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ABSTRACT 

Denna uppsats är en stilstudie som undersöker utmärkande drag hos Samuel Beckett som 

pjäsförfattare. Den absurda teaterns flaggskepp I väntan på Godot (1952) får här utgöra 

schablon för ett litterärt experiment med målet att transformera ett icke-absurdistiskt verk till ett

absurdistiskt teatermanus. Som föremål för transformationen står Vilhelm Mobergs 

utvandrarserie.  

   Uppsatsen visar att Becketts främsta särskiljande egenskap är hans utpräglade förenklande av 

teaterns alla delar samt hur handlingen är underordnad pjäsens form. Slutsater som kan dras är 

att ett så pass konkret verk som den realistiska utvandrarserien innehåller teman som tangerar 

absurdismens intresseområden och att den författarstil som Beckett använder i I väntan på 

Godot kan sammanfatta skeendet i Mobergs Utvandrarserie, på ett tragikomiskt och poetiskt 

sätt. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND

När jag som aspirerande författare för några år sedan för första gången läste Ett drömspel av 

August Strindberg väcktes en lust att författa egna teaterpjäser av liknande karaktär där varken 

tid eller rum existerar och den verklighet som målas upp för åskådarna är frikopplad från vår 

egen. Denna ”drömspelsteknik” fascinerade mig då författaren kan tillåtas stora kreativa friheter

och strukturera pjäsen mer abstrakt, som en dikt eller just en dröm. Jag började leta efter 

liknande verk vilket snart tog mig till författare som Harold Pinter och Samuel Beckett och jag 

blev allt mer intresserad av absurdismen och ”The theatre of the absurd” eller Den absurda 

teatern – en rörelse inom teatervärlden främst koncentrerad till 1950-talets Europa. Enligt 

Cornwell (2006 s. 67) är Strindbergs Till Damaskus, Spöksonaten och Ett drömspel typexempel 

på expressionistiska verk som är direkta källor till just ”The theatre of the absurd.” Den här 

uppsatsen inleds med en genreundersökning av absurdismen och den absurda teatern men 

huvudfokus ligger på en stilstudie som skärskådar Samuel Becketts författarskap. Som ett 

experiment vill jag transformera ett icke-absurdistiskt verk till en pjäs i Samuel Becketts anda. 

Genom närläsning av den absurda teaterns mest kända verk: I väntan på Godot av Beckett 

hoppas jag synliggöra genregrepp, teman och berättarstrukturer som är typiska för den absurda 

teatern. 

   För att ge utrymme åt min absurdistiska tolkning och därigenom min förståelse för den 

absurda teatern har jag strävat efter att tolka ett verk med utpräglat konkret handling som 

genremässigt ligger långt bort ifrån den absurda teatern. Inledningsvis hade jag tänkt att 

använda mig av endast Utvandrarna (1949) som är den första boken i Vilhelm Mobergs 

romansvit men jag ville se vad som hände om man sammanfattade ett så omfattande realistiskt 

verk som hela Utvandrarserien till en absurd teaterpjäs. Därför valde jag att utgå från 

Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) samt seriens sista bok Sista 

brevet till Sverige (1959). Genom att använda Becketts absurdistiska tragikomedi som schablon 

vill jag omvandla Mobergs romansvit till en absurd pjäs – som så Beckett skulle ha skrivit den. 
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2. SYFTE

Syftet med uppsatsen är att peka ut och behärska konstnärliga grepp som är utmärkande för 

Samuel Beckett och att undersöka vad som händer när ett icke-absurdistiskt verk omarbetas för 

att passa den absurda teatern. Vilhelm Mobergs ”Utvandrarserie” transformeras till ett 

teatermanus i samma anda som Samuel Becketts I väntan på Godot.

3. FRÅGESTÄLLNINGAR

- Vilka teman är typiska för absurdismen i allmänhet och Samuel Beckett i synnerhet?

- Vilka absurdistiska teman går att finna i Utvandrarserien?

- Vilka författargrepp kännetecknar sig i Becketts I väntan på Godot och vad händer om de 

används för att transformera Utvandrarserien till en absurd teaterpjäs?

4. METOD

Efter närläsning av I väntan på Godot analyseras texten och med hjälp av den valda litteraturen 

lyfts teman och berättartekniker som är typiska för Beckett fram. Därefter följer en närläsning 

av Utvandrarserien där jag antecknar allt som berör typiska absurdistiska teman eller som på 

något sätt liknar eller kan kopplas till I väntan på Godot. Denna närläsning resulterar i en lista 

med citat från Utvandrarserien som kan användas som utgångspunkt för mitt experiment. För att

få en bättre uppfattning om rytmen, känslan och hur karaktärerna rör sig har jag också sett 

otaliga inspelade föreställningar av pjäsen, bland annat SVT/Dramatens version från 1970 och 

regissören Michael Lindsay-Hoggs version från 2001.

   Experimentet är av prövande karaktär där jag först skriver korta scener som jag sedan 

utvärderar och förklarar på vilket sätt de förhåller sig till de båda originalverken. Genom att 

genomgående utvärdera min egen process och hur mina nya texter förhåller sig till 

originalverken blir jag allt mer bekant med vad det är som är utmärkande för Beckett och på 

vilket sätt hans stilmedel används. Som ett allmänt stöd för att författa mitt teatermanus har jag 

Alan Ayckborns Den listiga konsten - Att skriva och regissera dramatik.

   Experimentet delas upp i två delar, där Experiment 1 är av prövande karaktär medan 

Experiment 2 är tänkt som ett mer genomarbetat manus (se bilaga 1). 

   I avsnittet där jag redovisar mitt experiment kommer jag att interfoliera och bryta upp 

manuset för att förklara resonemangen med hänvisningar till de båda originaltexterna. Jag 

kommer att röra mig fritt mellan olika scener, peka ut likheter och skillnader mellan de båda 

originalverken och min text samt diskutera alternativa lösningar. 
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5. AVGRÄNSNINGAR

Det är värt att understryka att jag först och främst är ute efter att göra en stilstudie i Becketts 

författarskap och inte nödvändigtvis att hitta stilmedel som är allmängiltiga och representativa 

för hela absurdismen som genre. Det är denne författares I väntan på Godot som jag skärskådar 

och genomsöker i jakten på hans unika uttryck. 

   Jag tar inte hänsyn till redan gjorda bearbetningar av Utvandrarna för teater eller musikal utan

förhåller mig endast till originaltexten. Detta är främst en studie i absurd teater med tillhörande 

experiment i absurdistiskt teatermanus och syftar inte till att återge eller sammanfatta 

Utvandrarserien på ett sätt som nödvändigtvis är helt troget Mobergs originaltext. Mobergs 

karaktärer, motiv, platser och romansvitens övriga innehåll finns främst med i mitt experiment 

för att omvandlas till ett absurdistiskt teatermanus under premissen: Hur hade Samuel Beckett 

berättat denna historia?

  Manuset skrivs som om det skulle kunna sättas upp på en teater i Sverige och för en ensemble 

som liknar den i Becketts originalpjäs även om färdigställandet av manusets inte är 

experimentets huvudsyfte. Även om Ayckborns Den listiga konsten varit till stor hjälp för mitt 

manusförfattande så kommer hans råd och tips av utrymmesskäl inte att redovisas i uppsatsen. 

Fokus ligger inte på manusbearbetning utan mitt nya manus existerar främst som ett underlag 

för att påvisa likheter, skillnader och speciellt lyckade överföringar från en konkret roman till 

en absurd pjäs.

6. ABSURDISMEN

I början av 1950-talet uppstod absurdismen som kan beskrivas som en litterär rörelse som 

uttrycker upplevelsen av livets meningslöshet (Lindström 1962, s.31). Absurdismen har sina 

rötter i den existentiella filosofin; Albert Camus essäsamling Myten om Sisyfos (1942) brukar 

med dess idéer om ”det absurda” ses som en viktig förlaga. Camus essä handlar främst om 

människans upplevelse av tillvaron och spänningarna som uppstår mellan den mänskliga 

längtan och det som verkligen sker. När människan kommer till en chockartad insikt om detta 

förhållande upplever hon ”det absurda.” (Kjellin 1971, s.177)

 Vad är då det absurda? Absurdistiske dramatikern Eugéne Ionesco definierar sin användning av

ordet: 

Absurd is that which is devoid of purpose . . . Cut off from his religious, metaphysical, and 
transcendental roots, man is lost; all his actions become senselsess, absurd, useless. 
(Esslin 1972, s.23)
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6.1. Den absurda teatern

Efter andra världskriget tog sig denna konstform sig uttryck genom endast en handfull författare

som till exempel: Eugéne Ionesco, Arthur Adamov och Samuel Beckett. Termen ”den absurda 

teatern” åsyftar först och främst vad dessa europeiska dramatiker tog sig för under 1950-talet i 

sin strävan att uttrycka den speciella efterkrigskänsla som då rådde. ”Trots att världskrigets 

brand slocknat var världen ändå galen.” (Tjäder 2000, s.209)

   Absurdisterna var nyskapande inom det sceniska språket eftersom deras diktverk snarare ”är 

något” än att de ”betyder något”. Med det menas att gränserna mellan form och innehåll suddats

ut; formen är innehållet (Kjellin 1971, s.175). Hos en absurdist är handlingen sekundär medan 

andra element som symbolism, hur verket är komponerat eller på vilket sätt karaktärernas 

reaktioner bjuder in till tolkning viktigare. Vad betyder det? Vad symboliserar det? När det 

gäller den absurda teatern kan man inte förvänta sig ett säkert svar på den här typen av frågor. 

Esslin skriver att försöka hitta nyckeln till att förstå pjäsen kan vara försvarbart om man 

undersöker en författare som utgått från entydig filosofisk eller moralisk uppfattning. Men även 

i det fallet kan tolkningen av det färdiga verket överskrida gränserna för vad författaren 

ursprungligen menade och ge upphov till mycket rikare och komplexa tolkningar. (Esslin 1972, 

s.43) Samuel Beckett utnyttjar möjligheterna till tolkning, i hans universum är inget helt 

fastställt. Men det betyder inte att det inte går att analysera I väntan på Godot genom att titta på 

isolerade händelser i pjäsen. Även om vi inte kommer fram till ett entydigt objektivt svar så kan

vi åtminstone ta reda på vilka frågor Beckett tar upp (Esslin 1972, s.43).  

6.2. Samuel Beckett

Beckett föddes 1906 i Dublin, Irland och i första delen av sitt författarskap skrev han lyrik och 

prosa på engelska men flyttade i slutet av 1930-talet till Paris och skrev därefter sina verk helt 

på franska. (Esslin 1972, s.29f.)

   Beckett talade ofta om sitt arbete som ett ”work in regress” och menade att den bästa tänkbara

pjäsen är den i vilken det inte finns några skådespelare, bara texten (Tjäder 2000, s.213). De 

som ingående studerat Beckett menar han rent generellt ”deteatraliserar” pjäserna för att istället 

närma sig till exempelvis bildkonsten eller skulpturen. (Tjäder 2000, s.214) 

Även om Beckett som mången modernist före honom kan anknyta till olika populära 
scenformer som cirkus och vaudeville, liknar hans dramatiska tänkande inget annat och kan 
därför sägas stå i ett fritt förhållande till den traditionella uppfattningen av absurd dramatik. I
väntan på Godot är en av 1900-talets verkligt originella teaterpjäser. (Tjäder 2000 s.212)  

Becket tänker sig bort från alla former av traditionell dramaturgi till förmån för statiska bilder, 

vilket inte minst är tydligt i I väntan på Godot. Pjäsens enda, nästan tomma scenrum bränns in 
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som en stillbild eller målning i minnet, de två luffarna i sina hattar som står där vid ett träd och 

väntar. I Becketts senare pjäser tycks det inte finnas någon hejd för hur mycket han kan plocka 

bort. Akt utan ord (1956) är ett mimspel som spelas av en enda man i en öken. Man skulle 

kunna säga att Becketts sökande efter dramaturgins nollpunkt nått sin kulmen i den 25 sekunder

långa pjäsen Andetag från 1970 som i stort sett bara består av två skrik och fem andetag. 

Gemensamt för Becketts och andra absurdistiska pjäser kan sägas vara att de uttrycker och 

upplevelse av tillvaron som splittrad och oförståelig, fientlig mot människan, ofta mardrömslik 

(Kjellin 1971, s.176).

6.3. I väntan på Godot

”En väg på landet. En sten. Ett träd. Kväll.” (Beckett s.7) Det är allt som står i Becketts 

scenanvisning till första akten. Becketts pjäs präglas genomgående av minimalism, endast det 

absolut nödvändiga får plats i scenrummet. Själva handlingen är också minimalistisk:

”Utan att veta varför väntar två män på någon som inte kommer”, så återger Lindström (1969, 

s.55) fabeln i det absurda dramats absoluta klassiker. 

   Eftersom pjäsen inte direkt har någon handling utan istället är en lång rad händelser och 

dialoger som utspelar sig medan huvudpersonerna väntar på Godot är det inte helt enkelt att 

sammanfatta pjäsen. Här kommer ändå ett kort sammandrag: Två luffare, Vladimir och 

Estragon står vid ett dött träd och väntar i två akter på en man vid namn Godot. De försöker få 

tiden att gå, samtalar med varandra om allt från Jesus till drömmar, ensamhet och självmord. De

skrattar, gråter och väntar och är inte säkra på hur länge de väntat eller vad som skall hända när 

han kommer. De bråkar och blir sams om vart annat. En högfärdig man vid namn Pozzo slår sig

ner bland dem tillsammans med sin utarbetade tjänare Lucky som han har kopplad i ett rep. Han

har för avsikt att sälja honom på en marknad. Först tror de att Pozzo är Godot, men han är 

endast en slags överhet som påstår att han äger marken de står på. Med skräckblandad 

förtjusning ser de på hur Pozzo styr över sin tjänare. När Pozzo beordrar Lucky att tänka rabblar

den annars stumme tjänaren en mycket lång och osammanhängande nonsensmonolog som de 

alla blir förskräckta av. De stoppar Luckys tankar genom att ta av honom hatten. Pozzo och 

Lucky ger sig av. I slutet av första akten kommer en pojke in med ett meddelande från Godot: 

han kunde inte komma ikväll men kommer helt säkert i morgon (Beckett, s.100). Andra akten 

utspelar sig nästa dag och liknar den första men vissa förändringar har skett: Trädet bär nu löv. 

Pozzo och Lucky kommer tillbaka i mitten av akten men Pozzo har blivit blind, de ramlar och 

tar sig inte upp. Vladimir och Estragon funderar på om de skall hjälpa dem upp eller utpressa 

honom, men ramlar själva omkull och ett tag ligger alla fyra karaktärer hjälplösa på marken. 

Tillslut hjälper de Pozzo på fötter, den blinde kan inte komma ihåg att de någonsin träffats och 
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menar att tiden är osynlig för de blinda och att hela livet är en enda (meningslös) dag. Pozzo 

och Lucky ger sig av. Akt två följer samma mönster som första akten, pojken kommer in i slutet

och säger att Godot inte kunde komma men att han helt säkert kommer imorgon. Vladimir och 

Estragon bestämmer sig för att de skall hänga sig om han inte dyker upp nästa kväll. De står 

kvar på scengolvet och säger att de skall gå och sedan mötas igen på samma plats nästa dag. 

Detta gör att man anar en cirkelkomposition, tittarna kan föreställa sig att detta skeende har 

pågått under en mycket lång tid med oändliga variationer. 

6.3.1. Scenrum och symbolspråk

Den andra aktens scenrum är alltså precis likadant med endast tre undantag: Estragons kängor 

står mitt på scenen, Luckys hatt ligger kvar där den föll av i första akten, men framförallt så har 

trädet nu tre löv (Beckett, s.111). Kjellin (1971, s.180) menar att det typisk beckettsk scenbild, 

inte bara för att den i sin öppenhet ropar på tolkningar, utan också att den är möjlig att nyansera 

trots att den är så starkt reducerad. Just detta är värt att ta fasta på för att hitta Becketts stil: 

reducera nästan till noll och låt sedan små nyanser av förändringar bjuda in till tolkning. Ett 

slags diffust symbolspråk; det är tydligt att symboliken finns och att den kan tolkas men dess 

potentiella betydelse ligger hos publiken. 

6.3.2. Kostymerna

Även karaktärernas kostymer är förenklade så till den milda grad att det inte ges någon mer 

information än att ”alla fyra bär plommonstop.” De här hattarna har stor betydelse i en rad olika

clownnummer där karaktärerna byter hattar med varandra, kliar sig, tappar dem, sätter på sig 

dem för att tänka etc. Plommonstopet blir en slags scenuniform som förenklats till sin minsta 

beståndsdel. (Kjellin 1971, s.182). Det faktum att alla har plommonstop bjuder också in till en 

rad olika tolkningar: betyder det att alla människor är lika mycket värda men beter sig olika 

ändå? Är det en symbol för civilisationen och den moderna människan? Vad betyder det i så fall

om man tappar eller blir av med sin hatt som Lucky? Det viktiga för absurdisterna är som sagt 

inte att det betyder någonting utan snarare att det kan betyda någonting. (Lindström 1969, s.55)  

6.3.3. Platsen

Pjäsen utspelar sig på en ej namngiven plats vid ett träd vilket gör det möjligt för tittaren att 

själv föreställa sig vilken plats som avses. ”Utan småaktiga geografiska referenser tecknas 

allegoriska bilder av tillvarons villkor” heter det i Göran Lindströms analys (1969, s.65). Även 

om platsen nämns i förbifarten av Estragon som ”Jädrasketdistriktet” är det uppenbart Estragon 

själv hittat på detta namn som en komisk jämförelse till det ”Montrachet-distrikt” Vladimir 

försöker få honom att minnas att de en gång besökt (Beckett s.121).
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6.3.4. Tingen är emot människan

Man får en känsla av att tingen i Becketts pjäs hela tiden saboterar för människorna. I 

inledningen kämpar Estragon med att få av sina skor, Vladimir kämpar med sin hatt, tittar i den,

kliar sig, byter ut den. Pozzo har svårt att hålla ordning på sina saker; hans pipa och klocka 

försvinner och Lucky har en ändlös med kamp att hålla Pozzos väskor. Det är inte fråga om 

besjälning; tingen är inte på något sätt medvetande i sitt uppror mot människan, det bara 

slumpar sig så att allting hela tiden går karaktärerna emot. (Kjellin 1971, s.183) 

6.3.5. Tema och budskap

Men vem är då Godot?, frågar man sig. Flera uttolkare har identifierat denna figur, som aldrig 

uppenbarar sig på scenen, som ”Gud” eller ”en högre makt” eller ”målet för mänsklig längtan” 

(Kjellin 1971, s.178). Beckett själv säger att han är intresserad av formen av en idé även om han

inte nödvändigtvis tror på den. När han får frågan om pjäsens tema hänvisar till ett citat av 

Sankt Augustinus: ”Do not despair: one theif was saved. Do not presume: one thief was 

damned.” och tillägger att den meningen har en vacker form och att det är formen som räknas 

(Esslin 1972, s.52).

6.3.6. Spelrytm

En annan typisk trop för Beckett är att ansatser hejdas (Kjellin 1971, s.189). Dialogen blir ofta 

avbruten, likaså karaktärernas rörelser och tankar. Inget går hela varvet runt utan avbryts utan 

ett naturligt avslut. Karaktärerna påbörjar sånger och dikter de inte kan avsluta. Dessa ideliga 

ansatser till aktivitet ger ett allt annat än jämnflytande tempo åt det som sker på scen. 

Spelrytmen kantas av tydliga växlingar mellan uppflammade aktivitet och tillbakasjunkande 

vila. Förutom rösterna är det framförallt rörelserna, som bär fram denna spelrytm. Det står ofta 

korta men tydliga scenanvisningar om hur karaktärerna skall röra sig. Talet rytmiseras av en 

mängd tystnader och pauser som Beckett noggrant har angett i sin text (Kjellin 1971, s.184).

6.3.7. Dialog

Bland alla tystnader och pauser följer onaturligt snabba meningsutväxlingar emellan 

huvudkaraktärerna, faktum är att de på vissa stället talar som om vad vi hör i själva verket är en 

enda persons motstridiga tankar. Här är Beckett är alldeles uppenbart influerad Music hall, en 

speciell engelsk form av varitéunderhållning där två komiker för en snabb nonsensdialog med 

varandra. (Kjellin 1971, s.188).     
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Exempel på snabba replikskiften i I väntan på Godot: 

Estragon
Och vad svarade han? 

Vladimir
Att han fick se.

Estragon
Att han inte kunde lova någonting.

Vladimir
Att han måste tänka på saken.

Estragon
I hemmets lugna vrå. 

Vladimir
Fråga familjen till råds.

Estragon
Sina vänner.

Vladimir
Sina agenter. 

Estragon
Sina korrespondenter. 

Vladimir
Sina böcker.

Estragon
Sitt bankkonto. (Beckett 2005, s.32)

Oftast är det Estragon som får leverera slutklämmen, ett oväntat tankesprång som ger komisk 

effekt, som när Vladimir säger att det var varmt i Jesus land och Estragon svarar  ”Ja. Och lätt 

att bli korsfäst.” (Beckett s.106) Det händer att Vladimir ibland har längre utläggningar som att 

de är representanter för mänskligheten (Beckett s.172) eller när han funderar över om livet 

kanske bara är en dröm (Beckett s.197) och Pozzo som gärna vill att alla skall lyssna på honom 

uttrycker sig ofta i längre meningar som när han beskriver nattens antågande (Beckett s. 72) 

men för det mesta består dialogen av snabba enradiga repliker. Som kontrast till detta finns 

Luckys över 700 ord långa nonsensmonolog som är hans enda replik hela pjäsen, med undantag

för orden ”Å andra sidan vad beträffar -” alldeles innan monologen börjar (Beckett s.81).   

6.3.8. Tid

Hos Beckett tycks tiden inte existera på samma sätt som i verkligheten. Esslin menar att pjäsen 

främst handlar om att vänta (1972 s.49) och föreslår att Beckett vill påvisa hur tiden ständigt 

förändrar oss och det finns inte en sekund i våra liv där vi är identiska med oss själva. Därför 

har karaktärerna så svårt att minnas (Esslin 1972 s.51). Vladimir och Estragon gissar att de känt 

varandra i 50 år men de vet inte säkert. Enligt sceninformationen har det bara gått en dag mellan

akt 1 och 2 men Estragon kan inte minnas att de träffat någonsin Pozzo och Lucky. Vladimir 
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minns, men är inte helt säker på om han drömmer eller inbillar sig. Pozzo kan inte minnas när 

han blivit blind och menar att tidens tecken är dolda för de blinda (Beckett s.187).    

[E]n dag blev han stum, en dag blev jag blind, en dag blir vi döva, en dag föddes vi, en dag 
ska vi dö, samma dag, samma sekund, räcker inte det för er? (Lugnare) De föder gränsle över
en grav, ljuset glimmar till ett ögonblick, sedan är det åter natt. (Beckett s.194) 

  

6.3.9. Skådespelare

Ensemblen består av fem skådespelare. Fyra män i sextioårsåldern som spelar mot varandra i 

par och en pojke som endast är med några ögonblick i slutet av varje akt (Kjellin s.182). 

Beckett har många scenanvisningar som visar exakt hur skådespelarna skall reagera, ofta ersätts

dialog av rena pantomimer eller clownnummer. Enligt Esslin är att skala bort dialog och att låta 

karaktärerna vända och vrida på språket, missförstå det och göra tvärt om är något som är 

typiskt för absurdismen.
      

The Theatre of the Absurd, on the other hand, tends toward a radical devaluation of language, 
toward a poetry that is to emerge from the concrete and objectified images of the stage 
itself The element of language still plays an important part in this conception, but what happens 
on the stage transcends, and often contradicts, the words spoken by the characters. 

         (Esslin 1972 s.26)

7. MOBERG & UTVANDRARSERIEN

Vilhelm Moberg (1898–1973) är en av Sveriges mest hyllade författare vars produktion 

innehåller kända verk som: Raskens, Din Stund på Jorden och Rid i natt men hans mest kända 

verk är romanerna om den svenska utvandringen under 1800-talet. Moberg var också en flitig 

samhällsdebattör och ett viktigt återkommande tema i Mobergs verk är just orättvisor i 

klassamhället, skildringen av det hårda livet på landet och längtan bort till något bättre. Med en 

närmast journalistisk detaljrikedom skildrar han den svenska historien med sin prosa. Hans låter

sina enkla människor tampas med överheter, sjukdomar och vardagligt slit men också med 

existentiella frågor om livet, gud, ödet och om religionen fyller sin funktion (Algulin, u.å.).

7.1. Sammanfattning av Utvandrarserien 

Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige är fyra romaner som 

handlar om det småländska bondparet Karl Oskar och Kristina och deras liv som bönder i 

Sverige och senare som nybyggare i Nordamerika.

   Första boken gavs ut 1949 och är en detaljrik skildring av det svenska bondesamhället i 1800-

talets första hälft. På grund av dålig skörd råder det hungersnöd i Ljuder socken och när parets 

äldsta dotter dör bestämmer sig familjen för att lämna den lilla gården Korpamoen och utvandra

till Nordamerika. De blir fler på resan, alla har de någon anledning till att utvandra. Karl Oskars

yngre bror Robert vill slippa undan sin drängtjänst, hans vän Arvid vill slippa undan ett hemskt 
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rykte, frikyrkopredikanten Danjel och hans familj är i olag med svenska kyrkan och hans 

hushållerska Ulrika i Västergöhl som i sin ungdom tvingats in i prostitution vill slippa undan 

det dömande folket och få en ny chans i livet. Seglatsen över havet är mycket svår och alla 

utom Ulrika blir sjuka. Danjels fru Inga-Lena vågar inte säga att hon mår dåligt eftersom Danjel

tror att endast de som har svag tro blir drabbade. Den fromme Danjel som tror sig vara utvald 

av gud att sprida en ny religion blir själv sjuk och Inga-Lena dör i skeppssjukan. Färden är 

mycket svår för Kristina som är havande och hon överlever endast tack vare att Karl Oskar 

söker hjälp av kaptenen istället för hos Gud. 

   Efter flera veckor når de når New Yorks hamn och där tar den andra romanen vid som 

beskriver deras första år i Nordamerika. De reser genom landet för att komma till Minnesota 

och vid sjön Ki-Chi-saga bygger Karl Oskar en enkel brädkoja som blir deras första nya hus i 

Amerika. Därefter reser de nya invånarna stockhus börjar driva jordbruk. Men Robert och 

Arvid har drömmar om att hitta guld och lämnar nybygget för att söka sig till Kalifornien. 

Ulrika gifter sig med den rike baptistpastorn Henry O. Jackson och Danjel fortsätter sitt 

bondeliv utan andliga ambitioner tillsammans med sina barn.   1956 publicerades Nybyggarna 

som berättar att allt fler från Sverige och övriga Europa flyttar till området. Robert kommer 

tillbaka sjuk och skänker sin bror en förmögenhet men pengarna visar sig vara falska. Karl 

Oskar tror att Robert lurat honom och råkar i vredesmod slå till honom. Robert lämnar nybygget

igen och hittas kort därefter död vid en bäck. Robert visste själv att han var dödligt sjuk och 

skänkte därför allt han ägde till Karl Oskar och Kristina. Han visste dock inte att pengarna var 

värdelösa. Kristinas många graviditeter och konstanta hemlängtan har gjort henne sjuk och den 

annars så gudfruktiga Kristina börjar för ett ögonblick att tvivla på guds existens.

   Tio år efter den första boken gavs ut publiceras Sista brevet till Sverige där Moberg väver in 

fler historiska fakta som inbördeskriget och indianernas uppror. Danjel och hans familj blir 

indianernas första offer, Ulrika blir änka och skickar en värdefull brudkrona till sin hemsocken i

Sverige och Karl Oskar får inte göra militärtjänst på grund av en gammal skada i sitt vänstra 

ben. Kristina blir allt svagare och trots att läkaren sagt till dem att hennes nästa barnsäng blir 

hennes död blir hon med barn igen eftersom hon förlitar sig på att Gud skall skona henne. Strax 

innan sin död 1862 får hon smaka på äpplena från astrakanen från Sverige som växt upp på 

deras nybygge. Efter det blir Karl Oskar mer tillbakadragen och lever med en ständig förakt till 

Gud. När han och sönerna skall fälla en stor ek får han den över sig och skadar ryggen. Han 

tillbringar större delen av resten av sitt liv på kammaren och ser sina barn och barnbarn växa 

upp utanför sitt fönster. Romanen avslutas med ett brev där en granne berättar för Karl Oskars 

syster i Sverige att hennes bror slutat sitt liv den 7:e December 1890.
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8. EXPERIMENT 1: EFTERLIKNA BECKETTS KARAKTÄRER

Här kommer jag att presentera utdrag ur mina första manusidéer tillsammans med hänvisningar 

till Mobergs och Becketts original. Jag kommer löpande att bryta upp manuset för att redogöra 

hur min nya text förhåller sig till Becketts och Mobergs originaltexter och förklara mina val. 

Men allra först kommer en introduktion till vilka teman och delar i originaltexterna som jag 

utgått ifrån.

8.1. Introduktion till det första experimentet 

En engelsk kritiker förenklade en gång intrigen i Godot med denna lakoniska träffande 

summering: ”Ingenting händer, två gånger.” (Kjellin s.178) För att transformera den massiva 

och detaljrika Utvandrarserien till en spegling av I väntan på Godot försökte jag lika fåordigt 

sammanfatta Mobergs romansvit: Fattiga bönder flyttar till ett annat land, där de förblir fattiga 

bönder.

   Det finns en stark kontrast i hur mina valda författare förhåller sig till verkligheten och 

geografiska kännetecken. Moberg är mycket saklig och redogör minsta lilla detalj om 

karaktärernas ursprung och på vilken ort de befinner sig medan Beckett låter de geografiska 

platserna vara fiktiva, vaga och öppna för tolkning. ”En väg på landet. En sten. Ett träd. Kväll.” 

(Beckett s.7) Vi får veta väldigt lite om karaktärerna, men vaga antydningar får publiken att 

fundera kring hur deras liv kan ha sett ut. Vladimir påstår att de plockat druvor i ”Montrachet-

distriktet” som visserligen är ett verkligt vindistrikt men som allt annat i pjäsen är inget säkert, 

huvudpersonerna säger att de kanske minns fel eller kan ha inbillat sig dessa minnen (Beckett 

s.121). Det betyder att jag borde sudda ut Mobergs namngivna orter som Duvemåla, Sverige 

och Minnesota och ersätta dem med något mer allmängiltigt som ”Grannbyn”, ”Det Gamla 

Landet” och ”Det Andra Landet”. På så vis kan tittarna dra egna slutsatser om vilket land som 

avses, även om det i mitt experiment kommer vara underförstått att det är Sverige och Amerika 

som avses; det är en tolkning av Utvandrarserien trots allt. 

  Vladimir hävdar bestämt att allting i Montrachet är rött medan Estragon inte kan minnas och 

inte heller bryr sig om eventuella skillnader i landskapet. (Becket s.121) Denna kontrast som 

ideligen uppstår mellan huvudpersonerna, Vladimir är den som vagt minns medan Estragon 

totalt glömmer, kan jag koppla ihop med de båda bröderna Karl Oskar och Robert i 

Utvandrarna. Karl Oskar vill ha en stor och god åkerjord att bruka; han bryr sig om landskapet, 

medan Robert inte kan förstå varför hans äldre brors högsta önskan är att skaffa sig själv mer 

arbete och fortsätta att slita med jordbruket. Robert när istället en dröm om att hitta guld: 
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Vad hade han för glädje av den säd som kunde växa här? Varför hade han inte istället sökt sig 

till de åkerfält, där guldets gyllene gröda avbärgades? Den som bärgade guld behövde inte 

arbeta år efter år i livet igenom i jorden, han blev rik efter en enda gröda – han blev fri. 

Invandrarna s.343

Karl Oskar vill skaffa sig trygghet och ett gott liv genom att utöva det sysslor han är född till 

och kan mest om. Robert ser inget nöje eller mening med att arbeta hårt med att få grödor att 

gro - för honom är livet ett enda slitgöra som han i så fall hellre kan vara utan, detta visar sig 

inte minst när han funderar på att dränka sig i bäcken för att slippa undan sin drängtjänst. Det 

finns en annan passage i I väntan på Godot som jag kan dra paralleller till vad gäller de båda 

männens olika syn på livet: 

EXEMPEL UR I VÄNTAN PÅ GODOT: LUFFARNAS LIVSSYN
Estragon
Visst ja! (Han lyfter upp det som är kvar av moroten i blaststubben.) Lustigt, ju mer man äter desto 
sämre blir det. 

Vladimir
För mig är det precis tvärt om.

Estragon
Det vill säga? 

Vladimir
Jag vänjer mej vid skiten efter hand. (Beckett s.39)

Kort efter detta meningsutbyte har Estragon nästan ätit upp hela moroten och frågar om 

Vladimir vill ha resten. Situationen blir komisk eftersom Estragon glupskt satt i sig moroten och

lämnat den minst välsmakande biten till Vladimir som ju sagt att han vant sig vid att det smakar

dåligt. Det finns en charmig barnslig aningslöshet hos Estragon medan Vladimir har en faderlig 

roll. I likhet med Karl Oskar i Utvandrarna anpassar sig Vladimir till ”skiten”, han är så stark 

som situationen kräver av honom, medan Robert och Estragon vill ha det goda i livet, nu på en 

gång vilket gör att de ofta hamnar i svåra situationer och får lida därefter. I I väntan på Godot 

blir Estragon sparkad av Lucky och mellan akterna har han blivit överfallen av några okända 

”andra”. Robert blir pryglad av sin husbonde Aron i Utvandrarna och drar på sig gulsot i jakten 

på Kaliforniens guld i Nybyggarna.

    Jag valde alltså att utgå från de karaktärer i Utvandrarna som hade mest gemensamt med 

Becketts huvudpersoner. Karl Oskar och Robert skulle likt Vladimir och Estragon kunna 

munhuggas, avsluta varandras meningar, bli osams och sams om vart annat. Jag letade reda på 

två citat ur Utvandrarserien där bröderna interagerar med varandra och som dessutom knöt an 

till teman som är typiska för Beckett som livets meningslöshet, oändliga upprepningar, målet 

för mänsklig längtan, och att tingen verkar motarbeta människorna. 
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Verktyget som han hade kastat ifrån sig i Sverige väntade på honom här så snart han kom fram. Och
den amerikanska hackan som Karl Oskar hade köpt var ännu tyngre att lyfta. 
(Invandrarna s.341).

Och medan han gick och hackade lyssnade han inåt sitt sjuka öra: Genom det örat hade bruset från 
Atlantiska Oceanen kallat på honom [...] Robert ville inte erkänna, att han hörde illa på vänstra öra. 
Han förklarade för Karl Oskar, att han försökte vänja av sina öron från det svenska målet och därför
bara lyssnade efter det engelska talet. (Invandrarna s.342). 

   

Förutom citaten ovan valde jag att omarbeta en episod som utspelar sig i början av Utvandrarna 

(s. 52) där Robert får det att se ut som han drunknat i Kvarnabäcken för att slippa undan sin 

drängtjänst. Hans plan fungerar inte och senare i boken vantrivs han så mycket hos sin 

husbonde att han verkligen funderar på att dränka sig. Jag ville testa att förvrida Roberts motiv 

så att de blir absurda och han blir lika tragikomiskt naiv som Estragon. Innan jag visar upp mitt 

första försök till manus vill jag presentera en del ur början av I väntan på Godot som ramar in 

det absurda temat på ett bra sätt. Detta dialogutbyte var min mest direkta källa till inspiration i 

mitt försök att imitera Becketts stil: 

EXEMPEL UR I VÄNTAN PÅ GODOT

Vladimir
Jaja, men medan vi väntar.

Estragon
(Vänder sakta huvudet mot trädet.) Om vi skulle hänga oss.

Vladimir
Hmm. Då kanske vi skulle få stånd! 

Estragon
(Mycket upphetsad.) Stånd!

Vladimir
Med allt som därav följer. Där det hamnar växer det alrunor. Det är därför de skriker när man drar 
upp dem. Visste du det? 

Estragon
Vi hänger oss med en gång! (Beckett s.26)

Sedan försöker Vladimir och Estragon räkna ut vem av dem som borde hänga sig först; den som

är tyngst kanske knäcker grenen och då blir den andre ensam kvar. Just denna händelse fångar 

essensen av det absurda och tragikomiska i Becketts pjäs; de frågar sig vad de skall göra medan 

de väntar och kommer på att de borde begå självmord, främst för att de eventuellt i 

dödsögonblicket skulle få orgasm. De ser på döden med samma likgiltighet som de ser på livet 

men de kan inte leva på egen hand, de kan inte dö på egen hand utan bara vänta, tillsammans. 

Det enda de har är hoppet om att Godot skall komma. 

   Undertiteln till I väntan på Godot är ”En tragikomedi i två akter” (Beckett s.5). Beckett har ett

mycket speciellt och väl utvecklat sinne för humor. Skrattet som Becket lockar fram hos 
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publiken är förlösande bland långa tystnader och till synes intetsägande dialoger. Exempel på 
Becketts tragikomik: Vladimir och Estragon frågar hela tiden varför Pozzos tjänare Lucky inte 
sätter ner väskorna. Pozzo har glömt, men han antar att det är för att Lucky vill imponera på 
honom. Mot slutet av andra akten frågar de vad som finns i den tunga väskan som Lucky 
kämpat med under hela föreställningen: ”Sand”, svarar Pozzo (Beckett s.192). Det är 
tragikomiskt eftersom väskan inte fyller någon annan funktion än att det är besvärligt för Lucky
att bära den.
    Att nästan bryta ”den fjärde väggen” är något som Beckett gör flera gånger under pjäsens 

gång. Vid ett tillfälle tittar de ut mot publiken och frågar sig: ”Var kommer alla dessa lik ifrån?” 

(Beckett s.129) men de talar aldrig direkt till publiken, så illusionen bryts inte helt. Beckett 

leker med den fjärde väggen på ett sätt som blir komiskt eftersom det karaktärerna säger både 

passar in i pjäsens fabula men också kan kopplas till publiken som tittar på pjäsen.

8.2. Det första experimentet - Karl Oskar & Robert i Amerika

I mitt första försök till manus är det tänkt att Karl Oskar och Robert under akt 1 står på en 

leråker i Sverige och väntar på att grödorna skall gro, när de aldrig får någon skörd bestämmer 

de sig för att utvandra till ett annat land. I enlighet med I väntan på Godot tänker jag mig att akt

två skall se precis likadan ut fastän karaktärerna hävdar bestämt att det är en ny plats, 

underförstått Amerika. Här följer ett utdrag ur det första experimentet.

EXPERIMENT 1 - AKT 2
KARL OSKAR
(Förvånat.) Varför kastade du hackan? 

Robert svarar inte. Pillar sig i örat. Han skakar och vrider på huvudet, slår med ena handen mot 
det vänstra som för att slå ur vatten ur det högra, stannar upp, tittar på Karl Oskar och ler och gör
därefter samma rörelser tills Karl Oskar avbryter honom. 

KARL OSKAR
Hackan! Du kastade hackan.

ROBERT
Va? (Kort paus.)

KARL OSKAR
Ä du lomhörd? (Paus.) Ä du lomhörd frågar jag!

ROBERT
Jag lyssnar bara efter engelskan.

KARL OSKAR
Hursa?

ROBERT
(Upprörd) Jag sa: jag är inte lomhörd! (Beskedligt) Jag lyssnar bara till det engelska språket. (Karl 
Oskar rycker oförstående på axlarna.) Jag försöker glömma det gamla. Så lär jag mig det nya 
fortare.
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KARL OSKAR
Det där språket har du försökt förstå dig på i 40 år nu. Du, kan inte lära dig nåt. Bara glömma.

ROBERT
Mitt öra kan tala. Har jag sagt det? Du skulle bara veta vad det viskar till mej om nätterna. 

KARL OSKAR
Å vad säger ditt sjuka öra nu då?

ROBERT
Inget. Allt är bara ett enda brus.

KARL OSKAR
Kunde just begripa 'at.

ROBERT
Det tjuter och brusar där inne som en hel ocean. 

KARL OSKAR
(Gör en gest mot publiken.) Det gör det här ute också. 

Karl Oskar bryter nästan den fjärde väggen precis som Beckett ofta gör. Ett annat exempel på 

detta i I väntan på Godot är när Vladimir och Estragon säger att deras afton är värre än att vara 

på teater eller cirkus. I mitt manus antyder Karl Oskar att det inte bara är örat utan också 

publiken som brusar, men eftersom Karl Oskar och Robert i pjäsen står på en åker skulle han 

kunna mena vinden – eller kanske är det hela världen som är sjuk och tjuter och brusar? Mitt 

första experiment fortsätter:

KARL OSKAR
Om du ville ta opp hackan? Hugga några tag så vi kan sätta potäter. (Robert reagerar inte utan 
fortsätter att pilla med sitt öra) Ja, så vi inte svälter ihjäl i vinter. 

ROBERT
Skulle det inte vara lika bra?

KARL OSKAR
Nej, det skulle va sämre. Mycket, mycket sämre. 

ROBERT
(Funderar.) Om man skulle ta å dränka sig bäcken?

KARL OSKAR
Hmm. Då slipper vi svälta ihjäl.

ROBERT 
(Glatt uppjagad.) Kom så skyndar vi oss å dränker oss med desamma! 

KARL OSKAR
Dä kan vi inte. 

ROBERT
Varför inte då? 

KARL OSKAR
Korna måste ha hö. 
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Och så där skulle Karl-Oskars och Roberts dialog hålla på ända tills de blir avbrutna av några 

andra förbipasserande karaktärer från Utvandrarserien som skulle representera Pozzo och 

Lucky. Robert försöker alltså slippa undan arbete och Karl-Oskar svarar alltid med någon ny 

syssla som måste göras i likhet med Becketts pjäs där Vladimir hela tiden får påminna sin 

kamrat om att de väntar på Godot och att de varken kan ge sig av eller hänga sig i trädet. I mitt 

manus försöker Robert inte slippa undan sin drängtjänst genom att låtsas att han drunknat, hans 

motiv är än mer absurda; han ser fram emot att dränka sig för att slippa svälta ihjäl!

8.3. Utvärdering av det första experimentet

Jag valde att överge mitt första manus eftersom det gick upp för mig att min metod inte tjänade 

experimentets syfte; när jag tolkar karaktärer från Utvandrarna som redan påminner om 

Becketts figurer riskerar mitt experiment att endast bli en intetsägande upprepning. Mitt 

experiment går inte ut på att återberätta Godot i en ny kostym utan snarare att återberätta 

Utvandrarna genom att imitera Becketts stil och språk. Att låta två fattiga bönder som Karl 

Oskar och Robert bråka om vilka sysslor som bör göras för att uppnå deras drömmars mål 

skulle visserligen spegla Becketts luffare på ett sätt som härmar Becketts original men för 

mycket av Moberg skulle gå förlorat. Att till exempel låta Mobergs barske och fördömande 

prost Brusander inta rollen som den lika självgode Pozzo skulle lätt bli en platt pastisch. Just för

att de redan är så lika. Jag valde Utvandrar-serien för att den är genremässigt olik I väntan på 

Godot – det tänket borde jag även ha med i karaktärsgestaltningen!

   Det här första experimentet hjälpte mig att förstå hur jag skulle kunna använda mig av 

Becketts stil istället än att bara härma honom. Jag var redo att gå utanför Becketts mallar och 

lyfta in kvinnor i pjäsen. Vad är anledningen till att pjäsen spelas helt och hållet av män?

Beckett var väldigt mån om att pjäsen aldrig skulle spelas av kvinnor eftersom han skrivit den 

för mansröster och liknande det med att byta ut instrument i en musikkomposition. 

Rättighetsinnehavarna till hans pjäser fortsätter än idag att bevaka hans intressen (McMahon 

2006). Jag antar att det även är meningen att det skall vara en fruktlös värld som presenterar sig.

En kvinna skulle föra tankarna mot hopp och födelse, fortsättning och liv. Pjäsen är grå, 

hopplös och fascinerande eländig. Men nog skulle jag kunna få det träliga bondelivet att verka 

meningslöst och absurt även med kvinnliga motspelare? 

9. EXPERIMENT 2 - VÅGA UTMANA BECKETT

Detta andra manus är tänkt att hålla ihop som en helhet – till skillnad från det förra 

experimentet där jag bara tog några första steg mot att försöka hitta Becketts språk samt hur 

hans karaktärer fungerar och tänker. Detta andra experiment behandlar alltså inte endast en kort 
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scen utan sträcker sig över 2 nästan fullständiga akter. Jag kommer att presentera valda bitar ur 

manuset i kronologisk ordning. (Det ofullständiga manuset finns bifogat som bilaga 1.)

9.1. Introduktion till det andra experimentet

Många har som sagt identifierat Godot som ”Gud” eller ”en högre makt” eller ”målet för 

mänsklig längtan” (Kjellin 1971, s.178). Men det finns inget definitivt sätt att förhålla sig till 

pjäsens teman eller budskap eftersom Beckett medvetet gör intrigen närmast obefintlig. Det är 

med sina vaga antydningar och förändringar i pjäsens detaljer som han bjuder in till flera 

tolkningar. Detta torde vara anledningen till pjäsens internationella succé och fortsatta relevans;

tittarna får själva möjlighet att föreställa sig vad allt som sker i dramat betyder. Det är 

uppenbart att pjäsen tar upp allmängiltiga arketyper som längtan, rädsla, maktstrukturer och 

människors relationer till varandra men den gör det på ett närmast kyligt, absurt och på ett så 

obarmhärtigt nonchalant sätt att det blir tragikomiskt.

    Utvandrarserien har ett rikt persongalleri men handlingen kretsar ändå kring Karl Oskar och 

Kristina så därför valde jag att skriva ett helt nytt manus där Karl Oskar istället munhuggs och 

filosoferar med sin fru. De måste även förhålla sig till folk som dyker upp på deras mark. 

   I mitt andra försök till manus strävar jag efter att behålla mycket av Mobergs karaktärers 

motiv och egenskaper; det ska vara fullt möjligt att känna igen dem från romanerna. Eftersom 

jag började överväga möjligheten att skriva ett fullständigt manus tyckte jag att det var naturligt

att börja från första början. Låt oss först titta på inledningen till I väntan på Godot:

Inledningen till I väntan på Godot 

En väg på landet. En sten. Ett träd. Kväll. 

Vladimir står till höger i fonden vid trädet, halvt i skugga, lyssnar. Estragon till vänster framme på 
scenen, orörlig, böjd. Förtrollningen bryts av Estragon, som försöker ta av sig sin vänstra känga. 
Han drar i den med båda händerna och stönar. Han ger upp, utmattad, vilar, försöker igen. Som 
förut.Vladimir kommer in. 

ESTRAGON
(Ger upp igen.) Inget att göra åt. 

VLADIMIR
(Närmar sig, stannar.) Jag börjar luta åt den åsikten. Hela livet har jag försökt skjuta den ifrån mej 
och sagt, Vladimir, var förnuftig, än har du inte prövat allt. Och så tog jag upp kampen på nytt.

          (Becket, s7)

Jag tittade i min lista med citat från Utvandrarserien som på något sätt kunde kopplas till I 

väntan på Godot eller berörde absurdistiska teman. Jag hittade detta stycke från Utvandrarna 

när Karl Oskar ligger på skeppet över till Amerika och funderar: 
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De gamle tror att allting är utsett från begynnelsen, innan en föds. [ . . . ] Vad skulle det då
nytta till att sträva? [ . . . ] Jag tror att en måste sätta sina krafter så mycket en kan och 
försöka nyttja sitt förstånd och göra så gott en begriper, efter moget betänkande. Jag har 
gjort det hitintills därhemma, jag vill göra det hädanefter därborta, och sen ämnar jag inte 
ångra mig. (Utvandrarna s.365)

Karl Oskar har i stort sett samma inställning till livet som Vladimir. De vägrar att ge sig: ”än 

har du inte provat allt” även om Vladimir säger att han börjar luta åt samma åsikt som Estragon:

”Inget att göra åt”. Estragon pratar såklart bara om sina kängor medan Vladimir pratar om livet 

överlag, vilket blir smått komiskt. Vad det gäller Kristinas sinnelag så hittade jag ett passande 

citat som beskriver vad hon känner inför Guds vilja. Hon förlikar sig med sitt öde och sätter all 

sin tilltro till att Gud vill hennes bästa. Och om Han inte skulle vilja hennes bästa finns det inget

hon kan göra åt det; han är ju den allsmäktige. 

Gör med mig vad du vill! Jag är med på det! Jag finner mig i det! Så får jag frid och blir 
oåtkomlig för döden. När jag har godtagit den så angår den mig inte mer. 
(Nybyggarna s.427)

Det var med dessa citat i åtanke som jag påbörjade mitt andra experiment som jag presenterar 

valda bitar ur nedan.

9.2. Det andra experimentet - Karl Oskar & Kristina

EXPERIMENT 2: AKT 1

En åker på landet. På marken ligger hö. Stenar i olika storlekar. Ett träd utan löv. Kväll.

Karl Oskar står till höger i fonden och räfsar i marken med en kratta. Kristina sitter på en sten och 

försöker borsta bort en fläck från sitt förkläde. Hon slickar på tummen och försöker gnida bort 

fläcken. Hon suckar, ger upp, vilar och försöker igen. Karl Oskar kommer in med räfsan. 

Jag har i stort sett kopierat Becketts scenanvisning som beskriver hur scenrummet ser ut och 

vad karaktärerna skall göra. Istället för att Estragon kämpar med att få av sig en sko får Kristina

försöka borsta bort en fläck, en symbol som bjuder in till tolkning; det skulle kunna anspela på 

Kristinas gudfruktighet, att hon försöker tvätta bort sina synder eller bara att hon är renlig av sig

(vilket hon också är i Utvandrarna.) Stenarna skall representera Karl Oskars gård Korpamoen 

som i Utvandrarna benämns som ett ”stenrike” där det är svårt att bruka jorden.

KRISTINA
(Ger upp igen.) Näe. Då är det väl så vår herre vill ha det. 

KARL OSKAR

(Närmar sig) Precis så! Just precis så måste det ligga till. Det är så här han vill ha 'et. (Stannar, ser 

sig omkring.) Men det betyder inte att en får finna sig i 'at. En måste sätta till sina krafter så mycket 

en kan, nyttja sitt förstånd och göra så gott en begriper. (Han nyttjar sitt förstånd.) Efter moget 

tänkande. 
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KRISTINA

Ja, nu har jag blivit så gammal att jag knappast kommer få mer förstånd än det jag redan har. 

KARL OSKAR

(Plockar bort hö som fastnat i räfsan.) Undrar just om det räcker. 

KRISTINA

En får va gla' åt det lilla. 

KARL OSKAR

(Sätter händerna mot höfterna och inspekterar uppgivet marken) Ja, det var sannerligen inte mycket

att vara gla' åt.

KRISTINA

(Blicken fäst på sin fläck.) Men snälla Kaloska. Ja gör ju så gott jag begriper. 

KARL OSKAR

(Går med bestämda steg mot den största stenen längst till vänster utan att släppa den med blicken. 

Pekar.) Hur sjutton ska vi få bort den där? 

KRISTINA

(Gnuggar och borstar) Ja, inte går den bort av sig själv.

Här låter jag Karl Oskar och Kristina prata bredvid varandra för komisk effekt, Karl Oskar talar 

om att höet inte räcker men Kristina tror att det är hennes förstånd som inte räcker till. Karl 

Oskar undrar hur de skall få bort stenen men Kristina tror att det är hennes fläck han talar om. 

Liknande episoder finns hos Beckett, ganska ofta pratar Estragon om något helt annat än 

Vladimir frågar. Som när de försöker hjälpa Pozzo på fötter men själva ramlar varpå Estragon 

frågar om de skall ta en tupplur. (Beckett s.179). 

KRISTINA
En sån lycka att jag har dig, Kaloska!

KARL OSKAR
Och jag dig, Krestina! (Försöker omfamna henne men blir avbruten av en nysning.) 

KRISTINA
Ä du sjuklig?

KARL OSKAR
Jag tror dä ä nåt ja inte tål.

KRISTINA
Är det mej?

KARL OSKAR
Men Krestina. Det finns ingen människa i världen som jag tål så väl som du!
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KRISTINA
Då var det passande att du gefte dej med just mej. 

KARL OSKAR
Av alla människor på jorden!

KRISTINA
Så gefte du dig med den du tål bäst. 

KARL OSKAR
Det är märkligt. 

KRISTINA
Ett mirakel.

KARL OSKAR
Nåt åt det hållet.

När Karl Oskar i Utvandrarnas första kapitel säger sin bondska kärleksförklaring till Kristina: 

”Det finns ingen människa i världen som jag tål så väl som du” menar han att de är de bästa 

vänner och att de alltid skall vara ihop. Men när jag låter Beckett tolka detta citat förvandlas det

till något mer naivistiskt och tragikomiskt. Karl Oskar och Kristina måste istället likt Becketts 

Vladimir och Estragon vända och vrida på orden, missförstå, förklara och gå vilse i sina egna 

funderingar. Istället för att driva storyn vidare stannar karaktärerna kvar vid intetsägande 

absurda frågor som ”hur vet Karl Oskar att han tål henne bäst i världen om han inte träffat alla 

människor i hela världen?”, dessa frågor ställs så klart aldrig rakt ut. Jag har anammat det cross-

talk och pauser som Beckett använder sig av och arbetat med att spelrytmen skall stegra och 

hejdas om vart annat vilket torde märkas tydligare i bilaga 1. 

9.3. Synopsis

När jag märkte att dynamiken mellan Karl Oskar och Kristina, man och hustru, faktiskt kunde 

fungera på ett absurdistiskt sätt, alltså existentiellt tragikomiskt, valde jag att fortsätta på det 

spåret. Jag satte ihop enkelt synopsis som liknar I väntan på Godots form. Hos Beckett väntar 

huvudpersonerna i ett ingenmansland på Godot men istället kommer Pozzo och Lucky som är 

mästare och slav och slutligen Godots springpojke som lovar att Godot skall komma nästa dag.

Synopsis för Sista brevet till Godot

Karl Oskar och Kristina längtar bort från sina egna ägor till ett paradis, men de kan inte åka förrän 

de blir klara med sina sysslor. De träffar frikyrkopredikanten Danjel och hans hushållerska Gladan 

och i slutet av varje akt kommer skrävlaren Robert in och lovar dem guld och gröna skogar i Det 

Andra Landet.
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Ett av Ayckborns handfasta råd till manusförfattare är att inte använda sig av fler roller än 
pjäsen kräver: ju färre skådespelare desto större chans att pjäsen blir spelad, dessutom är bra 
konst ofta ekonomisk; ju färre miljöer, ju mindre dialog, ju mindre av allt desto bättre. 
(Ayckborn 2005, s.25) Detta går helt i linje med Becketts avskalande och förenklande. Jag var 
nu helt säker på att många framträdande karaktärer från Utvandrarna måste strykas. Ett tag 
funderade jag på att komprimera ett dussintals karaktärers egenskaper till några få komplexa 
figurer, men jag förstod att det inte var rätt väg att gå. Det var bättre att hitta de fem karaktärer 
som kunde sammanfatta Utvandrarserien på ett effektivt sätt. Karl Oskar, Kristina, Danjel, 
Ulrika och Robert fick ingå i min ensemble. Jag hade länge problem med Inga-Lena eftersom 
hon dör redan i första boken, men jag ville gärna att hon skulle vara med som en hunsad 
stackare som Danjel inte har en aning om att han skadar. Lösningen fick bli att hon finns med 
som en yttre karaktär, likt de mystiska ”andra” som misshandlar Estragon mellan akterna i I 
väntan på Godot.  

9.4. Vidareutveckling av det andra experimentet - Danjel och Gladan

Så hade jag alltså bestämt vilka karaktärer från Utvandrarserien som skulle ingå i min 

ensemble. Av det tiotal möjliga karaktärer som har framträdande roller i Utvandrarserien valde 

jag att utsätta Karl Oskar och Kristina för det omaka paret Danjel och Gladan eftersom det var 

möjligt att spinna vidare på deras skiljaktigheter och på så vis anspela på det mästare/slav-

förhållande som Becketts Pozzo och Lucky har.

   I Utvandrarna försöker Ulrika i Västergöl, eller Gladan som hon kallas, gå från bespottad 

sockenhora till att bli behandlad med respekt. Hädanefter benämner jag henne vid hennes 

öknamn ”Gladan” eftersom det av en lycklig händelse rimmar bra med Lucky från Becketts 

pjäs. Gladan har det är inte lätt eftersom hon har sitt rykte, häftiga temperament och grova språk

emot sig. Danjel förbarmar sig över henne och låter henne bli hans hushållerska men istället för 

att behandla henne som vem som helst höjer han henne till skyarna när hon erkänner sig till 

hans nya religion. En religion som hans fru inte riktigt kan greppa även fast hon vill. Väl i 

Amerika förstår både Gladan och Danjel själv han inte är utsänd av gud och hon blir baptist, 

gifter sig med prosten och blir förmögen. Den här maktbalansen och klassresan som Danjel och 

Gladan gör ville jag utforska i mitt experiment eftersom det har vissa likheter med mästare/slav-

förhållandet som finns mellan Pozzo och Lucky. 

   För att Danjel och Gladan skulle passa in i en Beckettpjäs i stil med I väntan på Godot var jag

tvungen att överdriva detta maktförhållande. En väg att gå hade varit att slå ihop Danjel med 

Gladans förste husbonde, den osympatiske Kungen i Ålarum som förgrep sig på henne under 

hennes uppväxt. Det hade kunnat bli en intressant experiment som utforskar mästare/slav-

förhållandet mellan man och kvinna men jag valde istället att gå andra vägen och undersöka vad
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som hände om Gladan fick en mild och from mästare. Danjel skulle få bli min Pozzo, 

hänsynslös och högfärdig på sitt sätt men samtidigt få behålla beskedliga och naiva uppsyn som

han har hos Moberg.

   Låt oss hoppa en bit in i akt 1 där Danjel och Gladan besöker Karl Oskar och Kristinas åker 

och Danjel plötsligt får för sig att dela ut nattvarden.

    

VIDAREUTVECKLING AV EXPERIMENT 2 - AKT 1

DANJEL

Det ä ju ett vanligt rågbröd. (Gladan nickar stolt. Danjel luktar på brödet.) Det är Inga Lena som 

bakat. (Gladan rycker obekymrat på axlarna.) Det var ju meningen att det skulle vara Jesu kropp. 

(Gladan ser oförstående ut.) 

KARL OSKAR

Är det inte så . . . att man ska äta det?

DANJEL

Hursa? (Burdust.) Jovisst, ja! Det är först när man äter bröet som dä gör nåen nytta. Ha ha! (Återfår

sin beskedliga röst.) Gud välsigne dig, Ulrika. 

KRISTINA

(Förhoppningsfullt.) Och det bröet skulle göra gott hos våra stackars barn. Vi är räddade Kaloska! 

DANJEL

Herre vi tackar dig för vad vi skall få . . . (Han hejdar sig.) Ja, och så var det . . .  (Nickar mot 

Ulrika. Hon ler ursäktande och ställer ner korgen på marken. Hon vecklar ut tyget som visar sig 

vara en brudklänning.) 

KRISTINA

(Förtjust.) Åh!

DANJEL

(Förvånat.) Minsann. En präktig brudskrud. (Han letar i sina fickor efter sina glasögon. Tar på sig 

dem. Bestört.) Den är Inga Lenas! (Besviket.) Det skulle ju vara Guds altarduk. 

Att Danjel är vänlig mot Gladan har ju ingen som helst dramatisk effekt om det inte sker på 

bekostnad av någon. Därför valde jag att lyfta in Danjels fru Inga-Lena som en ”förbrukad 

slav”. I min pjäs spelas hon inte av någon skådespelare utan man kan endast hitta spår och 

ledtrådar av henne som antyder att hon är sjuk, död eller kanske tagit livet av sig. I sina naiva 

försök att göra gott och lyda Gud har Danjel offrat sin egen hustru, helt ovetande. 

   Precis som Lucky i I väntan på Godot inte säger någonting under hela akten förutom en över 

700 ord lång replik låter jag Gladan läsa upp ett långt brev som de hittat i en korg. Detta brev 
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skulle kunna tolkas som Inga-Lenas självmordsbrev eller bön till Gud. Större delen av Inga-

Lenas brev är hämtat från Inga-Lenas tankar på skeppet i Utvandrarna där hon råkar snudda vid 

en tanke och tvivlar på att hon skall gå fri sjösjukan. (Utvandrarna s.378-381) Danjel hävdar att 

det var just för att hon tvivlade på Gud som hon blev sjuk (Utvandrarna s.434–440 

Utvandrarna)    

VIDAREUTVECKLING  AV EXPERIMENT 2 - AKT 1 GLADANS MONOLOG. 

(FÖRKORTAD) 

GLADAN

I morgon är jag tvungen att lappa hans strumpor för han sliter så mycket strumpor och det har han

alltid gjort under hela vårt äktenskap hur det nu kommer sig för han går inte så tungt på jorden men

frälsaren gick barfota när han predikade i det Heliga landet men jag är rädd att vi skall bli utfattiga

om han skänker bort allt vi har så vi sitter utan mat och kläder och då kommer tvivlet fastän jag vet

att tvivlet är den blodigaste synden och därför skall jag straffas men vem ska ta hand om barnen

när Herren inte låter mig leva (med full styrka i rösten) ty jag skall sy honom en altarduk så fort jag

blir kry igen men jag har inga krafter och hur kan jag förtjäna att leva då jag sätter Herrens tjänst

åsido (Vrålar det sista.) Blev kry igen . . . Tvivlet . . . Synden . . . Sjukan … Hur det nu kommer

sig . . . 

DANJEL

Brevet! Ta ifrån henne brevet. Få slut på eländet!

Karl Oskar tar ifrån henne brevet. Gladan blir tyst men står kvar lika oberörd som tidigare. 

KRISTINA

Å gode Gud. Bevara mej! 

I I väntan på Godot så ropar Estragon med så hög röst han kan: ”Gud förbarma dig över mej” 

när hans gymnastiska övningar får honom att tappa balansen. (Beckett s.164) Här låter jag 

Kristina ropa att Gud skall bevara henne för att man ska kunna ana att även hon kan gå samma 

öde till mötes som Inga-Lena. Kommer också hon vara så självuppoffrande för sin man och 

familj att hon går under? Hos Beckett kan man ana att Vladimir och Estragon kommer att 

förvandlas till Pozzo och Lucky, på ett ställe vill Vladimir att de ska ”leka Pozzo och Lucky” 

(Beckett, s.152) och senare börjar han likt Pozzo att kalla sin kamrat för ”gris” och ”svin”, om 

än bara för en kort stund.

9.5. Fortsättning på Experiment 2

Eftersom jag vill efterlikna Becketts symbolspråk och berättarstruktur är även mitt manus en 

cirkelkomposition såväl som en spegelkomposition precis som Becketts pjäs. Den andra akten 

liknar den första men små förändringar gör att tittaren aktivt börjar leta efter vad förändringarna

betyder. 
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FORTSÄTTNING PÅ EXPERIMENT 2  - AKT 2

Samma plats. Stenarna och höet är ersatta av vedträn och stubbar i olika storlekar. På trädet växer 

nu ett äpple. Kväll.

 Karl Oskar står till vänster i fonden och klyver ved. Kristina sitter på en stubbe och försöker lappa 

med nål och tråd att lappa ett hål i sitt förkläde. Hon syr, sticker sig på nålen sätter tummen i 

munnen. Hon suckar, fortsätter sy och börjar sjunga.  

KRISTINA

Oändlige, o Du vars hand
Från släkt till släkt, från land till land- (Hon tystnar, tittar sig omkring och sänker rösten.)

Likt början är både Karl Oskar och Kristina försatt i någon syssla som de aldrig lyckas avsluta. 

Det är andra uppgifter, men slitet är detsamma. Med detta vill jag på ett minimalistiskt sätt 

sammanfatta bondelivets vedermödor som beskrivs genom hela Utvandrarserien. De Svenska 

stenarna är ersatta med amerikanska ekstubbar, men man kan aldrig helt säkert veta om de 

verkligen tagit sig till sitt paradis. Till det andra landet. Denna andra akt följer samma form som

den första och ganska snart dyker Gladan och Danjel upp hos på deras mark. 

   I första akten är Becketts högfärdige Pozzo en översittare som anser sig förnäm och förmer än

andra, I den andra är blind och hjälplös och mer filosoferande. Lucky är i stort sett oförändrad 

som undergiven slav i de båda akterna. 

   Jag valde att låta den bespottade före detta prostituerade Gladan i Utvandrarna gå från 

hushållerska till herrskapsfru medan hennes husbonde Danjel sjunker i status från en 

självutnämnd Guds profet till en fattig och stum tiggare. Detta går i linje med Mobergs original 

även om jag ändrat Danjels öde - i min pjäs blir han inte dödad av indianer.

  Den del av mitt manus andra akt som jag snart skall visa bygger till största delen på en episod i

I väntan på Godot där Pozzo beordrar Lucky att dansa. Luckys dans imponerar inte på dem och 

Pozzo säger att Lucky tidigare kunde dansa alla möjliga danser och att han gjorde det av glädje.
 

POZZO

Nu är det där det bästa han kan åstadkomma. Vet ni vad han kallar det? [...] Nätet. Han tänker sig att

han är intrasslad i ett nät. (Beckett s.78)

 

Detta blandas med Danjels självförakt när han kommit till insikten att han inte är utsänd av gud:

Danjel var slagen till jorden. Gud hade tuktat honom och klätt av honom naken i all hans ynklighet 
och skröplighet. En enda syn såg han dock, en förfärande: Människan som var mindre än en mask, 
som var maskars föda; han såg denna föda – Det lilla kryp på jorden som var Danjel Andreasson 
från Kärragärde. (Invandrarna s.41)
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FORTSÄTTNING PÅ EXPERIMENT 2 - AKT 2: GLADANS UPPRÄTTELSE

KARL OSKAR
(Nickar mot Danjel.) Vem är det? 

GLADAN
(Kisar mot Danjel. Skrattar till förvånat.) Ja, vad säger du? Ska du berätta vem du är? (Danjel 
reagerar inte.) Seså! (Hon stampar en gång med klacken.)

Danjel lägger sig långsamt ner på marken och ålar sig mycket försiktigt utan att komma någonstans.
Han slutar. Ligger kvar orörlig.

KARL OSKAR
Vem är han? 

GLADAN
En mask som är föda till en mask. 

KRISTINA
Det var väldigt likt. 

GLADAN
Han kan bättre. Men han är trött förstås. Ja, han blir inte yngre och detsamma gäller mig. Kan ni 
tänka er det? Jag?! Åldras på samma sätt som han? Det är för märkligt men så har Herren en gång 
bestämt det. 

KRISTINA
Vi får finna oss i ’at.

GLADAN
Stig opp! Mask! (Hon stampar flera gånger med klacken.)

När Gladan säger att hon åldras på samma sätt som han anspelar det på vad Pozzo säger om att 

Vladimir och Estragon är ”Av samma art som han själv” och brister i gapskratt och fortsätter 

med orden: ”Av samma art som Pozzo. Skapad till Guds avbild!” (Beckett s.43) 

9.6. Avslutning av Experiment 2

I väntan på Godot avslutas med att Vladimir och Estragon får beskedet att Godot kommer först 

nästa dag och de bestämmer sig för att hänga sig om han inte dyker upp följande kväll. De står 

kvar på scengolvet och säger att de skall gå och träffas på samma plats imorgon. Men de rör sig 

inte ur fläcken. Jag ville försöka knyta ihop säcken och göra ett liknande avslut. Här följer ett 

sammandrag för hur jag tänker mig att min pjäs avslutas.

   I mitten av min andra akt påstår Gladan att hon är gift med Godot och bjuder in Kristina och 

Karl Oskar till att komma på middag. Paret svarar som de gjort på Danjels uppmaningar i första 

akten: de kan inte komma eftersom de måste bli färdiga med sina sysslor. Gladan går men 

lämnar kvar Danjel på golvet som förblir liggande resten av pjäsen. Att ha kvar en orörlig 

skådespelare på scen under en halv akt är egentligen en mycket dålig idé eftersom publiken 
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kommer att bli distraherad av honom och hela tiden vänta på att han skall göra någonting. 

Ayckbourn hävdar bestämt att man alltid ska få hela publiken att titta på samma sak och att man

ofta fängslas av en skådespelare som står stilla (Ayckbourn 2005, s.41) Just därför vill jag göra 

det! Danjel skulle kunna ligga som en omkullfallen staty över sitt eget Jesuskomplex i mitten av

scenbilden. Beckett utmanar ideligen scenspråkets normer och är mer intresserad av på vilket 

sätt han kan använda skådespelarna än vad de verkligen säger och hur de bidrar till handlingen. 

Publiken kommer inte veta ifall Danjel är levande eller död vilket blir en intressant spegling av 

hans hustru, som i sin frånvaro spelade den ”rollen” under första akten.     

   Det hela blir än mer tragikomiskt när Robert kommer in i slutet och uppenbarligen är dödligt 

sjuk fast Karl Oskar och Kristina inte märker vare sig att de har en död och en döende på sin 

tomt. Han påstår att han hittat Godot i Guldlandet och precis som i slutet av första akten målar 

han upp en otrolig bild av detta paradis. Han vill att de skall följa med honom till Godot och 

Guldlandet men Karl Oskar och Kristina kan inte eftersom de måste hugga ved och sy och alla 

andra möjliga sysslor. 

    Pjäsen avslutas med att Karl Oskar och Kristina funderar på att skriva ett brev till Godot och 

förklara att de kommer kommer så snart de blivit färdiga med sina sysslor. Men som vi vet vid 

det här laget tar böndernas sysslor aldrig slut. De rabblar upp alla saker som de ska bygga och 

avslutar med dessa ord:

AVSLUTNING AV EXPERIMENT 2 - AKT 2

KARL OSKAR
Ska vi skriva och säga att vi kommer?

KRISTINA
Ja. Vi kommer.

KARL OSKAR
Så fort vi … kan. 

KRISTINA
Ja, så fort vi hinner.

(De rör sig inte.)

Ridå. 

10. AVSLUTANDE DISKUSSION

En stor del av arbetet med att transformera utvandrarsviten till absurd teater har gått ut på att 

förenkla och koka ner Utvandrarseriens komplexa handling med tiotals viktiga karaktärer till 

något som berättas inom ramarna för det sparsmakade och humoristiskt absurda hos I väntan på

Godot. 
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   Det största problemet i att förena Godot med Utvandrarna är att medan Moberg skildrar 

människoöden och berättar en historia in i minsta detalj så är Beckett väldigt mån om att inte 

berätta en historia; han utforskar ett statisk situation (Esslin s.45). För att pjäsen skall uppnå 

samma känsla som Beckett skapar måste Utvandrarnas karaktärer och deras motiv förenklas och

placeras i ett slags vakuum eller limbo-liknande tillstånd. En möjlighet hade varit att placera 

dem på det skepp som skall ta dem över havet till Amerika och aldrig låta dem komma fram, 

men skeppet som symbol innehåller alltför hoppfulla konnotationer för att skapa en känsla av 

konstant osäkerhet; det flyter, det rör sig framåt, det är ett skydd för väder och vind. Det är allt 

för mycket som kan hända på ett skepp, det kan sjunka, besättningen kan göra myteri ect.

   Jag valde att ställa Mobergs bönder på en åker, där ingenting kan hända. För om Beckett 

skildrar meningslös väntan så ville jag skildra meningslöst sökande eller fruktlös längtan. Det 

gjorde det dessutom möjligt att spegla akt ett och två med varandra. En jordplätt i Sverige 

kontra en likadan jordplätt i Amerika, jag strävade hela tiden efter att få utvandringen att verka 

meningslös och absurd.

   Det har varit givande att experimentera med absurdism och fördjupa mig i Becketts pjäs. 
Varför verkar vissa delar så symboliska och lockar till tolkning? Pjäsen är potentiellt ständigt 
aktuell för att den inte fäster sig vid några speci fika historiska händelser, utan ger vaga 
anspelningar mot ikoner och arketyper som alltid kommer att finnas i människors liv, oavsett 
tidsepok eller kultur. Som just väntan och längtan eller orättvisa maktförhållanden.
   Becketts främsta egenskap är att han lyckas skala bort element som konventionella dramatiker

aldrig skulle våga röra. Hur skriver man en intressant pjäs som spelas i decennier på teatrar runt 

om i världen som bara handlar om två män som väntar? Till sin stora hjälp har Beckett sin 

tragikomiska humor där timingen betyder allt. Ett skämt kan gå helt förlorat utan en liten 

konstpaus eller utebliven reaktion från skådespelaren och därför är Beckett hänsynslös mot sina 

skådespelare; de många och väldigt specifika scenanvisningarna ger dem inte mycket 

tolkningsutrymme men det betyder inte att pjäsen är tråkig att spela, jag kan tänka mig att det är

mycket prestige i att klara av att memorera dessa scenlösa akter vars världsfrånvända och 

lösryckta men djupsinniga dialoger både förbryllar och underhåller.

   Några tydliga författargrepp jag kunnat använda mig av från Beckett är humoristiska 
pauseringar, ansatser som hejdas, att nära på bryta den fjärde väggen i flirt med publiken, 
tragikomik kopplade existentiella frågor om livets mening, att förväntningar sällan möts, rytmik
i dialogen med snabba replikskiften som övergår i vilande pauser kontra extremt långa 
monologer, bibelreferenser och det viktigaste - upplägget med spegelkomponering där akt efter 
akt får följer samma mönster. 

   Tack vare den metod som jag testat under experimentets gång kunde jag tillgodogöra mig 

viktiga insikter om Becketts författarskap och om I väntan på Godots konstruktion. Jag 
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studerade Becketts manus så att jag kunde det utan och innan sedan läste jag Utvandrarseriens 

alla böcker och så fort jag hittade något i Mobergs text som påminde Becketts text eller berörde 

samma ämnen som absurdismen skrev jag ner dem. Det resulterade i en citatbank som utgjorde 

ett underlag för skapandet av ett helt nytt teatermanus som sammanfattade Utvandrarserien på 

ett absurdistiskt sätt. Avsikten var aldrig att skapa ett fullständigt manus men tack vare mina 

litterära experiment kom jag en god bit på vägen och efter att ha utfört experimentet kan jag 

anse mig bättre rustad för att författa egna teatermanus i absurdistisk anda. 

   Tekniken att förenkla och skala av är en konst som måste bemästras för att kunna 

transformera icke-absurdistiska verk till en absurd pjäs. En konst som jag ännu inte anser mig 

behärska tillfullo. Uppsatsens och min nyskrivna pjäs titel anspelar på Utvandrarseriens sista 

bok Sista brevet till Sverige och jag valde att låta samtliga karaktärer i min pjäs få ett brev från 

en mystisk Godot som hälsar dem välkomna till ett annat land. Här märkte jag vilken utmaning 

det var att skriva en pjäs utan handling som samtidigt skall hålla ihop till konceptet och formen.

De mystiska breven från Godot började likna en intrig som jag är övertygad om att Beckett 

skulle ha förenklat tills det nästan inte var något kvar. Nu valde jag som sagt att utsätta Mobergs

bönder för denne mystiske Godot som aldrig dyker upp men kanske skulle det ha räckt med att 

varje karaktär fått var sin ”Godot”: var sin längtan. Karl Oskar väntar på grödor, Kristina väntar

på något som kan få henne att känna sig som hemma: ett äppelträd från Sverige som påminner 

henne om sin barndom. Ulrika väntar på att bli behandlad med respekt och Danjel väntar på att 

Gud skall tala till honom. Robert väntar på guldet. Alla har de sin egen ”Godot” och kanske 

hade det räckt utan att jag verkligen låter Godot skicka brev till dem. 

   Ett tredje experiment skulle kunna gå ut på att likt Beckett stryka det mesta ur sin pjäs och 

förenkla tills det nästan inte är något kvar. Egentligen behövs väl bara en enda sten istället för 

flera. Och egentligen behövs bara en enda stubbe, inte flera. Och egentligen behövde väl inte 

varje karaktär längta efter något. Det räckte väl om Kristina längtade efter ett äpple som aldrig 

växer fram? Det har varit en svår balansgång mellan att göra Moberg rättvisa och att inte göra 

en allt för lik och platt pastisch på I Väntan på Godot. 

   Min slutsats är att man kan finna existensiella, världsfrånvända teman och tankar som vittnar 

om livets meningslöshet i vilket litterärt verk som helst. Det gäller bara att vrida på 

karaktärernas motiv tills de blir absurda. Robert ville slippa undan sin drängtjänst genom att 

fejka sin död, men med absurdistiska glasögon så vill han med glädje dränka sig för att slippa 

arbeta. Ett förslag på ett experiment skulle kunna vara att omvandla en riktig solskenshistoria 

eller kanske barnbok till tragikomisk absurd teater. Kanske det skulle vara en större utmaning 

än att leta bland Mobergs stackars bönder? 
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   Vilket litterärt verk som helst torde kunna anpassas för den absurda teatern, men det finns nog

en anledning till att så pass få utpräglat absurdistiska pjäser skrivits. Anledningen till att 

absurdismen som konstform är så koncentrerad till ett enda decennium och sedan praktiskt taget

försvann som konstform tror jag beror på att I väntan på Godots internationella succé 

överskuggat alla andra försök inom detta smala område. Det är därför den spelas än idag på 

scener världen över. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att ta reda på 
varför just I väntan på Godot lever vidare men inte de andra absurdistiska verken från samma 

era i samma grad. Det är en pjäs som bjuder in publiken till att själva tolka budskapet. Beckett 

för håller sig till existentiella frågor som om livet är en dröm, om Gud bryr sig om människorna

och förhåller sig till arketyper i stället för namngivna platser eller historiska personer och 

händelser. På så vis är pjäsen ständigt redo att tolkas av en ny publik som kanske hittar andra 

betydelser i pjäsens diffusa och aldrig helt fastslagna symbolspråk. 
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Bilaga 1

2 Thomas Melin - Skapande Svenska C

En åker på landet. På marken ligger strån av hö och stenar i olika storlekar. Ett träd utan löv. Kväll.

Karl Oskar står till höger i fonden och räfsar i marken med en kratta. Kristina sitter på en sten och försöker 
borsta bort en fläck från sitt förkläde. Hon slickar på tummen och försöker gnida bort fläcken. Hon suckar, ger 
upp, vilar och försöker igen. Karl Oskar kommer in, bärandes på räfsan.

KRISTINA
(Ger upp igen.) Näe. Då är det väl så Herren vill ha det. 

KARL OSKAR
(Närmar sig) Precis så! Just precis så måste det ligga till. Det är så här han vill ha 'et. (Stannar, ser sig omkring.) 
Men det betyder inte att en får fina sig i 'at. En måste sätta till sina krafter så mycket en kan, nyttja sitt förstånd 
och göra så gott en begriper. (Han försöker nyttja sitt förstånd.) Efter moget tänkande. 

KRISTINA
Ja, nu har jag blivit så gammal att jag knappast kommer få mer förstånd än det jag redan har. 

KARL OSKAR
(Plockar bort lite hö som fastnat i räfsan.) Vi får hoppas att det skall räcka.

KRISTINA
En får va gla' åt det lilla. 

KARL OSKAR
(Sätter händerna mot höfterna och inspekterar uppgivet marken) Ja, det var sannerligen inte mycket att vara gla' 
åt.

KRISTINA
(Får syn på sin fläck igen.) Vad menar du, Kaloska?

KARL OSKAR
(Går med bestämda steg mot den största stenen längst till vänster utan att släppa den med blicken. Pekar.) Hur 
sjutton ska vi få bort den här? 

KRISTINA
(Gnuggar och borstar) Ja, inte går den bort av sig själv.

KARL OSKAR
Det är nock ett som är säkert! Det var just en sån där jätte som fördärvade kroppen för min far.

KRISTINA
(Borstar intensivt.) Om jag ändå fick bort den! 

KARL OSKAR
Nej, den sitter allt kvar här. Tänk, samma år som Nye Kungen tillträdde inte bara ett, utan två riken, tillträdde 
jag själv en sextiondel av ett mantal. (Kristina försöker gömma undan sin fläck, suckar och flämtar.) Karl Oskar 
den förste! (Sätter upp ena foten på stenen och håller krattan som en spira.) Kung i Stenriket!

KRISTINA
(Ställer sig upp. Bestört.) Det här går ju inte! 

Akt 1
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KARL OSKAR
(Släpper krattan, tar ner foten) Precis! Precis just den insikten fick jag också. Här är mer sten är jord. Mer död 
än liv. Och inget går av sig själv. (Paus.) Det är väl inte ens jag som är kung över mina egna ägor. Nej, det är 
väl den Gamle Kungen. Som envist sitter kvar på sin tron. (Han sparkar till stenen.) Vad fick vi för liv här? 
Knappt en sextiondels. 

KRISTINA
(Släpper förklädet. Hon andas ut. Med plötsligt lugn.) Han har en plan för oss alla. Det är så här han vill ha det. 

KARL OSKAR
 (Vänder sig mot henne och slår ut armarna.) Kristina! Men älskade dronning. Kom i min famn! (Han 
omfamnar henne, kysser henne på kinden.) 

KRISTINA
Upptäckte du mig först nu? 

KARL OSKAR
Jag gick i andra tankar . . . Jag tror jag tänkte. 

KRISTINA
(Förnöjt.) Det verkade gå ganska bra. 

KARL OSKAR
(Stolt.) Det flöt på som ett rinnande vatten. 

KRISTINA
Du tänkte ganska högt. 

KARL OSKAR
(Sätter tummarna i västen.) Jag har listat ut hur vi ska klara oss.

KRISTINA
Klara oss? Från vadå? 

KARL OSKAR
Inte från. Till! 

KRISTINA
Till vadå?

KARL OSKAR
Det Andra Landet! 

KRISTINA
Jaså, det. 

KARL OSKAR
Har du läst brevet? 
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KRISTINA
Vilket brev? 

KARL OSKAR
Brevet från Det Andra Landet. 

KRISTINA
Jag har inte läst nåt brev.

KARL OSKAR
Men kära söta. Det måste du väl minnas? Stora oupptagna marker. Den goda mullen. Kålhuven stora som som 
tjurskallar.

KRISTINA
Näe, Kaloska. Jag har inte läst nåt.

KARL OSKAR
(Sluter ögonen och citerar med monoton stämma) I Det Andra Landet gick kreaturen och betade i ett gräs, som 
växte dem ända upp till buken. (Öppnar ena ögat mot Kristina som inte reagerar.) I Det Andra Landet skulle 
David inte ha kunnat slå ihjäl Goliat: hur han än hade letat så hade han aldrig hittat någon sten till sin slunga."

KRISTINA
Det var det du som läste. Du har ju brevet i västen vettja. Inte lätt för mig att läsa 'at då.

KARL OSKAR
Det stämmer det. (Tar fram en stor papperslapp ur fickan.)

KRISTINA
Är det verkligen ett brev, det där?

KARL OSKAR
Den kom med posten. 

KRISTINA
Då är det ett brev. 

KARL OSKAR
Men det viktiga innehållet. Det som står i brevet. 

KRISTINA
Vad står det? 

KARL OSKAR
Att det Andra Landet finns, och att han väntar på oss där. 

KRISTINA
Vem?
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KARL OSKAR
Godot.

KRISTINA
Bor han där?

KARL OSKAR
Ja, så klart att gör. Han har ju bjudit in oss. Hem till sig. 

KRISTINA
(Förtjust.) Till ett kalas? 

KARL OSKAR
Någon slags mottagning eller tillställning var det.

KRISTINA
Tänka sig. En inbjudan. Till en festmåltid?

KARL OSKAR
Det skulle tydligen finnas någon form av plockmat.

KRISTINA
Ska man ta med sig något?

KARL OSKAR
Det står inte. (Tittar en mycket kort stund på papperet.) Ah, men man behöver en biljett.

KRISTINA
För att komma in?

KARL OSKAR
För att ta sig dit. (Han stoppar tillbaka papperet i fickan.) Det ligger visst på andra sidan av en ocean.

KRISTINA
Oceanen!

KARL OSKAR
Havet.

KRISTINA
Vi ska väl inte tacka ja?

KARL OSKAR
Något annat vore oartigt.

KRISTINA
Vi kanske kan skicka ett brev. Som tack. 
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KARL OSKAR
Ett artigt men bestämt: "nej tack".

KRISTINA
Just så.

KARL OSKAR
Ja, vi har ju mycket att stå i.

KRISTINA
Korna ska mjölkas.

KARL OSKAR
Höet ska hässjas. 

KRISTINA
Brö'et bakas. 

KARL OSKAR
Skörden bärgas.

KRISTINA
Linet vävas.

KARL OSKAR
Häcklas.

KRISTINA
Skäktas.

KARL OSKAR
Bråkas.

KRISTINA
Rötas.

KARL OSKAR
Blötas.

KRISTINA
Repas.

KARL OSKAR
Torkas.

KRISTINA
(Luttrande.) Ja, och så måste det odlas!
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KARL OSKAR
Det har jag nog gjort! Men torkan tog nästan alltsammans. 

KRISTINA
Gud fader prövar oss. 

KARL OSKAR
(Kliar sig under hatten.) Eller om den ruttnade. 

KRISTINA
(Sätter sig på sin sten.) Vi ska väl tro att Gud låt at växa. I år som alla di andre åren.

KARL OSKAR
Tro ja. Om dä hjälpte att tro, så skulle vi bärga hunnra tunnor råg till hösten. Nää, vi har bara varandra. Å dä ä 
upp till oss själva å klara livhanken.

KRISTINA
En sån lycka att jag har dig, Kaloska!
 

KARL OSKAR
Och jag dig, Krestina! (Försöker omfamna henne men blir avbruten av en nysning.) 

KRISTINA
Ä du sjuklig?

KARL OSKAR
Jag tror dä ä nåt ja inte tål.

KRISTINA
Är det kanske mej?

KARL OSKAR
(Upprymd.) Krestina! Det finns ingen människa i världen som jag tål så väl som du!

KRISTINA
Då var det passande att du gefte dej med just mej. 

KARL OSKAR
Av alla människor på jorden!

KRISTINA
Så gefte du dig med den du tål bäst. 

KARL OSKAR
Det är märkligt. 
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KRISTINA
Ett mirakel.

KARL OSKAR
Nåt åt det hållet.

KRISTINA 
(Drömskt.) Tänk att precis den karl som skulle bli min verkligen hittade mig! (Paus.)

KARL OSKAR
. . . Jag behövde visserligen bara gå till grannbyn.

KRISTINA
Desto märkligare.

KARL OSKAR
Hurså?

KRISTINA
Du du hittade precis fleckan som skulle bli din. I grannbyn! 

KARL OSKAR
På en pall i ett kök.

KRISTINA
Jag tror det var en vävstol.

KARL OSKAR
Jag minns det som ett kök. 

KRISTINA
Men inte en pall. 

KARL OSKAR
Ja, det kanske var en stol.

KRISTINA
(Triumferande.) Det var en spiltrock!

KARL OSKAR
Och precis där. I ett kök i grannbyn vid en spinnrock... 

KRISTINA
Spiltrock!

KARL OSKAR
Hittade jag kvennan som var ämnad åt mig. 
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KRISTINA
Det var förutbestämt. (Karl Oskar böjer sig ner för att lyfta undan några stenar)

KARL OSKAR
(Med kvävd ansträngd röst) Ja, djävul’t tro at.

KRISTINA
Tro? Jag vet! Jag vet att det var Guds vilja. Han hade minsann tänkt ut att vi skulle träffas.

KARL OSKAR
(Slutar lyfta sten. Torkar svetten ur pannan med skjortärmen.) Va? Vad sa du? Hade Han tänkt ut 'at?

KRISTINA
Finns inga tvivel. Herren hade sänt dig åt mig, Kaloska. Det var därför du var i grannbyn. (Kort paus.)

KARL OSKAR
(Kilar sig under hatten) Jag trodde jag var där för att lämna ett lass med ved. 

KRISTINA
Det var ödet. 

KARL OSKAR
Eller var det hö?

KRISTINA
Det var Guds vilja.

KARL OSKAR
Ja, det kan inte ha varit sten i alla fall. (Sparkar till en av stenarna.) Sten. Sten. Sten. Här har det väl regnat sten 
under skapelsens alla sex dagar. 

KRISTINA
Ska du säga så om Herrens gåvor? 

KARL OSKAR
(Tittar misstroget på stenen han nyss sparkat.) Också en gåva. 

KRISTINA
Allt vi ser är Herrens gåvor.

KARL OSKAR
Ja, jag skulle då gärna byta några bumlingar mot några säckar potäter.

KRISTINA
Nog har vi potäter kvar i jordkällarn?

KARL OSKAR
(Förtjust.) Eller stor fet gris.



Bilaga 1

10 Thomas Melin - Skapande Svenska C

KRISTINA
I jordkällarn?!

KARL OSKAR
Då äter den nog upp potäterna för oss.

KRISTINA
Vi reder oss med det vi får.

KARL OSKAR
Och det vi får är missväxt och nödår.

KRISTINA
Herren testar oss.

KARL OSKAR
Mitt tålamod sätter han allt på prov. Ska vi inte dränkas så ska vi brännas. Om vi inte hinner svälta ihjäl först. 

KRISTINA
Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett. 

Karl Oskar går med bestämda steg och yviga gester mot stenen och plockar upp räfsan. Räfsar demonstrativt 
och hetsigt bland höet. Kristina sätter sig långsamt på stenen och iakttar honom. 

KARL OSKAR
(Mot himlen.) Det här är riktigt svettigt ska du veta! (Allt mer frenetiskt.) Riktigt. Svettigt. Du ska äta ditt bröd. I 
svett! Du ska äta . . . (Han ger upp. Stödjer sig mot räfsan.) 

KRISTINA
Borde inte jag hjälpa dej, Kaloska?

KARL OSKAR
(Andfådd.) Det tjänar inget till. (Lägger ner räfsan. Plockar upp en hötuss och hyttar med den mot himmelen) 
Är det hö det här? Eller är det katthår? Har du tagit det andra så kan du ta det här med! (Kastar tussen mot 
himlen. Paus.)

KRISTINA
Ville han inte ha det? 

KARL OSKAR
Kom. Vi måste härifrån. 

KRISTINA
Det kan vi inte. 

KARL OSKAR
Varför inte?
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KRISTINA
Korna måste ha hö. 

KARL OSKAR
Ja, visst ja! (Lång paus.) Men vi har ju inget hö!

KRISTINA
Ja, det är straffet.

KARL OSKAR
Straffet?

KRISTINA
Han straffar dig för att du inte är tacksam över hans gåvor.

KARL OSKAR
Tacksam?! Hur mycket jag än sliter och knogar får jag ingen lön för mödan. Kolla bara på trädet. 

KRISTINA
Trädet?

KARL OSKAR
(Pekar mot trädet. Går mot det.) Dä här ska visst va ett äppelträd. 

KRISTINA
Det kan det ju inte vara.

KARL OSKAR
Inte det?

KRISTINA
Dä ä ju inga äpplen.

KARL OSKAR
Det är precis det jag menar! 

KRISTINA
Vad hände med den fina astrakanen? Som det växte så goa äpplen på?

KARL OSKAR
Jag minns då inte nån Astrakan. Här har alltid bara stått ett torrt skatbo.

KRISTINA
Dä kommer nog nya äpplen nåen gång. Saftiga goa äpplen som barnen kan-

KARL OSKAR
Vad spelar det för roll när det ändå ska tas ifrån mig? Va? Vad var det för vits att ge mig någonting alls, om det 
ändå skulle ryckas ifrån mig stunden efter. 
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KRISTINA
Vad säger du?

KARL OSKAR
Vi skulle stannat kvar på det annra stället. 

KRISTINA
Vilket annat ställe?

KARL OSKAR
Vilket som helst. 

KRISTINA 
Nu tänker han visst igen. 

KARL OSKAR
Varför ens lämna modersskötet om vi inte kan få en ärlig chans att leva ute i den här kalla, hårda världen. 
(Omfamnar den stora stenen.)

KRISTINA
Jo, apropå det . . . Jag tänkte på en sak. 

KARL OSKAR
Jasså, du också?

KRISTINA
Jag har tänkt på det länge nu. Och det var det . . . att om vi lät bli. 

KARL OSKAR
Om vi lät bli? 

KRISTINA
Om vi. Lät bli. 

KARL OSKAR
Att leva?

KRISTINA
Det var ju också en idé.

KARL OSKAR
Men inte den du tänkte på?

KRISTINA
Om vi lät bli . . . varandra! 

KARL OSKAR
(Titar på sina händer.) Det gör vi ju.
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KRISTINA
Så att vi inte blev flera.

KARL OSKAR
Ah, ja. (Förskräckt.) Hela livet menar du? 

KRISTINA
Då kanske maten skulle räcka. 

KARL OSKAR
Om vi. (Han sätter tummen mot ena näsborren och snyter sig.) Lät bli? 

KRISTINA
Precis så. (Karl Oskar och Kristina kniper åt sina näsor mellan tummen och pekfingret och håller andan. De 
tittar på varandra. De tittar bort. De tittar på varandra igen. Tittar bort och andas ut igen.)

KARL OSKAR
Det blir svårt. (Han kliar sig på hakan och vandrar bort mot en annan sten som han börjar vända och vrida på.) 

KRISTINA
Det är inte lätt att leva. Det är svårt att dö. Men svårast av allt är att inte bli född. 

KARL OSKAR
Va, vad sa du?

KRISTINA
Ingenting, tror jag. 

KARL OSKAR
(Släpper stenen.) Jaha. Jag trodde det var nåt.

KRISTINA
Det var inget. 

Kristina reser sig. Borstar av sitt förkläde. Karl Oskar stirrar ut mot fjärran. Kristina plockar upp hö från 
marken och lägger i sitt förkläde. Sätter sig på stenen igen och börjar dela stråna på mitten. Ett i taget. 

KARL OSKAR
(Med återfunnen styrka i rösten.) Om man skulle ta några till tag med räfsan. Aldrig sälja för billigt. Alltid finns 
krafter kvar till ett sista motspjärn. Vi får göda upp korna så vi har något att slakta te hösten. Vi blir ju inte färre 
precis. 

KRISTINA
(Stirrar rakt fram, uppgiven.) Förutom den gången . . .

KARL OSKAR
Ja, förutom den gången. (Går mot Kristina, klappar henne tröstande på axeln. Hon släpper stråna och för 
händerna mot ansiktet.) Jag vet, Krestina. Jag vet. Ibland blir vi fler, ibland färre. Så har vår herre bestämt det.
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KRISTINA
Vi får finna oss i det.

KARL OSKAR
Vi får reda oss.

KRISTINA
Vi får finna oss.

KARL OSKAR
Streta på.

KRISTINA
Härda ut. 

KARL OSKAR
Tror du vi måste svara på brevet?

KRISTINA
I så fall borde han ha sagt det.

KARL OSKAR
Men det tror jag han gjorde.

KRISTINA
Hur då?

KARL OSKAR
I brevet.

KRISTINA
I inbjudan.

KARL OSKAR & KRISTINA
Till Det Andra Landet. 

KRISTINA
Ja, just det. (Kort paus.) Men inte ska vi väl åka, Kaloska?

KARL OSKAR
(Förvånat.) Nej, jag kan inte åka. Jag måste ju stapla ved. 

KRISTINA
Och jag laga kvällsmat.

De går åt var sitt håll för att ta tag i sin sysslor men hejdar sig mitt i ett steg.
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KARL OSKAR
Han kanske blir arg om vi inte kommer? 

KRISTINA
Tror du han kan bli arg? 

KARL OSKAR
Man vet aldrig. Men man tycker att han borde... 

Karl Oskar blir avbruten av Danjels ropande. Danjel kommer in från vänster efter sig har han Gladan. 

DANJEL
(Ropar frågande) Fåren! Var är mina får? Kom, kom alla mina lamm. (Han går över scengolvet förbi Karl 
Oskar och Kristina utan att lägga märke till dem. Gladan följer tätt efter, bärandes ett stort vitt tygstycke i 
famnen och med en korg runt armen. Hon får ögon kontakt med Karl Oskar och Kristina, ler obekymrat, rycker 
på axlarna och följer Danjel till andra sidan scenen där han stannar och ropar ut mot kulissen vänd från 
publiken.) Fåren? Kom, kom. Seså, mina vänner. Följ mig. Kom, kom. (Gladan står vänd mot publiken och 
rycker på axlarna och ler.) 

KARL OSKAR
Är det mig han ropar på?

KRISTINA
Jag tyckte han ropade på mig. 

KARL OSKAR
Ska du eller jag svara? 

KRISTINA
Det kanske inte är nåt viktigt.

DANJEL
(Vänder sig mot dem. Vänligt.) Jaså, där står ni?

KRISTINA
(Armbågar honom i sidan.) Han menar dig.

KARL OSKAR
(Höjer rösten och svarar.) Här är vi!

DANJEL
Å. Kära systerdotter där är du. Känner du igen morbror Danjel? (Går mot Kristina. Gladan står kvar med ett 
sammanbiten uppsyn och himlar med ögonen.)

KRISTINA
Morbror Danjel? (Tar honom i hand och niger.) Krestina. 
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DANJEL
(Lycklig och beskedlig.) Kristina.

KARL OSKAR
(Räcker fram handen.) Karl Oskar. 

DANJEL
(Tar handen och skakar den yvigt.) Men gokväll på sig Kaloska! Hoppas allt är väl här i ... (Stramar upp sig.) 
Gud give frid över ditt hus Karl Oskar. 

KRISTINA
Är nået på tok?

DANJEL
(Håller fortfarande i Karl Oskars hand.) Nää. Allt ä gott ställt där hemma mä maka och barn. 

Tystnad. 

KARL OSKAR
Nåt annet som är fel, kan tänka? 

DANJEL 
(Med mild stämma.) Tvärt om. Tvärt om.

Tystnad.

KARL OSKAR
Är det något . . . ? 

DANJEL
Jag är kommen till er i afton i med ett bud.

KARL OSKAR
Från vem?

DANJEL 
Från Gud.

(Tystnad.)

KRISTINA
Ska jag sätta på kaffe? (Karl Oskar gör sig fri från Danjels handslag.)

DANJEL
(Beskedligt.) Tack, kära du men jag måste tacka nej och avstyra alla onödiga tilltag och bestyr. Mitt ärende låter 
inte vänta på sig. 
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KARL OSKAR
(Till Kristina) Va' ä de för ett ärende? (Kristina borstar av sitt förkläde igen.)

DANJEL
(Fromt.) Jag har välsignats med ett hjärtligt glädjebesked. (Barskt.) En sträng uppmaning. (Euforiskt.) En 
inbjudan till paradiset! (Han plockar fram ett brev ur bröstfickan och håller det högt så att alla kan se det. Kort 
paus.)

KARL OSKAR
Borde vi inte gå in i stugan?

DANJEL
Nej, Herren har sagt åt mig att gå ut ur min stuga. Och ut ur mitt land! Likt Abraham före mig. (Tar ner armen.) 
Ty det finns ett nytt land som Han vill visa mig. 

KRISTINA
En inbjudan? Av vem?

DANJEL
En Mr. Goodall.  

KARL OSKAR
Godot!

DANJEL
(Tar på sig sina glasögon och granskar brevet.) Humm.... Goodwill. (Gladan står kvar till höger, tycks fnittra 
ljudlöst.)

KRISTINA
Godot?

DANJEL
Godot! Kan det har varit så? (Höjer brevet över huvudet igen.) Misströsta icke. Allt står i brevet! (Börjar 
granska brevet intensivt.) 

KARL OSKAR
(Nickar mot Gladan.) Vem är det? (Danjel reagerar inte utan fortsätter att studera sitt brev.)

KRISTINA
Det är hon! 

KARL OSKAR
Vem?

KRISTINA
(Vänder sig från Gladan och väser mellan tänderna.) Sockenhoran.

KARL OSKAR
Gladan?



Bilaga 1

18 Thomas Melin - Skapande Svenska C

KRISTINA
Skökan. 

KARL OSKAR
Jaså hon. (Paus.) Är du säker?

KRISTINA
Det liknar henne.

KARL OSKAR 
(Till Danjel) Är det inte Ulrika i Västergöl? 

KRISTINA
Kan hända att det är någon annan sköka. 

KARL OSKAR
Och inte Gladan? 

KRISTINA
Di ä alla lika usla och fördärvade.

DANJEL
(Från sitt papper.) Jo, nu ser jag helt säkert att det står Godot! (Tar av sig glasögonen och stoppar tillbaks dem i 
fickan.) Och han hälsar oss alla välkomna in i Det Nya Landet.

KARL OSKAR
Är inte det där Gladan?

DANJEL
Ja, arma barn. Hon har så många namn.

KRISTINA
Horan. 

KARL OSKAR
Gladan. 

KRISTINA
Skökan. 

DANJEL
(Sträcker fram hand mot Karl Oskar. Glatt.) Morbror Danjel! (Karl Oskar stirrar missbelåtet på handen.)

Tystnad. Gladan ler och rycker på axlarna. 
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DANJEL
(Drar tillbaka handen.) Nå. Om ni ville vara så vänliga att stilla er litet. (Tystnad.) Om ni ville lyssna på brevet.

KRISTINA
Inbjudan?

KARL OSKAR
Till Det Nya Landet?

DANJEL
Sannerligen. (Ser sig omkring.) Men kära världen. (Stöter till en sten med foten.) Det här går inte. (Pekar på en 
annan sten.) Och titta på den. Nej, det här går verkligen inte för sig. 

KARL OSKAR
Han säger att det inte går. 

KRISTINA
Då är det väl så. 

KARL OSKAR
Det kunde jag ha sagt själv. 

KRISTINA
Jag tror du sa det. 

KARL OSKAR
Att det inte går.

KRISTINA
Inget går av sig själv. 

KARL OSKAR
Och det ska vi finna oss i? 

KRISTINA
Gud vill ha det så.

KARL OSKAR
Då får vi väl så lov. (Tittar på Danjel som fortsätter att inspektera ägorna.) Är det något som fattas?

DANJEL
Det var inte såhär jag minns det.

KARL OSKAR
Vilket då? 
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DANJEL
Min vision! I natt vaknade jag av det knackade på dörren. Jag steg upp i mörkret och när jag öppnade min dörr 
fick jag se att ute på min förstutrapp stod ingen mindre än Herren Jesus. Och han hade med sig ett bud. (Höjer 
åter igen brevet ovanför huvudet.)

KRISTINA
Vilket fint papper.

DANJEL
(Högtidligt) Och frälsaren sade till mig: Stanna icke i det här landet, Danjel Andreasson. (Vardagligt) Ja heter 
så, men ni ska kalla mej morbror Danjel. (Mässande) Och Herren Jesus sade: Lämna det gamla och sjuka bakom 
dig, tag dina anförvanter ur hus och hem och sätt din tilltro till det nya. Du skall resa mig en ny och sund kyrka i 
ett nytt och sunt land. (Vardagligt.) Ja, ni kan läsa om ’at i här i brevet. 

KRISTINA
(Till Karl Oskar) Vad svarade han på det? 

KARL OSKAR
Vet inte. Vi får fråga honom.

KRISTINA
Han vill att vi kallar honom morbror.

KARL OSKAR
Då gör vi det.

KRISTINA
Vad svarade morbror på det? 

DANJEL
(Mässande.) Blott intet hann jag svara, ty frälsaren gick upp en genomskinlig rök. (Vardagligt.) Eller en slags 
vitaktig dimma. (Mässande) Rakt framför ögonen på mig. Och kvar stod jag, ensam kvar på min tröskel i 
nattens mörker med brevet i min hand.

KARL OSKAR
Få jag se brevet? Är det frälsarn's handstil, det där?

DANJEL
(Stoppar undan brevet. Högtidligt.) Och brevet lämnades till mig av gudasonen. 

KRISTINA
Hade Herren själv skrivit till morbror? 

DANJEL
(Vardagligt.) Nej, det var visst undertecknat av en Mr. Goodall.

KARL OSKAR
Godot.
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DANJEL
Visst ja. Så var det. Och han väntar på oss i Det Nya Landet.

KRISTINA
Men morbror tänker väl inte åka?

DANJEL
Så har Herren bestämt. Och vem är jag att inte lyda Guds raka befallning?

KARL OSKAR
Ja har fått samma brev. (Plockar fram sitt eget papper ur sin ficka.) 

KRISTINA
Måste hon stå där borta och glo mot oss? (Nickar mot Gladan.) 

KARL OSKAR
(Läser enstavigt.) I Det Andra landet leva vilda hästar och oxar i tusental, så att man med lätthet kunna fånga 
hundra av dem på en enda dag. 

DANJEL
(Tar tag i Karl Oskars axlar.) Då har du också fått påhälsning av Herren Gud! (Kristina spottar i marken och 
tittar missmodigt mot Gladan som ler och himlar med ögonen.)

KARL OSKAR
Näe.

DANJEL
Men? Var det inte Han som kom med brevet? (Han tar Karl Oskars brev och tittar på det.)

KARL OSKAR
Näe.

DANJEL
Inte det? Vem var det då? 

KARL OSKAR
Det var brevbärar'n.

DANJEL
(Tar fram sitt eget brev. Väger de båda breven i händerna.) Och du är säker på att det inte var frälsar'n? 

KARL OSKAR
Jag borde ju ha känt igen honom. 

DANJEL
Har du sett honom förut? 

KARL OSKAR
Jag har väl sett honom på bilder. Och på krucifixet, vettja.
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DANJEL
Brevbärarn? 

KARL OSKAR
Nää, alltså . . .

KRISTINA
Vad gör hon här egentligen?! (Kristina avlägsnar sig till vänstra sidan av scenen, bort från Gladan.) 

DANJEL
(Vänder sig och kisar mot Gladan som ler och vinkar.) Hon är min trogna hushållerska och tjänarinna.

KRISTINA
Varför då?

KARL OSKAR
Va har hon i korgen?

DANJEL
Hon tjänar i min hustrus ställe. 

KRISTINA
Är hon död?!

DANJEL
Näe. Det tror jag knappt. Hon står ju där borta vetja.

KARL OSKAR
Va har hon i korgen?

KRISTINA
(Tar Karl Oskars hand. Oroat till Danjel.) Morbrors hustru. Han har väl en hustru? En riktig hustru?

DANJEL
Minns hon inte min kära maka?

KRISTINA
Jag minns ingenting.

KARL OSKAR
Va har hon i krogen?

KRISTINA
Men jag kommer nog ihåg hon där! Det är sockenhoran som står där borta!

KARL OSKAR
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Ja, och vad har hon i korgen?

DANJEL
Allt skall få sin förklaring. Jag kan nu se varför Herren sänt mig hit. Han vill att jag skall ställa allt tillrätta. 
(Han river långsamt itu Karl Oskars brev.) 
KARL OSKAR
Var försiktig mä brevet! (Danjel river Karl Oskars brev i små smulor som han hastar upp i luften. Han stoppar 
undan sitt eget. Karl Oskar kliar sig under hatten.) Han hörde mig inte. 

DANJEL
Ack, ja. Det är sant. En gång hade jag en maka. Men vi rör oss inte längre på samma . . . vad säger man? (Han 
gör vågrörelser med handen.) Ja, det är sådant som händer. Förfärligt egentligen, men jag har gott hopp om att 
vi en dag skall återförenas och leva tillsammans i Anden.

KRISTINA
(Viskande.) Kaloska, det är något som inte står rätt till med honom. 

KARL OSKAR
Jag misstänkte det jag också.

KRISTINA
Han uppför sig konstigt.

KARL OSKAR
Han rev sönder brevet. 

KRISTINA
Kanske är det hans förstånd.

KARL OSKAR
Kanske är det hörseln?

KRISTINA
Är det något med huvudet?

KARL OSKAR
Eller öronen?

KRISTINA
Fråga honom.

KARL OSKAR
Jag frågar. (Släpper Kristinas hand. Vänder sig till Danjel. Högljutt.) Hur står det till?

DANJEL
Hur det står till? Med mig? Personligen? 

Kristina och Karl Oskar nickar. Gladan skrattar till. Hejdar sig och kväver sitt skratt med handen. Fortfarande 
leende. 
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DANJEL
Hur det står till med min kropp och min person bekommer mig inte längre, ty jag lever endast i Anden. 

KARL OSKAR
(Till Kristina.) Han säger att han lever i Anden.

KRISTINA
Och han har tagit skökan till hushållerska.

KARL OSKAR
Och Jesus kommer med brev till honom om nätterna.

KRISTINA
Det låter inte vettigt.

KARL OSKAR
Han ä vanvettig.

KRISTINA
Han har blitt galen.

Karl Oskar och Kristina synar honom med blicken från topp till tå. 

KARL OSKAR
Det syn's inte på'n.

KRISTINA.
Du har rätt, Kalsoka. Sånna ögon kan inte tillhöra en vanvettig mänska. 

KARL OSKAR
Och hans tal är redigt.

KRISTINA
Fråga honom något.

KARL OSKAR
Det ska jag. (Öppnar munnen men hejdar sig.) Vad ska jag fråga?

KRISTINA
Fråga om hans hustru.

KARL OSKAR
Det gör jag. (Vänder sig till Danjel. Med samma styrka i rösten som förut.) Hur står det till med er hustru?!

DANJEL
(Beklagande, halvt sjungande.) Min hustru. Min arma maka. Hon har ännu inte blivit född på nytt i Kristus och 
vårt äktenskap kan därför inte längre ses som äkta. Ty jag som lever i anden kan inte leva ett sannfärdigt liv med 
en syndare. (Högtidligt.) Jag väckte min hustru den där natten då Jesus kom till mig. Hon gick med mig. Hon 
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stod på tröskeln i dörröppningen och mötte Frälsaren tillsammans med mig . . . men hon kunde inte se honom! 
Efter ett helt liv som syndare var hennes ögon var allt för orena för att skåda honom. Hela hennes väsen levde 
fortfarande i köttet. Hade det inte varit för brevet hade hon väl inte trott mig över huvud taget!

KARL OSKAR
Brevet från Godot.

DANJEL
(Fromt.) Brevet som givits mig av Herren Jesus. (Tittar sig missnöjt omkring.) Jag som hade föreställt mig ett 
tempel.

KRISTINA
Vi kan gå in i stugan så fort vi bärgat höet. 

DANJEL
Jag antar att detta får duga. Frälsaren själv hade inte mer än en enkel kulle till predikstol. (Han ställer sig på en 
av de större stenarna.) Och duger en grässlätt åt Kristus så duger ett stenröse åt mig. 

KRISTINA 
Ä inte det där vårt potatisland? 

KARL OSKAR
Va ska hända nu?

KRISTINA
Det ser ut som han ska hålla tal. 

KARL OSKAR
Ska han tala? 

KRISTINA
Det ser så ut.

DANJEL
(Beskedligt.) Om alla ville vara så goda att för ett ögonblick lägga sin världsliga sysslor åt sidan och lyssna till 
Guds ord. Vi är samlade . . . (Han tittar mot Karl Oskar och Kristina och sedan mot Gladan som vinkar och ler 
på samma sätt som tidigare. Han harklar sig.) Om ni ville vara så vänliga. (Han gör hopsamlande rörelser med 
händerna. Gladan tar självsäkra steg mot Karl Oskar och Kristina.) Vi är samlade här för en kärleksmåltid i 
vilken vi skall få åtnjuta den heliga nattvarden. (Han klappar med händerna varpå Gladan med visst besvär 
plockar fram ett bröd ur sin korg.) Seså, kära du. (Gladan räcker honom brödet och går tillbaka till Karl Oskar 
och Kristina.) Ja, och så var det . . . (Gladan ler ursäktande och gräver med stort besvär i korgen fortfarande 
med tygstycket i famnen. Hon tar triumferande fram en vinflaska och ger den till Danjel.) Tack så mycket. Tack, 
tack. (Gladan går stolt tillbaka och ler malligt mot Kristina. Danjel slår ut armarna med vinflaskan i den ena 
handen och brödet i den andra.) Jesus Kristus i vilkens lek . . . (Han tittar på brödet. Förvånat.) Det ä ju ett 
vanligt rågbröd. (Gladan nickar stolt. Danjel luktar på brödet.) Det är Inga Lena som bakat. (Gladan rycker 
obekymrat på axlarna.) Det var ju meningen att det skulle vara Jesu kropp. (Gladan ser oförstående ut.) 

KARL OSKAR
Är det inte så . . . att man ska äta det?
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DANJEL
Hursa? (Burdust.) Jovisst, ja! Det är först när man äter bröet som dä gör nåen nytta. Ha ha! (Återfår sin 
beskedliga röst.) Gud välsigne dig, Ulrika. 

KRISTINA
(Förhoppningsfullt.) Och det bröet skulle göra gott hos di stackars barnen. Vi är räddade Kaloska! 

DANJEL
Ja, ingen i min skara skall tvivla på det: över oss, Herrens trogna, skall profetian gå i fullbodan om Anden, som 
skall utgjutas över allt kött: Herre vi tackar dig för - (Han hejdar sig.) Ja, och så var det . . .  (Nickar mot Ulrika. 
Hon ler ursäktande och ställer ner korgen på marken. Hon vecklar ut tyget som visar sig vara en brudklänning.) 

KRISTINA
(Förtjust.) Åh!

DANJEL
(Förvånat.) Minsann. En präktig brudskrud. (Han letar i sina fickor efter sina glasögon. Tar på sig dem. 
Bestört.) Den är Inga Lenas! (Besviket.) Det skulle ju vara Guds altarduk. 

Gladan lägger varsamt ut klänningen över en sten som en duk. Danjel sjunker ihop på sin sten. Gladan skyndar 
fram och tar brödet ifrån honom och lägger det på brudklänningen. Hon springer tillbaka till Danjel och tar 
vinet och försöker ställa det på brudklänningen. Hon misslyckas. Och ställer det istället på marken. Under tiden 
smyger Karl Oskar fram mot korgen och lyfter på locket.)

DANJEL 
(Uppgivet.) Jag som skulle frälsa mina medmänniskor från synd. 

KARL OSKAR
Dä ä ett litet brev i botten av korgen. 

DANJEL
Det var min uppgift. Uppdraget som tilldelats mig av Herren Gud själv. 

KARL OSKAR
(Tar upp ett litet kuvert ur korgen.) Ett litet, litet brev.

KRISTINA
Va står det? (Paus.)

KARL OSKAR
Vet väl inte jag? Man får inte läsa andras post.

DANJEL
Jag skulle frälsa er. Så kan ni bli älskade av herren på samma sätt som han älskar henne. (Han pekar mot 
Gladan utan att titta mot henne.)

KARL OSKAR
Gladan?
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KRISTINA
Skökan?!

DANJEL
Hon är en bättrad människa. Hon har lagt av sig sin gamla syndadräkt. Aldrig mer ska hon bedriva otukt, fresta 
och driva karlar i fördärvet. Tänk. Om ändå min kära maka också kunde få Guds försyn. 

KRISTINA
Håller han skökan för bättre än oss? 

DANJEL
Utan tvivel. Inga-Lena och jag giftes innan vi levde i Anden. Det var ett falskt äktenskap och vi var båda stora 
syndare. Men Ulrika är en ren och sann varelse. En av guds underverk och vackraste skapelser. 

KRISTINA
Gladan?

KARL OSKAR
Skökan?!

DANJEL
Visst, hon är grann. Men skönheten har ett pris. Hennes gamla syndakropp lockade både gifta karlar och 
kyrkvärdar till hor. 

KARL OSKAR
Gefta karlar?

KRISTINA
Körkvärdar?

DANJEL
Men nu är hon fri från sina synder. Hon lever i Anden och är förlåten. (Han reser sig. Upprymd.) Och ni kan 
också bli fria! 

KARL OSKAR
Är vi inte det? 

DANJEL
Ni lever fortfarande i köttet men Herren skall förlåta er för att ni icke bättre visste. 

KRISTINA
Skulle Gladan va' bättre än jag? Dä tror jag allri så länge ja lever!

DANJEL
Och ni skall följa mig till det andra landet. Jag skall leda er som en herde vallar sina får till nya betesmarker. 
Där ni kan äta er mätta av frodigt växande grönt gräs. Och där skall också ni födas på nytt i den helige ande. 
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KARL OSKAR
Så stod det inte i mitt brev.

DANJEL
Visst. Jag höll på glömma. Brevet. Jag skall läsa det för er. (Han letar bland sina fickor efter sina glasögon. 
Han hittar dem inte eftersom han har dem på sig.) Var har jag nu gjort av mina läsglasögon?  Det var ju 
verkligen olyckligt. Jag ser dem inte någonstans. Men misströsta inte. Ulrika skall komma till vår undsättning. 
(Gladan kavlar upp ärmarna och går självsäkert och ställer sig vid Danjel.) Sen hon blivit ett med Anden kan 
hon också läsa. Kan ni tänka er det? En tös som inte gått en dag i skolan läser och talar lika gott en präst! 

KARL OSKAR
(Misstroget.) Gladan?

Ulrika ler förläget och lyfter upp förklädet för att gömma ansiktet varpå hennes ben syns.

KRISTINA
(Förfärat.) Horan!

Ulrika ler ursäktande, släpper ner förklädet igen och borstar av det. 

DANJEL
Vill ni att hon skall läsa för er? Hon har en förtjusande varm stämma.

KARL OSKAR
Vad kan hon läsa? 

DANJEL
Vad helst ni önskar.

KRISTINA
Kan hon läsa brevet?

DANJEL
Naturligtvis.

KARL OSKAR
Det stora eller det lilla?

DANJEL
Det är bara att välja.

KARL OSKAR
(Till Kristina.) Vilket ska vi ta? 

KRISTINA
Jag vill veta vad som står i det lilla.
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KARL OSKAR
Och jag det stora. 

KRISTINA
Kanske hon kan läsa det lilla först och det stora sedan. 

KARL OSKAR
Eller tvärt om. 

KRISTINA
Det är bättre med det lilla först.

KARL OSKAR
Varför då? 

KRISTINA
Tänk nu efter lite. 

KARL OSKAR
(Han tänker efter.) För mig kvittar det lika.

KRISTINA
Om hon läser det stora först kanske hon inte orkar läsa det lilla efteråt. 

KARL OSKAR
(Uppjagat.) För att det stora kan va längre!

KRISTINA
Just precis.

KARL OSKAR
Är det stora längre då? 

KRISTINA
Det vet jag inte. 

KARL OSKAR
Ska vi våga chansa?

KRISTINA
Hon läser det lilla först och om hon orkar får hon läsa det stora.

KARL OSKAR
Och om hon inte orkar.

KRISTINA
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Då kan vi läsa det stora själva. 

KARL OSKAR
Så gör vi! (Till Danjel) Jo, vi har bestämt oss nu. Vi skulle gärna höra henne läsa det lilla brevet. 

KRISTINA
Och sedan det stora.

KARL OSKAR
Om hon orkar. 

DANJEL
Ett gott val. Säg mig, var hittade ni det lilla brevet? 

KARL OSKAR
Det låg på botten av korgen.

DANJEL
På botten av korgen? (Han tittar mot korgen. Fundersamt.) Inga Lenas korg? (Högtidligt.) Så får det bli. Ge 
henne brevet så ska hon läsa det för er. 

Karl Oskar räcker blygt fram brevet mot Gladan som står kvar vid Danjel.

DANJEL
Du får ge henne brevet. Så hon kan läsa ’at.

KARL OSKAR
Kan hon inte ta det själv?

DANJEL
Det är bättre om man ger henne det. 

Karl Oskar ger brevet till Kristina. Hon ger det tillbaka till Karl Oskar. Upprepas ända tills Kristina rycker åt 
sig brevet.

KRISTINA
(Argt.) Jag ska ge henne brevet! 

Kristina tar några självsäkra steg mot Gladan men stannar. Hon tvekar. Hon försöker räcka brevet till henne 
utan att gå nära. Hon når inte. Hon tar ett steg närmare. Gladan skrattar. Kristina tar ett litet steg närmare. 
Gladan tar brevet. 

DANJEL
Öppna det. 

KARL OSKAR
Kan hon inte öppna det själv? 
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DANJEL
Det är bättre om man öppnar det åt henne. 

Kristina rycker åt sig brevet från Gladan. Går tillbaka till Karl Oskar som öppnar kuvertet. Kristina upprepar 
samma rörelser som tidigare när hon ger henne det öppnade brevet. Gladan tar brevet och drar efter andan för 
att börja läsa.

GLADAN
En hustru skulle efter katekesen vara sin man underdånig, men kunde nu . . . 

DANJEL
Vänta! Mina läsglasögon. Jag hade dem på mig hela tiden. Tänka sig. (Förnöjt.) Dåså. Ge mig brevet så ska jag 
läsa upp det.

KARL OSKAR
Är det inte lika bra att hon läser? 

DANJEL
Men jag har ju mina glasögon nu. Se här! Haha! 

KARL OSKAR
Hon kan väl lika gärna läsa så att vi får det överstökat. Höet måste hässjas innan solen går ner och skörden 
måste bärgas innan vintern kommer.

DANJEL
Det är rätt. (Han stoppar undan glasögonen i rocken.) Låt oss inte stå här och förspilla tid. Ju förr vi kan ge oss 
av till det andra landet desto bättre.

KARL OSKAR
Ger oss av? Jag har ju ved som ska staplas och förråd som skall fyllas inte kan vi bara ge oss av…

KRISTINA
(Förtvivlat.) Kan nån bara läsa brevet så jag får veta vad det står?!

DANJEL
På så vis. Absolut. För all del. Då så. Varsågod och läs, kära du. 
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Under Gladans monolog reagerar de andra som följer (1) Karl Oskar och Kristina med förtjusning, Danjel 
förbryllat och med skam. (2) Karl Oskar och Kristina börjar protestera, Danjel blir allt mer skamsen. (3) Karl 
Oskar och Kristina lyssnar lamslagna av skräck, Danjels lidande blir allt större. (4) Karl Oskar och Kristina 
protesterar allt häftigare, allt är kaos. 

GLADAN
(1) I morgon är jag tvungen att lappa hans strumpor för han sliter så mycket strumpor och det har han alltid gjort 
under hela vårt äktenskap har han alltid slitit strumpor hur det nu kommer sig för han går inte så tungt på jorden 
men det kanske kommer sig av att han har fotsvett eftersom han inte gärna tvättar sig om fötterna heller och alla 
paren är söndriga och jag har inte hunnit laga dem hur det nu kommer sig att barn skall agas och och strumpor 
lagas medan de är små men frälsaren gick barfota när han predikade på jorden i det Heliga landet var det nog 
varmt och hans apostlar behövde inte ullstrumpor och min dyre make får alltid en ond värk i halsen när han blir 
kall om fötterna och han bekymrar sig inte om sin mage som han borde och han har inte öppning alla dagar så 
säger han töm ofta din tarm och håll dig om fötterna varm och när jag satt med stoppnål och sydde kom han till 
mig och sade vi skall bedja ihop men jag trotsade honom för att sy klart några stygn och jag anade att jag hade 
gjort något fel för jag satte Herrens tjänst åsido för världsliga sysslor för jag är en klen stackare till att tro och 
jag begriper bara endel för när jag grunnat en stund på det andliga måste jag sluta för jag irrar bort mig och 
förvillar mig men jag är rädd att vi skall bli utfattiga om han skänker bort allt vi har så vi sitter utan mat och 
kläder för han ska sörja för så många (2) och då kommer tvivlet fastän jag vet att tvivlet är den blodigaste 
synden den blodigaste synden och därför skall jag straffas när jag stod och stekte fläsk och kanske berodde det 
på att det var gult i fettet (3) ja gult i fettet och osade härsket för det osade härsket när det kom över elden det 
kom över elden och de oomvända spydde som kattor och spydde som kattor men de troende är förskonade från 
sjukan förskonade från sjukan och min dyre make fick inte märka någonting så jag höll min sjuka i doldom min 
sjuka i doldom för i mitt stilla sinne hade jag undrat i mitt stilla sinne om det kunde vara sant att det kunde vara 
sant att de troende skulle slippa undan sjukan för det lät märkvärdigt och jag trodde att det inte var en synd att 
undra men fläsket var så härsket och jag började må illa inne i själva livet det var därför jag börjat tvivla för jag 
är så hård i livet och har inte haft öppning på flera dygn och min dyre make sade att det var syndarens försvar 
det var syndarens försvar (4) och om det varit guds vilja hade jag fått öppning och om det var guds vilja hade 
jag fått leva men nu har jag inga krafter mer och huvudet fullt av ängslans bekymmer av ängslans bekymmer för 
vem skall annars reda födan åt min make och se till att hans kläder var hela och rena för han har så lätt för att 
lorta ner sig jag ber efter kraft att stå på egna ben igen men jag har inga krafter kvar men vem ska ta hand om 
barnen när Herren inte låter mig leva (med full styrka i rösten) ty jag skall sy honom en altarduk så fort jag blir 
kry igen men jag har inga krafter och hur kan jag förtjäna att leva då jag sätter Herrens tjänst åsido (Vrålar det 
sista.) Blev kry igen . . . Tvivlet . . . Synden . . . Sjukan … Hur det nu kommer sig . . . 

DANJEL
Brevet! Ta ifrån henne brevet. Få slut på eländet!

Karl Oskar tar ifrån henne brevet. Gladan blir tyst men står kvar lika oberörd som tidigare. 

KRISTINA
Å gode Gud. Bevara mej! 

Karl Oskar undersöker brevet. Vänder och vrider på det. 

DANJEL
(Uppgivet.) Får jag lappen? (Han styltar fram mot Karl Oskar, tar ett krampaktigt tag om brevet och river 
sönder det.) Så låter vi det gamla vara glömt.

KARL OSKAR
Men om Inga-Lena är sjuk måste vi skicka efter en läkare som…

DANJEL
Ingen läkare i världen kan hjälpa henne om hennes tro är för klen. Nej, hon blir bättre så fort vi kommer iväg. 
Om ni nu ursäktar mig så måste jag ge mig av. Jag har ett viktigt budskap att sprida. Och ett avtalat möte i Det 
Andra Landet. Kom Ulrika. 
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KRISTINA
Men vi då?

DANJEL
Hade inte ni redan en inbjudan? Tar ni er inte dit på egen hand? Är behövd, trots allt? 

KRISTINA
Morbror rev sönder brevet.

KARL OSKAR
Inbjudan.

KRISTINA
Till Godot.

KARL OSKAR
I det annra lannet! 

DANJEL 
Det var ett falskt brev. Ja, ni borde tacka mig för endast jag har det riktiga brevet. Och jag kan svara för alla som 
är under mitt beskydd. För jag är betrodd med uppdraget som givits mig av Herren och det … (Han söker i sina 
fickor.) Det har jag . . . Märkligt. (Söker.) Var har jag gjort av inbjudan? Inbjudan till Det Andra Landet. 

 
KRISTINA
Den kanske är i innerfickan. 

DANJEL
Jag måste ha lämnat det hemma på natttygsbordet. Det är bäst vi går hem och ser efter. Ulrika, samla ihop våra 
saker, kära du. (Gladan plockar vinet och brödet i korgen. Hon tar upp klänningen och kan inte låta bli att 
posera med den. Hon dansar förnöjt med brudklänningen svängande framför sig.) Det räcker så, kära vän. (Hon 
viker ihop klänningen och plockar upp korgen.) Kära systerdotter, Karl Oskar. Vi träffs i dä annra lannet. 

KARL OSKAR
Men vi måste hässja höet.

KRISTINA
Och bärga skörden.

KARL OSKAR
Innan solen går ner.

KRISTINA
Innan vintern kommer.

DANJEL
Då ses vi när vi råkas. Se så, kom Ulrika. (Danjel och Gladan går ut till höger. Han ropar från kulissen.) I dä 
annra lannet! 
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KARL OSKAR OCH KRISTINA 
(De tittar efter dem när de går.) I dä annra lannet.

DANJEL
(Svagare.) I det annra lannet! 

KARL OSKAR OCH KRISTINA 
(De vinkar.) I dä annra lannet.

DANJEL
(Högtidligt.) I det annra lannet! 

KARL OSKAR OCH KRISTINA 
I dä annra lannet.

DANJEL
(Svagare.) I det annra lannet! 

KARL OSKAR OCH KRISTINA 
I dä annra lannet.

Tystnad.

KARL OSKAR
Han sinkade oss rejält du. 

KRISTINA
Vi hinner nog innan vintern kommer. 

KARL OSKAR
Eller solen går ner.

KRISTINA
Vilket det nu blir. 

(Paus.)

((Övergång som inte är skriven ännu)) 



Bilaga 1

35 Thomas Melin - Skapande Svenska C

ROBERT
Hjälp. Kaloska. (Kommer in hastigt från vänster. Snubblar och lägger sig vid Karl Oskars fötter. Skjortan är 
blodig på ryggen.)

KRISTINA
(Ängsligt.) Vem ä det?

KARL OSKAR
(Oberörd.) Dä ä likt bror min

ROBERT
(Fortfarande på golvet.) Det är nog för att dä ä dä. (Kort paus.)

KARL OSKAR
(Till Kristina) Det är Robert. 

KRISTINA
(Skärrad) I alla fall det som är kvar av honom. (Börjar hjälpa honom upp.) Vad har hänt?

ROBERT
Det var husbonden som-

KARL OSKAR
Vänta, vänta Krestina. Det här tar jag hann om. Det är ändå min bror. (Knuffar ner honom igen. Hjälper honom 
upp på fötter.) Sådär. Vad har hänt?

ROBERT
(Buttert.) Inget.

KRISTINA
Är det nåen som slaet dej?

ROBERT
Samma som alltid. 

KARL OSKAR
Robert. Jag har sagt det till dej. Du skulle ha gjort som jag.

ROBERT
Vadå? Bli född först?

KARL OSKAR
Ja, kanske det. Då hade du fått ta över gårn istället för mig. 

ROBERT
Den vill ja inte ha.

KARL OSKAR
Så du blir hellre slagen? 
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ROBERT
Inte hellre. Men lika gärna. 

KRISTINA
Men vem ä dä som ha slaet dej!

ROBERT
Di andre.

KRISTINA
Vilka andre?

ROBERT
(Lommar iväg mot en sten och sätter sig.) Alla annra. 

 ((Ännu inte skrivet))
Robert berättar att han husbonde slår honom men inte sin andra dräng. Men sedan börjar han istället prata om 
hur bra det är i Det andra landet och att han skall få en ny husbonde vid namn Godot.

ROBERT
De har guld så de kan gössla med det. Och silvret får de skyffla bort från ägorna som det vore snö. 

 ((Ännu inte skrivet))
Robert beskriver alla möjliga och omöjliga saker som Godot kan göra och hur fantastiskt Det andra landet är. 
Han berättar att han tänker bege sig dit till fots, trots att Det andra landet kan vara en ö. 

ROBERT
Och härsken sill är strängt förbjudet som föda.

KRISTINA
Vad äter de då?

ROBERT
Allt du kan tänka dig! Sillsallader i alla färger och smaker. Potäter, syltor! De har pastejer och korvar så det 
rinner ur örona på dem. Det är bara att hoppa på skeppet! Följ mej! 

KARL OSKAR
Då kanske man skulle bege sig dit ändå…

ROBERT
Vad ska jag hälsa Godot? 

KARL OSKAR
Hälsa honom . . . Att vi kommer så fort vi fått in höet. 

Robert går ut till höger.  
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KRISTINA
Sa han skepp?

KARL OSKAR
Ja dä lät så.

KRISTINA
På ett hav?

KARL OSKAR
På ett hav.

Kristina grimaserar och tittar sig oroligt omkring.

KRISTINA
Ä dä långt?

KARL OSKAR
Vaddå?

KRISTINA
Godot.

KARL OSKAR
Vadå Godot?

KRISTINA
Te Godot! Ä dä långt å gå? 

KARL OSKAR
(Oförstående. Skakar på huvudet) Å gå? 

KRISTINA
Ja, ä dä långt å gå te Godot?

KARL OSKAR
Ingen kan gå te Godot.

KRISTINA
Inte det?

KARL OSKAR
Inte alls. 

KRISTINA
Inte på nået vis?
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KARL OSKAR
Inte på några villkor. Godot bor ju på en ö. (Kort paus.) Det vet ju varenda mänska. 

KRISTINA
Ingen annan härifrån har ju åkt förut. Ingen har lämnat sin gård. 

KARL OSKAR
Jag fattar nog att en bonde som brukat sin gård i femtio år tror sig vara tio gånger klokare än mig, som haft min 
gård i endast fem år. Men blev någon klokare av att bo på samma ställe och trampa i samma åkerfårår hela sitt 
liv? Om människors förstånd förökades av att de stannade i all sin tid på den jordfläck där de vad födda, så 
borde de äldsta bönderna i socken nu vara visare än själve kung Salomo. (Paus.) Jag säger att vi åker. 

KRISTINA
Men inte ska vi åka. Kaloska? Tänk på barnen. 

KARL OSKAR
Jag känner ansvar för di små. Just därför vill jag att vi ska emigrera.

KRISTINA 
Och av samma skäl vill jag att vi ska stanna kvar.  

KARL OSKAR
Vad har de för liv att se fram emot här? Johan kan ta över gården efter oss, men vad finns kvar åt di annra? 

KRISTINA
Di annra?

KARL OSKAR
Di annra barnen.  

KRISTINA
Våra annra barn. 

KARL OSKAR
Di yngre.

KRISTINA
Di små.

KARL OSKAR
Di våra. 

KRISTINA
Di som ännu lever . . . 

Lång paus
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KARL OSKAR
Så vad blir det av dem om de får leva? Drängar? Pigor? Backstugsittare och fattighjon?  

KRISTINA
Jag tänker mig att det kanske är i alla fall lite bättre.

KARL OSKAR
Vilket då? 

KRISTINA
Att gå som levande dräng eller piga än att ligga som lik på havsbottnen. (Paus)

KARL OSKAR
Du har själv inte varit piga hör jag. 

KRISTINA
Eller dräng.

KARL OSKAR
Eller lik. (Paus) I vilket fall . . . Di får leva tills di dör. 

KRISTINA
Så mycket vet vi. 

KARL OSKAR
Så mycket är sant.

KRISTINA
Så mycket är säkert. 

KARL OSKAR
Det kan vi helt säkert säga!

KRISTINA
Alltid något. 

KARL OSKAR
Och det gäller ju även oss! 

KRISTINA
Vi lever av jorden och vi begravs i jorden. 

KARL OSKAR
Men just här . . . kan vi bara begravas.

KRISTINA
Inte leva. 
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KARL OSKAR
Inte på några villkor. 

KRISTINA
Så vad gör vi? 

KARL OSKAR
Vi flyttar till Det Andra Landet. 

KRISTINA
Vi kan inte! 

KARL OSKAR
Varför inte då? 

KRISTINA
Havet! Vi kommer dö på havet. 

KARL OSKAR
Vi kommer dö på jorden också. 

KRISTINA
Så vad gör vi? 

KARL OSKAR
Vi flyttar till Det Andra Landet.

KRISTINA
Det Andra Landet hit! Det Andra Landet dit! Din envishet sitter i näsan. Det är därför den är så stor!

KARL OSKAR
Innan Gud ger mig en annan näsa så får jag så lov att bruka den här. 

KRISTINA
(Vankar oroligt av och an och tycks leta efter någonting.) Om någon ändå hade gjort det innan oss!

KARL OSKAR
Fått en ny näsa?

KRISTINA
Utvandrat!

KARL OSKAR
Nån måste va' den förste. 
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KRISTINA
Och vem är det? 

KARL OSKAR
(Tittar sig omkring) Ser ut som att det får bli jag. (Sätter tummarna i västen och vandrar stolt över scengolvet.)

KRISTINA
(Stannar tvärt och börjar följa Karl Oskar) I så fall följer jag med dig. 

KARL OSKAR
Javisst. Det går ju inte på nåt annat vis. 

KRISTINA
Och barnen.

KARL OSKAR
Di små.

KRISTINA
Dom tar vi med.

KARL OSKAR
Javisst. Något annat vore galet. 

KRISTINA
Så får di antingen dö på havet eller i det annra lannet. 

KARL OSKAR
Ja, för här kan di ju inte dö. 

KRISTINA
Nej, det går inte för sig. 

KARL OSKAR
Det är nog finare mull i Det Andra Landet. 

KRISTINA
Ja, lättare att gräva i. 

KARL OSKAR
En enkel begravning. 

KRISTINA
Avgjort. 

KARL OSKAR
Vi har levt i Det Gamla Landet. 
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KRISTINA
Nätt och jämt. 

KARL OSKAR
Men vi ska dö i det nya. 

KRISTINA
I bästa fall. 

KARL OSKAR
Jag gör i ordning kistan. 

KRISTINA
Och jag sätter på kaffet.

De gör ingenting.

KARL OSKAR
Jag hugger veden.

KRISTINA
Och jag gör upp eld i spisen. 

De gör ingenting.

KARL OSKAR
Jag harvar, sår och plöjer. 

KRISTINA
Och jag saltar, kokar och lägger in. 

KARL OSKAR
Jag slår med lie och räfsar.

KRISTINA
Det där gör jag också! 

Lång paus.

KARL OSKAR
Jag hässjar hö'et.

KRISTINA
Och jag bakar brö'et. 
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KARL OSKAR
Jag göder våra kreatur. 

KRISTINA
Och jag föder våra ongar. 

KARL OSKAR
Ja, rätt så många har det blivit. (Kristina ger honom en manande blick) Men absolut inte för många!

KRISTINA
Inte fler än vi klarar av. 

KARL OSKAR
Nej, det är inte värre än att vi får flytta på oss.

KRISTINA
Från en jordplätt till en annan.

KARL OSKAR
Öven en ocean. 

KRISTINA
Till andra sidan. 

KARL OSKAR
Havet.

KRISTINA
Jorden.

Tystnad.

KARL OSKAR
Jag ser fram emot resan.

KRISTINA
(Försöker övertala sig själv) Ja, det ska bli skönt att få komma iväg!

De kommer inte iväg.

KARL OSKAR
Och barnen tar vi med. 

KRISTINA
Och deras barn.
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KARL OSKAR
Om de får några.

KRISTINA
Om de inte drunknar på havets botten först. 

KARL OSKAR
Och deras barnbarn. 

KRISTINA
Ja, och alla våra efterkommande i alla tider. 

KARL OSKAR
Och även deras barn. 

KRISTINA
I så fall ska de också bo i Det Andra Landet. 

KARL OSKAR
Ja, de blir så illa tvongna. 

KRISTINA
Det blir trångt.

KARL OSKAR
Jag timrar ett hus! 

KRISTINA
Det blir kallt.

KARL OSKAR
Jag murar en spis. 

KRISTINA
Jag fryser.

KARL OSKAR
Du ser! Ännu en anledning att åka. 

KRISTINA
Så, då var det bestämt alltså.

KARL OSKAR
Utvandra ska vi. 

KRISTINA
Till Det Andra Landet.
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Karl Oskar rättar till sin hatt och Kristina torkar av händerna på förklädet.

KARL OSKAR
Och ingen kan hindra oss. 

KRISTINA
(Tittar sig omkring) Di kan ju försöka.

KARL OSKAR
Så då går vi då. 

KRISTINA
Ja, jag följer dig. 

De rör sig inte.
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Samma plats. Stenarna och höet är ersatta av vedträn och stubbar i olika storlekar. På trädet växer nu ett äpple. 
Kväll.

Karl Oskar står till vänster i fonden och klyver ved. Kristina sitter på en stubbe och försöker lappa med nål och 
tråd att lappa ett hål i sitt förkläde. Hon syr, sticker sig på nålen sätter tummen i munnen. Hon suckar, fortsätter 
sy och börjar sjunga.  

KRISTINA
Oändlige, o Du vars hand
Från släkt till släkt, från land till land,
(Hon tystnar, tittar sig omkring och sänker rösten.)

Oändlige, o Du vars hand
Från släkt till släkt, från land till land,
All världen hägnad giver. 
Förr’n jorden folk och skördar bar,
Förr’n bergen woro till, Du var . . . (Hon tystnar och funderar.) 

Du var. . . (Självsäkert igen) 
Du var oändlige, o Du vars hand
Från släkt till släkt, från land till land,
All världen hägnad giver
Förr’n jorden folk och skördar bar,
Förr’n bergen woro till, Du var . . . (Hon tystnar och funderar. Misstroget) Du var?

Karl Oskar har slutat hugga går in mot mitten av scenen och sjunger med kraftig stämma:

KARL OSKAR 
Oändlige, o Du vars hand
Från släkt till släkt, från land till land,
All världen hägnad giver
Förr’n jorden folk och skördar bar,
Förr’n bergen woro till, Du var . . .

KRISTINA
Tyst! Du väcker barnen!

KARL OSKAR
(Självsäkert.) Di kan inte höra oss. Di sover inne i stugan!

KRISTINA
(Hyschande.) Inte länge till som du bär dig åt!

KARL OSKAR
Jag har inte sett till ongarna på länge. Di kan gott komma ut å hjälpa till mä veden. 

KRISTINA
Den minsta har feber och di annra har halsont. Om di bara får sova kan di hjälpa dej i morgon. 

Akt 2
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KARL OSKAR
Ja, det är inte lätt med sjukdomar. Det vet ju jag. 

KRISTINA
Ett skepp kan sjunka med alla passagerare och inte ett spår av det som hände skulle synas på vattnet. Ingen i 
världen skulle få veta hur vi dog. Ingen skulle besöka våra gravar. På några minuter skulle vi alla försvinna ur 
världen och vara borta för evig tid.

KARL OSKAR
Du säger det.

KRISTINA 
Och snart skulle det vara som om vi aldrig hade levat. 

KARL OSKAR
Så är det på landbacken också.

KRISTINA
Någonstans på jorden finns en plats som skall öppnas för min kropp. Det skulle kunna sägas... att varje levande 
stund är vi påväg till den platsen. 

KARL OSKAR
Du säger det.

KRISTINA
Det var ett guds mirakel att jag överlevde båtfärden. 

KARL OSKAR
Du höll på å bloa ihjäl. Du dog nästan ifrån mig. Minns du? 

KRISTINA
Herren räddade mig den natten,

KARL OSKAR
Herren räddade…? Det var ingen annan än Kapten som stoppade bloflöet. Du har Kapten Lorenz att tacka ditt 
liv för. 

KRISTINA
Men Gud sparade mitt liv. Han lät mig leva så att jag skulle kunna ta hand om barnen.

KARL OSKAR
Varför gav han dig skeppssjukan från första början då? Om han ändå tänkt rädda dig? Nej, Han gjorde dig sjuk 
och jag sprang och hämtade hjälp. 
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KRISTINA 
Men även kaptenen är guds barn. 

KARL OSKAR
Herren behagade visst inte komma själv. Så han skickade drängen sin menar du? 

KRISTINA 
Du talar så styggt om vår herre Kaloska. Du ser alltså inte att det var ett mirakel? 

KARL OSKAR
Det var en förbannad olycka. 

KRISTINA
En Guds prövning.

KARL OSKAR
En djävulens otur.

KRISTINA
En prövning.

KARL OSKAR
Ett illdåd. 

KRISTINA
Prövning.

KARL OSKAR
Ett stolleprov. 

KRISTINA
Du talar så styggt om vår Herre, Kaloska! Gud hjälpe dig för din envishet. 

KARL OSKAR
Den har han väl gett mig också? På samma sätt som han gav dig sjukdomen gjorde han mig envis! (Kristina 
reser sig hastigt, borstar av och rättar till förklädet) Man lär en hund att skälla på kommando, sedan slår man 
honom om han gör det.

KRISTINA
Det kommer någon. 

KARL OSKAR
Då får vi sällskap. 
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KRISTINA
De verkar komma hitåt. 

KARL OSKAR
Då får vi besök.

KRISTINA
Jag ser inte vilka de är. 

KARL OSKAR
Då får vi gäster. 

KRISTINA
Det är inga vi känner.

KARL OSKAR
Då får vi främmat.

KRISTINA 
Främlingar.

KARL OSKAR
Sällskap.

KRISTINA 
Indianer.

KARL OSKAR
Besök.

KRISTINA 
Mördare!

KARL OSKAR
Gäster.

KRISTINA 
Jag sätter på kaffet.
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Gladan och Danjel kommer in från höger. Gladan iförd blommig hatt, Danjel slokhatt. Gladan spatserar 
självsäkert, Danjel hänger med hela kroppen. 

GLADAN
Men se på blanka… här ä ju folk!

KARL OSKAR
Tror du hon menar oss?

KRISTINA
Det finns ju inga annra.

GLADAN
Godd to si jo! Tänka sig att mänskor fortfarande kan leva här ute. (Närmar sig Kristina med utsträckt hand) 

KRISTINA
Kan vi?

KARL OSKAR
Vi måste. 

Kristina tar inte Kristinas han eftersom hon är upptagen med sin sömnad. 

GLADAN
(Till Kristina) Du är överlastad med gärningar ser ja. (s.174 Nybggarna) Hemma hos mig är det manfolken som 
skurar och diskar.

KRISTINA
Kaloska ä så uttröttad när han kommer in till kvällsmat. Ingen kan begära att han ska diska matkärlen.

GLADAN
Nej, det ska en inte begära. Håller han av dig det minsta så skulle han göra ’at av fri vilja. 

KARL OSKAR
(Ilsket.) När jag är färdig med att timra hus, mura spisar och så grödor så hinner jag nog hålla av henne också.

GLADAN
Hos mig har manfolket redan ställt i ordning allting och dyker det upp någon ogjort syssla så kommer ändå 
hustrun i första rummet. Och di har vett nog att hälsa när hon stiger in. 

KARL OSKAR
Är det här det första rummet? 

KRISTINA
Det är det enda rummet.

KARL OSKAR
Ja, jag har inte hunnit resa några väggar ännu.
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KRISTINA
Jag vet det. 

GLADAN
Hos mig är husen av redigt virke. Och de reser sig höga och mäktiga som kyrktorn upp ur dalen. De har har Mr. 
Godot att tacka för mycket. 

KARL OSKAR
Så då hittar du alltså till Godot?

GLADAN
Visst, klart att jag hittar ’an. Jag är geft me’n vetja. 

KARL OSKAR
Ä hon gift med Godot?! 

GLADAN
Namnet är Mrs. Henry Godot.
 

KRISTINA
Så trevligt med besök. Vi får sällan gäster.

KARL OSKAR
(För sig själv.) Eller inbjudningar. 

GLADAN
(Skakar Karl Oskars hand.) Haw ar ya dooing? (Håller kvar Karl Oskars hand i sin högerhand, vänder sig om 
och korsar armarna för att hälsa på Kristina med vänsterhanden.) Dä plässjurs majn. (De blir stående i den 
positionen. Gladan skakar deras händer och tittar om vart annat mot dem och ler.)

Att Gladan skakar både Karl Oskar och Kristinas hand samtidigt är just en sån handling som skriker efter att bli 
tolkad. Det skulle kunna betyda att hennes klassresa gjort att hon numer har samma status som en högt uppsatt 
man fastän hon fortfarande är kvinna. Hon har tillgodogjort sig det bästa av två världar. Det viktiga är inte hur 
jag som författare vill att den här bilden skall tolkas; det viktiga är att den kan tolkas. 

Karl Oskar gör sig fri och sätter tummarna i västen. Gladan släpper taget och rättar till sin hatt. Kristina rättar 
till och bortsar av sitt förkläde. 

KARL OSKAR
(Nickar mot Danjel.) Vem är det? 

GLADAN
(Kisar mot Danjel. Skrattar till förvånat.) Ja, vad säger du? Ska du berätta vem du är? (Danjel reagerar inte.) 
Seså! 

Danjel lägger sig långsamt ner på marken och ålar sig mycket försiktigt utan att komma någonstans. Han 
slutar. Ligger kvar orörlig.
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KARL OSKAR
Vem är han? 

GLADAN
En mask som är föda till en mask. 

KRISTINA
Det var väldigt likt. 

GLADAN
Han kan bättre. Men han är trött förstås. Ja, han blir inte yngre och detsamma gäller mig. Kan ni tänka er det? 
Jag?! Åldras på samma sätt som han? Det är för märkligt men så har Herren en gång bestämt det. 

KRISTINA
Vi får finna oss i ’at.

GLADAN
Stig opp! Mask! (Hon stampar med klacken.)

Danjel reser sig yrvaket. Han vacklar. 

GLADAN
Nej, nu har det blivit dag för en annan att bege sig hemåt.

KRISTINA
Å hjärtligt tack för besöket, fina frun. 

GLADAN
Nöjet är mitt. Kom och hälsa på mej i Stellwater nåen gång.

KRISTINA
Hälsa på? 

GLADAN
Ja, visst. Ni ä hjärtligt välkomna.

KARL OSKAR
Som en . . . Inbjudan? 

GLADAN
Det kan man kalla ’at. 

KRISTINA
Vi skulle gärna komma men . . . 

GLADAN
Och min make skulle ställa te stort kalas må ni tro. Rena julbordet med kalasmat i alla färger och former. 
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KARL OSKAR
Blir det Sillsallad? 

KRISTINA
Inte ska vi väl gå Kaloska?

GLADAN
Henry skulle förbarma sig över er och skänka er både mat och husrum. Han är ett bra mannfolk. 

KRISTINA
Inget besvär för vår skull.

GLADAN
Dä ä inget besvär. (Hon ser sig omkring.) En har inte mer besvär än en gör sig. 

KARL OSKAR
Vi kommer på kalaset! 

KRISTINA
Så fort vi har sytt kläder.

KARL OSKAR
Och huggit veden.

 ((Ännu inte skrivet))

Ulrika går och lämnar kvar Danjel på golvet. Karl Oskar och Kristina funderar på att hjälpa honom upp men det 
kommer ständigt något i vägen. Ett land som skall plöjas, potatis som skall sättas eller ett krig som skall 
utkämpas. Danjel blir liggande orörlig på scengolvet resten av pjäsen.  

Hos Beckett ramlar Pozzo i akt 2 och kan inte ta sig upp utan Vladimir och Estragons hjälp. Pozzo har blivit 
blind och är helt Lucky beroende av sin slav men Lucky är stum och håglös.  

 ((Ännu inte skrivet))
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KARL OSKAR
Mor å far din lever nog och mår hemma i det gamla lannet, ska du se.

KRISTINA
Kan hända att de lever. (Stegrande) Kan hända att de blivit kung och drottning över hela riket, men vad spelar 
det för roll när en allri mer ska få träffa dem. (Paus) De är inget annat än döda.

KARL OSKAR
Di lever nock. 

KRISTINA
(Stillsamt och sakligt) Fasten de lever är de döda för mig.

((Ännu inte skriven passage))

KARL OSKAR
Vi gjorde rätt när flyttade. Tycker du inte? Krestina? 

KRISTINA 
Vad tjänar det till att ångra sig när en ändå inte kan återvända?

KARL OSKAR
Ångrar du dig?

Kristina svarar inte. 

KARL OSKAR
Fattas något?

KRISTINA
Inget fattas. Men något saknas. 

KARL OSKAR
Så du ångrar dig?

KRISTINA
Vad tjänar det till att ångra sig? Vi kan ändå inte komma tebaks!

KARL OSKAR
Men det skulle vara gott för mej å veta.

KRISTINA
Veta vad?

KARL OSKAR
Om du ångrar dej. (Lång paus.)

KRISTINA
I så fall ångar jag mej inte.

KARL OSKAR
(Upprymd.) Ja! Det var det jag visste. Vi gjorde rätt som flyttade!
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KRISTINA
Jag vet att du ville väl. För mig och barnen.

KARL OSKAR
Var är ongarna föresten? Jag har inte sett te dom på länge.

KRISTINA
Di sover.

KARL OSKAR
Ska de aldrig vakna?

KRISTINA
Dä ä kväll. Solen går ner. 

KARL OSKAR
Och jag jobbar så fort jag kan.

KRISTINA
Ja vet nog att du vill väl. 

KARL OSKAR
Jaa. En menar väl… Ändock kan en fördärva’at… fördärva’at för oss allihop…

((Ännu inte skriven passage))

KRISTINA
Jag ser fram emot å träffa mor å far igen. 

KARL OSKAR
Dom ser du allri mer. Dä ä ett som är säkert. 

KRISTINA
Inte i det här livet, nej. (Lång paus.) Kanske är de redan döa? 

KARL OSKAR
Mor å far lever.

KRISTINA
Hur vet du det?

KARL OSKAR
Jag ser dem framför mig. Som statyer på farstubron. Där står de väl kvar och spanar efter oss kan jag tänka. 

KRISTINA
(Beskedligt) Kan hända att de lever. (Stegrande) Kan hända att de blivit kung och drottning över hela riket, men 
vad spelar det för roll när en allri mer ska få träffa dem. (Paus)  
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KARL OSKAR
Di lever nock.

KRISTINA
(Stillsamt och sakligt) Fastän di lever är di döa för mig. 

KARL OSKAR
Kanske tror di samma sak om oss?

KRISTINA
Kanske har di rätt?
 

((Ännu inte skriven passage))
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Robert gå med vacklande steg omkring i fonden. Han stannar till vid trädet. 

KARL OSKAR
Du igen? Varför smyger du omkring här som en olycksalig ande eller orolig skugga. 

ROBERT
Där ser man. Än har jag så mycket liv kvar att det räcker till en skugga. 

KRISTINA
Han ser sjuklig ut.

KARL OSKAR
Ja, int ä han helt kry. 

((Inte skrivet ännu))

ROBERT
Jag har vart där Karloska. Jag såg 'et. 

KARL OSKAR
Vilket då.

ROBERT
(Hostar. Öppnar munnen för att prata. Hostar igen. Lyfter ett finger. Väntar.) Guldet. 

KRISTINA
(Förundrad.) Guldet?

ROBERT
Godots guld. Han ä president i Guldlandet. Tänk dig det. Ett helt land fyllt av guld dit vem som helst kan gå och 
plocka så mycket han orkar och sedan komma tebaka som en rik- (Han hostar.)

KARL OSKAR
Och Godot? Han bryr sig inte om vi kommer och tar hans guld?

ROBERT
Han har för mycket. Han skulle se det som en välgärning. (Hostar.) De kan inte ta sig fram på vägarna för att de 
är så fulla mä gullklimpar. 

KARL OSKAR
Robert. Jag hörde talas om en karl en gång som fick påhälsning mitt i natten och där stod Herren Jesus själv med 
ett brev te honom. Vad den karlen gör idag är en gåta men jag tror mer på honom än dina fantasier. 

ROBERT
Dä ä sant. Gullannet. Dä finns. Fråga Godot. Skriv till han! 

KRISTINA
När var du där? 
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ROBERT
(Hostar. Öppnar munnen för att prata. Hostar igen. Lyfter ett finger. Väntar.) Förut.

KARL OSKAR
Å varför kom du tebaks om dä va så bra dä?

ROBERT
För å skänka er guldet såklart. 

KARL OSKAR
Guldet? 

ROBERT
Stora som skallar! Du skule ha sett gullfälten. (Hostar.) Det var bara å plocka.

KARL OSKAR
Så var är guldet då? (Robert hostar så han viker sig dubbel.) Varför kom du tebaka?

ROBERT
För å ge er guld!

KARL OSKAR
Men var är det då?

ROBERT
(Hostar.) Det verkar som jag glömt det. 

KARL OSKAR
Kunde man begripa.

ROBERT
Men jag ska tebaka å hämta mer! Ni följer väl mä. Kaloska? Krestina? 

((Inte skrivet ännu))

De tror tillslut på Robert och säger att de skall komma efter honom till Guldlandet så fort de huggit veden.
Robert går haltande och hostande ut till höger. Danjel ligger kvar orörlig mitt på scengolvet. 

((Inte skrivet ännu))

Kristina vurmar för att trädet skall överleva och bära mer frukt.  

((Inte skrivet ännu))

KRISTINA
Inte ska vi väl åka Karl Oskar

KARL OSKAR
Det är bäst vi sätter fart så att guldet inte tar slut. 
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KRISTINA
Men trädet. Jag måste ta hand om trädet.

KARL OSKAR
Så du ska vårda den döde?

KRISTINA
Dä ä inte dött! Ser du inte äpplet?

KARL OSKAR
Minsann. Ett endaste eländigt äpple. (Paus.) Då är det ett äppelträd alltså! 

KRISTINA
Jag tror det är en Astrakan.

KARL OSKAR
Varför tror du det? 

KRISTINA
Jag tycker om Astrakaner.

KARL OSKAR
Det betyder inte att det här är en sån.

KRISTINA
Om jag skulle ha planterat ett träd så skulle det ha varit en Astrakan.

KARL OSKAR
Ä dä du som planterat träet? 

KRISTINA
Jag minns inte. 

KARL OSKAR
Dä ä ett stort trä. Måste vara gammalt. 

KRISTINA
Ja kanske planterade det när ja va en liten flecka. 

KARL OSKAR
Då bodde vi ju inte här.

KRISTINA
Var bodde vi då?

KARL OSKAR
I dä annra landet.
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KRISTINA
Jag trodde vi hade flyttat till det annra lannet. 

KARL OSKAR
Det gjorde vi. Minns du inte? 

KRISTINA
Kaloska, jag tyar int längre.

KARL OSKAR
Försök att komma ihåg nu. Växte Astrakanen i det gamla landet?

KRISTINA
Jag kan inte minnas att jag varit i nåt annat land än det här. 

KARL OSKAR
Lannet där astrakanen växer. 

KRISTINA
(Hon tittar på trädet.) Det är ju här! 

KARL OSKAR
Ser så ut.

KRISTINA
Jag är ju hemma! 

KARL OSKAR
Det har vi väl varit hela tiden? 

((Inte skrivet ännu))
Kristina är på väg att plocka det enda äpplet som väcker på trädet men blir avbruten av Karl Oskar som skriker 
till när han försöker bända bort en stubbe med bara händerna. De funderar på om det också finns äpplen i 
Guldlandet. 

KRISTINA
Ska vi skriva ett brev till Godot?

KARL OSKAR
Och tacka för inbjudan.

KRISTINA
Och säga att vi kommer.

KARL OSKAR
Så fort vi huggit veden.
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KRISTINA
Och murat spisen.

KARL OSKAR
Och rest väggar.

KRISTINA
Kan vi få ett golv?

KARL OSKAR
Och ett tak.

KRISTINA
Och en spis. 

KARL OSKAR
Och en dörr.

KRISTINA
Och en trädgård.

KARL OSKAR
Och ett bord.

KRISTINA
Med färska äpplen.

(Paus.)

KARL OSKAR
Ska vi skriva och säga att vi kommer?

KRISTINA
Ja. Vi kommer.

KARL OSKAR
Så fort vi … kan. 

KRISTINA
Ja, så fort vi hinner.

(De rör sig inte.)

Ridå. 


