tt förflackas, förborgerligas och 
splittras upp i sekter. I såväl dram at som i uppsatsen utpekas också fram tids
tron och.utopism en som de källor till vilka arbetarrörelsen måste söka sig för 
att återv inna sin andliga och politiska styrka.

Sum m ering
Som författare i arbetarklassens tjänst m enade sig V ärnlund vara partipo litisk t 
neutral. Som realistisk sam hällsskildrare ansåg han sig vara objektiv och lidel
sefritt sanningssökande (jmf. ovan s. 30). I ett par u tta landen  gjorde V ärnlund 
gällande att även Den heliga fam iljen var ett u ttryck för dessa strävanden (ovan 
s. 91). Mot bakgrund av den föregående analysen fram står dessa anspråk som 
orim liga. Att dram at ta r  ställn ing i flera politisk t kontroversiella frågor och att 
dess sam hällsskildring ingalunda är värderingsfri är ovedersägligt.

Minst partisk  är V ärnlund i sin sum m ariska tillbakablick  på a rbe tarrö rel
sens historia. H an konstaterar här med beklagande att den tid ig t splittrades i 
två falanger och att dessa därefter bekäm pat varandra. D etta är onekligen kor
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rekt. Den förk laring  till detta förhållande som V ärnlund läm nar är därem ot 
m inst sagt diskutabel.

Den heliga fam iljen  har uppenbarligen påverkats av de hårda strider som u n 
der våren och som m aren 1931 utkäm pades m ellan arbetarrörelsens reform ister 
och revolutionär. D ram at anspelar in te bara på de upprö rande händelserna i 
Lunde, u tan  också på en rad andra inslag i kam pen. Det kan knappast råda 
något tvivel om var V ärn lund  hade sina sym patier. Även om han genom por
trä tte t av K arl ger en föga sm ickrande bild av den dåtida socialdem okratin u t
pekar han vänsterns ’ytterlighetsm än’ som huvudansvariga för de m otgångar 
och olyckor som drabbade arbetarklassen. Författarens välkända an tipatier 
mot de svenska kom m unisterna har tagit gestalt i den hatiske och falske revolu
tionären Schm idt.

In te  heller i sitt fram tidsperspektiv  förhåller sig V ärn lund  partipo litisk t 
neutral. Den socialism som Folke fö rkunnar i scen VI är kontroversiell främ st 
genom dess inställn ing till klasskam pen. Folke m anar till sam ling och sam för
stånd inte bara inom  det socialistiska lägret. H an förespråkar också, om än i 
vaga ordalag, en klassam arbetspolitik  som hade sin partipolitiska förankring i 
första hand inom den socialdem okratiska högerflygeln.

E tt av de grundläggande problem en med Den heliga fam iljen är, som redan 
flera gånger påpekats, att stycket försöker vara sam hällsdram a och psykologiskt 
in trigdram a på en och sam m a gång. Karl och Schm idt represen terar den refor
m istiska respektive den revolutionära socialismen. De får em ellertid  sam tidigt 
företräda olika slag av de ’m en talite ter’ och ’livsinställn ingar’ som enligt V ärn
lunds m ening fanns inom  arbetarrörelsen  (jmf. ovan s. 90). Vad han exakt an
såg med dessa begrepp låter sig in te fastställas. Tydligen har dock en tanke före
svävat honom som vi ovan i förbigående h ar berört, näm ligen att en individs 
karak tär eller psykologiska status också präglar hans politiska uppfattn ing ; 
Schm idt är b itter och hatisk  och b lir därför ’anark ist’. Karl fö rtränger sina in 
nersta ideal, skruvar ned sina am bitioner och b lir därför reform ist o s v .  D enna 
föreställning står i sam klang med den de M an-inspirerade to lkn ing  av arbe tar
nas beteende som gör sig påm ind i dram ats strejkskildring. I det ovan citerade 
Föredraget från hösten 1931 fram höll V ärnlund, a tt arbetaren i likhet med alla 
andra individer i första hand är en driftsvarelse. Även då han är ”ärligt, hän
fört revolu tionär” , m enade V ärnlund, så ”är han det av driftsorsaker” . Såväl 
Karls, Folkes som Schm idts politiska handlande fram står också som i hög grad 
d ik terat av ” driftsorsaker” .

I sam m a föredrag talade V ärnlund em ellertid  också om det m oderna sam 
hällets kollektivistiska karak tär och om hu r detta förhållande tvingat fram  en 
kollektivistisk ’ideologi’, en insik t om att m änniskan är en samhällsvarelse, 
med ett m edvetande som präglats av hennes sociala vara. I Den heliga fam iljen 
kolliderar dessa båda människo- och sam hällsuppfattn ingar med varandra. 
R ollfigurerna är omväxlande ”drifts-” och sam hällsvarelser, i den ena stunden 
styrda av känslor och in stink ter och i den andra av förnuftsm ässigt grundade 
politiska ideal. S jälvfallet behöver in te  sociologiska och psykologiska synsätt 
u teslu ta varandra. P roblem et är i detta fall a tt V ärnlund in te  lyckats förena 
dem i en harm onisk  helhet. D enna oförmåga, vilken v ittnar om en grundläg
gande kluvenhet i författarens eget m edvetande, har uppenbarligen haft av
görande betydelse för dram ats utseende.
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KAPITEL 7

K vinnans, fam iljens 
och livets seger

Den heliga fam iljen är, som ovan fram hållits, ingalunda enbart en politisk 
stridsskrift och ett socialistiskt idédram a. Det inrym m er också en diskussion 
om existentiella problem  såsom livsvandringens mål och m ening, individens 
ansvar inför m änniskosläktet, den m änskliga gemenskapens betydelse etc. Den
na tem atik  bör ägnas en viss uppm ärksam het eftersom  den, bl a genom sin do
m inans i dram ats slutscen, kom m er att förskjuta verkets accent i rik tn ing  bort 
från det politiska och klassmässiga, till det etiska och allm änm änskliga. En 
analys av dessa inslag i dram at fö rd jupar förståelsen av V ärnlunds egen världs- 
och m änniskouppfattn ing. Det ligger också nära till hands a tt m isstänka, att 
vändningen mot de stora livsfrågorna i skådespelets slu tparti spelade en av
görande roll för det positiva m ottagande verket fick vid p rem iären  1932.

I sitt d ram a gör V ärnlund fam iljen Engelstrand, i första hand dess kvinnliga 
m edlem m ar, till bärare av värden som livsbejakelse, fram tidshopp och gemen- 
skapstro. Det är kvinnorna som förm edlar den livstro som utgör grundtonen i 
styckets hoppfulla slutackord. Deras förtröstan och optim ism  förlöser den ned
b ru tne  K arl Engelstrand från hans b itterhet och förtvivlan. Med kvinnornas 
h jä lp  å terfinner Karl sin ungdom s dröm m ar och inser att han, hans närm aste 
och med dem  hela arbetarklassen, är ak tö rer i ett dram a som är större än de 
politiska konflikternas, näm ligen det som gäller m änsklighetens befrielse från 
ondska och orättfärdighet.

Fam iljen kon tra  politiken
Som vi redan sett råder ett in tim t sam band m ellan å ena sidan arbetskonflik- 
tens utveckling och å den andra de förändringar som den engelstrandska fam il
je struk tu ren  undergår. S trejken kom m er fam iljebanden a tt upplösas. Det tid i
gare förtroliga förhållandet m ellan K arl och Folke förbyts i fö rb ittrad  aggressi
vitet. Em il ta r avstånd från  sin brors ” strejkäventyr” och slu ter sig inom  sitt 
skal. Ester drivs av fadern u t u r hem m et och den sönderfallande familje- 
sam hörigheten. Det dram atiska skeendet i scenerna V och VI — Emils te rro r
dåd och de våldsam ma gatustriderna — leder fam iljen y tterligare ett steg n ä r
mare dess upplösning. Folke avlider medan Karl och Emil båda förpassas till 
fängsligt förvar. Sam tidigt som fam iljen härigenom  decimeras och ställs u tan  
försörjare inleds em ellertid  också dess rekonstruktionsprocess. Den nedåt
gående kurvan vänds i och med att Ester i scen VI återvänder till m odern och 
hem m et för att där föda sitt barn . I dram ats slutscen återkom m er också K arl 
till det av de politiska striderna skövlade hem m et (s. 173). Han övervinner sin 
m otvilja mot att på nytt träda in i fam iljegem enskapen när han efter lång
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tvekan konfronteras med do tte rn  och hennes nyfödde son (s. 191). Karls svart
syn och förtvivlan inför fram tiden  viker och han böjer sig för de ” skapande 
k rafte r” som barne t förkroppsligar. Fam iljen  å teruppstår i ny gestalt och bere
der sig att på nytt möta vardagens m otgångar och glädjeäm nen.

Om det politiska skeendet således återverkar på fam iljen Engelstrands in re 
liv så går rörelsen också i den andra rik tn ingen . Folke drivs, som vi sett, av 
kravet att leva upp till sin fars förväntningar och b lir därigenom  också ett lä tt 
offer för Schm idts intrigspel. Em il befinner sig både bild lig t och bokstavligt i 
fam iljens periferi och har ham nat i skuggan av sin äldre b ro r.1 H an saknar det 
stöd som fam iljesam hörigheten skulle kunnat ge och b lir därför också han ett 
redskap för Schmidts ondskefulla intressen. Att Ester drivs hem ifrån får visser
ligen endast ind irek t konsekvenser för det politiska skeendet. Det är dock den
na händelse som kom m er Folke a tt inse, a tt något måste göras för att häva fa
m iljens alltm er k ritiska belägenhet. Fam iljestruk turens b rister har alltså, 
d irek t och ind irek t, avgörande betydelse för arbetskonfliktens olyckliga utgång 
och för de tragedier som d rabbar fam iljen. I slutscenen sum m erar fru  Engel- 
strand  vunna erfarenheter och ger en förk laring  till Esters och Emils beteen
den:

Hon älskade oss alla, men vi satte pojkarna fram för henne, och Folke 
fram för Emil. Vi delade aldrig rättv ist, vi höll aldrig  tillsam m ans rik 
tigt, vi fem, och det var därför / — /  som det sen gick som det gick. 
Ingenting av detta  hade hän t om vi nånsin försökt förstå Em il — hans 
mod, hans längtan a tt vara med oss! — eller om vi in te  hehandlat 
Ester som en oansvarig flickslyna! H ur mycket ont har in te  vi gamla 
m änskor åstadkom m it med vårt oförstånd, vår självtillräcklighet? (s. 
178f)

Avsaknaden av sam m anhållning, hänsynstagande och förståelse är alltså en del 
av orsakerna till katastrofen. Enad hade fam iljen E ngelstrand m otstått trycket 
och k lara t påfrestningarna. Söndrad så faller den.

Med detta konstaterande av det dialektiska förhållandet m ellan den politiska 
kam pen och fam iljestruk tu ren  är också sagt a tt Den heliga fam iljen huvud
sakligen utspelar sig i två sfärer. I den politiska sfären står, som vi sett, striden 
dels m ellan arbete och kapital, dels m ellan den revolutionära och den refor
m istiska socialismen. Fam iljesfären inrym m er även den en m otsättning mellan 
två antagonistiska krafter, näm ligen m ellan å ena sidan Schm idt som strävar ef
ter a tt bryta sönder den m änskliga gem enskap som fam iljen Engelstrand trots 
sina brister ändå u tgör, och å den andra i första hand Anna Engelstrand som 
gör vad hon kan för att skydda fam iljen och stärka dess sam m anhållning.

In trigören  och om störtaren Schmidts avsikter anas redan i scen I. När Anna 
väljer K arl till sin äk tenskapspartner rationaliserar Schm idt sin b itterhet till 
ett princip iellt avståndstagande från fam iljeinstitu tionen , eller som han u t
trycker det, till ” äktenskap och hem bildning m ellan m änskor som bör leva 
bara för kam pen” (s. 25, jm f. s. 22). Mot detta mål r ik ta r  sig även hans bom bas
tiska destruktionslusta. För K arl fö rk larar han: ”— din hustru , dina barn , d itt 
hem  /-  - -/ a llt måste bort! — undan! — åt helvete!” (s. 116) Schmidts u tfall för
d jupar in te bara kontrasten  m ellan honom  och den hem käre fam iljefadern 
Karl. Hans inställn ing fogas också snabbt in i m önstret av ont och gott. Att den 
rolöse anden Schm idt i flera avseenden är hemlös, fram ställs explicit av Anna 
som en m oraliskt dekvalificerande egenskap: ”En m änska u tan  hem  som han 
kan in te vara någon god m änska” (s. 39). Schm idt är en ensamvarg som pred i
kar individualism  och som också står u tan fö r varje form  av m änsklig gemen
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skap. D ärigenom  har han också blivit b itte r och häm ndgirig. I d ram at är ensam 
möjligen stark , men fram förallt ond. Det ä r inom  fam iljesam hörigheten som 
de goda k rafterna  kan utvecklas.

Det är alltså Anna som först inser vilka p laner Schm idt välver och som också 
går i första ledet för att avvärja hans attacker m ot fam iljen. Redan när Schm idt 
oväntat dyker upp i andra  scenens in ledning anar hon oråd och förstår att 
något gott in te  är a tt vänta av hans besök (s. 37f). E fter a tt arbetskonflik ten  ge
nom Schm idts aktiva m edverkan h ru tit u t och dess följdverkningar för fam il
jen bö rjar uppenbaras, vänder hon sig anklagande mot Schm idt för a tt ha skiljt 
Folke från  henne och de övriga fam iljem edlem m arna (s. 90). Anna är på det 
klara med vilka motiv som ligger bakom  Schm idts agerande:

A llt som du gör, gör du bara för att hetsa Engelstrand /- - -/ Du hatar 
Engelstrand för att du in b illa r dig a tt jag hade gett dig några löften! 
— det är därför du vill krossa hans hem , m itt hem! (s. 92)

När Schm idt som svar deklarerar sin avsky för ”ankdam m sfriden” och ” tomte- 
bolyckan” i det engelstrandska hem m et vet Anna vad hon har a tt göra: ” Nu 
känner jag dig! Och det b lir mot dig  jag ska käm pa!” (s. 93)

Anna börjar kam pen mot Schm idt genom att först försöka tala Folke till rä t
ta och få honom  att förstå att han blivit en bricka i Schmidts intrigspel (jmf. 
ovan s. I l l  ). Hon träder vidare m edlande in i konflikten m ellan far och dotter 
när K arl upptäcker Esters graviditet och i vredesmod kör henne på porten (s. 
112f). Med m oderlig omsorg m öter hon Ester när do ttern  om sider återvänder 
till hem m et (s. 149). Det är tack vare Anna som hem m et kan bevaras under 
Karls fängelseperiod (s. 182) och det är slutligen under inflytande av Annas 
fram tidstro  och obru tna livsvilja som Karl försonas med sitt öde och å te rin trä 
der i fam iljegem enskapen (s. 177ff; jm f. nedan s. 132).

Schm idt strider alltså på två fron ter, på den politiska där K arl är hans 
huvudfiende sam t på den som går i det engelstrandska hem m et och där Anna 
b juder det hårdaste m otståndet. K arl och Anna förenas visserligen i deras til l
tro till hem- och fam iljelivets värden. Deras förmåga a tt försvara dem är em el
lertid  högst olika. K arl lå ter sig överlistas av sin forne rival och kan ingenting 
göra för att fö rh indra  fam iljens sönderfall. Anna ta r därem ot energiskt upp 
kam pen och gör allt hon kan för att avvärja Schmidts attacker. I den politiska, 
fackliga kam pen deltar Anna endast ind irek t. Istället m öter hon Schm idt på 
det frontavsnitt hon anser sig kallad att försvara.

Kam pen om fam iljen förs alltså parallellt med den politiska striden och har 
likvärdig betydelse i dram at. Av allt a tt döma betraktade också V ärnlund fa
m iljen som sam hällelig institu tion  av oom tvistligt värde, en zon av m änsklig 
gem enskap som till varje pris måste skyddas och bevaras. I ett u tta lande inför 
p rem iären förklarade han, att han med stycket önskade förm edla en ” tro på fa
m iljens idé” , vilken in te  kan besegras av några nederlag eller tragedier. (StT. 
30.1.1932). Innebörden i denna form ulering b lir något k larare om man jäm för 
den med några m eningar u r V ärnlunds ovan citerade och kom m enterade Före
drag från hösten 1931 (ovan s. 25). I anslu tn ing  till sina tankar om det m oder
na sam hällets sociala eller kollektivistiska karak tär, hävdar han här att den 
”sociala sam hörigheten — om den nu upp träder / — /  i en fam ilj eller en krets 
— är ett värde, alltför dy rbart a tt förlora — resu ltate t av dess undergång b lir 
alltid  stelnande och död, hopplöshet, trö tth e t o.s.v.” .

Tydligen är det ju st de olyckliga följderna av fam iljesam höighetens sönder
fall som han velat åskådliggöra i Den heliga fam iljen. Upplösningen av familje-

129



banden leder som vi sett till nederlag, död och misär. D et är först när fam iljen 
Engelstrand i dram ats slutscen pä nytt förenas och återuppstår i ny gestalt som 
katastrofen defin itiv t har avvärjts.

Det blir m ot denna bakgrund  också lä tta re  a tt förstå slutscenens jäm förelse 
m ellan den bibliska heliga fam iljen och den m oderna arbetarfam iljen . L ikhe
te rna  m ellan å ena sidan det barn  som föds på en bädd av halm  och å den andra 
Esters nyfödde son i det skövlade hem m et är uppenbara. Om den yttre ram en i 
båda fallen präglas av arm od så för ändå barnen , som radioföreläsaren form u
lerar det, med sig ” förtröstan  och glädje” (s. 188). Sam m anställningen kom m er 
att omge också den sentida pro letärfam iljen  med ett sakralt skim m er. Liksom 
deras föregångare i Betlehem  represen terar K arl, Anna, Ester och det nyfödda 
barne t ”fam iljens idé” , den m änskliga gemenskapens eviga värde.2

Livstron
De olikheter m ellan m anliga och kvinnliga egenskaper som tonar fram  i skild
ringen av kam pen om fam iljen fördjupas genom dram ats polarisering av be
greppen liv och död. Det av m ännen dom inerade politiska händelseförloppet 
leder som vi sett till död och misär. Såväl Folke som Bergm an får sätta till livet 
i klasstriderna. Genom strejken utsätts fam iljen Engelstrand för ett tryck som 
för den nära undergången. I motsats till den hårda och offerkrävande verklig
het som är politikens ställer d ram at en värld av kärlek och livsbejakelse där 
kvinnorna härskar. Medan den oförsonliga striden och den bråda döden i första 
hand förknippas med m ännens verksam hetsfält kom m er dram ats kvinnor att 
fram stå som livets och pånyttfödelsens garanter.

Med undantag  för sjätte scenens kvinnliga bifigur förknippas sam tliga kvin
noroller i dram at med barnafödslar. M odern assisterar när Anna i första scenen 
föder Folke, Anna i sin tu r  när Ester i slutscenen ger liv åt sitt barn. Succes
sionen är således obruten  över de tre  generationerna. K ontinu iteten  accentue
ras y tterligare av B arnm orskans närvaro i scenerna I och VII.

Som föderskor och förlosserskor sörjer alltså kvinnorna för släktets fortbe
stånd och träder fram  som livets väkterskor. Dessa roller spelar de också i andra 
sam m anhang. Ester råkar som vi konstaterat oönskat i grossess. Trots vidriga 
yttre om ständigheter vet hon med sig att hon måste föda sitt barn. N är hennes 
sexualpartner H olterberg fram för tanken på fosterfördrivning reagerar Ester 
med instinktiv  motvilja. Hon kan omöjligen tänka sig att med berå tt mod u t
släcka det liv hon bär inom  sig. Tvärtom  m enar hon a tt inget offer är för stort 
för att skydda det:

H ur kan du? — h u r kan du begära det av mig? — att jag skulle döda? 
Det är ju  ett barn , det är levande liv! — och det vill du a tt jag skall 
göra slut på! / - - - /  Vad som helst, vad som helst! svält, elände, allt 
djävulstyg som finnes i det h ä r förbannade livet! — allt hellre än att 
rycka barne t u r livet! (s. 139)

Ester ställer sig alltså i livets tjänst när hon avvisar H olterbergs förslag och 
bereder sig a tt bära m oderskapets börda. För henne väger ansvaret för släktets 
fortbestånd och respekten för livsm ysteriet tyngre än det fak tum  att hon måste 
föda sitt barn under ogynnsam m a yttre om ständigheter.
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A bortfrågan var som vi ovan konstaterat ett ak tuellt debattäm ne i Sverige 
under 1920- och 30-talen. D ram at Den oföddes historia, som skrevs under första 
halvåret 1930, var avsett a tt bli V ärnlunds b idrag till debatten (jmf. ovan s. 
72). D ram at är förkom m et m edan förordet, dagtecknat 20 jan u ari 1931, till 
detsam m a bevarats.31 detta fram håller V ärnlund a tt en eventuell och av många 
påbjuden liberalisering av abortlagstiftningen endast skulle kom m a att ”sank
tionera en livsföring som hälften av befolkningen / d v s  arbe tark lassen / fört se
dan tjugo år tillb ak a” (s. 134). V erkligheten har alltså förändrats oberoende av 
lagen och V ärnlund finner därför frågan om  rä tt och o rätt vara ointressant. 
Med sitt skådespel har han istället velat aktualisera och förd jupa diskussionen 
om de m oraliska problem  han finner vara förknippade med abortfrågan. Sin 
uppfattn ing  om barnafödandets etik  form ulerar han på följande sätt:

Barn eller icke barn , det är i djupaste m ening en fråga om positiv el
ler negativ livsföring; barnalstringen är det fundam entalaste sätt var
på en individ lever positivt, och barnets betydelse ligger i att det hos 
fö rä ld rarna skapar en förnim m else av fram åtgåenae rörelse, av ja- 
sägande till livet. / — /  för att m änniskan skall kunna leva lyckligt 
krävs det att hon har en etik  som ger u ttryck för de positiva k rafterna 
i hennes n a tu r, en etik  som tillstäd jer, i stället för a tt fö rbiuda, och en 
etik  som ger plats åt hennes förnuft, alltså en den frivilligt positiva 
livsföringens etik. T illäm pad på barnalstringsfrågan skulle denna 
etik  säga ungefär detta: — Den som icke vill ha barn  är en förtorkad 
själ, den som icke kan få barn  är en olycklig varelse; barn  är en källa 
till glädje, för vars skull m an gärna pålägger sig ett m axim um  av an 
svar och självuppfostran (s. 135f)

A rbetet med Den heliga fam iljen påbörjades med största sannolikhet endast 
några m ånader efter att det citerade förordet tillkom m it (jmf. ovan s. 84). D et
ta gör det rim ligt a tt i Ester se en illustration  till förordets teser och en re
presentant för ” positiva livsföringens etik” . Genom sin livsbejakelse, sitt häv
dande av den oföddes rä tt säger Ester ja  till livet. Den ” livstro” hon därm ed ger 
uttryck  för återkom m er, som vi strax skall se, i andra delar av dram at. Idéer av 
lika rta t slag fram träder även i V ärnlunds tidigare produktion liksom i e tt antal 
brev från 20-talets slu t.4

Ester har sin mors fulla stöd för sitt beslut. F ru  Engelstrand m öter också dot
tern  med öppna arm ar när hon i sjätte scenen återvänder till hem m et. In tu i
tivt har Anna Engelstrand förstått att så skulle ske: ”Ser du: det visste jag att 
du skulle! Du kunde helt enkelt in te bli bo rta !” (s. 149) För m odern är det 
självklart a tt do ttern  återvänder till hem m ets värm e efter att ha konfronterats 
med m ännens känslokalla värld. På liknande sätt avvisar hon sin dotters despe
rata tankar på självm ordet som en flykt undan problem en. Något sådant skulle 
vara om öjligt, m enar Anna, därför a tt ”du är min dotter, du är en av oss! Och vi 
kan in te göra nånting  som vi in te  gör av kärlek!” (s. 150) Vilka personer som in 
begrips i den kärleksgem enskap som fru Engelstrand refererar till är något 
dunkelt. Det ligger dock nära till hands att u r hennes ord utläsa uppfattn ingen 
att kärleksgärningen p rim ärt är kvinnornas adelsm ärke. Medan m ännens age
rande i den politiska stridszonen styrs av andra värderingar, är kärleken och 
vaktslåendet om livet drivkrafterna bakom  kvinnornas handlande.

F ru  Engelstrand stöder alltså sin dotter i hennes beslut att ge liv åt sitt oföd
da barn. Som livets talesm an fram står också Anna i dram ats slutscen. N är K arl, 
nedbru ten  av de olyckor som drabbat honom  och hans anhöriga, återvänder till 
hem m et möts han av sin hustru  som med orubbad tillfö rsik t ser fram tiden an. 
Mot Karls b itterhet och missmod ställer Anna sitt bejakande av livet, sin 
grundläggande existentiella optim ism :
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Vad spelar det för roll hur  m an lever, bara m an lever? Sysslan är lik 
giltig! Livet är det värdefulla! Och vi måste leva, K arl, vi måste — ! (s. 
182)

Det går inte, m enar hon, a tt förneka ” livet inom  oss” . Dess k rafter får in te för
kvävas av b itte rh e t och förtvivlan (s. 183). Liksom Folke i dödsögonblicket för
klarade a tt det är nederlagen som håller fram tiden levande, så hävdar nu  Anna 
a tt m otgångarna kom m it henne att ännu  k larare  inse vilket ansvar hon har som 
livets förespråkare och försvarare: ”Det är nu, ju st nu , när vi förlorat allt som 
vi har något att leva för! (ibid., jm f. ovan s. 121).

Både i ord och handling  dem onstrerar alltså Anna och Ester sitt ”jasägande 
till livet” . Som barnaföderskor slår de vakt om släktets fortbestånd, den heliga 
p lik ten  att föra livet vidare. De gör det u tifrån  deras starka in re övertygelse att 
livets m akter är okränkbara, a tt livet måste levas oavsett vilka krav det ställer 
på de enskilda individerna. K vinnorna drivs alltså i sitt handlande av ett m ora
liskt im perativ , en livsinsikt som m ännen saknar eller h a r ringa förståelse för. 
Styrkan hos det ”evigt kvinnliga” kan in te  förkvävas.

Det är också genom Annas okuvliga optim ism  och Esters nyfödde son som 
K arl återv inner sin livsvilja. E fter återkom sten till hem m et i scen VII vägrar 
han till en början  a tt lyssna på sin hustru  och ta  befattn ing med dottern  och 
dottersonen. Den radioföreläsning om K ristus som världsförlossaren som han 
kom m er a tt åhöra, väcker em ellertid  hans egna dröm m ar om  Folke som för- 
lossaren och befriaren  till liv. I föredraget hör han ekot av sina egna ord. H an 
försöker slå dem ifrån sig men kan ändå in te värja sig m ot deras inneboende 
sanning. H an rör sig ” liksom dragen av en obetvinglig m akt” in mot det rum  
där Ester och barne t befinner sig (s. 191). Vid anblicken av dottersonen brister 
plötsligt hans skal av b itte rh e t och livsförnekelse. Karls jubelrop  m arkerar 
hans sinnesförändring. B arnet har återgett K arl fö rtroendet för de ” skapande, 
de förnyande krafterna inom  m änskligheten” (s. 192). En ny förlossare är född 
och Karl kan åter med tillfö rsik t blicka m ot fram tiden. Också han måste böja 
sig för livsundret. Strax innan  Karl från det in re rum m et ropar u t sin glädje 
över dottersonen skruvar Anna upp fotogenlam pan i det m örklagda y ttre ru m 
m et (s. 191). I både bokstavlig och bildlig bem ärkelse bryter sålunda ljuset åter 
in i det engelstrandska hem m et.
L ikheterna m ellan Karls fram tidsvision i scen I och radioföredraget i scen VII 
är påfallande. Båda behandlar ” befrielsen” och ” förlossningens” m öjligheter, i 
båda knyts hoppet till det nyfödda barnet. På några väsentliga punk ter avviker 
de em ellertid  från  varandra. Karls dröm m ar om en ljusnande fram tid  ram as in 
av en diskussion om socialismen och om den politiska kam pens strategi. Folke 
skall bli den som ”för de förtrycktas sak till seger” (s. 28), han skall förverkliga 
det fö rflu tna seklets dröm m ar om lyckoriket. Sam m anhanget gör det rim lig t 
att tolka Karls fö rhoppningar i politiska och klassmässiga term er: Folke skall 
befria arbetarklassen och leda den fram  m ot det socialistiska sam hället.

Radioföredraget har annan prägel. Evangeliets skildring  av K risti födelse u t
läggs som en mytisk fram ställn ing av m änsklighetens eviga dröm  om ett frihe
tens rike. Med ”förlossning” avses här in te  arbetarklassens politiska frigörelse 
utan  m änsklighetens existentiella och m oraliska befrielse. Som uppläsaren for
m ulerar det: ”Varje barn  som födes till världen ger u ttryck  åt m änsklighetens 
förtroende till de skapande krafterna. / — /  Varje barn som födes b lir på nytt 
och åter på ny tt e tt löfte om m änsklighetens slutliga förlossning” (s. 189). Karls 
ursprungliga befrielsedröm  har m ateriell och sam hällelig syftning. I radio
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föredraget talas det därem ot om frigörelse från  ” livets kval” och från  ”de onda 
instink ternas grepp om m änskosinnet” (s. 188).

Karl grips och påverkas alltså av uppläsarens idealistiska förkunnelse. Han 
tycks därigenom  h itta  tillbaka till sin ungdoms fram tidstro . Det är em ellertid  
inte dröm m en om socialismens seger som han därm ed återfinner. Det är istäl
let till den apolitiska livstron, till sin hustrus existentiella optim ism  som K arl 
vänder sitt sinne. Klassen träder i hans m edvetande tillhaka för m änskligheten, 
politiken för etiken.

De religiöst färgade fram tidsvisionerna med deras messianska anknytning 
b inder alltså sam m an dram ats in ledning och avslutning. Också de båda harna- 
födslarna fyller denna funktion , särskilt som håda även förknippas med ond, 
bråd död. I första scenen följer budet om Engelstrand d. ä.:s död om edelbart ef
ter Folkes tillkom st (s. 30f). I avslutningsscenen träd e r den avlidne Folke, till
sammans med brodern  och d råparen  Em il, fram  för Karls in re  syn när han 
käm par med sig själv och sina m otstridiga känslor inför Ester och hennes son 
(s. 185ff).

Genom denna cirkelkom position och dess accentuering av existentiella 
grundelem en som liv, död, förtvivlan och förtröstan fram m anar dram at bilden 
av ett evigt kretslopp. L ivshjulet ru lla r  och död följs av liv, nederlag av seger, 
b itterhet av förhoppning. Genom att detta motiv kom m er a tt in ram a dram ats i 
trängre m ening politiska innehåll, d v s  föregå och avsluta sk ildringen av den 
fackliga kam pen, fram hävs m otsättn ingarna m ellan dram ats politiska respek
tive existentiella tem atik. Medan den fackliga kam pen utspelas vid en histo
riskt väldefinierad tid p u n k t och utgör ett i tiden k lart avgränsat skeende med 
början , m itt och slut, så har liv/död-tem atiken och de därm ed förknippade be
greppen karak tär av ständigt fortvarande förlopp, av grundm önster som u pp 
repas och åter upprepas. Den politiska striden för k lassbundna och till en speci
fik h istorisk situation  knu tna mål ställs alltså em ot en aU m änm änsklig och 
ahistorisk verklighet, där individens existentiella och etiska problem  står i cen
trum . I det förra fallet — inom  den politiska sfären — fram står m änniskan som 
’f r i’ i den m eningen att hon i handling kan ingripa i och om skapa sin sociala 
verklighet. Inför livets k rafter är hon därem ot maktlös. De är starkare än m än
niskans vilja och tvingar henne till underkastelse. Livet, dram ats svårgripbara 
och abstrak ta storhet, går vidare oberoende av den enskilda individens önske
mål och am bitioner. H är fram träder alltså ytterligare en grundläggande m ot
sättn ing i V ärnlunds dram a. T ill kontrasterna m ellan individualpsykologi och 
kollektivism , m ellan psykologiska och sociala d rivkrafter, m ellan känsla och 
förnuft läggs ännu  en, näm ligen den m ellan m änniskan som sam hälleligt su
bjekt och existentiellt objekt.

Som vi sett kom m er alltså den politiska tem atik  som dom inerar dram ats sce
ner I I—VI att i s lu tpartie t skjutas i bakgrunden till förm ån för den allm än
m änskliga och etiska problem atiken. H ärigenom  fram står livets seger som en 
kom pensation för det politiska nederlaget. Vad som förlorats i den fackliga 
kam pen återvinns i den rekonstituerade fam iljesfären.

Livets seger över politiken kan också tolkas som kvinnlighetens seger över 
m anligheten. De värden som kvinnorna slagit vakt om — hem m et, fam iljen, 
kärleken, fram tidstron — har in te bara stå tt em ot det politiska förloppets på
frestningar. De visar sig också kunna befria K arl från  hans b itterhet och d är
igenom anvisa fam iljens väg m ot fam tiden.

Av utrym m esskäl är det tyvärr ogörligt a tt h ä r  närm are analysera V ärnlunds
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kvinnosyn och könsrollsuppfattn ing, deras idéhistoriska rö tte r  och m otsvarig
heter inom  den socialdem okratiska kvinnorörelsen.5 Det må dock paren tetisk t 
påpekas att V ärnlund i Den heliga fam iljen på dessa pu n k te r ger u ttryck för 
mycket trad itionella  uppfattn ingar, något som in te  m inst visar sig vid en jäm 
förelse med Tua Ströms sam tida dram a H ju le t (ovan s. 57). Hos Ström  är kvin
nan m annens jäm like. Med i första hand Eva gestaltar hon en yrkesarbetande 
kvinna som är politisk t medveten, kam pberedd och självständig.I Den heliga 
fam iljen förknippas därem ot kvinnorna nästan u teslu tande med hem- och fa- 
m iljesfären. Hos V ärn lund  är de m ödrar och m akor, u trustade med en känslo
mässig och in tu itiv  livsförståelse som m ännen saknar. Sam hällets och klassens 
öden länkas av m ännen. K vinnorna ta r  som livets tjä n a rin n o r huvudansvaret 
för släktets fortbestånd.
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KAPITEL 8

Vägen till offentligheten. 
Uppsättningen och dess m ottagande.

I början  av septem ber läm nades Den heliga fam iljen in på D ram atiska teaterns 
kansli ocb ham nade snart nog på Bo Bergm ans skrivbord. Bergm ans lektörs- 
u tlåtande, daterat 8.9., ä r  inte okritisk t men påtagligt m er uppskattande än 
hans tidigare granskningar av V ärnlunds dram atik  (jmf. ovan s. I l i) .  Liksom 
många gånger tid igare efterlyser Bergm an ”hum oristiska inslag” även i denna 
pjäs och vänder sig också mot dess enligt hans m ening fräna realism . V ärnlunds 
karaktärsteckningar hade tidigare ofta varit en källa till förargelse för Berg
man. Om det aktuella d ram at skriver han a tt Josef Schm idt är en sm ula oklar i 
k on tu rerna och att några av de övriga ro llfigurerna är överflödiga. Men i öv
rigt, fortsätter Bergm an, ” finns det nog bra tecknade typer även u tanför 
huvudfigurerna” . Som äkta och vederhäftig karak teriserar han också dram ats 
m iljöskildring. Bergm an ägnar in te  styckets form språk någon utförlig  analys 
u tan  nöjer sig med det sum m ariska påpekandet, a tt V ärnlund tilläm pat en 
” m odern dram atisk  teknik , som löser upp kom positionen i b ilder och situatio 
n er” . K ritiken mot den bristfälliga y ttre gestaltningen hade tidigare in te sällan 
varit ett huvudnum m er i Bergm ans bedöm ningar av V ärnlunds dram atik. 
Även om det finns skäl att förm oda, att Bergm an in te var odelat fö rtjust över de 
m odernistiska inslagen i Den heliga fam iljen har han denna gång ändå in te 
funn it anledning att anm äla något missnöje (jmf. ovan s. 78). Bergm an kunde 
heller knappast medge annat än a tt det nya dram at i form ellt avseende var 
V ärnlunds tidigare verk överlägset. Som vi k unnat konstatera i e tt föregående 
kapitel finns det också många inslag i Den heliga fam iljen som står Bergm ans 
stilideal nära (ovan s. 88f). Bergman anm ärker vidare på att d ram at innehåller 
vissa longörer — ” påtagligast i scen V med m ötestalarna” — men anför i övrigt 
ingen k ritik  mot handling eller intrig.

Bergm an r ik ta r alltså en rad detaljanm ärkn ingar mot dram at sam tidigt som 
han med några reservationer beröm m er person- och m iljöteckningen. På en an 
nan punk t är han mer oförbehållsam t uppskattande. I Den heliga fam iljen 
å terfinner han näm ligen något som han ofta efterlyst i V ärnlunds dram er, 
näm ligen ett m om ent av ” konstnärlig  befrielse” . Utförligt och erkännsam t be
skriver Bergm an styckets ”poetiska idé” , d v s  den religiöst färgade fram tids
tron. Med utgångspunkt i Karls möte med Esters nyfödde son i dram ats s lu t
scen, to lkar Bergman verkets budskap på följande sätt:

Men inför detta barn får livet plötsligt nytt innehåll för de u tp lu n d 
rade; de outrotliga fram tidsdröm m arna om m änsklighetens räddning 
ur det närvarande trycket kasta en blek gloria kring slutscenen. Sam
ma dröm  som skapat den bibliska frälsningsberättelsen går igen hos 
dessa arm odets m änniskor, förföljda av olyckorna, men förenade på 
nytt i livets eviga begär att kämpa.
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Flerta let av Bergm ans tidigare u tlå tanden  avslutas med ett m er eller m indre 
bestäm t refuseringsyrkande. D enna gång m ynnar det varken u t i avslag eller 
rekom m endation till antagande. Bergm an sum m erar sina intryck med orden: 
”K ort sagt, d ram at har tydliga förtjänster. Tristessen och fränheten  i de enskil
da scenerna måste em ellertid  tryckas ned” . Bergm an ställde sig tydligen in te 
avvisande till tanken  på ett uppförande. I Den heliga fam iljen fann han u pp 
enbarligen flera för honom tillta lande drag. Ur V ärnlunds synpunkt var detta 
otvivelaktigt en stor framgång. För första gången hade han lyckats passera D ra
m atiska teaterns om utlige väktare. Om porten in te öppnats helt, så stod den nu 
i alla fall på glänt.

Som fram går av D ram atens m atrikel granskade teaterchefen E rik  W etter- 
gren stycket strax efter Bergm an. W ettergren hade tid igare ägnat V ärnlund ett 
visst positivt intresse och V ärn lund  hade också vid ett par tillfällen  vänt sig 
d irek t till W ettergren med sina d ram er.1 Teaterchefens u tta lade sym pati för 
det sam hällsdebatterade d ram at gjorde a tt V ärnlund sannolikt räknade med 
ett m er välvilligt bem ötande av honom  än av Bergm an. Den heliga fam iljen 
tycks också ha vunn it W ettergrens gillande. Det är i alla händelser hos W etter
gren och hans intresse för ” m odern social d ram atik” som V ärnlund i ett u t
ta lande förlägger orsaken till dram ats antagande (AB 29.1.1932). K ort före p re
m iären deklarerade också W ettergren sin uppskattn ing  av V ärnlunds stycke. 
In terv juad  av Social-Demokraten förklarade han att han ansåg Den heliga fa
m iljen vara ”det största sociala dram at i Sverge, och det första som sk ild rar a r
betarrörelsen  från en större synvinkel” (SocD 22.1.1932). Det ligger givetvis 
nära till hands a tt m isstänka, a tt W ettergrens bedöm ning påverkades av den 
pågående debatten  om det sociala d ram at och av den verksam het som bedrevs 
av A rbetarnas teaterkom m itté (ovan s. 47f). Det litte rära  k lim atet var utan 
tvivel gynnsamt för ett fram förande av V ärnlunds politisk t laddade och sam- 
tidsanknu tna arbetardram a.

I slu tet av septem ber antogs verket för spelning och under senhösten började 
insceneringsarbetet under Alf Sjöbergs ledning. V ärnlund drogs in i detta och 
sam m anställde, enligt brev till Hedenvind-Eriksson 18.1.1932, den dokum entä
ra filmsekvens om arbetarrörelsens h isto ria som i uppsättn ingen lades in m el
lan scenerna I och II. I samma brev berä ttar V ärnlund också om sin tilltagande 
prem iärnervositet. ”På prem iären kom m er jag att känna mig satt i skam 
stock” , skriver han men tillägger, ”dock skäms jag in te för skådespelet. Jag h å l
ler ännu på att det är den starkaste sak jag h ittills  g jort” .

V ärnlunds vånda inför m ötet med offentligheten däm pades knappast av det 
intresse som pressen ägnade det förestående uruppförandet. Förhandsm aterial 
i form av in terv juer, g lim tar från repetitionsarbetet, reportageteckningar m m 
infördes i rik lig  mängd i stockholm stidningarna, in te  helt oväntat med ett visst 
försteg för Social-Dem okraten.2 U ppm ärksam heten är förståelig. V ärnlund 
hade blivit en rubrikernas m an under den s k ”busrom antikdebatten” på hös
ten 1931 (ovan s. 23f). E tt av den om diskuterade författarens verk skulle nu 
fram föras på nationalscenen och av en stor och nam nkunnig  ensemble. Sats
ningen på V ärn lund  var också, vilket fram hölls på flera håll i pressen, en sats
ning på det ’sociala d ram a’ som ägde ett betydande aktualitetsintresse.

V ärnlunds oro inför p rem iären  visade sig vara obefogad. Tvärtom  blev det en 
trium fens afton för den unge p ro letärförfa ttaren . Efter föreställningen ropades 
han in på scenen och fick m otta såväl den kungliga fam iljens som den övriga 
p rem iärpublikens hyllningar. Som vi skall se slösade också huvuddelen av
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kritikerkåren  sitt beröm  över honom . V ärnlunds hett å trådda dram aten- 
prem iär blev också hans genom brott som dram atiker.

I flera in te rv juer efter den stora jubelkvällen  u ttryckte V ärn lund  sin up p 
skattn ing av regissörens och skådespelarnas insatser.3 H an fram höll där bl a att 
han funn it ”D ram atens iscensättning fantasifull och djärv och de enskilda skå
despelarnas prestationer utom ordentliga, ej m inst med tanke på a tt de nu stå tt 
inför h ittills täm ligen främ m ande uppgifter” (SocD. 6.2.1932). I e tt brev till 
H edenvind-Eriksson en vecka efter prem iären (10.2) beskriver också V ärnlund 
segerns sötma:

Ja, det är k la rt nu , det har varit k la rt i flera dagar / — /  och enligt 
pressen och m änniskorna om kring mig blev det en im ponerande 
konstnärlig  framgång. Jag blåser upp mig ib land och säger: nu stuka
de iag allt de d jäk larna — jag tänker på Stolpe, N erm an, Bergm an på 
gua och hela världen som ringaktat eller stå tt mig mot

M ottagandet
Den heliga fam iljen blev alltså på det hela taget väl m ottagen av k ritikerkåren  
även om entusiasm en var olika stor i olika läger.4 Mest beröm m ande var den 
borgerliga pressen, tä tt följd av den socialdem okratiska. Mellan dessa båda 
huvudgrupper är sk illnaderna täm ligen obetydliga m edan sk iljelin jen  m ellan 
dem å den ena sidan och den revolutionära vänsterpressen (Arbetaren, Ny Dag, 
Brand och FD) å den andra är m er påtaglig. Recensionerna i de sistnäm nda o r
ganen ger u ttryck för både uppskattn ing  och avståndstagande. Under den de
batt om pjäsen som följde veckorna efter prem iären klarnade em ellertid b il
den. I ofta mycket skarpa ordalag tog ledande kom m unister och syndikalister 
avstånd från V ärnlund och hans arbetardram a. K ritiken liknar den som från 
samma håll tidigare rik tats mot V ärnlunds rom aner. V ärnlund skälldes för 
klassförrädare och anpassning, hans dram a för en spekulation i den borgerliga 
publiksm aken.

En jäm förelse m ellan de tre  huvudgrupperna inom  k ritikerkåren  visar in te 
bara på skillnader i uppskattn ing, u tan  säger också något de olika lägrens 
divergerande litte ra tu rupp fa ttn ingar. I den borgerliga pressens behandling av 
Den heliga fam iljen finns en benägenhet att tona ned dram ats politiska in 
nehåll för att i stället fram hålla dess psykologiska nyansrikedom  och exis
tentiella tem atik. S ignaturen C. B-n. (Carl B jörkm an) i konservativa Nya Dag
ligt A llehanda (4.2.) avfärdar exempelvis den klasskam pspräglade scen V med 
dess kontraster m ellan fackföreningen och det borgerliga opinionsm ötet som 
ett försök att ”u tv inna en billig effekt” . B jörkm an to lkar istället V ärnlunds 
skådespel som ett problem dram a om m otsättningen m ellan individens ideal 
och känslomässiga lojaliteter. Karl Engelstrand b lir sålunda enligt recensenten 
in tressant först när han, driven av sitt ” ideella patos” , ensam opponerar mot 
strejken och därigenom  råkar i konflikt med sina forna arbetskam rater. Om 
V ärnlunds förmåga att gestalta det sanna förhållandet m ellan fam iljelivets 
”eviga värden” och det ”tillfälliga och osam m anhängande” i nuets brokiga ske
de har B jörkm an också många beröm m ande ord a tt säga, liksom  om dram ats 
karaktärsteckning. K arl Engelstrand finner han vara en klok och resonabel 
socialdem okrat. Om Josef Schm idt vet den borgerlige opinionsbildaren B jörk
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man berätta, a tt han ”är ingenting annat än en karak teristisk  profil u r den 
svenska arbetarrörelsens h isto ria” .

På flera p unk te r får B jörkm an m edhåll av sina kollegor i den borgerliga 
kritikerkåren . Med undantag  för H erbert Grevenius i Stockholm s-Tidningen 
som finner Josef Schm idt vara en ”ganska besynnerlig figu r” ifrågasätter ingen 
trovärdigheten hos dram ats rollgestalter. John  L andquist i A ftonbladet uppe
håller sig tvärtom  länge just vid Schm idt, e tt enligt hans m ening u tm ärk t bi
drag till ” den revolutionära fanatism ens psykopatologi” . Enigheten är också 
stor om att det mest värdefulla i V ärnlunds dram a är dess skildring  av arbe tar
fam iljen Engelstrand som en sam hällets urcell och ett värn för de eviga värde
na. ”Helig är denna fam ilj som vårdar tron  på förnyelsekrafterna inom  m änsk
ligheten. H är är det oförytterliga ku ltu ra rv e t” , skriver exempelvis Dagens 
Nyheters Bo Bergm an i sin anm älan. Liksom i sitt lek törsutlåtande beröm m er 
han också V ärnlund för att denne lå tit ” stycket m ynna u t i ett förtröstansfullt 
fram tidsperspektiv” .5

Accenterna är något anno rlunda placerade i den socialdem okratiska pressen. 
H är ägnas arbetarsk ildringen  och det politiska innehållet huvudintresset. F ler
talet recensenter berör även dram ats hum anistiska förkunnelse men förhåller 
sig något m er kallsinniga till denna. Ivan P auli i Social-Demokraten betonar i 
sin anm älan uppsättningens epokgörande karak tär: ” 1 D ram atiska teaterns 
historia var onsdagen den 3 februari 1932 en märkesdag. Det var näm ligen för
sta gången som ett genuint proletärdram a, ett skådespel som häm tat motiv, 
handling, atm osfär u r svensk arbetarvärld  och svensk arbetarrörelse, gick över 
dess til jo r” . Pauli fram håller vidare å ena sidan med tillfredsställelse a tt styck
et in te ger u ttryck  för någon bestäm d politisk tendens, men understryker å den 
andra trovärdigheten i V ärnlunds allt annat än opartiska beskrivning av m ot
sättn ingarna inom  arbetarrörelsen . Karl Engelstrand är enligt hans m ening en 
sym patiskt tecknad ” socialdem okrat av gamla stam m en” . Josef Schm idt karak
teriseras därem ot som en ” nihilistisk pred ikare av det blodiga våldet” . S triden 
m ellan dem står alltså, skriver Pauli, ” m ellan revolutionär hysteri och be- 
sinningsfull fram ryckning” . Folkes dödsmonolog uppfattar Pauli som en 
” m oralisk seger över det brottsliga oförnuftet hos de desperata våldsm ännen på 
höger- och vänsterkanten” . Paulis analys är alltså lika lite partipo litisk t neu
tra l som V ärnlunds dram a.

P artiståndpunk te rna gör sig påm inda också hos andra socialdem okratiska 
recensenter. G unnar Lundberg i F rihe t (nr 5), SSU:s veckotidning, fram håller 
ak tualiteten  i konflikten m ellan K arl Engelstrand på den ena sidan sam t Josef 
Schm idt och de strejkande arbe tarna på den andra. Kampen utkäm pas, skriver 
L undberg, ” m ellan m annen, som vill att det stora h ju le t skall gå och de andra, 
som tro  på förödelsen som vägen till frih e ten ” . Karl och hans m otstånd mot 
strejken har skribentens fulla sympati. K arl representerar, m enar han, ”den 
trogne socialdem okratiske käm pen, som under år av möda lä rt sig förstå, att 
produktionsm askineriet icke får stanna, allram inst under nöd tid” . Att V ärn
lunds p o rträ tt av Karl Engelstrand har en mot SAP kritisk  udd tycks Lundberg 
in te  uppfatta.

Det rättvisande i dram ats bild av arbetarrörelsens rivaliserande falanger 
betonas också i övrig socialdem okratisk press. Några skriben ter, därib land  an
m älarna i Ny Tid (6.2.) och i ABF:s S tudiekam raten (nr 4), är dock på det k lara 
med att Karl Engelstrand knappast kan uppfattas som någon idealgestalt. I det 
förstnäm nda organet påpekas exempelvis a tt Karl ” stelnat i en viss borgerlig
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het som t.o.m. kom m er honom  att öppet trotsa stre jken” . Claes Johansson i 
S tudiekam raten  fram för också sin tveksam het inför Schmidt-gestalten och för
m odar a tt ”någon m otsvarighet till denne fanatiske och sterilt livsfientlige 
revolu tionär” knappast existerat i den svenska arbetarrörelsen .6

I likhet med de socialdem okratiska tidn ingarna in tresserar sig vänster
pressen i första hand för dram ats politiska innehåll. I motsats till flertalet av de 
SAP närstående bedöm arna har dock in te Karl Fernström  i A rbetet, H inke 
Ber gegren i Folkets Dagblad och signaturen  S-e S-n (sannolikt Signe Sillén) i 
Ny Dag några svårigheter att upptäcka den kritiska dim ensionen i p o rträ tte t av 
Karl Engelstrand. Enligt den sistnäm nde recensenten är han en ” socialdemo
kratisk  frifräsare av den gamla stam m en” som av de reform istiska ledarna 
blivit ”vaccinerad mot användandet av strejkvapnet i klasskam pen / — /  med 
åren har han / — /  blivit ’förståndig’ och p red ikar lugn” . Fernström  och Berge- 
gren har inga allvarliga anm ärkningar att r ik ta  m ot p o rträ tte t av Schmidt. 
Sillén finner em ellertid  den ” svam lande anark isten” vara en misslyckad och 
artificiell typ och får på denna punk t m edhåll av Emil Manus i B rand (nr 7). I 
sin genom gående negativa anm älan förm odar Manus att Schm idt måste ha ti l
lagats ” efter recept från A ftonbladets redaktion” .

Vänsterns bedöm are hade in te  heller mycket till övers för dram ats för
kunnelse av livstro och fram tidshopp. Fernström  avfärdar innehållet i det av
slutande radioföredraget som ” kvasifilosofiskt s tru n tp ra t” . Sillén ägnar denna 
del av d ram at en m er u tförlig  och ideologikritiskt in rik tad  kom m entar:

förnekandet av m aterialism en och fram hållandet av den ’eviga krets-

åången’ visar alltför väl, a tt författaren icke förm ått a tt pejla på 
jupe t sam t söka de ursprungliga orsakerna till de verkningar, som 

han med dram atisk  fullödighet ru lla r  upp för åskådaren. Därmed slås 
också den ’n eu tra la ’ tendensen i stycken och man förstår varför 
’nationalscenen’ vågat sig på pjäsen.

Av de fyra vänsterkritikerna var enbart Em il Manus helt avvisande. Tonen i 
Silléns anm älan är täm ligen reserverad m edan Fernström  och Bergegren i 
huvudsak ställde sig positiva till V ärnlunds dram a. I de enkäter som publice
rades i A rbetaren och i Folkets Dagblad en tid  efter prem iären dom inerar em el
lertid  de negativa rösterna. I A rbetarens rundfråga (11.2.1932) kom den mest 
utförliga kom m entaren från A lbert Jensen, tidningens chefredaktör och väl
känd SAC-representant.7 Jensen k ritise rar V ärnlund med argum ent som känns 
igen från vänsterns recensioner av dennes 20-talsrom aner, näm ligen för att han 
fram ställer arbetarklassen i dålig dager och ger en missvisande bild av dess 
politiska kam p (jmf. ovan s. 16f). D etta är så mycket allvarligare, m enar Jen 
sen, som dram at spelas för en i huvudsak borgerlig publik , vilken kan för
modas uppfatta  ro llfigurerna som representativa företrädare för arbe tarrö rel
sens olika organisationer. Att V ärnlund också hade sådana avsikter med sitt 
skådespel har vi ovan konstaterat (s. 90). Om Schm idt skriver Jensen att V ärn
lund fram ställt honom ju st på det sätt som ” borgarna gärna tänka sig anark is
te rn a” , näm ligen som ”ett kräk, en provokatör, en giftig reptil vars stora pas
sion är a tt förstöra / — /  och rasera, a tt lägga allt i kaos” . Man måste då, fram 
håller Jensen, fråga sig varför V ärnlund tecknat denna uppenbart osanna bild 
av anarkism ens företrädare:

H ar författaren  skildrat honom  så för att tillfredsställa den borgerliga 
sm aken? E ller har han bara velat göra en psykopatiskt betonad stu 
die? H ar han av en nyck men avsiktligt skapat en dårtyp bara för att 
det fallit honom  in? I så fall är det litet ansvarslöst a tt sticka in denna 
typ i en pjäs som sam tidigt är en social m iljöskildring, där typen av
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åskådaren måste anam m as som en sann represen tan t för en idé
rik tn ing.

L iknande synpunkter kom till u ttryck i Folkets Dagblads enkät 19.2.1932. Ture 
N erm ans, Nils Flygs och E inar Olssons inlägg skiljer sig em ellertid  från  Jen 
sens, såtillvida som den sistnäm nda försöker föra ett p rincip iellt resonem ang 
m edan de förra i stort sett nöjer sig med a tt stapla de nedsättande om döm ena 
på varandra. Tongångarna är ungefär desamm a som i Nerm ans nedsabling av 
V ärnlunds rom an De frias bojor (ovan s. 24). Olsson avslu tar exempelvis sin 
inlaga med a tt beskriva V ärnlund som ”den av anarkistiska idéer påverkade 
sm åborgaren, den rek lam hungrande d ik taren , vilken genom sina osanna m iljö
skildringar u r arbetarklassen omedvetet eller medvetet ger hos många / — /  av
sky för arbetarrörelsen , fram förallt för den rad ikala” .

Trots den skarpa k ritiken  från vänster, vilken V ärnlund för övrigt in te ansåg 
vara värd något beaktande (Se SocD. 6.2.1932), blev Den heliga fam iljen V ärn
lunds genom brott som dram atiker. Inget av hans tidigare verk hade ägnats en 
tillnärm elsevis så stor uppm ärksam het som detta och inget heller rön t så stor 
uppskattn ing. Av kritikerkårens tre  huvudgrupperingar hade den borgerliga 
delen tidigare varit mest välvilligt inställd  till V ärnlund (jmf. ovan s. 16f). Med 
Den heliga fam iljen gjorde V ärnlund en betydelsefull inbry tn ing  i och med att 
han också lyckades vinna den socialdem okratiska pressens öra. Vänsterns reak
tioner var m er blandade. F ortfarande m ötte han hårt m otstånd från detta håll.

Som vi kunnat konstatera avspeglar m ottagandet av Den heliga fam iljen täm 
ligen tydligt de ideologiska sk iljelin jerna inom  kritikerkåren . Inom  det borger
liga lägret prisas d ram at i första hand för dess allm änm änskliga, etiska tem atik  
m edan dess politiska innehåll ägnas m indre uppm ärksam het. I A-pressen råder 
det om vända förhållandet. Skildringen av arbetarrörelsen , dess in te rna m ot
sättningar och fackliga kam p anses här utgöra verkets tyngdpunkt. F lerta let 
socialdem okratiska organ betonar sanningsenligheten i V ärnlunds n id p o rträ tt 
av arbetarrörelsens revolutionära gren men lyckas undgå att se den k ritiska d i
mension i bilden av Karl Engelstrand. Den ursk iljs å andra sidan u tan  svårig
het av vänsterpressen, där också trovärdigheten i teckningen av Schm idt från 
flera håll ifrågasatts. Den heliga fam iljen är som vi kunnat konstatera ett sam
m ansatt och delvis m otsägelsefullt dram a. Inför k ritikerkåren  har det också 
uppenbarligen fungerat som något av ett rorschachtest. För den enskilde recen
senten har det varit m öjligt a tt se vad han eller hon önskat se och att förbigå för 
honom eller henne misshagliga elem ent. I e tt u tta lande före prem iären för
klarade V ärnlund att han som författare ” ta lar med pjäsen och överlåter åt pu 
bliken att finna den m ening den vill” (AB 29.1.1932). Av publikgruppen ’teater
k ritik e r’ blev han onekligen tagen på orden.

Att de enskilda kritikernas politiska och ideologiska ställningstaganden 
fram träder med ovanlig skärpa i i recensionerna av Den heliga fam iljen är inte 
heller särskilt m ärkligt. Den politiska laddningen i V ärnlunds dram a hade 
knappast m inskat under perioden m ellan dess tillkom st och uppförande. Åda- 
lenhändelserna var i början  av 1932 fortfarande b rän n b a rt stoff. Rättegång
arna mot de d irek t och ind irek t inblandade hade pågått under hela hösten och 
le tt till en rad om debatterade dom ar (se vidare nedan). M otsättningarna mellan 
arbetarrörelsens reform istiska och revolutionära grenar hade in te heller av
tagit i styrka. A rbetsm arknaden var fo rtfarande orolig med ett stigande antal 
arbetslösa. Det är också lä tt a tt se hu r d ram at kom a tt u tny ttjas i de politiska 
striderna. Så hade exempelvis A lbert Jensen fog för sina m isstankar att
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Schm idt på många håll skulle kom m a att uppfattas som en trovärdig före
trädare för den revolutionära vänstern. V ärnlunds sätt a tt fram ställa honom  
som en livsfientlig fanatiker vann gillande bland både socialdem okratiska och 
borgerliga skribenter. De flesta av dessa hyllade å andra sidan den besinnings- 
fulle K arl Engelstrand som en idealgestalt. D ram ats kontrastteckning var poli
tisk opportun  och vann gehör bland flerta let sk riben ter u tanför vänsterlägret. 
De borgerliga och socialdem okratiska opinionsbildarna förenades i e tt gem en
samt avståndstagande från den revolutionära socialismen och dess m ilitan ta  
klasskam psparoller. Förkunnelsen  av sam förstånd och sam arbete i det sam
hälleliga arbetet var å andra sidan något som m an i dessa läger gärna lyssnade 
till. V ärnlund ville själv fram ställa Den heliga fam iljen som en objektiv sam 
hällsskildring, ett verk som in te  gav uttryck för några politiska ställnings
taganden (jmf. ovan s. 91). För sådana anspråk ger d ram at dålig t stöd. Det är 
tvärtom  obestridligen så a tt V ärnlund med Den heliga fam iljen själv väljer sida 
och på flera punk ter u ttrycker mycket bestäm da och partipo litisk t särskil
jande åsikter. När han i sin skildring  av Sverige 1931 u tpekar den revolutionära 
vänstern som ansvarig för den sam hälleliga ofreden, form ulerar han en up p 
fattn ing som förvisso in te var sann men som man i breda kretsar icke desto 
m indre gärna ställde sig bakom.

D ram aten, staten och förtroendekrisen
Det är alltså u tan  tvivel så att Den heliga fam iljen in te  bara är ett ’socialt’ u tan  
även ett politiskt dram a. Verket är ett inlägg i en politisk diskussion, en replik  
som föranledde instäm m anden från  några håll och genm älen från  andra. Det 
finns också skäl att försöka klarlägga några av de politiska sam anhangen kring 
uppförandet av V ärnlunds skådespel på D ram aten i februari 1932. Avsikten är 
här inte a tt granska de politiska sym- och an tipatierna  hos de i detta evenemang 
inblandade personerna, u tan  a tt försöka sätta in dram atenföreställn ingarna i 
ett vidare sam hälleligt sam m anhang. Resonem anget är i stora delar hypotetiskt 
och u tgår från  några g rund tankar i den m arxistiska statsteorin. Det anknyter 
därm ed också till den diskussion om förhållandet m ellan D ram atiska teatern  
och den svenska statsapparaten  som förts i ett föregående kapitel (ovan s. 43f).

” F inanskrisen  under som m aren och hösten 1931 kallas / — /  ofta en för
troendekris” , skriver E rnst Wigforss i sin debattskrift Den ekonom iska krisen 
(1931). Den världsom spännande depressionen med bl a produktionsstopp, u t
bredd arbetslöshet, sjunkande levnadsstandard som följd har, fortsätter han, 
m edfört a tt ” m an i vida kretsar är m era villig än föru t att lyssna till k ritik  av 
den rådande ekonom iska ordningen och a tt överväga m öjligheter till d ju p 
gående fö ränd ringar” . Den ekonom iska krisen är därför, hävdar Wigforss vida
re, också ” en kris för breda folklagers förtroende till det förhärskande ekono
miska system et” (s. 6).

W igforss’ antaganden är med all säkerhet inte ogrundade. Man kan också 
med goda skäl m isstänka att krisen även m inskade tilltron  till de statsm akter 
som bl a hade till uppgift a tt vaka över den sam hällsekonom iska utvecklingen. 
A ndra händelser under 1931 var ägnade att öka denna misstro. För stora grup
per av befolkningen kom u tan  tvivel ådalenhändelserna att ställa olika grenar 
av statsapparaten  i en tvivelaktig dager. Beslutet a tt sätta in m ilitära tru p p er i 
konflikten, liksom dessa truppers agerande, väckte stor och ingalunda oberätti-
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gad indignation  på många håll. Detsamm a gällde det rättsliga efterspelet till 
sam m andrabbningen och den debatt som händelserna utlöste. Ått kapten 
M esterton ådöm des åtta  dagars busarrest utan bevakning, m edan fyra arbetare 
från Ådalen straffades med sam m anlagt fjorton  m ånaders straffarbete och att 
sex ansvariga utgivare inom  A-pressen (för tidn ingarna Ny Dag, Storm klockan, 
N orrskensflam m an, Folkets Dagblad, B rand och Social-Demokraten) botades 
av dom ar på sam m anlagt 23 m ånaders fängelse, fram stod ingalunda för alla 
m edborgare som något bevis för rättsväsendets oväld och politiska neu tra lite t.8

Bland andra händelser som torde ha bidragit till att förtroendet för stats
m akterna rubbades kan vidare näm nas avslöjandet av den s k M unckska kåren 
på hösten 1931. D enna beväpnade hem liga skyddskår stod under kom m ando av 
understå thå lla ren  i Stockholm , generallö jtnant B ror Munck. Dess existens var 
känd av huvudstadens f d polism ästare Gustaf H årlem an och uppenbarligen 
även av förutvarande socialm inistern Jakob Pettersson. Avslöjandet gav kraf
tigt eko i riksdagen och i pressen. H ögerledaren Arvid L indm an tog kårens 
huvudm än i försvar och m enade att de givit prov på en prisvärd fosterländsk 
anda. K ritiken var så mycket hårdare från arbetarrörelsens talesm än, vilka dels 
fram höll att hem liga väpnade styrkor in te  kunde tolereras i ett rättssam hälle, 
dels hävdade a tt kårens existens visade a tt fascistiska idéer vunn it insteg i stats
apparaten .9

Om tillförsik ten  till den bestående sam hällsordningen m inskade under de ti
diga depressionsåren så berodde det alltså in te enbart på den ekonom iska k ri
sen och dess sociala följdverkningar. En serie händelser där staten och dess 
verkställande organ visade sig från en m indre tillta lande sida torde haft samma 
psykologiska effekt. K ritiken mot regeringen, diverse äm betsm än, m ilitären  
och domstolsväsendet anfördes av arbetarrörelsen , med störst tyngd och genom- 
slagskraft givetvis av landets största politiska parti, SAP. Borgerlighetens m öj
ligheter att återställa förtroendet för statsapparaten  och om m öjligt trappa ned 
de hårda politiska m otsättn ingarna var täm ligen ringa. Några andra medel för 
att råda bot på den ekonom iska nedgången än att låta de s k m arknadskrafter
na verka fritt erkändes in te av de borgerliga ekonom erna. K onjunk tu rkurvan  
fortsatte följaktligen att dala. U ppfattningen a tt staten borde föregå med gott 
exempel och visa stor återhållsam het med sina u tg ifter gjorde det om öjligt att 
med socialpolitiska reform er försöka m ildra krisens verkningar för den enskil
de.

Den borgerliga m inistären  och dess stöd trupper kunde därem ot möjligen 
förbättra  sitt något skam filade anseende genom intensifierad  ideologisk påver
kan. Det finns här inte m öjlighet att granska huruvida sam tliga s k ideologiska 
statsapparater — skolan, pressen, kyrkan etc. — utnyttjades för detta ända
m ål.10 Synfältet måste inskränkas till den visserligen begränsade, men ingalun
da betydelselösa del av den ku ltu re lla  ideologiska statsapparaten som heter 
D ram atiska teatern .

Som vi kunde konstatera i e tt föregående kapitel ansågs denna scen, främ st i 
borgerliga kretsar, in ta en särställning i det svenska teaterlivet på grund av dess 
ekonom iska och adm inistrativa anknytning till sta tsm akterna (jmf. ovan s.
43f). Vad som fram fördes på D ram aten befanns äga en speciell estetik, etisk el

ler politisk tyngd eftersom teatern  var en ” statsscen” och dess repertoarval in 
direk t sanktionerat av statsm akterna. Dess ledning uppbar, som en skribent 
form ulerade det 1928, ett speciellt ansvar för ”statens skydd” .

Flera, av de inb landade personerna säkerligen in te medvetet kalkylerade,
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politiska konsekvenser av beslutet a tt uppföra V ärnlunds skådespel på natio- 
nalscenen kan urskiljas.

Som bl a Ivan P auli i Social-Demokraten fram höll var p rem iären på Den 
heliga fam iljen  en m ärkesdag i teaterns historia. Det var näm ligen, som han 
med tillfredsställelse noterade, första gången som ett skådespel med motiv och 
handling häm tade ” u r svensk arbetarvärld  och svensk arbetarrörelse gick över 
dess t il jo r” . Möjligen uppfattade P auli detta som en seger för arbetarrörelsen . 
Liksom den tid igare lyckats bryta den borgerliga hegem onin inom  politiken, 
undervisningsväsendet, skön litte ra tu ren  etc. hade den nu också lyckats vinna 
insteg på landets främ sta scen. Evenem anget kan em ellertid  också tolkas på an 
nat sätt, näm ligen som ett försök från statens sida a tt tillbakavisa en del av den 
kritik  som rik ta ts mot den under 1931 års hetsiga politiska debatter. Enligt tra 
d itionellt borgerlig uppfattn ing  står staten över m otsättn ingarna i sam hället 
och utgör alltså en institu tion  där olika grupper möts och sam m anjäm kar sina 
intressen. S tatsapparatens agerande under åre t gav dock knappast syn för 
sägen. Tvärtom  kom det att ge stöd åt dem som företrädde åsikten att staten 
ingalunda var politiskt neu tra l u tan  istället utgjorde e tt in strum ent för borger
ligt klasstryck. I den krissituation  som rådde 1931—32 var det angeläget för 
staten och statsapparaten  att dem onstrera sin förm ent opolitiska karak tär och 
klassmässiga ojävighet. Så skedde alltså när D ram aten tog sig an V ärnlunds 
dram a. Genom att för en tid  låta p ro letariatet ta de tiljo r i besittn ing över vilka 
borgarklassen tidigare i stort sett härskat o inskränkt, visade staten sin vilja att 
understödja arbetarklassens ku ltu re lla  strävanden och att låta dess specifika 
livs- och samhällssyn komma till offentlighetens kännedom . Det är alltså med 
statsapparatens aktiva bistånd som pro letärförfa ttaren  V ärnlunds skildring  av 
arbetarrörelsens historia och aktuella problem  förs u t till publiken. Genom 
denna gest kom m er staten pro letariatet till mötes och ger därigenom  också 
prov på sin politiska neu tra lite t. Som isolerad företeelse kunde dram aten- 
uppförandet av Den heliga fam iljen förvisso in te  lösa statens to tala legitima- 
tionsproblem . Det blev em ellertid ett evenemang som väckte stor uppm ärksam 
het och som torde ha haft ett in te helt obetydligt propagandavärde.

Genom att sålunda räcka arbetarrörelsen  handen, a tt för att ögonblick låta 
den in ta tribunen , försöker staten också fullgöra en annan av dess uppgifter. 
Enligt m arxistisk uppfattn ing  har staten i ett klassam hälle funktionen a tt ver
ka sam m anhållande och sam m anjäm kande. För att de antagonistiska sam 
hällsklasserna med deras m otstridande ekonom iska intressen in te skall förin ta 
sig själva och sam hället i fruktlös kam p, är det nödvändigt, skriver exempelvis 
Friedrich Engels, ” med en m akt, som skenbart står över sam hället, som har att 
däm pa konflikten och hålla den inom  ’ordningens’ gränser” .11 Staten reglerar 
sam hällets jäm vikt främ st genom det politiska systemets uppbyggnad, genom 
lagstiftning på det ekonom iska om rådet etc., men även genom sina ideologiska 
instrum ent. För att upp rätthålla  den sam hälleliga balansen var det vid 30-talets 
början u r statens synpunkt angeläget att däm pa de häftiga klassm otsätt
ningarna. En sådan vilja kan anas bakom  satsningen på V ärnlunds dram a. 
Staten visar alltså sin oväld genom att låta pro letariatet kom m a till tals och in 
höstar härför också beröm , in te m inst från den reform istiska arbetarrörelsen . 
För staten torde V ärnlunds dram a även u r en annan aspekt ha varit ett läm p
ligt in strum ent för dessa strävanden. Verket ta r, som vi ovan kunnat kon
statera, ställn ing för en sam hällsutveckling i sam arbetets och sam förståndets 
tecken. Det påvisar existensen av klassm otsättningar i det svenska sam hället
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men ta la r för ett överbryggande av dessa. D ram at lyfter vidare fram  vissa för 
alla m änniskor gem ensamma problem , frågor om ensam het och gem enskap, liv 
och död, förtvivlan och förtröstan. D etta var en u r statens synpunkt politiskt 
tillta lande och prisvärd förkunnelse. Att den fördes fram  av en d ik tare u r arbe
tarklassen gjorde den så mycket mer välkom m en. E tt bä ttre  språkrör för klass- 
försoningssträvandena kunde knappast tänkas.

Iron isk t nog visar sig alltså V ärnlunds fö rfa ttarin ten tioner och statens sam 
hälleliga am bitioner här sam m anfalla. V ärnlund önskade, som vi ovan noterat, 
genom sina sk ild ringar av arbetarklassens liv skapa större förståelse för pro
letariatets sociala kam p och aspirationer för att därigenom  närm a borgar- och 
arbetarklasserna till varandra. Staten hade all anledning a tt ställa sig positiv 
till denna åstundan , depressionsåren 1931-32 m er än någonsin.
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Noter

INLEDNING

1. Sam tliga insceneringar av V ärnlunds dram er redovisas i N ordm ark, D., 
Rudolf V ärnlund. En bibliografi.

2. Se ex. Blom, T., Rudolf V ärnlund — arbetarklassens d ram atiker, Be- 
k lädnadsarbetaren n r 6 1943; H allsten, O., A rbetarrörelsens främ ste d ra
m atiker, M etallarbetaren n r 12 1954; samme förf:s R udolf V ärnlund — ar- 
betardik tningens främ ste dram atiker, M etallarbetaren n r 3 1958 och L und
berg, B. (sign. Arte.), Rudolf V ärn lund  — arbetarnas dram atiker, F rih e t n r 
5 1943.

3. En u tförligare förteckning av litte ra tu r  om V ärnlund läm nas i N ordm ark, 
D., a.a.

KAPITEL 1
1. V ärn lund  har själv berä tta t om sina uppväxtår i bl.a. Resa till H ornstu ll, 

StT 10.11.1928; Ligaliv ocb barnarbete , i H ågkom ster q$h livsintryck, saml. 
10, 1929; P resentation  av å tta  ex. V ärnlund, i A nsikten 1932 sam t i den 
otryckta självbiografin Rum som jag bott i.

V ärdefulla upplysningar om V ärnlunds biografi ges vidare i W ulff, H., 
Rudolf V ärnlunds d ik tn ing  t.o.m. 1931, otryckt lic.-avbandling.

2. Term er som pro letärförfa ttare , arbe tard ik tare , arbetarfö rfattare m.fl. an 
vänds här och i det följande som en gruppbeteckning i enlighet med u t
bildad praxis. Se vidare P leijel A., De pro letära motiven i Rudolf V ärn
lunds författarskap. En studie, otryckt lic.-avhandling, kapitel 2, not 3. 
Pleijels avhandling innehåller två huvudkapitel med separat paginering. I 
fortsättningen förkortas kapitel 1 med I, kapitel 2 med II.

3. Form uleringen är Sven Stolpes. Se vidare nedan not 27.
4. W ulff, H., a.a., s. 15.
5. H um anism en. Några synpunkter av Ivan O ljelund. S tudiekam raten  1919, 

n r 9.
6. Bäckström , K., A rbetarrörelsen i Sverige, andra boken, s. 254 ff.
7. Söderm alm sklubbens protokollsböcker för perioden 1918—1929, vilka 

skulle k u n n at ge besked, är dessvärre förkom na.
8. Se E tt anteckningsblock 1920, KB:s handskriftsavdelning. (KB:s ru b ri

cering är in te helt korrek t då blocket också innehåller noteringar från 
1921.)
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Flera delvis m otstridiga uppgifter om V ärnlunds politiska orientering  
under ungdom såren har läm nats i littera tu ren . Agneta P leijel har i sin 
ovan näm nda avhandling källk ritisk t granskat och värderat dessa. Jag har 
in te fu n n it anledning a tt korrigera hennes resu ltat (se P leijel, A., a.a., I. s. 
6ff),

Pleijels fram ställn ing bör dock kom pletteras med påpekandet a tt V ärn
lund  själv b idrag it till förvirringen genom att läm na uppgifter som u pp 
enbarligen är missvisande. I en in terv ju  i socialdem okratiska ungdom s
förbundets tid sk rift F rihe t n r 5 1943 fick han den ledande frågan ” när sym
patin  för den reform istiska arbetarrörelsen  väcktes” ? V ärnlund svarade: 

Den behövde inte väckas. Den fanns hela tiden ända från  barnsben. 
Visst tillhö rde jag  vänstersocialisterna, men det var ju  bara na tu rlig t 
att vara radikal när m an var ung. Men när testuggningens tid  började 
gick jag m in väg. Som skriben t gästspelade jag under den följande 
perioden hos Em il Manus i B rand, men någon anarkist var jag 
aldrig.

Bortsett från  svårigheterna att avgöra när enligt V ärnlunds m ening 
” testuggningens tid ” inföll, måste hans beskrivning ifrågasättas. Det finns 
flera belägg för att V ärnlund fram  mot m itten av 20-talet upprätthö ll kon
tak terna med kom m unistpartiet och m öjligen också hade sina sym patier 
där. Sannolikt har in terv jusituationen  gjort a tt V ärn lund , medvetet eller 
omedvetet, kom m it a tt förtiga detta.

I ett brev till Eyvind Johnson 17.4.1922 ta lar V ärnlund om sin ”utgång ur 
fö rbundet” . Den organisatoriska anknytningen till arbetarrörelsen  torde 
alltså ha upphört före ovan angivet datum . I ett brev från V ärnlund till 
F redrik  Ström  (28.6.1923) antyds att detta främ st skulle haft ekonom iska 
orsaker, d v s  att V ärnlund inte kunnat betala sina kontingenter.

9. Den 24.1.1922 skriver V ärn lund  till Johnson: ”Din syn på de sociala frågor
na kan jag väl in te dela och anarkism en hatar jag” . Jonnson var fram  till 
1924 organiserad i det anarkistiska Sverges Ungsocialistiska Parti.

10. Pleijel, A., a.a., I, s. 10.
11. M anuskriptet som har rub riken  ” ’B orgarku ltu r’ e ller ?” ingår i

KB:s handskriftsavdelning. Se vidare P ieijel, A., a.a, I, s. 14.
12. 17.4.1922. E jnar ” texas” Ljungberg, mest känd som ungsocialistisk agitator 

och skriftställare. O tto G rim lund  var åren 1921—1923 FDP:s redaktions
sekreterare. Observera a tt tidningens nam n från och med 1931 förkortades 
till Folkets Dagblad (FD).

13. Brev till F redrik  Ström 28.6.1923.
14. Jmf. P leijel, A., a.a., I, s. 12.
15. Se brev till V ärnlunds ungdomsvän C. J. B jörklund 9.6.1923.
16. 22.7. (1923). Om datering  se P leijel, A., a.a., I, s. 13.
17. Woodcock, G., A narkism en, s. 14 o 121. G uérin, D., A narkism en, s. 13 o

19ff. Om den antiparlam entariska trad itionen  i den svenska ungsocia
lismen se Fernström , K., Ungsocialismen, s. 106, 164, 249 och 346.

18. Som ett nytt skott på en gammal gren och som rotad  i allm änm änskliga 
behov fram träder också socialismen i en dagboksanteckning från 1926: 
”Socialismen är filosofiskt b lo tt en m anifestation av den allm änna strävan, 
att nå försoning med det religiösa inom  m änniskan — ett nytt u ttryck  för* 
Spinozas panteism , H artm ans all-enhet, mystikens världssjäl” .

I en privat anteckning 15.1.1924 hävdar V ärnlund att han ”av födsel och
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självuppfostran är anarkist, egen och oberoende, en männsko-, samhälls- 
och sam m anslutningsfiende” . ingenting  tyder dock på att V ärnlunds sym
pati för anarkism en skulle ha blivit bestående eller varit särskilt d ju p 
gående. U ppenbarligen var dock V ärnlund förtrogen med åtm instone någ
ra av anarkism ens källskrifter. Max S tirner näm ns vid nam n i en dagboks
anteckning redan 1922 och citeras i rom anen V andrare till in te t (s. 195). 
S tirnerska tankegångar kan också spåras i detta verk (jmf. W ulff, H., a.a., s. 
65ff). S tirners mest kända arbete, Den ende och hans egendom, ingår i 
V ärnlunds efterläm nade boksamling.

19. Zennström , P-O., K lasskampen 1917—1939, s. 104ff.
20. P leijel, A., a.a. I, s. 30 resp. II s. 19ff. T ill P leijels fram ställn ing kan läggas

att V ärnlunds båda novellsam lingar ägnades uppskattande recensioner i 
Clarté, n r 4 1924, sign. A.(rnold) L .(jungdal) och n r 7 1925, sign. F .(redrik)
S.(tröm). Dessa och följande signaturer har tolkats med h jä lp  av Anders
son, P., Pseudonym register sam t Publicistklubbens p o rträ ttm atrik la r 1924 
och 1936.

21. Se vidare P leijel, A., a.a. I, s. 31ff.
22. Ib id ., II, s. 21ff.
23. Ibid., II, s. 49ff et passim.
24. Cit. från E rdm anns ree av Förbrytare (NDA 5.11.1928) resp. De frias bojor

(NDA 21.10.1931). Se vidare P leijel, A., a.a. II, s. 62ff.
25. Om m otsättn ingarna m ellan V ärnlund och Bonniers förlag under 20-talets 

senare del se Pleijel, A., a.a. II, s. 36 inkl not 46.
26. Agneta P leijel har ingående studerat m otsättn ingarna mellan V ärnlund 

och Stolpe. Se a.a., II, s. 69ff.
27. Avgudadyrkan eller sunt förnuft, Våra Nöjen n r 32, 1927.
28. E tt översiktligt referat av debatten mellan ’akadem iker’ och ’p ro le tärer’ ges 

i P leijel, A., a.a., II s. 71ff.

29. Bonniers Veckotidning n r 35 1927. O m tryckt i Mellan tvenne världar. Ru
dolf V ärnlund i kultu rdebatten . I urval av Ester och Holger V ärnlund (i 
fortsättningen förkortad MTV) s. 53—57.

30. 1.10.1927. V ärnlund syftar sannolikt på Anna Stina Pripps nedgörande 
recension av hans rom an Ung fröken under rubriken  S m utslitte ra tu r, FDP 
1.10.1927.

31. Håll för näsorna! Våra Nöjen n r 42 1927. E tt liknande utfall men nu enbart 
r ik ta t mot kom m unistpartiet gör V ärnlund i brev till Johnson 17.9.1927. 
Jm f. nedan s. 158.

32. Se Pleijel, A., a.a., I, s. 36ff och II, s. 33ff.
33. 27.3.1928. Om kontak terna mellan V ärnlund, Asklund och K jellgren, se 

P leijel, A., a.a., II, s. 103, not 4.
34. 30.4.1928. Leo (Fast) är nam net på huvudpersonen i V ärnlunds rom an 

V andrare till in te t från 1926. Ivar B rink hör hem m a i rom anen Upproret 
(1927). Jmf. brev till Asklund 15.6.1928.

35. Referenserna till Bergson finns bl a i uppsatserna Om dikten och b ildning
en, SocD. 20.7.1928 och i P role tärd ik tarens problem , Fönstret n r 12, 1930 
(MTV s. 73—79) Jmf. P leijel, A., a.a. I, s. 57f. Russell figurerar i den sist
näm nda artikeln , dessutom i Brev om världens lyckligaste m änniska. StT
19.4.1931 (MTV s. 87—91) Den sociaja d ikten, StT. 2.8.1931 (MTV s. 92—98) 
och i Rom anskriveri och idéer, StT. 15.11.1931. T ill Adler och Freud hän
visas i H åll för näsorna! och P ro le tärd ik tarens problem . De psykoanaly
tiska tankegångarna in ta r vidare en fram trädande plats i Esteticism , in 
dividualism  och social d ik t, StT. 17.5.1931. Jm f P leijel, A., a.a., I, not 105.
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36. Om socialdem okratins utveckling under 20-talet, se T ingsten, H., Den 
svenska socialdem okratins idéutveckling, del 1, s. 277f.

37. Ibid. C itat från det osignerade företalet i Socialismens psykologi.
38. Se Engbergs broschyr K arl Marx eller H endrik  de M an?, 1929.
39. 30.4.1928. V ärnlund torde alltså haft sin första läskontakt med de Man på 

våren 1928. Om V ärnlunds beundran  för de Man och hans ” pojkars” k ritis
ka inställn ing till denne tänkare v ittnar e tt kåseri av E rik  Asklund. Ask
lund berä ttar här om sitt och Josef K jellgrens besök hos V ärnlund på ett 
lantställe i D alarna. Det heter bl.a.: ”E fter en anim erad diskussion om de 
Mans bok: ’Socialismens psykologi’ med vår gode vän, där vi unga tram pa
de de Man under fo tterna och vår gode, äldre vän hängde om halsen på ho- 
nom, gick vi u t för a tt se S iljan” (De h u n d ra  idyllernas väg. Storm klockan
19.7.1928).

40. Bl. a. i uppsatserna P ro le tärd ik tarens problem , Den sociala dikten och i 
K u ltu rdenatt eller prim itiv ite t, SocD. 20.11.1931 (MTV s. 99—105).

41. T ingsten, H., a.a., del 1, s. 294ff. Cit. s. 295f.
42. Casparsson, R., LO under fem årtionden  (Casparsson 1951), del II, s. 140ff. 

Jm f. H ultén , G., A rbetsrätt och klassherravälde, s. 129ff.
43. P ro le tärd ik tarens problem .
44. A rbetarklassen och den nya dik ten , Fönstret n r  39 1931. Se även L jungdals 

inlägg i A rbetaren 19.11.1931, F ria spalten.
45. I Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning, där försett med på

skriften ’O daterat fragm ent’. A rket hör dock med stor sannolikhet sam m an 
med brev 20.5.1931.

46. D ebatten har behandlats av bl a K jell Espm ark i Livsdyrkaren A rtu r L und
kvist, s. 98f och av Ragnar Matsson i Svenskt 30-tal. Krisen och litte ra tu ren , 
s. 63ff.

47. Jmf. P leijel, A., a.a., I, s. 42.
48. E nkät med rubriken  ’B usrom antik  — litte rä rt snobberi.’ Förutom  V ärn

lund u tta lade sig G unnar Sundqvist, studieledare i Sveriges kyrkliga b ild
ningsförbund sam t fröken G ertrud Aulén, Sigtunastiftelsen.

övriga inlägg i ”busrom antik-debatten” .
FD 13.11.1931 (interviu  med Nerman).
FD 27.11.1931 (M auritz A splund, En ”arb e tard ik ta re” ).
DN 14.11.1931 (u ttalanden av N erm an, Sten Selander, Ingeborg B jörklund, 
Rickard Lindström  och M argit Palm aer).
SvD 15.11.1931 (Erik L indorm  kom m enterar Nerm ans uttalanden).
StT 30.11.1931 (H erbert Grevenius).
Fönstret n r 40 1931 (Gustav Sandgren).

49. Pressreferat i DN, SocD och A rbetaren 25.11.1931.
50. E tt m anuskrip t rubricerat som Föredraget finns bevarat i KB:s hand

skriftsavdelning (Vf 233m 3:5). En jäm förelse mellan detta och tidn ing
arnas referat från m ötet gör det högst sannolik t att m anuskrip tet utgjorde 
underlaget för V ärnlunds inledningsanförande. M anuskriptet betecknas i 
fortsättningen Föredraget.

51. Se ex. Espm ark, K., a.a., s. 93 med not 25.
52. Ib id  s. 87f.
53. P leijel, A., a.a., I. s. 56f. V ärnlund kunde dock inte solidarisera sig med m a

nifestet ’G röna v iljo r’ som bildade upptak ten  till B rands littera tu rsida  och 
som torde ha u tarbetats av A rtu r Lundkvist och Carl-Emil Englund. M ani
festet ingick i B rand n r 15 1930. V ärnlund hade tydligen lovat m edverka i 
den p lanerade litteraturavdelningen. Hans nam n näm ns i alla händelser 
b lana en rad andra tilltän k ta  bidragsgivare. I ett brev till Brands redaktör
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C. J. B jörk lund  11.4.1930 fö rk larar han em ellertid: ”då jag speglar mig i 
Brands litte rära  ’fö rk laringar’ finner iat mig själv grå och konservativ; och 
jag är alldeles för finkänslig för a tt vilja delta i en kör där jag skulle bli ett 
m issljud!” Jm f Espm ark, K. a.a., s. 47f.

54. Espm ark, K., a.a., s. 98. Holm, I., H arry M artinson. Myter, m ålningar, m ot
iv., s. 84. Kvart, G., A rbetsglädje och gem enskapstro., s. 40.

55. P leijel, A,, M odernism vid skiljevägen. O rd & Bild, n r 1—2 1972, s. 14,
56. Se Jan  Stenkvists analys av A rnold Ljungdals estetik i Arnold Ljungdal, 

C larté och tjugotalet, spec. s. 131ff.
57. Dessa kritikers litte ra tu ru p p fa ttn in g  har mig veterligen in te  ägnats någon 

utförlig  undersökning. Vissa upplysningar ges dock i Stenkvist, J., a.a., (sid
hänvisningar enligt personregister) och i Holm , I., a.a., s. 85f (om Beyer).

58. Espm ark, K., a.a., s. 91f.
59. K ennerström , B., Mellan två in ternationaler. Socialistiska P artie t

1929—1937, s. 9 ff o. 23 ff.
60. Holm , I., a.a., s. 89.
61. Espm ark, K., a.a., s. 99.
62. Jmf. Den in ternationelle  proletären  i dikten, Fönstret, n r 15 1930 (MTV s. 

80—86): ” h an /p ro le tä re n / är en revolutionär, icke b lo tt politisk t / — /  
u tan  även, och fram förallt, i fråga om livsföringen och etiken ’ (MTV s. 81).

63. P ro le tärd ik tarens problem , cit. MTV s. 73.
64. A rbetarnas d ik tare, SocD. 11.7.1930.

65. Ibid.
66. Vi ’p ro le tä rer’ i littera tu ren , cit. MTV s. 57.
67. Om dikten och bildningen.
68. A rbetarnas d ik tare resp. Den sociala dikten.
69. P leijel, A., a.a., II, s. 52 ff.
70. T erm erna politisk och k u ltu re ll offentlighet används här ten tativ t men i 

huvudsaklig överensstämmelse med den betydelse de har i Jürgen H aber
mas’ Borgerlig offentlighet.

71. Å kerstedt, J., Den litterate  arbetaren , s. 80ff. Jm f. P leijel, A., a.a., I, s. 22ff 
sam t ovan s. 13.

72. K ulturarv  och ku ltu rarbe te , cit. efter W adbo, M., ABF: från ku ltu rkam p 
till ku ltu rkonsum tion , Ord & Bild n r 3 1972, s. 118. Försöken a tt u tro ta  
” klassprägeln, de klassbundna fixa ( = m arxistiska) idéerna och ersätta dem 
med hum anistiska” präglade enligt Ivar L jungquist Torsten Fogelqvists 
(lärare och rektor via Brunnsviks tolkhögskola 1908—1918) litterära  k ritik  
i Dagens Nyheter (1919—1941). L jungquist anser sig vidare u r Fogelqvists 
recensioner kunna utläsa avsikten att ” åstadkom m a sam förståna mellan 
pro letärfö rfa tta rna och den borgerliga publiken. Den senare anim erades 
a tt fördom sfritt ta reda på det goaa, som spirade upp u r arbetarjo rden . Och 
de röda skriben terna manades a tt kuva sina klasslidelser” (L jungquist, I., 
Torsten Fogelqvist som D N -m edarbetare, i Ur Dagens Nyheters historia, 3,
2. 124ff).

73. Esteticism, individualism  och social dikt.
74. Den sociala dikten. Cit. MTV s. 96. Term en ’livskrets’ är en nybildning av 

V ärnlund och skall fattas som analogt med begreppet ’k u ltu rk re ts’. Jm f 
MTV s. 94.

75. Esteticism  I likhet med bl a Lundkvist och K jellgren intresserade sig
alltså V ärnlund för de ”kollektivistiska” ström ningarna i tiden. F örhållan
det m ellan individ och kollektiv är ett tem a som ofta behandlas i hans d ik t
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ning, vilket har påpekats av bl a Åke R unnquist i hans A rbetarskildrare. 
Från  H edenvind till F ridell, s. 93ff, Stig Carlson i efterskriften till Rudolf 
V ärnlund, S krifter i urval, del I s. 321 och W ulff, H ., a.a., s. 86f o 104.

I artikeln  Rom anskriveri och idéer fram håller också V ärnlund själv a tt 
han i sina tid igare rom aner U pproret, Förbrytare och De frias bojor ” för
sökt karakterisera något som in te är någon tiasidé i pressen men en levande 
verklighet, en problem - och ödesskapande verklighet, för m änniskorna: de 
individualistiska och kollektivistiska m otivkrafterna inom  individen och 
m öjligheten a tt sam m ansm älta dem  till en enhet, en ny moralföre- 
ställning, som tillstäd jer jagbejakelse u tan  att ink räk ta  på duets lika rä t t” . 
Jm f. Espm ark, K., a.a., s. l l l f  och Kvart, G., a.a., s. 84ff.

76. Denna uppfattn ing  kom m er till u ttryck i Föredraget men finns k lart for
m ulerad redan i Håll för näsorna!, 1927.

77. Cit. G. Tannefors, StT. 3.5.1931.

KAPITEL 2

1. Se exempelvis Engel, P. G. & Janzon, L., Sju decennier. Svensk teater u n 
der 1900-talet, s. 38ff; Beijer, A., D ram atik  och teater, s. 22ff och Bergm an, 
G. M., Den m oderna teaterns genom brott 1890—1925, s. 503ff. Teaterns 
ekonom iska krisläge d iskuteras i Engel & Janzon sam t m er u tförlig t i 
Svensk teater: s tru k tu rfö ränd ringar och organisation 1900—1970, s. 23ff.

2. Tal vid b ildandet av D alarnas länskom m itté av Skådebanan 1926, tryckt i 
Skådebanans årsbok 1927—1928, s. 5ff.

3. C itat signaturen  R. C. i A rbetaren 14.9.1925 (rec.av Gas). Jmf. ex. sign. -lex 
(Arvid Axelsson, NDA 13.9.1925), H inke Bergegren i FDP 21.9.1927 (ree. av 
Sonja), T ure Ner man i sam m a tidn ing  26.9.1930 (ree. av Storken) och Ar
nold L jungdal SocD. 14.8.1926.

4. C itat Agne Beijer i StD. 11.3.1928 (ree. H oppla, vi lever!) resp. A rthu r Eng- 
berg, A ndra kam m arens protokoll (AK) 1928, n r 30, s. 29.

5. Första citat — Lindberg, P ., Teatern  som ku ltu rfak to r, S tudiekam raten  n r 
23—24 1926, s. 16 — andra och tred je L indberg, P ., K onserthusteatern , Or- 
feus, novem ber 1926, s. 95.

6. Folkets teater och arbetarnas, om tryckt i L jungdal, A., K ulturen  i fara, 
1927, s. 40—45.

7. W iberg, K., K onserthusteatern , s. 68ff

8. SvD 12.3.1927. Att L indberg med denna form ulering skulle åsyfta Bo Berg
man i DN, vilket bl a H erbert Grevenius hävdat, är m indre sannolikt. Berg
man ställde sig visserligen avvisande till K onserthusteatern. L iberala 
Dagens Nyheter kunde dock knappast anses höra till ”de ledande vänster
tidn ingarna” i landet. Jm f. Grevenius, H., Den stora folkteatern, i En bok 
om Per L indberg, s. 117.

9. Jm f. Szondi, P., Theorie des m odernen Dramas, s. 87f. Shaw spelades täm li
gen flitigt i Stockholm under den aktuella tidsperioden. D ram aten upp 
förde 1925 Sankta Johanna och ödets  m an (The m an of destiny), 1928 Pyg
m alion och 1931 K arusellen (The apple cart). Candida iscensattes 1928 på 
Oscarsteatern.

150



10. Enligt D ram atiska teaterns m atrikel över inläm nade svenska orig inal
pjäser mottogs G revenius’ d ram a redan 7.9.1926, d v s  drygt e tt år före pre
m iären. Enligt samma källa hade Grevenius tidigare uppvaktat teatern  
med två pjäser, näm ligen Det skym m er (11.2.1923) och Vardag (19.9.1923).

11. Övriga ree.: B. Bergm an (DN), Göran L indblad (NDA), Johan Danielsson 
(SocD.), H. Bergegren (FDP) och A. Beijer (StD); sam tliga 21.9.1927.

12. D enna och följande uppgifter om antalet givna föreställningar är häm tade 
u r D rottningsholm s teaterm useum s repertoarförteckning.

13. Se ex. Betänkande i abortfrågan avgivet av 1941 års befolkningsutredning,

Fosterfördrivningsfrågan behandlades också i F riedrich Wolfs Cyanka- 
lium  (Nya in tim a teatern  1931), ett dram a som dock togs m indre väl emot 
av kritiken. Se ree. av Kjell Ström berg i StD, H arry Borglund i SocD., Karl 
Fernström  i A rbetaren och H inke Bergegren i FD; sam tliga 14.1.1931.

14. Sam tliga recensioner 26.9.1930.

15. Recensioner i stockholm spressen:

16. Jmf. K ändler, K., D ram a und Klassenkampf, s. 47f (Gas), 274ff (Hoppla, 
wir leben!) och 352f (Der Dreigroschenoper). Hoppla, vi lever! gavs också 
på Lorensbergsteatern 1928 i regi av Torsten H am m arén. K om editeaterns 
iscensättning av Tolvskillingsoperan recenserades i stockholm stid
ningarna 3.11.1929.

Gas och Tolvskillingsoperan gavs också u t i svensk översättning 1925 
resp. 1929. Y tterligare ett par skådespel som kan föras till kategorin sam- 
hällsdram atik  kom under den aktuella tidsperioden u t på svenska, näm li
gen Upton Sinclairs Sjungande fängelsefåglar 1929 och G erhard  H aup t
m anns Vävarna 1930.

E tt stort antal agitations- och klasskam psdram er publicerades också i 
kom m unisttidn ingarna Folkets Dagblad (Politiken) och Storm klockan 
samt i bokförlaget Fram s serie A rbetardram atik . Om dessa se P leijel, A., 
Blå Blusar och Röda Raketer, O rd & Bild, n r 2 1969, s. 87 o. 98 samt F lorin , 
M., Blå Blusen, s. 30ff.

17. AK 1928, n r 30, s. 28f.

18. FK 1928, n r 27, s. 104.

19. Ibid. s. 95.

20. Jm f. B järlund , E., Föreningen A rbetarku ltu r 1926—32. Arkiv för stud ier i 
arbetarrörelsens h istoria, s. 65.

21. Se också K jellgren, J. L junglund som revolutionär reklam m akare, S torm 
klockan 11.10.1928 och A rbetaren 3.10.1928 (Hoppla, är L junglund  sjuk?).

22. W ettergrens kom m uniké ägnades en ironisk kom m entar i NDA 2.10.1928.

s. 13ff.

9 till 6 
Statister 
Vid 37:e gatan 
D iktatorn

20. 9.1931 
6. 9.1931 

29.11.1929 
6. 5.1928
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23. Om den borgerliga statsuppfattn ingen se B jörklund, S., Politisk teori, s. 
69ff. Jm f. också Dahlkvist, M., S taten, socialdem okratin och socialismen, s. 
92ff o 109ff.

24. Om term en ”nattväk tarsta t” se Haberm as, J., Borgerlig offentlighet, s. 134, 
not 6.

25. Om m arxistisk statsteori, se exmpelvis Dencik, P. m fl., Marxismens politis
ka ekonom i — en in troduk tion , s. 115ff.

26. Referat av m ötet i SocD. och A rbetaren 15.4.1931. Beyers inlägg återgavs i 
förkortad form  i B rand n r 20 1931.

27. M ännen vid fronten var den svenska tite ln  på R. C. Sherriffs Journey’s end 
då det uppfördes på O scarsteatern 1929. Samma år uppfördes dram at också 
på Hälsingborgs stadsteater, då under tite ln  Resans slut.

28. von H orn återkom  senare under åre t med ytterligare en artikel i äm net, 
Tendens och teater, SocD. 27.11.1931.

29. SocD 17.6. I program rådet invaldes G unnar M almberg, Skådebanans d irek 
tör, och i arbetsutskottet M auritz Andersson, A.B.F.:s riksstudieledare. 
ATK ägnades en kom m entar i StD 16.6.1931. T idningen var visserligen po
sitivt inställd  til kom m itténs föreslagna uppgifter, men fram höll a tt dess 
verksam het in te enbart borde inrik tas på arbetarklassen: ”Vad Stockholm 
kännbart saknar är ju st en stor folklig scen i detta ords bästa bem ärkelse. /- 
- -/ Det förefaller därem ot in te  nödvändigt att en dylik scen isoleras som en 
arbetarnas egen tillhörighet. Det finns inom  alla sam hällslager en publik , 
för vilken teatern  är m era än en beskedlig förströelse för stunden och för 
vilken b iljettp riset liksom för arbe tarpub liken  spelar en stor ro ll” . Jm f 
också DN 17.6.1931.

30. Festligheterna anm äldes och refererades u tförlig t i bl a SocD 12.8., 14.8., 
16.8. och 17.8.1931. Referat av Lindbergs tal infördes i SocD och A rbetaren 
17.8.1931. I något o likartade versioner publicerades det också i Brand n r 38 
1931 (Social teater) och i A rbetarkalendern  1931, s. 99—102 (Den sociala 
teatern). Se även L indberg, P., Folkteatern , s. 17—21.

31. Uppgiften läm nas av Nils Beyer i Fönstret n r 11, 1932, s. 11.

32. P ub likenkäter var ett täm ligen ofta förekom m ande inslag på dagstidning
arnas teatersidor i början  av 30-talet. Det är därför svårt a tt veta vilka som 
tillkom m it på ATK:s in itiativ  och vilka som är resu ltat av redaktionernas 
egna ansträngningar. Sannolikt stod ATK för följande:
Om Statister —

SocD. 12.9.1931 med svar av Arnold L jungdal, G unnar 
M almberg, Karl Stålbärj (om budsm an i Stockholms FCO) 
och B erhard Greitz (tidskriften Fönstrets redaktör). 
A rbetaren 12.9.1931 med svar om de ovan näm nda plus 
F redrik  Ström , C. J. B jörklund, Ragnar Johanson och Erik 
Ohman.

Om 9 till 6 —
SocD. 7.10.1931 med svar av stadsfullm äktigeledam öterna 
Ruth Gustafson, Bertil Eriksson, C. W. Andersson, musi-
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kern  och kom ponisten A nnita (Annika?) B jörk lund  samt 
författaren  C-E. Englund.

Om skom akarkaptenen från 
Köpenick —

SocD. 24.10.1931 med svar av Eyvind Johnson, Vilhelm  Mo
berg, A rtu r Lundkvist, Rudolf V ärn lund , F ilip  Ström  (ordf. 
i M urarnas fackförbund) och Victor Ek (ledam ot av Stock
holms stadsfullm äktige).
A rbetaren 12.11.1931 med svar av m etallarbetaren  Eric 
Sandberg, redaktör Em il Manus, F redrik  Ström , m ålaren 
Rudolf B erner, John  Öster och stud ieinstruk tö r Olaus P. 
Öster.

En artikel om Statister, signerad C. J. B jörk lund , publicerades i A rbetaren 
2.9.1931; en annan  om Skom akarkaptenen. . . av Nils Beyer i samma tid 
ning 22.10.1931.
Se också nedan s. 170.

33. Fönstret n r 10—14, 1932.

34. Brev till avhandlingsförfattaren 29.6.1977.

35. I ett brev till Johnson 27.3.1928 berä ttar V ärn lund  att han läst G revenius’ 
Sonja och avger följande omdöme: ” Skräp; omoget, ta fa tt, en sm ula väl
m ent bara” . Jm f. dock NDA 4.2.1932 (’Lycklig dram atiker. . .’).

På senhösten 1929 besökte Hagar Olsson Stockholm och höll då ett före
drag om dram atikens sociala funktion (Jmf. F ridell, L., Hagar Olsson och 
den nya teatern , s. 75 med not 2). V ärnlund fanns bland åhörarna men lät 
sig inte im poneras. För Johnson b erä ttar han, att han varit på ”andakts
stu n d ” på Stockholms högskola:

H agar Olsson, finländskan, lade u t ku lturrelig ionens text för den 
sam ling av koryféer som nu trängs kring parnassens nedersta trap p 
steg. Känslosvamm el, hektisk m odärnitetsjakt, nyreligiositet, nu tids
rom antik  serverat med den färskaste mystikens obegripligaste fraser 
och långa tuggum m iram sor av sterila fraser! (brev 28.11.1929)

36. Om datering  se Ljungdal, A., Oavslutat p o rträ tt, s. 259. Stycket in läm nat på 
D ram aten 11.3.1923.

37 Stenkvist, J., a.a., s. 60.

38. Fridell, L., a.a., och Svensson, H., Hagar Olsson och 30-talets idévärld, i 
Ideas and ideologies in Scandinavian litera tu re  since the first world war, s. 
301—316.

39. N erm an, T., Clarté. En studie i studentpolitik , s. 132.

40. Om den tidiga arbe tard ram atiken  se Estreen, R., A rbetarna och teatern , 
och Uhlén, A., A rbetardiktn ingens p ion järperiod 1885— 1909.

41. Om Koch som dram atiker se G ranlid , H., M artin Koch och arbetarskild- 
ringen, s. 186f. Sandgren publicerade en kort antireligiös pjäs, Y ttersta do
men, i S torm klockan n r 5 1928, agitationsstyckena Kämpa, lär! i Sverges 
K om m unistiska U ngdom sförbunds K lubbisten n r 4 1929 och Röd gryning i
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Storm klockan 27.9 och 11.10.1929. Mellan åren 1929—1932 skrev också 
Sandgren fem kortare stycken för NTO:s teaterbib lio tek  (Ny ungdom , 
1929; Vid skiljevägen, 1930; Fam iljen P hil och ö d ets  dag, 1931 sam t En spe
fågel, 1932). T ill denna trad ition  bör möjligen också E rik  Lindorm s kome
d ier och lustspel föras, ex. Moloch, 1926; Rötm ånad 1928, Röda dagen (o- 
tryckt) 1929 och Krasch (otryckt) 1930.

42. Tua Ström , född Eriksson, var do tter till P ehr Eriksson, en av den svenska 
socialdem okratins p ion järer och m er ansedda publicister, och hans maka 
Axelina Berggren. Tua Eriksson ingick 1905 äktenskap med F redrik  Ström. 
Hennes första tryckta arbete är film novellen B arnhusbarnet (1926). I Tua 
Ströms litte rära  kvarlåtenskap ingår bl a skådespelet S tarkare än lagen, 
u ta rbe ta t tillsam m ans med teaterledaren Mathey Schischkin på grundval 
av Ströms ’film skådespel’ med samma nam n (se brev från  Schischkin till 
Tua Ström  16.10.1930). Schischkin gjorde sig i Sverige känd som en ivrig 
förespråkare för talkörsdram at (jm f F lorin , M., a.a., s. 143ff). K örinslagen i 
Ströms dram a H ju le t to rde vara ett resultat av påverkan från Schischkin.

S tarkare än lagen uppfördes av Schischkin och scensällskapet Fåglarna 
ett antal gånger som m aren och hösten 1931. D ram at sk ild rar dragkam pen 
om ett stycke jo rd  m ellan en despotisk b rukspatron  och bondefam iljen 
Svärd. T ill fam iljen Svärds h jälp  kom m er arbe tarna  på ett närbeläget 
bruk , vilka går i strejk  för att sätta press på brukspatronen. Stycket är ett 
lovtal till den svenske bonden och betonar betydelsen av enighet m ellan a r
betare och bönder.

Ny lösen. E tt skådespel om en m an, som hade en genius.,utspelas i ett in te 
nam ngivet europeiskt land någon gång efter världskriget. D ram at, som på 
många sätt ger ett sp littra t intryck, har pacifistisk tendens men uttrycker 
också tvivel på den sociala revoltens värde och m öjligheter.

43. Om dram ats datering  säger fö rfattarinnan  själv: ” ’H ju le t’ skrev jag under 
intryck av depressionen, när guldm yntfoten togs bort, ja , då den värsta 
krisstäm ning rådde” (AB 31.3.1934). I S torbritann iens efterföljd frångick 
Sverige guldm yntfoten i septem ber 1931.

44. En sum m arisk översikt över debatten kring den svenska socialdem okratin 
och ödestron läm nas av M illbourn, I., Myten om ödestron, O rd & Bild, n r 8 
1976, s. 476f.

45. Jmf. H olm gren, O., P ro le tä rlitte ra tu r eller litte ra tu rp ro le tä rer? , Ord & 
Bild n r 4—5 1976, s. 203 och Ström , F., A rbetard ik t i kam ptid, s. 60f. Det 
kanske tydligaste exemplet på katastrofteorins renässans under de
pressionsåren är Georg Brantings ta l vid Södra Bantorget, Stockholm ,
15.6.1931 (referat av talet i SocD. följande dag). B ran ting  y ttrade bl a:

Tro mig, m edborgare, aldrig  h ar någon ta lat i en allvarligare stund än 
denna, och jag säger er, a tt finns det ännu  något hopp för vårt land 
och folk, då skall det ligga däri a tt vi icke störtas ned i den stora eko
nom iska, sociala och politiska häxkittel, som E uropa av i dag är, då 
skall det ligga däri a tt vi med en våldsam ansträngning lyckas hålla 
oss i periferin , u tanför det stora sam m anbro ttet / — / i  en tid , då det 
borgerliga sam hället börjat sin dödskam p, säga vi med större tillfö r
sikt än någonsin: leve socialismen, för m änsklighetens skull!

46. Recensioner av den tryckta utgåvan av H ju le t: SocD. 26.11.1931 (Ivan P au 
li), SvD. 20.2.1932 (Anders Ö sterling), Fönstret n r 5 1932 (Helm er G rund
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ström ), DN 27.11.1931 (Bo Bergm an) och Scenen n r 22—23 1931 (Gösta M. 
Bergman).

D ram at inköptes av A .B.F.:s teaterkom m itté och uppfördes bl a av 
A.B.F.is teatercirkel i K iruna 1933 (N orrländska Socialdem okraten 
27.1.1933) och av en am atörgrupp under ledning av Adèle C rim aurt på 
Folkteatern i Stockholm  1934 (ree. SocD. 28.3., NDA 27.3., GHT 28.3 och Ny 
Dag 28.3.1934).

47. L iknande översik tsartik lar över det nya svenska sociala d ram at, kom 
pletterade med in ternationella  jäm förelser, publicerade Bergm an i D ram a
tens program blad till Den heliga fam iljen sam t i Skådebanans årsbok 
1932—1933, s. 3—7.

KAPITEL 3
1. Utöver de ungdom sdram er som kom m enteras i den följande fram ställ

ningen har ytterligare ett antal existerat. I e tt brev till Johnson 1.10.1922 
berä tta r V ärn lund  att han skriv it en hel serie satiriska kom edier med t i t 
larna N arren, Den gråklädde (dem okraten), Det offentliga livet och Män. 
N arren betecknar V ärnlund som den ”första sak man skrivit för tea te rn ” . 
M agdalena, i D ram atiska teaterns m atrikel betecknad som ett ” rom antiskt 
tidsd ram a” , granskades av Bo Bergm an 23.11.1923. Inga ytterligare upplys
ningar om stycket ges i bevarat handskriftsm aterial. Detsamm a gäller H err 
M artins hum or (Bergmans lek törsu tlå tande daterat 21.3.1924) och D rift 
j(24.8.1924). En kronologisk förteckning över V ärnlunds ungdom sdram atik 
med ungefärliga, och i några fall antagna, dateringar ser u t som följer:

1. Giftesgården Sommaren 1920 m anus: KB
2. N arren hösten 1922
3. Den gråklädde (demo

kraten)
99

4. Det offentliga livet ’>'>

5. Män 99

6. Krig 99 m anus: GUB
7. Modern 99

8. Den m oderne Faust I 99

9. M oderna m änniskor vintern  1923
10. Den stora festen våren 1923 manus: E. V ärnlund
11. V ärldsnatt
12. M örker m anus: E. V ärnlund
13. Öknen hösten 1923
14. Livsskuld 99

15. Magdalena 99

16. En kvinnas harem — ” —
17. Jordbunden 99

18. H err M artins hum or våren 1924
19. Revolutionens dag 99 uppförd ju li 1924 och 

sept. 1927

155



20. G rotte 1924 tryckt i Storm klockan 1924
21. Orostid 1924 ii
22. D rift hösten 1924
23. Den uppståndne m anus: GUB
24. Den hängde och repet I som m aren 1926
25. H ägerm ans b ro tt n m anus: E. V ärnlund

uppförd som aren 1930
26. Den m oderne Faust II 1928 m anus: E. V ärnlund
27. Den hängde och repet II
28. Den oföddes historia våren 1930 m anus: T eaterhistoriska
29. Föräldraskolan 1930 museet i Göteborg

Av Radioteaterns chef P er L indberg ombads V ärnlund 1929 läm na bi-
drag till det nya mediet. V ärnlund fann det vara en ” kuriös beställn ing” 
och visade mycket ringa entusiasm  för uppgiften (se brev till Johnson 
6.6.1929). 1930 läm nade han dock en in te alltför om sorgsfullt u ta rbe tad  ko
medi, De förrym da fångarna, samt en dram atisering  av ett parti från hans 
rom an U pproret till Lindberg. Y tterligare ett par kom edier, V ittnesm ål i 
ju n in a tten  och V ärldsteater, tillkom  under 1931. En fullständig förteck
ning över V ärnlunds produktion för R adioteatern läm nas i N ordm ark, D.,
a.a.

I ett brev till Johnson 28.11.1929 b erä ttar V ärnlund a tt han gjort ett film 
synopsis på grundval av H edenvind-Erikssons rom an Tiden och — ett natt 
sam t även presenterat sin idé för Alf Sjöberg. Av allt att döma rann pro
jek tet därefter u t i sanden.

2. Att så få bevarats torde inte m inst bero på att ett sto rt antal av de tidigare 
dram erna bränts av författaren  själv (intervju med Ester V ärnlund 
8.6.1976).

3. E tt handskrivet 59-sidigt m anus i Ester V ärnlunds ägo.

4. E tt m askinskrivet 44-sidigt m anus bevarat i Englindska sam lingarna, GUB. 
En novell med likalydande titel och samma huvudm otiv ingår i Ingen mans 
land (s. 240—276).

5. M oderna m änniskor skrevs sannolikt i början  av 1923 och avsändes till D ra
maten i slu tet av februari detta år (se brev från V ärnlund till D ram aten 
28.3.1923; jm f brev till C. J. B jörklund 13.2.1923).

I ett brev till Johnson 10.9.1923 näm ner V ärnlund att han om arbetat 
första akten av Livsskuld. Y tterligare upplysningar om tillkom sttid  saknas.

Öknen om näm ns i korrespondensen med Johnson för första gången 
21.4.1923. K nappt fem m ånader senare (15.9) m eddelar V ärnlund a tt p jä
sen är färdig och att han äm nar erb juda den såväl till D ram aten som till 
Det Konglige i K öpenham n. Bergm an daterar sitt u tlå tande 16.10.1923.

6. Att Rudolf V ärnlund endast med svårighet läste tyska har påpekats av Ester 
V ärnlund.

Det enda belägget för att V ärnlund under sin tid i Berlin skulle ha stifta t 
bekantskap med stadens vitala teaterliv finns i ett brev till C. J. B jörklund. 
V ärnlund skriver: ”E. och jag har gått på ryska teatrar. Det är enastående 
upplevelser, pantom im spel och tablåer, plastik och m usik, den moderna- 
konsten utnyttjas på ett effektfullt, konstnärlig t sä tt” (odat. 1923). I ett se
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nare brev till samme adressat heter det dock: ”Man spelar S-g /S tr in d b e rg / 
här, men vi har in te råd att se honom ” (21.4.1923).

7. G iftesgården är av allt a tt döma V ärnlunds första dram a. Enligt hans egna 
dagboksanteckningar tillkom  det på somm aren 1920. Sannolikt blev det 
aldrig  fullbordat. Det bevarade, handskrivna 34-sidiga m anuskrip tet (KB) 
om fattar i alla händelser endast två hela akter och två scener av den tred je  
akten. Stycket om talas felaktigt som en novell i W ulffs lic. avhandling s. 24.

8. Enligt brev till Johnson 8.10.1922 skrevs Krig under hösten detta år. Berg
mans lek törsu tlå tande är datera t 13.10.1922. E tt m askinskrivet 75-sidigt 
m anus ingår i Englindska sam lingarna, GUB.

9. Bergmans u tlå tande är daterade 9.12.1923 resp. 4.1.1924. Y tterligare upp 
lysningar om dram erna saknas.

10. M arm orhuvudet är bevarat i m anuskrip t (KB). V ärnlund skickade verket 
till Bonniers på våren 1923 (följebrev 14.4.1923) som avböjde publicering i 
brev 14.5.1923.

11. Enligt brev till Johnson 11.11 resp. 11.12.1922 skrevs Den m oderne Faust på 
senhösten detta år. Bergmans u tlå tande är avfattat 9.1.1923. T ill Johnson 
skriver V ärnlund 7.4.1928 och berä tta r a tt han ”håller / — /  på med Den 
m oderne F aust” . Tydligen rör det sig om en om arbetning av det tidigare 
tillkom na dram at.

Det bevarade 80-sidiga m askinskrivna m anuskrip tet (i Ester V ärnlunds 
ägo) har underrub riken  ”Fantasispel i 4 ak te r” . Den version som i slu tet av 
1922 sändes in till D ram aten har — enligt teaterns m atrikel över insända 
svenska originalpjäser — underrub riken  ”dram atisk  komedi i fyra ak te r” . 
I sitt lek törsutlåtande fram håller Bergm an att han finner beteckningen 
”dram atisk  kom edi” vara en sm ula egendomlig. Sannolikt har V ärnlund 
tagit detta påpekande ad notam  och vid om arbetningélî 1928 förändrat u n 
derrubriken . Det bevarade m anuskrip tet torde således utgöra 1928 års 
verksion av drm at. H ur genom gripande om arbetningen är kan dessvärre 
in te fastställas.

12. T illkom sttiden är något osäker. D ram at näm ns i brev till Johnson 7.4.1923 
(?uppgifterna om dag och m ånad svårtydda). Något lek törsutlåtande av 
Bergm an föreligger inte. Stycket förekom m er inte heller i D ram atiska tea
terns m atrik lar. E tt 12-sidigt m askinskrivet m anus finns i Ester V ärnlunds 
ägo.

13. T illkom sttiden osäker. Insändes till D ram aten i slutet av maj 1923. E tt föl
jebrev till stycket är daterat 28.5.1923.

14. V ärnlund dolde sig vid tillfälle t bakom pseudonym en Gustaf Vallander. 
Att han verkligen är verkets upphovsm an kan dock inte betvivlas. I en 
privat anteckning från 6.7.1924, d v s  dagen för uppförandet, skriver han: 
” kanske jag i dag hem bär ännu  en seger för m itt verk med ’Revolutionens 
dag’ i E. F olkpark” . I ett brev till D ram aten en dryg m ånad senare (16.8) 
påpekar V ärnlund att han nyligen fått en pjäs uppförd i en folkpark. Allt 
ta lar för att den pjäs som avses är Revolutionens dag. De uppgifter F ritio f 
B jörkm an läm nat om dram ats första uppförande i en in tervju  med Agneta 
P leijel är alltså uppenbarligen oriktiga (se P leijel, A., Blå blusar och Röda 
raketer, Ord & Bild n r 2 1969, s. 101).
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15. B järlund , E., a.a., s. 64f. V ärnlund befann sig i Paris hösten 1927 och u n 
derrättades om det in träffade per brev av F ritio f B jörkm an 12.9.1927. 
V ärn lund  kom m enterar händelsen i brev till Johnson 17.9.1927:

”Sedan har jag mötts av m eddelandet att kom m unisterna tjuvspelat 
m in pjäs ett par gånger (’Revolutionens dag’) i Södra folkp. inför stor 
publik. F ritio f /B jö rk m a n / och m in bror har sökt h indra saken, men 
ej lyckats. Det är olustigt för mig em edan alla vet att saken är av mig 
och den går under pseudonym, så man nu tro r att jag har dubbelt an 
sikte, eller av snålnet låter spela gamla saker. Det är H inke /Berge- 
g ren / som haft m anus, men att få tag i nån som känner sig ansvarig 
låter sig visst ej göras, ty det där partiet är ju  u.p.a. (Deras sam hälle 
skulle otvivelaktigt bli u.p.a. också.) Men även om jag nu står maktlös 
och bara kan förbjuda spelande för fram tiden så skall jag skälla u t var 
och en jag får tag i för de gångna föreställn ingarna ocn sedan icke läg
ga fingrarna mellan om det gäller, absolut icke ha några känslo- 
nänsyn längre, ty det skall fan vara hum an mot dessa nrödpoliti- 
kussar och pack därför att m an själv varit idealist. .

16. E tt följebrev till Den hängde och repet är daterat 10.9.1926. Enligt brev till 
Johnson 27.3., 7.4. och 17.4.1928 om arbetade V ärnlund stycket på våren 
1928. Bergm an granskade den nya versionen 25.9.1928.

17. I en in tervju  i A ftonbladet 29.1.1932 uppger V ärnlund att dram at tillkom 
m it 1926. Se vidare nedan not 26.

Det bevarade 68-sidiga m askinskrivna m anuskrip tet (i Ester V ärnlunds 
ägo) är sannolik t D eurells regim anus. Texten är förkortad , kraftigt 
reviderad och försedd med en mängd regianvisningar. Jm f. Groothoff, O., 
V ärnlunds första prem iär., Sydsvenska Dagbladet — Snällposten 18.3.1955.

18. D ram at har av Ester V ärnlund daterats till om kr. 1930. E tt 91-sidigt ma- 
skinskrivet manus i T eaterhistoriska museet, Göteborg.

19. Uppgifterna lämnas i det bevarade förordet till Den oföddes historia 
(Tryckt i MTV, Barn eller inte barn — det är frågan, s. 133—136). D ram at 
är förkom m et.

20. Med undantag  för radiopjäserna U ppropet och De förrym da fångarna. Jm f 
ovan not 1.

21. H änvisningar till S trindberg  finns i B rand n r 44, 46, 48 och 51 1923.

22. Senare medverkade V ärnlund sporadiskt som tea te rk ritiker i Fönstret (nr 
37 och 43 1931 och i Våra Nöjen (nr 35, 37, 40, 42 och 46 1932). Jm f. också 
A rbetaren 22.8.1922.

23. Se brev till Johnson 4.9.1922 (Söderm alm steatern), 1.10.1922 och 27.8.1928 
(Oscarsteatern, B lancheteatern) sam t 11.2.1923 (Svenska teatern). Om kon
tak terna med K om editeatern se brev till C. J. B jörklund 21.4.1923. Att 
V ärnlund skickat Krig till Lorensbergsteatern fram går av brev till Johnson
10.11.1922. Eftersom  Föräldraskolan påträffats i Göteborgs teaterh istoris
ka m useum  kan man m isstänka att även Föräldraskolan tillställts Lorens
bergsteatern.

24. V ärnlund berä ttar u tförlig t om vederm ödorna med Propagandateatern  i 
brev till Johnson 8.10.1922. Ö ppningsföreställningen recenserades i DN 
9.10 (Carl August Bolander), SvD 10.10. (E inar Sm ith) och i Arbetaren*
10.10.1922. En kortfattad  presentation av P ropagandateatern  läm nas i Sce
nen n r 16 1922. Jmf. också Blom, T., Rudolf V ärnlund s. 5f.
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25. Förlagskontraktet daterat 7.11.1927.

26. Ström  vänder sig i brev till V ärn lund  19.3.1928 och fö rk larar sig gilla p jä
sen. H an fram håller sam tidigt a tt stycket är alltför långt för a tt kunna upp
föras i befintligt skick och önskar V ärnlunds m edgivande att få göra vissa 
strykningar. V ärnlund tycks ha v illfarit Ströms begäran. I mars återfår han 
den förkortade texten och gör själv vissa justeringar (brev till Johnson
27.3.1928). Utan V ärnlunds vetskap läm nade Englind också in Hägerm ans 
b ro tt till D ram aten (se m atrikel; jm f. V ärnlunds brev till Johnson
27.8.1928). Bergm ans lek törsutlåtande är datera t 18.6.1928. I tidskriften  
Skådebanan n r 4 1930 meddelas att stycket haft p rem iär med Carl Deurell 
som regissör och huvudrollsinnehavare. Hägerm ans b ro tt recenserades i 
bl a A rbetet 26.3.1930 (Sonja Vougt), K arlskrona T idningen 31.3.1930 och 
Söderm anlands läns tidning 28.7.1930.

27. Se brev från V ärnlund till Förlaget 19.11.1922, 5.2.1923 och 29.7.1930.

28. Sådana synpunkter fram fördes in te  enbart av Bergm an. I ett brev till Jo h n 
son 10.11.1922 berä tta r han att han fått ett delvis positivt hållet u tlå tande 
över Krig från  Lorensbergsteatern. V ärnlund citerar u r u tlå tandet och 
skriver: ” ’dram at är väl byggt, med levande repliker och koncentrerad 
handling- - - Den fläkt av S-g. /S tr in d b e rg / som finns är inget h inder för 
dess uppförande. Men — ’det är för dystert’. Lorensbergsteatern vågar ej 
experim entera att spela det inför en publik  som vill ha roligt. P ubliken , det 
är m änskorna som skapat tidens helvete, men de vill ej se sitt samvete på 
scenen! Åt skogen med publiken, m in förbannelse över den !” . Jm f också 
brev till Johnson 31.8.1923.

29. O daterat följebrev till dram at ökn en . Stycket kom enligt D ram atens m atri
kel teatern  tillhanda 5.10.1923.

30. Se ex. brev till C. J. B jörklund m ars/ap ril 1923, 1.5.1923, till F redrik  Ström 
28.6.1923 och till Johnson 22.10.1922 och 1.10.1926. Jmf. också nedan 
s. 137.

KAPITEL 4
1. AB 29.1., SocD 30.1 och DN 5.2.1932.

2. K ontrakte t dagtecknat 23.9.1931.

3. Förlagskontraktet är daterat 11.12.1931. D ram at är förtecknat i Svensk 
B okhandelstidning nr 4(21—28 januari) 1932. Första påträffade recension 
är införd i AB 27.1.1932 och signerad J. L. (John Landquist).

Det handskrivna m anuskrip tet till Den heliga fam iljen finns bevarat på 
Kungliga B ibliotekets handskriftsavdelning. Avvikelserna m ellan detta 
och den tryckta utgåvan består i huvudsak av ortografiska detaljändringar. 
M anuskriptet innehåller ett fåtal överstrykningar och tillägg av V ärnlunds 
hand. Följande sidhänvisningar till dram at avser originalutgåvan från 
1932.

Även den textversion som låg till grund för dram atenuppförandet 1932 är 
bevarad (Dram atiska teaterns arkiv). I förhållande till m anuskrip t och ori
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ginalutgåva är denna kraftig t förkortad. N edstrykningarna är täm ligen 
jäm n t fördelade över dram ats sju scener. Någon entydig tendens i fö rkort
n ingarna — så a tt dessa skulle beröra någon speciell tem atisk lin je  — kan 
knappast urskiljas. Att döm a av ett brev från Alf Sjöberg till V ärnlund
10.12.1931 har strykningarna gjorts av regissören men underställts ocb god
känts av författaren.

4. Om den svenska dram atiska m odernism en se vidare N ordm ark, D., Jaget 
och världen i det m odernistiska dram at, T idskrift för litteraturvetenskap  
n r 3 1977 (N ordm ark 1977), spec. s. 34ff

5. Hagar Olssons S.O.S. ägnas en m er ingående studie i N ordm ark 1977 s. 36ff.

6. A ristoteles’ Om diktkonsten  (övers. Jan  Stolpe), s. 39. B eträffande Freytags 
term inologi se Holm , I., D ram a på scen, s. 175ff.

7. På en fråga om någon av dram ats ro llfigurer är hans eget språkrör svarar 
V ärnlund: ”F örfattaren  står helt utanför. H an ta lar med pjäsen och överlå
ter åt publiken att finna den m ening den vill” (AB 29.1.1932).

8. Radion fyller eii viktig funktion även i Tollers H oppla, wir leben! (se ex. s. 
80) och i H agar Olssons S.O.S. (s. 26 o 38f).

9. Jm f. Szondis analys av ’m ontagetekniken’ i Ferd inand  B ruckners Die Ver
brecher (1929), a.a., s. 121ff.

Den flerdelade scenen är känd också från  Tollers ovan näm nda pjäs och 
från Bruckners E lisabeth von England (1930) som uppfördes på D ram aten 
1931. Jmf. också Bergm an, G. M., Den m oderna teaterns genom brott 
1890— 1925, s. 449ff.

10. L ikheterna är därvidlag påfallande m ellan Den heliga fam iljen och S.O.S., 
jm f N ordm ark 1977, s. 40f.

11. B land dessa är främ st att näm na Det nya ansiktet på scenen. Rudolf V ärn
lund om sin modell till fru  Engelstrand. M orgonbris n r 3 1932. In terv juer: 
StT o. SvD 30.1., NDA 4.2 och SocD. 6.2.1932. Jm f också not 1 och s. 90 ovan.

KAPITEL 5
1. Montgomery, A., H ur Sverige övervann depressionen 1930—33, s. 28.

2. Casparsson, R., LO — bakgrund, utveckling, verksam het (Casparsson 1966), 
s. 276ff.

3. N ordström , H., Svensk arbetslöshetspolitik  1914—1933, s. 117 o 139; Cas
parsson 1966, s. 278.

4. Lewin, L., P lanhushålln ingsdebatten , s. 12ff. Jm f Unga, N., Socialdemo
kratin  och arbetslöshetsfrågan 1912 — 34, s. 161ff.

5. Casparsson 1951, II, s. 222.

6. Förlorade arbets
dagar Berörda arbetare

1930 1 021 000 21 000
1931 2 627 000 41 000

Källa: Statistisk årsbok 1934
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7. Jmf. Unga, N., a.a., s. 163f.

8. Casparsson 1951, II, s. 222f.

9. Om strejkvågen 1931 se Casparsson 1951, II, s. 179ff; Zennström , P-O., 
K lasskam pen 1917—1939, s. 148ff; H ultén , G., A rbetsrätt och klassherra
välde, s. 134ff; Lager, F. Ådalen 1931 s. 21, 28ff och Swedberg, Th., A rbets
m arknaden 1931, i Svenska Dagbladets Årsbok 1931, s. 198ff.

KAPITEL 6

1. Bäckström , K., A rbetarrörelsen i Sverige, del 1, s. 116ff.

2. T ill de m er generande inslagen i V ärnlunds teckning av kontrasterna m el
lan K arl Engelstrand och Josef Schm idt hör att han med nam ngivning an
tyder en m otsättning m ellan ’svenskt’ och ’u tlän d sk t’ och till Schmidts öv
riga osym patiska drag också lägger a tt han är jude (s. 11, jm f. s. 41). Även 
om inställn ingen till alla form er av antisem itism  snabbt förändrades under
1930-talet är det onekligen, som W ulff F ürstenberg  fram håller, ” anm ärk
ningsvärt, a tt en svensk arbe tard ik tare  i en stund , då judarnas öde höll på 
att avgöras, då nazism ens mål och m etoder måste vara uppenbara för varje 
k larsynt m änniska, då varje även ren t litte rär och språklig anpassning till 
nazism en måste bli en h jä lp  åt nazisternas propaganda — att han då fram 
ställer inför svensk litte rär och politisk opinion den in ternationelle  upp 
viglaren i en judes gestalt” (” Den in ternationelle  ju d e n ” i ett svenskt skå
despel, Jud isk  krönika nr 1 1952, s. 19). Fürstenbergs påpekande är vårt be
aktande även om han  kraftigt överskattar den svenska opinionens k larsynt
het. Att V ärnlunds grepp att göra Schm idt till jude på in te t sätt verkade u t
m anande för publik  och läsare fram går av det faktum  att Schmidts etniska 
tillhörighet in te noteras som något anm ärkningsvärt varken i recensioner
na av dram atenföreställn ingen eller av den tryckta utgåvan.

Man kan förm oda att V ärn lund  genom sin karak teristik  i första hand 
velat accentuera m otsättningen m ellan å ena sidan den inhem ska och u n 
der m ellankrigstiden alltm era nationalistisk t inrik tade svenska social
dem okratin  och å den andra de mer in te rnationellt in rik tade kom m unistis
ka och anarkistiska rörelserna. De svenska kom m unisternas beroende av 
Moskva och K om intern kritiserades ofta från socialdem okratiskt håll. Att 
V ärn lund  gör Schm idt till jude förstärker e tt annat drag i rollgestaltens 
karak tär. I motsats till Karl Engelstrand har Schm idt inget hem och in te 
heller någon klar politisk organisationstillhörighet. Som ” rolös ande” och 
vandrande jude har han in te  heller något fosterland. Just bristen på sociala 
och nationella bestäm ningar b id rar till a tt göra Schm idt hem lighetsfull, 
mystisk och svårgripbar. Han är undanglidande och verkar därigenom  ock
så opålitlig och falsk.

3. SOS: Olycksfall i arbetet, 1929, 1930 och 1931.

4. A rbetaren 29.4.1931, ledaren Industrins olycksfrekvens; FD 1.5.1931, leda
ren A rbetarsem estern i riksdagen; Ny Dag 4.2.1931, ’Arbete och bröd’. Kil-
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bom skom m unisterna (§P) förde också fram  en egen partim otion i frågan, 
AK n r 352.

I enlighet med B ernt K ennerström s praxis betecknas i fortsättn ingen det 
av K arl K ilbom  ledda kom m unistpartiet som Socialistiska P artie t (SP); den 
rivaliserande Sillén-falangen som Sveriges K om m unistiska parti (SKP). 
Jm f K ennerström , F., Mellan två in te rnationaler, s. 5 not.

5. Gustafsson, B., Perspektiv på den offentliga sektorn under 1930-talet, i K ri
ser och krispo litik  i N orden under m ellankrigstiden, s. 115.

6. F lera socialdem okratiska m otioner väcktes i frågan, ex. 1931 FK n r 205 ( = 
AK 349) och 206, AK 350 och 351. SP:s ställningstagande fram går av ovan 
näm nda m otion AK n r 352 sam t FD 1.5.1931.

7. Cit. efter F rån  Palm  till Palm e. Den svenska socialdem okratins program  
1882—1960, s. 158. Jm f s. 166f.

8. T ingsten, H., a.a., del 1. s. 277ff. Jm f. Jonsson, U., Social reform ism  kontra 
m arxism , i F rån  Palm  till Palm e, s. 91ff.

9. Det kan i sam m anhanget påpekas i h u r hög grad Karl Engelstrand svarar 
m ot bilden av den s k ”arb e tararis to k ra tin ” , d v s  det ekonom iskt relativ t 
gynnade och yrkesmässigt välkvalificerade skik t inom  arbetarklassen, som 
enligt flera m arxisters m ening varit den reform istiska socialismens främ sta 
stöd trupp  i de västeuropeiska arbetarrörelserna. Jm f. Olofsson, G., Teorier 
om arbe tararistokra ti och reform ism  hos Engels och Lenin, Arkiv för stu 
dier i arbetarrörelsens historia , n r 6, s. 81ff; H entilä, S., O rsaker till refor
mismens genom brott i svensk socialdem okrati, A rk iv .. . . , n r 5 s. 3ff och 
K ilbom , K., Revolutionär samling, 1930, spec. s. 11.

10. Schm idt jäm förs också i d ram at upprepade gånger med diverse helvetes- 
gestalter. Redan i scen I säger Karl till honom : ” Ja  vet du: det var in te  läng
esen m in m or höll dig för a tt vara H in onde själv!” (s. 13) Jm f. vidare: ”Åh, 
jag känner dig, Schmidt! — du är en sa tan!” (s. 92); ” Skratta du , din 
d jävul!” (s. 116) och ”Schmidt! Den d jävu len!” (s. 156). Om den religiösa 
symbolik som förbinds med fam iljen E ngelstrand, se nedan s. 130.

11. Se ex. Woodcock, G., A narkism en, s. 26ff, 144; Fernström , K., a.a., s. 345 
och Rüdiger, H., Syndikalism en, s. 9 och 27f. Jm f A rbetet 27.8.1931, ledaren 
Den direk ta aktionens nödvändighet.

12. Woodcock, G., a.a., s. 11 och 124.

13. Ibid., s. 83.

14. Cit. efter T ingsten, H., a.a., del 2, s. 33.

15. Cit. ibid. s. 54

16. Fernström , K., a.a., s. 154ff, 179ff.

17. Ibid. s. 293.

18. B land några sådana kan näm nas an tiin te llek tualism en (Stirner, M., Den 
ende och hans egendom, s. 418f ; d ram at s. 52) och kritiken  av fam iljeinsti- 
tu tionen  (Stirner, M., a.a., s. 276ff; dram at s. 25 o 114). Jm f vidare ovan not 
18, kapitel 1.

19. Cit. efter T ingsten, H., a.a., del 1., s. 178
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20. Ibid., del 2, s. 54.
21. Fernström , K., a.a., s. 431, 468 o 500f.

22. Om idésam bandet m ellan anarkism  och syndikalism se ex. Rüdiger, H.,
a.a., s. 21ff och Woodcock, G., a.a., s. 22, 118, 218 o 220ff. Jm f. också Pers
son, L. K., Syndikalism en i Sverige 1903— 1922, s. 37ff.

23. Cit. efter Fernström , K., a.a., s. 282.

24. Arvidsson, E., SAC och Syndikalism en, i Arbetets söner, del 5, s. 297.

25. Casparsson 1951 del II, s. 157ff.

26. Se ex. A rbetaren 6.2 och SocD. 24.1., 6.2., 14.2., 8.4. och 24.4.1931.

27. Aven om de dåvarande styrkeförhållandena inom  arbetarrörelsen inte låter 
sig exakt fastställas, ger pressdebatten onekligen detta intryck. Tilläggas 
kan, att även om de båda kom m unistpartiernas sam m anlagda medlem s
antal var lägre än SAC:s (ca 17 000 mot ca 30 000), samlade kom m unisterna 
ca 175 000 röster i riksdagsvalen 1928 och 1932.

28. ”L um ppro letariatet, denna passiva förru ttnelse av de understa lagren i det 
gamla sam hället, rycks här och där med i rörelsen under en proletärisk 
revolution, men enligt hela sin levnadsställning skall det dock städse vara 
beredvilligare att sälja sig till reak tionära syften.” (Kom m unistiska m ani
festet, s. 37 i övers, av Z. H öglund, 1921)

29. Cit. efter G uérin, D., A narkism en, s. 13.

30. V ärnlund har lånat nam net F örbundet för Arbetets F rihe t från den organi
sation som bildades 1922 och som under 30-talet var verksam som förm edla
re av arbetskraft, såväl strejkbry tare som fast anställda ” fria arbe tare” . 
Dess in itiativ tagare och under många år drivande kraft var högerriksdags
m annen Anders F rändén , som också ägnade en stor del av sin parlam enta
riska verksam het åt a tt rädda sam hället från strejkfaran. Se vidare Köll, A- 
M., Skyddskårer och strejkbryteri: högerkam p före Saltsjöbaden. Ord & 
Bild n r 1—2 1972, s. 55ff.

31. Också enskilda fraser och ord upprepas, ex.:
D irektören: ”den laglydiga strävsam m a m edborgarens dyger: sparsam 

het, förnöjsam het —
Folke: ”Ja, man p red ikar sparsam het och förnöjsam het” (s. 132)
Folke: ”den kapitalistiska världsordningens u top is ter” / - - - /
D irektören: ”Dessa socialistiska u top ister” (s. 134)

32. Som Bertil O hlin fram håller i sin Den världsekonom iska depressionen
(1931) hade krigsskadeståndet tvingat Tyskland till en om fattande upp
låning av utländsk  valuta, något som både ökat landets sårbarhet vid v ikan
de kon ju n k tu re r och bidragit till a tt m inska stabiliteten  inom  den in te r
nationella finansvärlden (s. 30, 37). Längre än till att utpeka de tyska likvi- 
d itetsproblem en som en förstärkande faktor i depressionen går dock inte 
O hlin. Ungefär samma roll m enar han att den industrie lla  konkurrensen 
från länder som Japan, Ind ien , A ustralien spelade (s. 71). O hlin tillm äter 
inte heller den sovjetiska ekonom ins expansion någon avgörande betydelse 
för krisen (s. 264ff). Att i första hand den sovjetiska exporten av trävaror 
hade en ogynnsam inverkan på den svenska skogsindustrin fram hölls em el
lertid  från många andra håll. O rdet ’dum ping’ användes in te sällan i dessa

163



sam m anhang, se ex. SvD. 12.2., 9.3., 15.4.1931, tidn ingen  Arbetets F rihe t n r 
1, 10 och 13 1931 och SocD. 29.6.1931.

33. Det exceptionella i .Folkes förslag betonas av både fackföreningens andre 
ordförande (s. 123) och av en senare ta lare, C onrad H olm gren (s. 141).

34. Röda F ron tfö rbundet bildades i slu tet av 1930. Dess verksam het och m ål
sättn ing beskrivs sum m ariskt bl a i Ny Dag 28.10., 31.10., 6.12., 8.12.1930,, 
9.1. och 12.2.1931 sam t i A rbetartidningen 13.2.1931. Jm f också tidskriften  
Röd F ront. Organ för Röda F ront-förbundet 1931—32.

Vid jordfästn ingen av offren för m ilitärinsatsen i Ådalen upp trädde en 
skara uniform erade m edlem m ar av Röda F ron tfö rbundet, något som väck
te stort uppseende och föranledde indignerade kom m entarer från  många 
håll; se ex. R ickard Sandlers rapport i Folkbladet n r 22 1931 (”Den kom
m unistiska m etoden a tt jo rda blodbadets offer kan kort och gott betecknas 
som likp lund ring  —  ett osm akligt och dum dristig t u tny ttjande av trage
dins offer” m.m.)

35. Lange, H. M., Fagorganisajonens historié i Norge, s. 121f. B eslutet kom
m enterades i en stort upplagd artikel i A rbetaren 2.3.1931 (Väpnat våld i 
klasskam pen?) sam t av Sigfrid Hansson i FR 1931:1, s. 297f.

36. FR 1931:1, s. 394f och SocD. 22.3.1931 (ledarsticket Textilkonflikten).

37. FR 1931:1, s. 140, 188 och 348 sam t SocD. 27.3.1931.

38. FR 1931:1, s. 476f. Se vidare SocD. 26.4.1931.

39. AK-protokoll 15.5.1931, s. 15 sam t 16.5.1931 s. 11 o 15. Jm f vidare SocD 15.5
(ledaren Ådalens tragedi) och 19.5.1931 (ledaren Provokatörer).

40. P ublicerat i bl a SocD. 16.5.1931 och FR 1931:1, s. 538f.

41. SocD. 20.5.1931.

42. Cit. efter SocD. 20.5.1931. Jm f också SSU:s upprop publicerat i bl a SocD.
18.5.1931.

43. FR 1931:1, s. 646; SvDÅ 1931, s. 199f.

44. FR 1931:1. s. 392. Jm f not 36 ovan.

45. Jm f A rbetaren 2.1 (ledaren E tt nytt år), 9.4. (ledaren Den kapitalistiska k ri
sen) och 25.4.1931 (1-m ajupprop till Sverges arbetare!).

46. K ennerström , B., a.a., s. 44f.

47. Ibid. s. 36ff.

48. Andersson, J., Med SAC i 40-årig kam p, s. lOOff; Lager, F., Ådalen 1931, s. 
63ff. Jm f vidare A rbetaren 28.5.1931, FD 19.5.1931, FR 1931:1. s. 525, 573, 
619f.

49. I e tt brev till Eyvind Johnson 27.6.1930 m eddelar V ärn lund  a tt han läm nat 
” boken” , d v s De frias bojor till Tidens förlag. K ontrak te t för rom anen är 
daterat 19.11.1930.

50. I rom anen V andrare till in te t (1926) utgör besvikelsen över misslyckade 
strejkaktioner en av orsakerna till huvudpersonen Leo Fasts ”avfall” från 
arbetarrörelsen  (a.a., s. 199ff). Kollektiva ak tioner av något annorlunda
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slag, alla dock m er eller m indre misslyckade, skildras i U pproret (1927) och 
F örbrytare (1928). I sättet a tt beskriva m änniskogruppernas beteende är 
likheterna påfallande m ellan dessa båda rom aner och De frias bojor. Jm f. 
W ulff, H., a.a., s. 91 och 109ff.

51. Jmf. W esterståhl, J., Svensk fackföreningsrörelse, s. 137f.

52. På årsdagen av dödsskjutn ingarna i Lunde, alltså 14.5.1932, publicerade 
Social-Demokraten ett antal kom m entarer till ådalenhändelserna. T illsam 
mans med A nna Lenah Elgström , W illiam  L inder, Ivan Pauli, Gustav 
H edenvind-Eriksson och Eva Årads fick V ärn lund  kom m a till tals. Även 
om hans u tta lande faller u tanför tidsram en för denna undersökning, är det 
värt a tt notera a tt han också här lägger skulden för det in träffade på ”ytter- 
lighetsm änniskor både till höger och vänster” , samt m enar, a tt ökad u p p 
lysning om i första hand arbetarrörelsens strävanden kan fö rh indra  a tt lik 
nande olyckor in trä ffar i fram tiden:

Mycket vore vunnet i positiv rik tn ing , både för arbetarklassen och 
sam hället i dess helhet, om man med denna ytterlighetshändelse för 
ögonen kunde vidga och förd jupa nationens förståelse för a rbe tarrö 
relsens ekonom iska och politiska historia , dess reella och psykologis
ka betingelser. Jag tro r in te a tt m änniskorna slå och skju ta ih jäl 
varandra av ondska u tan  av okunnighet om varandras avsikter och 
motiv. D etta var väl åtm instone fallet i Lunde.

53. En äroplats i arbetarrörelsens historia intas av de s k socialistiska u top ister
na, Saint-Simon, Charles Fourier, É tienne Cabet m fl. B land dess svenska 
efterföljare kan näm nas Per G ötrek, Anders F redrik  Rådberg och Nils H er
man Quiding. I sina båda verk V orläufer des neueren Sozialismus, 1895, 
och Thomas More und seine Utopi, 1887, försöker K arl K autsky inkor
porera också en äldre socialutopisk trad ition  i den socialistiska idéhisto
rien.

Bland skönlitterära u ttryck för den socialutopiska iik tn in g en  kan bl a 
näm nas W illiam  M orris News from  nowhere (1891, sv. övers. Nytt från en 
ny värld eller en hvilans tid , 1892), Edward Bellamys Looking backward 
2000—1887 (1888, sv. övers. En återblick, 1889) sam t Axel Danielssons 
Främ lingen. E tt besök i det nya sam hället (1892).

Om kiliastiska inslag i den tidiga svenska arbetard ik tn ingen  Se Uhlén, 
A., A rbetardik tn ingens p ionjärtid , s. lOff; Ström , F., A rbetard ik t i kam p
tid , s. 60f och H olm gren, O., P ro le tä rlitte ra tu r eller litte ra tu rp ro le tä rer? , 
Ord & Bild, n r 4—5 1976, spec. s. 203.

54. V ärn lund  hyste en mycket hög tanke om den ovan näm nde Bellamys bok. I 
en artikel i A ftontidningen 21.2.1943 (Återblick på återblick) hävdar han 
a tt ”den gjort lika mycket om in te  m era, för de socialistiska idéernas u t
form ning och spridn ing  bland den tidens /sekelsk iftets / intelligenta arbe
tare än såväl Marx som andra teo re tiker” . Bellamy är värd beundran  m enar 
V ärnlund därför att han förm år gestalta ”den evigt återkom m ande tusen- 
årsrikesdröm m en, denna saga, skapad av hoppet om att m änskligheten en 
gång efter alla lidanden skall å terfinna, återerövra det paradis u r vilken 
den /- - -/ en gång blev u td riven” .

Det kan också påpekas att den av V ärnlund inte m indre uppskattade 
H endrik  de Man diskuterat socialismens visionära trad ition . I Socialismens 
psykologi fö rk larar han dess styrka på bl a följande sätt:

Vad m an längtar efter, det tro r man på. D enna tro  växer i styrka sam
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tid ig t med m edvetandet om nuets lidanden. D enna tro  är ett psykolo
giskt behov, som ej kan undertryckas u tan  a tt m an fram besvärjer 
faran  av fullständig dem oralisering, sam m anbrott av den psykiska 
jäm vikten. På så sätt får varje m assträvan, som vilar på tron  a tt en 
skön m orgondag skall följa på det fula nuet, en religiös färgning. Det
ta är den eskatologiska känslan, d.v.s. länstan  efter "kommande tin g 7. 
Den jud iska messianism en, den gam m alkristna kiliasm en, m edelti
dens ’Guds rike’ och ’eviga evangelium ’ äro olika form er av denna. 
När massorna i dag tro  på en socialistisk fram tidsstat, som skall göra 
slu t på alla sociala lidanden och orättvisor, så ä r detta  utflöde av ett 
eskatologiskt hopp, icke vetenskap, (del 1, s. 127; jm f. s. 132 o 134)

55. T ingsten, H., a.a., del 1, s. 294ff; Lewin, L., s. 45 o 72ff.

56. U ttalandet ingår i tidskriftens osignerade in- och u trikeskrönika, för vilken 
redaktörerna Alfred V anner och E rnst Wigforss gemensamt svarade.

KAPITEL 7

1. Att Em il befinner sig i fam iljegem enskapens periferi b lir visuellt tydligt 
m arkerat i scen II. H uvuddelen av scenen befinner han sig sittande på fön
sterbrädan , alltså i rum m ets y tterkan t, m edan K arl, Folke och Schm idt rör 
sig i dess m itt.

2. V ärnlund har kom m enterat nam net på sitt dram a i flera sam m anhang, bl a 
i Skådebanan n r 2 1932 och i Ekstrabladet 4.3.1932. I båda fallen under
stryker han att tite ln  syftar på fam iljen Engelstrand, d v s  a tt den för
kroppsligar värden som gör a tt den fö rtjänar kallas ”den heliga” och a tt 
den därm ed också kan jäm föras med evangeliets ”heliga fam ilj” . Ingenting 
tyder på att V ärnlund haft Marx-Engel:s filosofiskt-polemiska trak ta t Die 
Heilige Fam ilie (1944—45) i tankarna. Detta verk berör f ö in te heller några 
fam iljepolitiska frågor.

Sedd från 1970-talets horisont kan V ärnlunds fam iljebild  fram stå som 
anm ärkningsvärt trad itionell och ensidigt idylliserande. Det bör dock 
påpekas att fam iljeinstitu tionen  och den statliga fam iljepolitiken om kring 
1930 i mycket begränsad om fattn ing debatterades offentligt och endast un 
dantagsvis var förem ål för partipo litisk t skiljaktiga uppfattn ingar. Det är 
först med m akarna Myrdals Kris i folkningsfrågan, 1934, som denna situa
tion rad ika lt förändras. Att em ellertid  in te  sam tliga författare i V ärnlunds 
generation hade samma uppfattn ing  i denna fråga fram går av Gustav Sand
grens artikel i tidskriften  Fönstret på som m aren 1931, Om fam iljen och 
hem känslan (nr 26). Sandgren efterlyser här en debatt om fam iljens bety
delse i det m oderna sam hället och ställer frågan om in te  andra form er av 
m änsklig samvaro kan vara lika värdefulla. I sin k ritik  av den trad itionella  
kärnfam iljen  skriver Sandgren bl a: ”Går man den borgerliga fam iljen 
inpå livet så blottas ofta (inte alltid) begreppets skuggsidor. Föräldratryck, 
kryperi och hyckleri, lidande under s.k. ’p lik te r’, orik tig  inställn ing till 
livet, handikap för individens realiserande av sig själv helt och fullt. I den
na om värderingarnas tid  borde också begreppet fam iljen mer än vad som 
h ittills skett tagas upp till debatt och nagelfaras, med allt vad till fam iljen 
hör av närstä llda problem ” .
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Sandgrens önskan villfors såtillvida a tt hans inlägg föranledde genm älen 
och rep liker från  flera håll; i Fönstret n r  27 av professorn Johan Almkvist 
och författaren  P aul L undh sam t i n r  28 av K arin Lund och Axel Tagesson 
Möller. Sandgren publicerade ytterligare en artikel i frågan i F önstret n r
29.

3. I KB:s handskriftssam ling. F örordet har tryckts postum t i samlingsvoly
men Mellan tvenne världar (MTV), till vilken följande sidangivelser hänvi
sar.

4. ”Livstro” är ett i svensk litteraturvetenskap  välkänt begrepp. B land de for
skare som försökt u treda dess idémässiga innehåll och studerat h u r det 
konstnärlig t gestaltas bör i första hand  Sven L innér näm nas. I sin Livsför- 
soning och idyll (1954) har han disku terat motivets betydelse för den in 
hem ska 20-talslitteraturen sam t i P är Lagerkvists livstro (1961) klarlagt 
dess centrala ställn ing i Lagerkvists produktion. K ring i huvudsak samma 
idékom plex rö r sig Jan  Stenkvist i Den nya livstron. En studie i E rik  Blom 
bergs författarskap till och med 1924 (1968). I K jell Espm arks avhandling 
L ivsdyrkaren A rtu r Lundkvist behandlas den v italistiskt präglade livs- 
trons uttryck i Lundkvists lyrik  från debuten 1928 och fram  till och med 
sam lingen Vit m an 1932.

Det faller u tanför denna undersöknings ram ar att analysera V ärnlunds 
förhållande till den litterära  trad ition  som bl a ovan näm nda forskare 
behandlat. Tydligt är em ellertid  a tt den in te  saknat betydelse för honom. 
Rom anen Det d ruckna kvarteret (1929) är kanske den klaraste bekännelsen 
till livstron i V ärnlunds produktion. Dess huvudfigur John  Johnson fram 
står som sinnebilden för den oförbehållsam m a livsbejakelsen och den 
obändiga livsglädjen. Om sina avsikter med boken ta lar V ärnlund i e tt par 
brev till Johnson. Den 7.10.1929 skriver han att rom anen har ”d jup  i sitt 
problem , problem et om hängivelse eller negation, ett av vår tids, men också 
alla tiders problem ” . Den 6.11.1929 förk larar han att k ritikerna in te  för
stå tt verket, eftersom  dessa in te  ” leva positivt skapande och ingripande i 
nuets och livets gång” . L ikheterna m ellan brevens form uleringar, förordet 
till Den oföddes historia och Annas ord i Den heliga fam iljens slutscen är 
uppenbara.

En av b ifigurerna i Det d ruckna kvarteret är skom akaren Bo Backm an 
som vill tvinga sin havande fästmö Aina a tt begå abort. I rom anens slu tpar
ti änd ra r han em ellertid  sig, under inflytande av John  Johnson, och bekän
ner också han sin tilltro  till de livets k rafter som barnet representerar.

En liknande episod förekom m er i V ärnlunds rom an En kvinnas leende
(1932). En av dess huvudpersoner, G ertrud, har oönskat blivit gravid. H en
nes älskare och tilltänk te  äkta m an, Sam Ram stedt, försöker övertala henne 
att begå abort. G ertrud  vacklar m ellan alternativen att föda sitt barn och 
att avbryta havandeskapet. G ertruds tidigare fästm an E rland Erlandsson 
friges efter att ha avtjänat ett treårig t fängelsestraff och får kännedom  om 
G ertruds och Sams förhållande. När han också får veta att G ertrud är 
gravid avstår han från  alla anspråk på sin f.d. fästmö:

Under de här åren har jag rasat och förbannat för mig själv. ’Den där 
flickan G ertru d ’, har iag tänk t, ’henne ska jag nog ta när jag kom m er 
u t — och om den fårskallen Sam Ram stedt ställer sig i vägen för mig 
så slår jag sönder honom !’ / — /  I morse när de släppte u t mig blev jag 
alldeles yr i skallen av glädje för att jag skulle få ställa till med sattyg
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isen. Och därför begriper ni, ju s t därför ä r jag så satans glad för att 
a llt b livit annorlunda!

Nu talade äntligen G ertrud , fascinerat s tirrande på honom :
— Men varför, säg varför har allt blivit annorlunda?
— H erregud, förstår du in te  det, u tropade han med plötsligt hänförd 
röst, ett barn  gör ju  allting  annorlunda! Jag är nog en djävul, men för 
ett barn  böjer jag mig! (s. 92)

För G ertrud , liksom för Ester i Den heliga fam iljen, kom m er barnafödan- 
det att fram stå som en p lik t vilken hon måste uppfylla. E fter att ha åter- 
upptagit kontakten med E rland  kom m er hon till insikten a tt ”vi är skyldi
ga att ha barn  / — /  Vad det var härlig t att leva! De voro två unga m änni
skor och de voro skyldiga livet att sätta ett barn  till världen: bara de k lara t 
av det närvarande skulle tillvarons största fröjd bli deras” (s. 99f). Jm f. 
W ulff, H ., a.a., s. 130ff och N ordin, Å., Livsdyrkaren V ärn lund , MT. 
7.12.1952

5. Den bild  V ärn lund  ger av förhållandet m ellan m an och kvinna har påtagli
ga likheter med den ’po lära’ könsrollsuppfattn ing som utvecklades i det t i 
diga borgerliga sam hället. D enna innebär kort sagt a tt m an och kvinna an 
sågs ha lika värde, men vara u trustade med skilda egenskaper som gjorde 
dem läm pade för olika slags uppgifter. Idéh istorikern  Ronny Ambjörnsson 
skriver: ” B ildligt tänkes ofta könen utgöra två m otsatta poler i en enhet. 
M annens överlägsenhet över kvinnan på det in te llek tuella  planet motsva
ras .av kvinnans överlägsenhet på känslans plan. Hos m annen, verksam 
u tanför fam iljen för dennas långsiktiga sociala och ekonom iska mål, fram 
hävs egenskaper som på olika sätt anknyter till överblick, p lanering, logik. 
Hos kvinnan fram hålls egenskaper som på olika sätt anknyter till överb
lick, p lanering, logik. Hos kvinnan fram hålls egenskaper som anknyter till 
socialisering i vid m ening, egenskaper som alla kan karakteriseras som vår
dande, bildande, i sam tidens språk ofta sam m anfattande under beteckning
ar som ’dana seder’, ’hålla fam iljen sam lad’, etc” (Kvinnofrågan i Sverige. 
Uppkomst och utveckling under 1800-talet. H äften för kritiska studier, nr 
7—8 1974, cit. s. 40).

Man kan vidare se likheter m ellan V ärnlunds kvinnosyn och den som 
Sverges Socialdem okratiska K vinnoförbund (SSKF) kom a tt företräda u n 
der m ellankrigstiden. I och med att förbundet bildades 1920 frångick SAP 
den sam organisationsprincip man tid igare hävdat, d v s  uppfattn ingen att 
speciella kvinnoorganisationer var obehövliga och a tt någon könsdiffe- 
ren tiering  av de politiska uppgifterna in te var önskvärd. SSKF:s tillkom st 
innebar em ellertid  att en sådan uppdelning skedde. Medan m ännen ägnade 
sig åt de ’tu n g a’ politiska uppgifterna med anknytning till ekonom i och ar
betsliv, föll det på SSKF:s lo tt att ta  sig an hem-, familje-, barnavårds- och 
m ödraskapsproblem . Något tillspetsat och förenklat kan man hävda att 
SSKF under 20-talet in te  längre med någon större energi ifrågasatte de tra 
ditionella hem m afru- och m odersrollerna. Istället in rik tade sig organisa
tionen på att genom sociala reform er göra de därm ed sam m anhängande 
uppgifterna lä ttare att bära för arbetarklassens kvinnor. SSKF tycks alltså 
visa en allt större benägenhet att acceptera tanken  att kvinnans plats är i 
hem m et, att hennes förnäm sta uppgifter är de fostrande och vårdande. Mel
lan den inställn ingen och den som kom m er till u ttryck i Den heliga fam il
jen  är steget inte långt. V ärnlunds kvinno- och könsrollsuppfattn ingar sak
nade av allt a tt döm a in te  m otsvarigheter inom  SAP. Jm f. Flood, H., Den
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socialdem okratiska kvinnorörelsen i Sverige och Forssm an, L., & Paas, M., 
’De får vara tacksam m a att vi ge dem  arbete.’ En bok om arbe tarkv in 
nornas kam p i Sverige.

KAPITEL 8
1. Se brev från V ärnlund till W ettergren 16.8., 18.8.., 31.12.1928 och 16.8.1931, 

från W ettergren till V ärnlund 8.1.1929, ett odaterat, sannolik t svar på brev 
från V ärnlund av 16.8.1931 sam t från D ram atiska teatern  till V ärnlund
19.10.1931. Jm f. ovan s.

2. Se SocD 22.1., 28.1., 30.1. och 3.2.; SvD 30.1.; StT 30.1.; DN 30.1., 2.2. och 
AB 29.1.1932.

3. NDA 4.2 och DN 5.2.1932.

4. Det bör påpekas att de recensioner som i det följande skall granskas utgår 
från den uppsättn ing  som signerats Alf Sjöberg och att denna uppsättn ing 
givetvis in te  om edelbart kan jäm nställas med V ärnlunds dram a. Det faller 
u tanför denna undersöknings ram ar att granska Sjöbergs iscensättning och 
dess förhållande till V ärnlunds text. Författarens uttryckliga gillande av 
Sjöbergs regi (se ex. SocD. 6.2.1932) gör det dock sannolik t a tt V ärnlund 
fu n n it sina in ten tioner realiserade i uppsättningen. Den tryckta utgåvan av 
pjästexten fanns tillgänglig före prem iären. Några av recensenterna hade 
uppenbarligen läst denna innan  de såg dram at uppföras (därib land John 
L andquist som recenserade bokutgåvan i AB 27.1.1932)* Ingenting tyder på 
a tt de funn it några avgörande skillnader m ellan de budskap som förmedlas 
av den tryckta dram atexten respektive D ram atiska teaterns uppsättning.

5. Där inget annat sägs är recensionerna daterade 4.2.1932. Bland övriga 
anm äln ingar i den borgerliga pressen kan näm nas sign. A. Br. (Agne 
Beijer) i Göteborgs Handels- och S jöfartstidning 5.2., Edvard Alkm an i 
Göteborgs-Posten 6.2., sign. T. T. (Torsten Tegnér) i Idro ttsb ladet 5.2., 
sign. R. H. (Ragnar H olm ström ?) i Idun  14.2. samt Johan Falck i Syd
svenska D agbladet—Snällposten 6.2.1932.

Recensioner i tea te rtidskrifter och litterära  tidskrifter: Fönstret nr 7, 
K nut Jaensson; Ridå n r 2—3, A. G unnar Bergm an; Scenen n r 3, Gösta 
M. Bergm an; Skådebanan n r 4, Sten K arling och Våra Nöjen nr 7, 1932, 
Arne Bornebusch.

6. Recensionen i Ny Tid är undertecknad F. G-n, en signatur som jag icke 
lyckats tyda. I den tred je  av SAP:s större dagstidningar* A rbetet i Malmö, 
om näm ndes dram atenföreställn ingen enbart i notisform . Några m ånader 
senare, 13.7.1932, recenserades dock den tryckta utgåvan av Den heliga fa
m iljen, sign. A. B-nd (Allan Bergstrand). För den ojäm förligt mest reserve
rade bedöm ningen i den socialdem okratiska presskören svarade Nat Ellgar 
i T iden n r 6 1932.

Så vitt jag k u n n at finna recenserades aldrig  Den heliga fam iljen i tid 
skriften  Clarté. En viss aning om h u r m an reagerade inom  organisationen
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med sam m a nam n ger en artikel av Ebbe Linde frän  1955, D ram a med slut 
(DN 16.2.):

Föreställningen såg jag aldrig, men det tryckta dram at slet jag åt mig 
och slukade med stora förväntningar. Det blev en chock! H är seglades 
ju  rak t in  i rena ram a borgerligheten och slappa kristendom en! 
Schm idt, den rad ikala intelligensens represen tan t, fann jag behand
las rä tt snävt i pjäsen, lite t skum t anstruken , liksom  anpassat efter ö s 
te r m alm spublik. A tt det gått Johan  U lfstjerna i gamle och unge Eng- 
elstrand och in te  var så värst med k ru t i repliken gjorde m indre, men 
slu tk läm m en u r radio a tt vi skall ha förtroende till de skapande kraf
te rn a  inom  m änskligheten / — /  nej, detta var för starkt, eller rä tta re  
för svagt. (jmf. ovan s. 27f)

7. F örutom  Jensen u tta lade sig också Ragnar Johanson, chef för bokförlaget 
Federativ, sam t fö rfa ttarna  Josef K jellgren och Carl-Em il Englund.

Även Stockholm s-Tidningen (5.2.) tillfrågade e tt an tal personer om deras 
uppfattn ingar om V ärnlunds dram a, näm ligen hovrättspresident Karl 
Schlyter, advokat Hugo L indberg, riksdagsm an R uben W agnsson, p a rti
sekreterare Gustav M öller och redaktör K arl K ilbom.

Den heliga fam iljen diskuterades också i e tt an tal insändare t ex SocD
11.2 och 12.2.1932, Svensk Typograftidning n r 12 1921 (i fö rkorta t skick om
tryckt i B rand n r 14 1932).

8. Om det rättsliga efterspelet till ådalenhändelserna, se Lager, F., a.a., s. 93ff.

9. W ärenstam , E., Fascismen och nazism en i Sverige 1920—1940, s. 68ff.

10. Jm f. A lthusser, L., Ideologi och ideologiska sta tsapparater (Noter för en un 
dersökning). I dennes Filosofi från  p ro letär k lasståndpunkt., s. 109ff.

Att uppsättn ingen av V ärnlunds dram a på D ram atiska teatern  kunde 
uppfattas som ett bevis på den svenska dem okratins förträfflighet fram går 
av ett sent u tta lande av A. G. Bergm an:

För mig, och för många av m in grupp, var ’Den heliaa fam iljen ’ 
som en uppenbarelse / — /  H är såg vi nu  arbetarklassens pro
blem  gestaltade av en svensk arbe tarfö rfa ttare  på Sveriges Natio- 
nalscen — nu förstod vi a tt det som författningsrevisionen 
1917—21 drog upp den yttre ram en för höll på att fyllas med liv 
och anda.
(S tudiekam raten n r 2—3 1945).

11. Engels, F., Fam iljens, privategendom ens och statens ursprung, s. 217.
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Zusam m enfassung

In  der langen Reihe schwedischer A rbeiterschriftsteller gehört Rudolf 
V ärn lund  (1900—1945) zu jenen, die bis je tzt verhältnism ässig wenig beachtet 
worden sind. E r ist vor allem durch  seine dram atischen W erke bekannt gewor
den, besonders durch  das Schauspiel ”Die heilige Fam ilie” , geschrieben 1931 
und u raufgeführt am Königlichen D ram atischen T heater 1932.

V ärn lund  wuchs in S tockholm er V ororten in bescheidenen V erhältnissen 
auf und  begann früh  sich seinen Lebensunderhalt zu verdienen. Schon als 
F ünfzehnjähriger w urde er M itglied der sozialdem okratischen Jugend
bewegung. Als diese 1917 in zwei Phalanxen zerfiel, schloss er sich der links
oppositionellen G ruppe an, die 1921 zur Sverges K om m unistiska P arti (Schwe
dischen K om m unistischen Partei) um gebildet wurde. V ärnlunds organisato
rische V erankerung innerha lb  der Arbeiterbewegung hat allem  Anschein nach 
am Anfang der 20er Jah re  aufgehört. Bis Mitte jenes Jahrzehnts stand er jedoch 
in engem K ontakt m it ihrem  linken  Flügel. 1918—1925 war er M itarbeiter ver
schiedener Zeitungen und Zeitschriften der revolutionären Linken och schrieb 
auch Propagandastücke m it einer linksradikalen  Tendenz fü r die Jugendorga
nisation der K om m unistischen Partei.

1924 erschien V ärnlunds erstes Buch, die N ovellensam m lung ”Döda m änn i
skor” (Tote Menschen). In  den Jah ren  bis 1931 gab er eine weitere Novellen
sam m lung sowie acht Rom ane heraus. Einige davon können als A rbeiter
schilderungen bezeichnet werden. Die Rezensenten der Arbeiterbewegung n ah 
men V ärnlunds epischem W erk gegenüber eine durchgehend sehr kühle H al
tung ein. In  erster Linie waren es die K om m unisten, die V ärnlund des Verrats 
an den Interessen der eigenen Klasse bezichtigten. V ärnlund liess diese K ritik  
eine Zeitlang stillschweigend über sich ergehen, 1927 ging er aber zum Gegen
angriff über. Er wandte sich da gegen die Forderungen des linken Lagers nach 
klaren politischen Stellungnahm en in der L ite ra tu r und m einte ferner, die 
L inke habe das sozialistische Ideengut verun treu t und vertrete je tzt gänzlich 
w irklichkeitsfrem de Auffassungen. Es war wohl der K onflikt m it der L inken, 
der V ärnlunds Blick auf andere Q uellen der A nregung lenkte. 1928 kam  er m it 
dem W erk ”Zur Psychologie des Socialism us” des Belgiers H endrik  de Mans in 
B erührung. V ärnlund sym pathisierte sehr m it der tiefenpsychologischen und 
antim aterialistischen In terp re ta tion  des Sozialismus, wie sie in diesem W erk 
dargeboten wird. In  einigen E rklärungen  um  1930 distanzierte sich V ärnlund, 
ganz im Geist de Mans, von den K lassenkam pflehren des Sozialismus und hiess 
ausserdem die sich dam als im  politischen Leben Schwedens geltend m achen
den Bestrebungen nach V ersöhnung der Klassen gut. Auch in dem Schrift
stellerprogram m , das V ärnlund in den Jahren  um  1930 ausarbeitete, nehm en 
die Ideen hinsichtlich einer V ersöhnung der Klassen einen zentralen Platz ein.
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V ärnlund erk lärte  dort, dass er es als A rbeiterschriftsteller als seine Aufgabe 
betrachtete, K enntnisse über die Lebensbedingungen und  über die Denkwelt 
des P ro le taria ts zu verm itteln . D am it w ürde, lau t V ärn lund , das V erständnis 
fü r die Bestrebungen der A rbeiterbewegung beim  Lesepublikum  steigen und  
die Spannungen zwischen der Arbeiter- och Bürgerklasse w ürden abnehm en.

Mit dem A rbeiterdram a ”Die heilige F am ilie” erlebte V ärnlund seinen 
D urchbruch als D ram atiker. Dies war jedoch keineswegs sein dram atisches De
but. Schon vorher hatte  er gut zwanzig Verke fü r die B ühne geschrieben. Zwei 
davon w urden in  Fortsetzungen in  einer kom m unistischen Zeitschrift ver
öffentlicht, acht liegen im  M anuskript vor, der Rest hingegen ist verschollen. 
Zwei Jugendstücke sind öffentlich aufgeführ w orden, das eine von einem  kom 
m unistischen Jugendklubb  im  Jah re  1924 in Stockholm  und  das andere von ei
ner professionellen T ournee-Truppe 1930. Seine H offnung, als D ram atiker für 
ein grösseres P ub likum  ein Begriff zu werden, setzte er vor allem  auf die schwe
dische N ationalbühne, auf das Königliche D ram atische Theater. An diese 
B ühne w andte er sich m it dem Grossteil seiner Jugenddram en, ohne allerdings 
bei der T heaterle itung  Gehör finden zu können. Sein W erk w urde von Bo 
Bergm an, dem literarischen  B erater des Theaters beurteilt. Bergm an war M it
glied der Akademie, T heaterrezensent und  D ichter und  k ritis ierte  V ärnlund 
aus einer klassizierenden und trad itionellen  Theaterperspektive. Vieles spricht 
dafür, dass sich V ärn lund  von Bergm ans G utachten beeinflussen liess und dass 
er sich auch — bewusst oder unbew usst — seinem  Geschmack anpasste. Auch 
”Die heilige F am ilie” w urde von Bergm an n icht völlig positiv beurte ilt. Er 
konnte aber m it G enugtuung feststellen, dass dieses W erk besser den von ihm  
so oft erhobenen Forderungen entsprach. Die K om position des Dram as war 
straffer und  die Schilderung der Menschen realistischer. Ausserdem, so betonte 
Bergm an, gäbe es diesmal eine ’poetische Idee’, einen idealistischen Schwung, 
im  W erk.

In den Jah ren  um  1930 befasste sich nicht n u r  V ärnlund in  Schweden m it der 
G attung G esellschaftsdram atik. Das Interesse fü r diese G attung w urde nicht 
zuletzt vom deutschen N achkriegsdram a geweckt. Sowohl Georg Kaiser als 
auch E rnst Toller und  B erto lt B recht w urden w ährend der zweiten H älfte der 
20er Jah re  auf den grösseren B ühnen Stockholm s gespielt. Besonders Toller 
”H oppla wir leben!” erregte grosse A ufm erksam keit. Dieses Stück w urde so
wohl in  der Presse als auch in den beiden K am m ern des Reichstages diskutiert. 
Die A ufm erksam keit, die m an der ’sozialen D ram atik ’ w idmete, drückte sich 
auch in der B ildung des A rbetarnas Teater kom m itté (Theaterkom itee der Ar
beiter) 1931 aus, einer O rganisation, die auf verschiedene Weise versuchte, die 
Tendenzen hinsichtlich eines stärkeren Gesellschaftsengagements innerhalb  
des schwedischen T heaterlebens zu understü tzen. Auch ein schwedisches Ge
sellschaftsdram a entwickelte sich w ährend dieser Zeit. V ertreter sind Hagar 
Olsson (H järtats pantom im  — Pantom im e des Herzenz — 1927 und  S.O.S. 
1928), A rnold L jungdal (M orgonrodnad — M orgenröte — 1927), H erbert 
Grevenius (Sonja, 1928), Ebbe Linde (B rudsporre, 1931) und  Tua Ström  (Rene
gaten — Der Renegat — 1930 und H ju le t — Das Rad — 1931 — beide Stücke 
w urden un ter dem Pseudonym  Tage Stam verfasst). V ärnlunds Stück ”Die hei
lige Fam ilie” ist also als aktuelles Gesellschaftsdram a keineswegs eine isolierte 
Erscheinung. Es drückt vielm ehr eine deutliche Tendenz innerha lb  der schwe
dischen L ite ra tu r und des schwedischen T heater aus.

V ärn lund  schrieb ”Die heilige Fam ilie” im  F rüh ling  und  Sommer 1931, te il
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weise stand er un te r dem eindruck der Vorfälle in  Ådalen im  Mai desselben 
Jahres. (Im Zusam m enhang m it einer D em onstration streikender A rbeiter 
w urden fünf Personen vom W achepersonal des M ilitärs erschossen.) V ärn lund  
hat versucht, m it seinem D ram a die sozialen V erhältnisse im  Schweden der 
frühen D epressionsjahre, die u.a. von steigender Arbeitslosigkeit und sich ver
schärfenden A useinandersetzungen auf dem  A rbeitsm arkt geprägt waren, zu 
gestalten. V ärn lund  zeigt h ie rm it die Gegensätze zwischen A rbeit und K apital 
auf, die einander w idersprechenden Interessen des P ro le taria ts und  der 
Bürgerklassen. Den Schw erpunkt des W erks m acht jedoch die Schilderung des 
K onflikts zwischen den beiden H auptphalanxen der Arbeiterklasse aus, der re
form istischen und  der revolutionären. Die H and lung  des Dram as bewegt sich 
hauptsächlich ru n d  um  einen A rbeitskonflikt. K arl E ngelstrand und sein Sohn 
Folke, beide Sozialdem okraten, weisen anfangs alle G edanken hinsichtlich 
S treikaktionen kategorisch von sich. Sie arbeiten  stattdessen für ein fried
liches Abkom m en und  sind bereit, die vom A rbeitgeber geforderten Lohnsen
kungen zu akzeptieren. Dem A narchisten Josef Schm idt, der Karls Jugend
freund ist, gelingt es allerdings m it H ilfe einer arglistigen In trige Folke dazu 
zu überreden , eine m ilitan tere L inie zu verfechten, d.h. den S treik auszulösen. 
Dieser S treik  verfehlt jedoch total sein Ziel, er m isslingt u.a. deshalb, weil es 
den A rbeitern  nicht gelang, die D isziplin in den eigenen Reihen aufrechtzuer
halten. In  einem  Strassenkam pf, in  dem  es zu einem  Zusam menstoss zwischen 
streikenden A rbeitern , Polizei und  M ilitär kom m t, wird Folke erschossen. 
K arl, der lange und  verbissen gegen die N iederlegung der A rbeit p ro testiert 
hatte, schliesslich aber doch in die Vorgänge hineingezogen worden ist, wird 
verhaftet und  ins Gefängnis gebracht. Folkes jüngerer B ruder, Em il Engel
strand , wird vom A narchisten Schm idt dazu getrieben, eine sinnlose T erro rta t 
zu begehen, näm lich den B etriebsleiter Bergm an zu töten.

Mit H ilfe der drei zuerstgenannten Rollenfiguren hat V ärnlund seine Auf
fassung im H inblick  auf die dam aligen sozialistischen O rganisationen ausge
drückt. K arl Engelstrand ist ein Sozialdem okrat der alten Schule, der als passi- 
visiert und ’verbürgerlich t’ erscheint, und  der den K ontakt m it den u rsp rüng
lichen Idealen des Sozialismus verloren hat. Im  ersten A bschnitt des Dramas 
w andelt Folke in des Vaters Spuren. U nter dem  Einfluss Schmidts beginnt er 
jedoch neue Wege zu beschreiten. Der S treik, den er ausgelöst hat, m isslingt 
allerdings. Der Misserfolg stä rk t ihn aber in  seinem  G lauben an die Not
w endigkeit des Sozialismus. E r sieht ein, dass der Sieg nu r dann gewonnen wer
den kann, wenn der politische Kam pf in geordneten Form en geführt wird und 
er d istanziert sich deshalb von m ilitan teren  A ktionsform en der Linken. E r 
lehn t auch den K lassenkam pf als politische Idee ab und  betont die Notwendig
keit von V erständigung und  Z usam m enarbeit a ller Gesellschaftsklassen. In  sei
nem Todesm onolog understre ich t Folke, wie wichtig es ist, dass der T raum  von 
einem  künftigen tausendjährigen Reich n ich t erlischt. Der Sozialismus, der 
von ihm  gepredigt w ird, weist einen sta rk  idealistischen und  hum anistischen 
C harakter auf. In  vieler H insicht gibt es eine U ebereinstim m ung von Folkes 
Botschaft und den Ideen zu den G rundsätzen des Sozialismus, wie sie V ärnlund 
in m ehreren  A rtikeln und Aufsätzen vorgelegt hat.

Der A narchist Schm idt ist die negativ w irkende K raft des Dramas. Er wird in 
erster L inie als böse, unzuverlässig und destruktiv  dargestellt. Mit ihm  hat 
V ärnlund ein Spott-Bild der revolutionären Linken gezeichnet, m it der er in 
seiner Jugend sym pathisierte, die er aber später als Feind auffassen sollte. Die
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A useinandersetzung m it Schm idt einerseits und K arl und  Folke andrerseits 
spiegelt natü rlich  einen historischen Gegensatz innerha lb  der schwedischen 
Arbeiterbewegung. Der K onflinkt zwischen revolutionären und  reform is
tischen K räften vertiefte sich allerdings Anfang der 30er Jah re  sehr deutlich , 
teils als Folge der Vorfälle in Ådalen 1931 (siehe oben). Die in te rnen  S treitig
keiten der Arbeiterbewegung w urden also zu diesem Z eitpunk t e rneu t ak tua li
siert und  V ärn lund  hat sich in  seinem D ram a in verschiedener Weise auf die 
h arte  D ebatte bezogen, die zwischen Socialdem okraten, K om m unisten und 
Syndikalisten geführt wurde.

P arallell m it dem  A rbeitskonflikt beleuchtet das D ram a auch die Entw ick
lung der Fam ilie Engelstrand. U nter dem  D ruck der Ereignisse ru n d  um  den 
S treik d roh t die Fam ilie auseinanderzubrechen. W ährend der Kam pf an der 
politischen F ron t von den M ännern geführt w ird, geht der Kam pf der Frauen 
um  die Rettung von H eim  und  Fam ilie. Vor allem  Karls F rau , Anna, versucht 
Schmidts A ttacken gegen die Fam ilienbande abzuw ehren. Das U nheil, das über 
die Fam ilie here inbrich t, kann keineswegs Annas Z ukunftshoffnungen und ih 
ren grundsätzlichen existenziellen O ptim ism us zum E insturz bringen. Zusam 
men m it ih rer Tochter Ester stellt sie sich den ’D ienst des Lebens’. Beide 
verteidigen W erte wie z. B. m enschliche Gem einschaft, Liebe und Zuversicht. 
Zwischen der politischen und  der existenziellen T hem atik  des Dramas ensteht 
ein gewisser W iderspruch. Der ’Lebensglaube’, der am Ende des Dram as ge
predigt w ird, bew irkt, dass der politische K am pf teilweise als ephem er und un 
wichtig erscheint. F ür die M enschheit — dies deutet das D ram a an — sei der 
K am pf im  Inneren  jedes Menschen zwischen G ut und Böse, zwischen Pessim is
mus und O ptim ism us, zwischen lähm ender Verzweiflung und  befreiendem  
Z ukunftsglauben, wichtiger als der, welcher zwischen verschiedenen poli
tischen F rak tionen  geführt wird.

V ärnlunds D ram a w urde im grossen und  ganzen von der K ritik  sehr positiv 
aufgenom m en. Die bürgerlichen K ritiker hoben besonders das Bild der A rbei
terfam ilie Engelstrand, als V erteidiger der ’ewigen W erte’ hervor. Von sozial
dem okratischer Seite ging man m ehr auf die politische T hem atik  ein und 
betonte die, wie man m einte, w ahrheitsgetreue Schilderung der einander 
bekäm pfenden Phalanxen innerha lb  der A rbeiterbewegung. In  der Links
presse waren die Reaktionen selbstverständlich frostig. Die Beschuldigungen, 
die eigene Klasse verraten zu haben, die V ärnlund schon in den 20er Jah ren  zu 
hören bekom m en hatte, w urden auch diesm al ausgesprochen. Man kann diese 
Reaktionen nicht als überraschend bezeichnen. Was V ärn lund  in der ” Heiligen 
F am ilie” verkündete, sagte natü rlich  sowohl dem  bürgerlichen als auch dem 
sozialdem okratischen Lager zu. Das Dram a spricht sich fü r eine Gesellschafts
entw icklung im Zeichen von Z usam m enarbeit und E inverständnis aus und 
m acht ausserdem  die revolutionäre L inke zum H auptverantw ortlichen fü r den 
herrschenden gesellschaftlichen Unfrieden. Im  krisengeschüttelten Schweden 
konnten solche G esichtspunkte leicht G ehör finden. Dass diese Gesichts
punkte von der N ationalhühne vorgeführt wurden und ausserdem  in einem  
W erk eines Schriftstellers, der seine W urzeln in  der Arbeiterklasse hat, ver
m inderte wohl kaum  ihre W irkkraft.

Übersetzt von Peter Sedlacek.
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