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1. Inledning 

 

I denna uppsats ska jag redogöra för Pär Lagerkvists roman Pilgrim på havet (1962), som jag ska göra 

en närläsning och tolkning av. Det är inte en av Lagerkvists mest kända eller omskrivna böcker, vilket 

gör det desto mer intressant att försöka kartlägga vissa tankegångar som presenteras i den. 

Forskning på Pär Lagerkvist har traditionellt sett lagt mest fokus på hans tidigare verk, men det 

finns även en del material om de böcker han skrev i slutskedet av sitt liv. Denna forskning har ofta 

talat om religionens alltmer tilltagande roll i de senare romanerna, och det finns anledning att 

återknyta till dessa funderingar kring det gudomligt och metafysiskt betingade i Pilgrim på havet. 

Generellt sett kan man säga att det är Lagerkvists 50- och 60-tal man talar om då man syftar på hans 

senare mer andliga inriktning i skrivandet.  

I Pär Lagerkvists Livstro (1961) analyserar Sven Linnér stora delar av Lagerkvists författarskap, 

och som bokens titel förtäljer vill Linnér särskilt studera hans ”livstro”. Detta gör han främst genom 

att fördjupa sig i Lagerkvists användande av ”symboler, formuleringar och stildrag”.
1
 Han motiverar 

detta med att få har god kunskap om Lagerkvists reella litterära influenser och impulser, och således 

anser han att man får förlita sig på ”en mer allmän bild av traditioner och tendenser”
2
 i sin analys av 

hans texter. Istället för livstro kommer jag i denna uppsats fokusera på att tyda Lagerkvists 

andemening i romanen - det (hypotetiska) centrala budskapet som förmedlas - men jag kommer 

använda mig av utgångspunkter liknande de som Linnér talar om. 

 

1.1. Kort om författaren 

Pär Lagerkvist har alltid betraktats som något av en outsider i den svenska litteraturhistorien. Från 

hans tidigaste alster till hans allra sista kan man spåra den röda tråd som har ställt honom vid sidan om 

resten av de svenska 1900-talsförfattarna, vilket är en känsla av att inte passa in någonstans. Hans 

djupt religiösa och gudfruktiga uppväxt i Småland har för alltid märkt honom, försett honom med ett 

eget kors att bära, vilket har kommit till uttryck i nästan allt han har tagit sig för. Redan i hans tidigaste 

verk tycktes han vilja blicka framåt snarare än bakåt, och blev tidigt både imponerad och inspirerad av 

den framväxande modernismen, för att senare bland annat bli framträdande inom den expressionistiska 

teatern i Skandinavien.
3
 

Några centrala motiv i hans verk har varit människans utsatthet och längtan efter mening, ofta i 

religiösa kontexter. Exempel på texter som tydligt hanterar denna tematik är Himlens hemlighet 

(1919), Det eviga leendet (1920), och Onda Sagor (1924). Dock är det inte förrän några decennier 

senare som han verkligen utvecklar det religiösa, och i synnerhet kristna, motivet. 

                                                           
1
 Sven Linnér, Pär Lagerkvists livstro (Stockholm, 1961), s. 15. 

2
 Ibid., s. 15 f. 

3
 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (Stockholm, 1995), s. 418 ff. 
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Olof Lagercrantz skriver om honom: 

 

Det är inte underligt att det blir en ring av tystnad kring den trotsigt allvarlige Lagerkvist, som är oförskämd 

nog att påstå att det är hos de trovissa som mänsklighetens rikedomar förvaras, […] Han minns allt som 

genom ett stort avstånd. Allt oväsentligt, alla småtterier, namn, yttre öden har fallit bort. Kvar står endast 

några enkla och stora ting.
4 

 

 

1.2. Kort om relaterade romaner 

Pilgrim på Havet är en del av en svit böcker Pär Lagerkvist skrev mot slutet av sin litterära bana, och 

Lagerkvist själv hävdade att denna svit påbörjades med romanen Barabbas (1950) för att sedan byggas 

på med de efterföljande böckerna.
5
 Det som binder alla dessa verk samman är att de alla mer eller 

mindre behandlar den religiösa och/eller humanistiska tron, och även om Lagerkvists tidigare 

produktion också har varit djupt involverad i de religiösa och existentialistiska frågorna så har det inte 

framkommit lika uppenbart och naturligt att det är det som varit det huvudsakliga temat. I kronologisk 

ordning handlar det om böckerna Barabbas, Aftonland (diktsamling, 1953), Sibyllan (1956), 

Ahasverus Död (1960), Pilgrim på Havet (1962), Det Heliga Landet (1964) och Mariamne (1967). 

Värt att notera är dock att det endast är romanerna Sibyllan, Ahasverus Död, Pilgrim på Havet, och 

Det Heliga Landet som är har sina handlingar sammanbundna, även om man också kan argumentera 

för att Sibyllan kan ses som ett fristående verk. Jag ska kort sammanfatta Sibyllan, Ahasverus Död och 

Det Heliga Landet för att ge en inramning och ett sammanhang åt den bok jag alltså ämnar ägna denna 

uppsats åt; Pilgrim på Havet. 

 

Sibyllan handlar om den ständigt vandrande juden Ahasverus; mannen som nekade Jesus att vila sitt 

huvud mot sitt hus under dennes Golgatavandring. Han besöker en gammal kvinna på en 

bergssluttning till Delfi som i sin ungdom arbetat som en pythia i ett tempel dedikerat till Apollo. I 

hörnet av hennes lilla stuga sitter hennes sinneslöa son med ett hånflin på läpparna. Hon berättar om 

sitt liv i templets (och gudarnas) tjänst och hur hon under denna tid träffade en man, vilket när det blev 

allmänt känt väckte folkets vrede, och hon jagades iväg från staden. När sibyllan kommit till slutet av 

sin berättelse så märker de att sonen försvunnit, och de beger sig ut i natten för att hitta honom. Då de 

följer hans fotspår så märker de att de leder upp för ett berg för att sedan försvinna helt. Han har 

försvunnit upp i himlarymden.  

 

Ahasverus Död börjar med att Ahasverus söker skydd för ett stormväder på ett härbärge för pilgrimer 

till det heliga landet, och där träffar han Tobias, en före detta soldat och bandit, som berättar om sitt liv 

                                                           
4
 Olof Lagercrantz, Från Aeneas till Ahlin (Stockholm, 1978), s. 8. 

5
 Pär Lagerkvist, Antecknat (Stockholm, 1977), s. 88. 
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och varför han har valt att bli pilgrim. Där finns också en kvinna som Tobias kallar Diana (efter den 

romerska gudinnan), och som han har levt med tidigare. Dagen efter beger sig alla pilgrimer iväg, 

dock inte Ahasverus, eller Tobias - som börjat tvivla på sin tro och sig själv. När Tobias råkar sparka 

ihjäl sin lilla hund, påminns han dock om varför han skulle vallfärda och ger sig av tillsammans med 

Ahasverus och Diana som slår följe med honom. På vägen kastar sig Diana framför en pil som tycks 

vara avsedd för Tobias, och räddar således hans liv. Hon dör lycklig och i frid. De båda männen når 

slutligen hamnen som pilgrimsbåten ska avgå ifrån. De får veta att den redan avgått, och att inga fler 

ska gå pga. vintern som annalkas. Tobias lyckas dock hitta några tvivelaktiga figurer som han ger allt 

han äger till i utbyte mot att de tar honom till det heliga landet. Ahasverus å sin sida vaknar upp i ett 

kloster i staden vid hamnen och har en våldsam inre uppgörelse med Gud, och får slutligen ro då han 

kan se Jesus som en människa, ett offer, precis som han själv. Han dör precis som Diana i stor frid. 

Boken följs av Pilgrim på Havet. 

 

Det Heliga Landet tar vid många år efter Pilgrim på Havet, och Tobias och Giovanni har blivit gamla 

och dumpas på en öde strand av banditerna. Giovanni har även blivit blind. De tar skydd i ett gammalt 

raserat tempel där de sedermera slår läger. Getaherdar kommer och talar med dem, herdar som tycks 

vara djupt okunniga om omvärlden, och de blir förundrade över de båda männen. En dag får Tobias 

och Giovanni följa med till en hydda där en nyfödd bebis ligger, och fadern till barnet berättar för dem 

att dess moder dog efter födseln. Herdarna anser barnet nästan heligt och är oändligt fascinerade av 

det. Plötsligt börjar herdarnas alla djur självdö och stora flockar med gamar flyger in över landet. När 

farsoten är över kommer en kvinna ner från bergen med en orm i en korg. Hon lyfter medaljongen 

ifrån Giovannis hals och han faller ner död, i frid. Hon lägger den runt Tobias hals istället. Dagen 

därpå får vi reda på att barnet dött av ett ormbett. Tobias beger sig upp i bergen på en lång och 

existentiell vandring där han bland annat stöter på de tre korsen ifrån Jesus korsfästning, och en kvinna 

som visar sig vara ett slags spöke ifrån hans ungdom – som han gjort gravid, men som tvingades till en 

grym abort av hans föräldrar och sedermera dog. Hon tar av honom medaljongen, och likt Giovanni 

dör han, i stor frid. När medaljongen ligger runt hennes hals börjar den lysa och skina med ett starkt 

sken. 

 

      1.3 Syfte, metod och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka vad det är för livshållning Pär Lagerkvist 

ger uttryck för i Pilgrim på havet. Då denna roman inte har varit föremål för omfattande forskning 

tidigare blir analysen relativt allomfattande och bred, men går även in på djupet i vissa sammanhang. 

De religiösa och existentiella motiven kommer att ges mest utrymme, och likt Linnérs förhållningssätt 

till Lagerkvist kommer jag att studera symboliken och den språkliga stilistiken i romanen. Utöver detta 

kommer jag att undersöka om det går att utläsa den mytiska metoden i texten, och anledningen till att 
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jag vill göra detta är att andra verk av Lagerkvist har innefattat myter och legender ifrån 

kulturhistorien. Ett exempel på detta är Det eviga leendet (1920) där en grupp människor konfronterar 

Gud själv och kräver honom på svar, ett annat är redan nämnda Barabbas som alltså handlar om 

mannen som enligt myten blev frikänd istället för Jesus. I sin avhandling om Aftonland skriver Ingrid 

Schöier om myten som begrepp:  

 

Myten talar om erfarenheter större än individens, om kollektiva mänskliga erfarenheter av transcendenta, 

övermänskliga makter – den utsäger något om människans situation i kosmos, behandlar ofta 

skapelsehistorien och berättar om en gudom.
6
 

 

Denna stora och väldiga tematik har alltså redan knutits till Lagerkvist, och har man mytens betydelse 

och innebörd med sig i sin analys av hans verk borde det undersökande arbetet underlättas avsevärt. 

Lagerkvist blandar gärna det abstrakta och metafysiska med det konkreta och världsliga
7
 och jag vill 

undersöka hur dessa begrepp förhåller sig till varandra i romanen, samt vilken effekt man skulle kunna 

tänka sig att Lagerkvist eftersträvar med hjälp av denna dualistiska komposition. Att han använder sig 

av kontrasterande koncept likt dessa (t.ex. det abstrakta och konkreta) gör att man blir intresserad av 

att undersöka om man i texten kan se exempel på tes, antites, och syntes vilket jag också kommer att 

göra. I min tolkning av romanens tematik kommer jag alltså att i, och i viss mån utöver, min 

närläsning att fokusera på ovanstående utgångspunkter och synsätt i analysen. 

Lagerkvist har genom hela sitt författarskap använt sig av gudomliga och översinnliga symboler för 

människans strävanden och umbäranden i sin stilistiska och tematiska inriktning, och en analys och 

diskussion av dessa eventuella grepp i Pilgrim på havet borde således vara en lämplig utgångspunkt 

för att komma närmare inpå verket. 

Frågeställningen lyder som följer: 

 Vad skulle man kunna tolka som den primära livshållning som Lagerkvist vill skildra i 

Pilgrim på havet, och vad använder han sig av för grepp för att gestalta denna hållning? 

Den inomkomparativa metoden kommer användas till viss del, i den meningen att jag drar vissa 

paralleller och/eller gör liknelser med de redan nämnda verk som har ett klart släktskap med Pilgrim 

på havet, då jag känner att det behövs för att understryka eller ge stöd för en tes. 

En idéhistorisk metod skulle naturligtvis kunna ge en bra bakgrund till bokens tillkomst och 

författarens val av tema och dylikt, men där tror jag att man skulle missa helheten och poängen – 

Lagerkvist sysslar med de för människan tidlösa och ständiga frågorna, och en eventuell skildring av 

                                                           
6
 Ingrid Schöier, Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists sista diktsamling 

(diss. Stockholm, 1981), s. 208. 
7
 Olsson & Algulin, Litteraturens historia i Sverige, s. 423. 
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den sociala och politiska samtiden skulle i viss mån ställa sig i vägen för analysen av romanen. En 

biografisk-psykologisk metod kommer endast möjligtvis skymta förbi som en bakgrundsförklaring till 

varför ett eventuellt motiv används i ett specifikt fall – och t.ex. om Lagerkvist själv har pekat på en 

parallell mellan honom själv och en karaktär i boken.  

Boken är i sin komposition uppdelad i två delar, och jag delar således även upp analysen i två delar 

för att underlätta översikten. 

 

      1.4 Tidigare forskning 

Som jag tidigare nämnt så finns det en omfattande forskning kring de verk av Lagerkvist som uppkom 

på 20-, 30-, och 40-talet, men en del undersökningar berör även hans senare alster. Erik Hjalmar 

Linder har exempelvis i Synpunkter på Pär Lagerkvist
8
 (1966) skrivit en essä om medaljongens roll i 

Pilgrim på havet, och beskriver där smycket som en metafor för den ogripbara tron och kärleken. 

Även Kai Henmark har ett kapitel i sin bok Främlingen Lagerkvist
9
 (1966) där han tar upp 

medaljongens funktion i pilgrimsberättelsen, men betonar också det religiösa motivet i Pilgrim på 

havet och dess systerromaner. Religionen återkommer än mer i Alf Ahlbergs bok Troende utan tro - 

Religiösa sökare i vår tid
10

 (1966), där han analyserar Lagerkvists författarskap i kristen kontext, och 

jämför honom med andra religiöst grubblande författare såsom Tegnér, Rydberg och Heidenstam. 

Ingrid Schöier har skrivit en omfångsrik avhandling om Aftonland, där hon studerar temata, motiv och 

metod i verket – och gör en djupare och bredare analys av Lagerkvists eventuella bakomliggande 

tankar.
11

 Omfattande är även Sven Linnérs redan nämnda bok Pär Lagerkvists livstro, som diskuterar 

stora delar av Lagerkvists författarskap. Detta verk publicerades dock ett år innan Pilgrim på havet 

kom ut. Antecknat
12

 (1977) innehåller mycket av Lagerkvists egna tankar och förhållningssätt till sina 

alster. I den har författarens dotter Elin Lagerkvist samlat diverse texter ur sin fars dagböcker och 

anteckningar rörande skrivandet av många romaner, men är således inget forskningsverk – om än ett 

slags personligt resonemang Pär Lagerkvist för omkring sina egna verk. Emira Pitic har i en D-uppsats 

vid namn ”Både mitt hjärta och mitt förnuft”
13

 (2008) behandlat Lagerkvists Det besegrade livet 

(1927) och hon berör där bland annat hans mångtydiga och kontrastrika estetik. 

 

 

 

                                                           
8
 Erik Hjalmar Linder, ”Den tomma medaljongen”, Synpunkter på Pär Lagerkvist, red. Gunnar Tideström 

(Stockholm, 1966). 
9
 Kai Henmark, Främlingen Lagerkvist (Stockholm, 1966). 

10
 Alf Alhberg, Troende utan tro – religiösa sökare i vår tid (Stockholm, 1966). 

11
 Schöier, Som i Aftonland. Studier kring temata, motiv och metod i Pär Lagerkvists sista diktsamling. 

12
 Lagerkvist, Antecknat. 

13
 Emira Pitic, ”Både mitt hjärta och mitt förnuft. Den antitetiska och främmandegörande principen i Pär 

Lagerkvists Det besegrade livet (1927)” (Göteborg, 2008). 
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2. Den mytiska metoden 

Begreppet den mytiska metoden myntades av T.S. Eliot, som hyllade James Joyces verk Odysseus för 

dess blandning av kontemporär handling och lånad fornhistorisk ramberättelse (romanen är baserad på 

den grekiska myten boken är döpt efter, men utspelar sig under en dag i Dublin år 1904). 

I sin recension av Odysseus skriver Eliot: 

 

In using the myth, in manipulating a continuous parallel between contemporancity and antiquity, Mr Joyce is 

pursuing a method which others must pursue after him. […] It is simply a way of controlling, of ordering, of 

giving a shape and a significance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary 

history. […] Instead of narrative method, we may now use the mythical method.
14

 

 
Detta sätt att väva samman idén om ett större och mer meningsfullt sammanhang med en mer prosaisk 

och vardaglig berättelse är en struktur jag ska utröna om Lagerkvist har begagnat sig av i Pilgrim på 

havet, och i så fall vad dessa mytiska referenser har för funktion i förhållande till romanens budskap.  

 

 

3. Analys 

3.1 Del I 

Romanen inleds med en beskrivning av hur Tobias, mannen som först presenterades i Ahasverus Död, 

precis kommit ombord på skeppet som ska ta honom till det heliga landet, och hur han upplever detta 

med en total sinnesro och harmoni. Trots att han är omgiven av skurkar och att båten är i ett eländigt 

tillstånd på ett vredgat hav känner han sig för första gången riktigt lugn: ”Han hade betalat sitt pris för 

överfarten, hade gett dem allt vad han ägde, alla sina orättfärdigt förvärvade pengar, och de hade 

sniket räknat dem och inte brytt sig det minsta om att det var blod på dem”
15

 

Från att ha haft ett liv fullt av krig, kriminalitet och misströstan känner Tobias äntligen tillförsikt; 

han har lagt sitt liv i andras händer, han har gett bort allt han ägt i denna värld, och eftersom den stora 

pilgrimsbåten redan har avgått så är detta hans enda chans att komma till det heliga landet. Han har 

gjort allt han kunnat för att nå det, och skulle det inte gå vägen så finns det inget mer han kan göra åt 

saken. Pengarna Tobias betalar med har bokstavligt talat blod på sig, och han känner förmodligen en 

själslig lättnad över att få lämna ifrån sig dem. I sina anteckningar gällande Pilgrim på havet skriver 

Lagerkvist om honom: 

 

                                                           
14

 T.S. Eliot, ”T.S. Eliot on Ulysses and myth” i James Joyce: the critical heritage. Volume 1, 1907-27, red. 

Robert Deming (Abingdon, 1997), s. 270 f. 
15

 Pär Lagerkvist, Pilgrim på havet (Stockholm, 1962) s. 5. Hänvisningar till denna bok sker fortsättningsvis med 

sidnummer i parentes efter citatet. 
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Tobias har alltid tagit livet, människoödet på djupt allvar (som jag). Vad han nu upplever är tvivel på 

riktigheten i att ta det så. (Djupt skakad av detta tvivel, som rubbar grunden till hans liv.) […] Tobias har 

(alltid) plågats av sitt vacklande, sin obestämdhet, sin oförmåga att gå helt in för en enda linje – nu väljer 

han själva ovissheten, väljer sig själv, sådan som han är. 
16

 

 

Att havet står som den stora symbolen för resan (livets och själens utveckling), som man måste bege 

sig ut på för att komma till någon slags insikt om sig själv och världen torde stå ganska klart, men det 

är människorna som beger sig ut på dessa vallfärder (vare sig de är brottsligt eller andligt motiverade) 

som tycks vara i Lagerkvists blickfång. Att Tobias väljer det osäkra betyder alltså att han ger sig ut på 

havet, och att han väljer sig själv innebär att han följer sin mänskliga förnimmelse av att det finns 

något mer, något större och mer betydelsefullt än det han upplevt hittills. 

Tobias somnar tryggt in under däck, men vaknar senare då en man sitter i rummet och betraktar 

honom. Detta är Giovanni, en av banditerna på skeppet, som ska komma att vara den andre 

huvudpersonen i boken. Redan här kan vi märka av ett symbolspråk som tycks vilja förmedla stora 

innebörder i små gester. Tobias ligger med händerna knäppta i stillhet (som i bön), tills Giovanni 

ifrågasätter hans vallfärd; då blir han osäker och särar på händerna, och stillheten och tillförsikten 

bryts: 

 

Han satt och granskade honom en stund, hans magra hårda ansikte och hans långa håriga händer som låg 

knäppta över bröstet. 

- Du ser inte ut som en pilgrim, sade han. Den andre kastade en hastig blick på honom, en nästan ängslig 

blick, och försiktigt som om han trodde att det då inte skulle märkas skilde han händerna åt. (s. 8) 

 

Giovanni råder Tobias att gömma de eventuella pengar han har kvar och försäkrar honom om att han 

kommer komma fram till det heliga landet, han verkar med andra ord öppna upp sig för den nya 

pilgrimen och sympatisera med honom. Han förklarar dock sitt förakt för alla pilgrimer och även i viss 

mån för Tobias: ”Nej jag tycker inte om dem. – Och jag tycker inte om dig heller. Men du ser inte 

likadan ut. Du ser inte ut som någon riktig pilgrim” (s. 14). 

Det sistnämnda ska naturligtvis vara en slags komplimang ifrån Giovannis sida, men väcker 

ängslan hos Tobias. Han har i hela sitt liv brottats med sin tro och vacklat mellan vad som är rätt och 

fel, och Giovannis kommentar gör honom förmodligen än mer osäker på om beslutet att ge sig ut på 

denna vällfärd var rätt. 

Giovanni ser de kristna pilgrimerna som ohederliga och fega människor som alla försöker gömma 

sig bakom samma kors och ta sig till det heliga landet på en säker och stor pilgrimsbåt, och Lagerkvist 

(genom Giovannis synsätt) vänder alltså här på den traditionella västerländska bilden av den fromme 

och renhårige kristne. Giovanni anser att han och hans kamrater är de ärliga och rättrådiga i det 

                                                           
16

 Lagerkvist, Antecknat, s. 96. 
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avseendet att de inte hymlar med vad de gör eller tar det säkra före det osäkra. Modet verkar definiera 

människan, och utifrån hans synpunkt är en tro inget värd om den inte är stark nog att tåla motvind och 

motgång, även han inte tycks hysa särskilt mycket sympati för sådan tro heller. Till Tobias säger han: 

”När vi lovar nånting så håller vi det. Sådana är vi. Och du har ju betalt. Du har ju lämnat ifrån dig allt 

vad du äger, som en sann kristen. Fast du ser inte ut som en sån utan som en hederlig karl. Som vi 

andra ombord” (s. 15). Det är som att denna ”gudlösa” människa betonar vikten av mod och råg i 

ryggen extra mycket just eftersom han saknar en gud som kan erbjuda honom detta, eller omvänt; han 

anser att allt det Gud inspirerar i människan är ett falsarium då det inte kommer ifrån henne själv, utan 

ifrån en vanföreställning hon skapat och sedan projicerat på sig själv. Att själva vanföreställningen i 

sig kommer ifrån människan är förstås givet, men det tycks vara bedrägeriet Giovanni reagerar så 

häftigt på. 

  

Lagerkvist har tydligt i sina anteckningar förmedlat hur både Tobias och Giovanni är speglingar av 

hans personlighet och tankar: ”Tobias liv (och död) är min […] Giovanni är också jag, men den kyliga 

reflekterande och ofta hätska sidan av mig”
17

, och när den sistnämnde lidelsefullt berättar om havet 

och dess makt och innebörd så är det lätt att dra sig till minnes det citat av Lagercrantz som jag i 

inledningen av uppsatsen refererade till, om Lagerkvists fokus på det stora och (till synes) enkla. 

Giovannis ord är viktiga för att man ska förstå författarens syn på havet som både en katalysator och 

tröst för det stormiga tvivel som man upplever under en intellektuell och/eller själslig expedition:  

 

Det känner till alla gamla hemligheter, för att det själv är så gammalt, äldst av allting. Också dina egna 

hemligheter känner det till, inbilla dig inte något annat. Och om du överlämnar dig helt åt det och låter det ta 

hand om dig, och om du inte kommer med dina egna små invändningar, inte envisas med sådant där, som är 

alldeles för tillfälligt och obetydligt för att havet ska kunna bry sig om det eller ens höra vad det är du 

muttrar för något medan det själv talar, medan det som bäst håller på och vräker över båten, så kan det ge 

dig frid i din själ, ifall du har nån. […] Men hur som helst, du får aldrig ro i din själ annat än hos havet, det 

som själv aldrig finner ro. (s. 17 f) 

 

Den desillusionerade Giovanni står sannolikt symbol för den krassa men pragmatiska synen på livet, 

han bryr sig varken om gudar eller det gudomliga och anser att det är just havets (livets) likgiltighet 

som gör att man kan finna tröst i det; du är betydelselös – och detta gör dig fri. Han uttrycker det själv: 

”Hur det än stormar och rasar så tackar jag det. För att det ger frid. Inte trygghet utan frid. För det är 

grymt och hårt och skoningslöst och ändå ger frid. Vad ska du i Det heliga landet att göra, när havet 

finns. Det heliga havet” (s. 18 f). 

Det klassiska motsatsparet trygghet och frihet tycks hos Giovanni istället bli till trygghet och frid, 

och friden han förordar står i skarp kontrast mot den trygghet han anser är en skamlighet som endast 

                                                           
17

 Lagerkvist, Antecknat, s. 96 f. 
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de fega och arroganta pilgrimerna söker. Han undrar hur man ska kunna veta någonting om någonting 

innan man upplevt havet, ”innan man blivit likgiltig och fri som havet och låter sig drivas utan mål ut i 

det ovissa, överlämnar sig helt åt det ovissa, åt osäkerheten som det enda säkra, det enda riktigt 

pålitliga till sist” (s. 20). Värt att notera är att precis som Tobias så hade Giovanni heller aldrig ens sett 

havet innan han gick med i banditgänget på båten. De hade båda levat sina liv på stadig, om än i 

Tobias fall blodig, mark. Giovannis bakgrund kommer jag komma in på närmare senare, men det är 

detta Lagerkvist menar med att skriva i sina anteckningar att Tobias alltid har tagit människoödet och 

livet på djupaste allvar; han har hela tiden burit ett frö av oro och tvivel inom sig, har men aldrig låtit 

det blomma ut som han gör när han beger sig ut på havet för att så att säga ta reda på var fröet 

överhuvudtaget kommer ifrån.  

Tobias och Giovanni, och före dem Barabbas och Ahasverus, kan alla sägas vara ofrivilliga 

vandrare som av olika anledningar sett sig tvungna att bege sig ut på färder för att söka svar på frågor 

de inte ens själva kan konkretisera. Kai Henmark beskriver dem i sin bok Främlingen Lagerkvist så 

här: 

 

Lagerkvist har tidigare berättat om ’gudsmänniskor’, som trots att de långa tider vandrat borta från Gud, 

kunnat sägas tillhöra Gud ’så länge de levat’. De har varit pilgrimer som inte seglat med de stora 

pilgrimsbåtarna, de har inte tillhört de stora bekännelsekyrkorna, har inte kunnat kalla sig ’kristna’ – de har 

ändå burit med sej en vision av det heliga landet. De har inte om sej själva kunnat säja med någon visshet att 

de varit ätta [Sic!] pilgrimer, hela deras strävan har tyckts från alla håll vara inhöljd i osäkerheter, dimmor, 

tvetydigheter och förbehåll.
18

 

 

Dessa ”gudsmänniskor” tycks alltså i sin religiösa kontext vara förankrade i en slags mytisk bild av 

människan, och fungerar som tidlösa urgestalter, arketyper om man vill, för den rotlösa och 

grubblande människotypen.  

 

När Giovanni och Tobias åter beger sig upp på däck lär vi känna resten av besättningen på båten;  

 Jätten: ”Till rors stod en väldig karl med armar och händer som släggor, allting var väldigt, alldeles 

för stort på honom, bara huvudet var rätt litet och alldeles utan hår, med två tjocka valkar i nacken” (s. 

25). 

Skepparen: ”Bredvid honom stod en hängig karl i sjaskiga kläder, undersätsig och rätt klent byggd, 

med ett slappt, missnöjt ansikte och små stickande ögon” (s. 25). 

Ferrante: ”Han var lång och gänglig, av hans egen längd och lika senig och mager men med svart 

lugg ner i pannan och gammal mörk skäggstubb i sitt dystra, ovänliga ansikte, munnen var tunn och 

hopbiten, han såg obehaglig ut” (s. 26). 

                                                           
18

 Henmark, Främlingen Lagerkvist, s. 105 f. 
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Giusto: ”Själv var han en liten spinkig karl med sluttande axlar och insjunket bröst, ansiktet var smalt 

och spetsigt, alldeles färglöst, halsen mager som på en plockad fågel” (s. 27). 

 

Dessa fyra banditer beskrivs under hela händelseförloppet på havet i tämligen symboliska ordalag, i 

synnerhet deras utseende som skildras med djuriska och primitiva liknelser, men även deras 

personligheter och karaktärsdrag utmålas på detta sätt. Detta är naturligtvis ingen slump, och jag ska 

återkomma till det. Av den lille fågel- och råttlike Giusto får Tobias ytterligare information om de 

andra, han får bland annat veta att Giovanni varit präst men blivit avsatt, och att han är mycket 

gammal: ”han var gammal här ombord, äldst av alla, äldre än skepparn och allihop, han hade kanske 

varit med så länge båten funnits till, inte vet jag” (s. 29). Giovanni binds här alltså ytterligare samman 

med tidigare romanfigurer såsom Barabbas och Ahasverus i och med hans höga ålder och långa resa; 

som de illusionslösa och ständigt vandrande människorna som aldrig tycks komma fram till sina mål 

(och/eller få frid). 

 

Banditskeppet styr kosan mot en liten ö, som är full av grönska och blomstrande överdåd. Ljuva dofter 

av alla de slag slår emot dem när de närmar sig, och allting verkar frodas och vara sprudlande av liv. 

De seglar in i en bukt som är själva sinnebilden av en lugn och säker tilläggsplats att ta skydd i, ”som 

erbjöd den bästa tänkbara, tryggaste hamn, fullständigt skyddad för all sjögång” (s. 33). Några stycken 

senare får vi reda på att ön består av vulkaniserad mark som fortfarande är full av bubblande gaser, rök 

och svavelos:  

 

I själva verket var den fridfulla hamnen en utslocknad krater och hela ön var vulkanisk och alldeles 

underminerad, överallt på den fanns det heta källor, små svavelsjöar och ställen där det ständigt rök ur 

marken. Men allting var överströmmat av vällukt, av naturens rikedom och ljuvlighet och slöseri med allt. (s. 

33) 

 

Öns själva komposition tycks vilja förmedla något om människans lidelsefulla natur; ett glödande inre 

resulterar i ett grönskande liv – eller; där ondska huserar finns även godhet, och tvärtom. Vi noterar att 

det här är ett kontrasterande motsatspar som vävs ihop; en tes och antites som bildar syntesen. Glöd 

eller grönska; det är båda resultatet av liv – på samma sätt som både ondska eller godhet kräver liv för 

att kunna existera; ondska och godhet är alltså inte synonymt med död respektive liv. 

 

Inne i hamnen ligger den stora pilgrimsbåten, den som Tobias missade. Här återkommer temat som 

Giovanni tidigare har talat om; den gråa massans räddhågade och ängsliga medelväg gentemot de 

tappras dristiga men riskabla äventyr i världens periferi. Feghet kontra mod. För att ytterligare betona 

känslan av att pilgrimerna tar det säkra före det osäkra beskriver Lagerkvist hur väl skeppet är 

förankrat: ”Längst in låg ett stort präktigt fartyg förtöjt, med aktern mot kajen och en tjock, säker 
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ankartross ner ifrån fören” (s. 35). Detta i samband med att båten redan ligger på ett vatten ”där knappt 

en våg rördes” (s. 33), gör att Giovanni fullkomligt briserar - likt en vulkan som spyr ut sitt innandöme 

- i en kavalkad av smädelser och glåpord riktade mot pilgrimerna på det stora skeppet.  

Pilgrimerna reagerar högst märkligt på Giovannis attack; istället för att visa upprördhet eller vrede 

så börjar de alla högt och samstämt sjunga. I en ljuv och längtansfylld sång om Jerusalem förenas alla 

pilgrimerna och lämnar inga lyssnare, förutom banditskepparen och Ferrante, oberörda. Allting stannar 

upp för ett ögonblick och alla ögon och öron vänds mot den stora båten.  

 

Alla lyssnade med andakt och mycket tysta till detta, till och med sluskarna på kajen stod andäktiga, och 

även tullsnokarna, alla stod med ansiktena vända upp mot dem däruppe och hörde på den sköna sången. 

Också Giusto stod med sitt lilla råttansikte andäktigt vänt dit upp, sträckte på sin magra hals med det alldeles 

för stora adamsäpplet och såg riktigt rörd ut i de små klippande ögonen. (s. 42 f) 

 

Att de kristna på det stora stabila skeppet, som ligger högt över banditernas lilla illa medfarna skuta, 

besvarar Giovannis avhyvling på detta sätt tycks visa på Lagerkvists inställning till kristendomen 

(eller religioner i allmänhet); Giovanni verkar i sitt raseri förvisso ha författarens sympati, men att låta 

pilgrimerna svara i den vackraste av sånger tycks understryka att det inte är själva religionen som 

spelar roll, utan den religiösa människan – eller ännu mer specifikt; den religiösa människans tro. Må 

så vara att pilgrimerna tar den lätta vägen och har en tro som inte prövas till sitt yttersta, men de är 

ändå många och på väg. Det finns förmildrande omständigheter i varje människa, och i sättet Tobias 

reagerar på sjungandet kan man möjligtvis skönja hur Lagerkvist menar att sången är en konstart som i 

detta fall är sprungen ur tron, och således hur den rena tron kan manifestera sig på de vackraste och 

mest gripande sätt: ”munnen stod halvöppen som på ett barn och läpparna rörde sig lite som om han 

ville sjunga med men inte kunde orden” (s. 44). 

Pilgrimerna sjunger om Jerusalem, det heliga landet, alltså om längtan och förväntan – och det är 

ju detta som är det centrala i religionen enligt Lagerkvist; själva strävan – resan på havet. Tobias står 

ju också så att säga med ett ben i en banditbåt och det andra i en pilgrimsbåt, och känner någon slags 

samhörighet med sången och sjungandet. Vidare beskrivs hans allvarliga och svårmodiga uttryck, och 

här kan man märka en klar parallell till Giovanni själv i att de båda verkar ha mist förmågan att känna 

riktig glädje och sorg: ”Han var ständigt upptagen, kanske alltför upptagen av väsentliga ting, och av 

ingenting annat. På hans knotiga, alltför tillslutna ansikte kunde man se att han var en människa som 

var utestängd från många av andra människors glädjeämnen. Kanske innebar det också att han var 

befriad från många av deras alltför små bekymmer” (s. 44). 

Den uttryckliga skillnaden dem emellan är dock, som jag tidigare berört, att Tobias är upptagen 

med de ”väsentliga” och mer abstrakta frågorna, medan Giovanni snarare är upptagen med det rakt 

motsatta – det oväsentliga (i betydelsen det förgängliga), att leva här och nu och fokusera sig på färden 

istället för målet. Efter att sången har dött ut hör Tobias Giovannis sarkastiska röst: ”Här har du ju 
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pilgrimsbåten som du gärna ville följa med! Varför ger du dig inte ombord på den! Tobias vände sig 

plågad om och såg in i hans hätska och upphetsade ansikte. Han kände knappt igen honom. Var det 

verkligen samme man som hade talat så betydelsefullt till honom nere i bårens innandöme?” (s. 45).  

Tobias svarar honom inte, utan reflekterar bara över Giovannis förändrade sinnesstämning, för att 

slutligen ändå se den riktige personen bakom utbrottet. ”Han visste att det var densamme. Och inunder 

hånet och upphetsningen, inunder detta blott tillfälliga, såg han hans verkliga ansikte, tungt och 

allvarligt, märkt av lång och smärtsam eftertanke. Det ansiktet var honom kärt. Och han ville inte 

skiljas från det” (s. 45). 

Även här kan vi se hur Giovannis syn på världen förankras ytterligare, han uttrycker sig cyniskt 

och aggressivt, men det beskrivs genom Tobias ögon som ”detta blott tillfälliga” (s. 45), alltså något 

som likt Giovannis världsbild kan ses som förgängligt och i det yttersta oväsentligt. Detta särskiljer de 

två som sagt, men stycket påvisar också en likhet dem emellan som gör att de knyts samman i ett annat 

gemensamt sinnestillstånd. Bakom vreden ser Tobias det tunga och allvarliga som Giovanni bär inom 

sig, och det är något som han naturligtvis känner igen och kan relatera till. Så när det kommer till 

kritan och han har chansen att ta den stora pilgrimsbåten, så beslutar han sig för att trots allt stanna på 

banditbåten; han känner mer samhörighet med den avsatte prästen och banditen Giovanni än med de 

fromma pilgrimerna. ”På deras sätt ville han tydligen i alla fall inte komma dit” (s. 47). 

Banditerna, som åkt in i bukten för att smuggla varor (vilket de lyckas göra obemärkt), bestämmer 

sig för att ge sig av - och Giovanni skriker en sista gång till pilgrimsbåten: ”- Hälsa till Det heliga 

landet, om ni vågar er dit nångång! […] Och till guds son, om han har nån! tillade han med ett rått 

skratt som lät besynnerligt onaturligt i hans mun” (s. 47). De kommer ut på det öppna havet igen och 

alla börjar skratta högt och våldsamt åt sin framgångsrika verksamhet, men denna gång är Giovannis 

skratt annorlunda: ”Och Giovanni lät höra ett bullrande, helt godmodigt skratt” (s. 47). Att hånskratta 

åt Gud och tron låter tillgjort och falskt hos honom då han inte helt kan ställa sig bakom sina ord, 

tydligt märks att det finns något inom honom som fortfarande undrar och grubblar över människoödet. 

Lättare är det då att dra på munnen åt deras fräcka smuggleri vari han inte lägger någon moralisk vikt 

eller anser oetisk på något sätt.  

I romanens fortsättning stöter protagonisterna på ett skepp som har gått på grund och nästan har 

tippat över. Vid en första anblick ser skeppet övergivet och dött ut, men när banditbåten kommer 

närmare ser de att det finns några personer kvar på skeppet. Skepparen, Ferrante, jätten och Giusto tar 

sig ombord på det kantrade fartyget och får av de skeppsbrutna veta att båten har havererat under 

natten och de är de enda överlevarna. Dessa kvarvarande består mest av harmlösa köpmän, och efter 

att dessa har redogjort för händelserna beordrar skepparen strängt dem att ge honom alla deras pengar 

om de vill bli räddade. De svarar honom inte utan ser endast chockat på honom. Kaptenen ryter 

återigen: ”- Hörde ni inte vad jag sa! […] Ni inbillar er väl inte att jag tänker frälsa er utan betalning” 

(s. 54). De svarar med bestörtning och misströstan att de inte har något att ge honom, men skepparen 

synar deras bluff och låter förklara att det är uppenbart att de som välklädda köpmän har pengar. Till 
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det kantrade skeppets kapten ger han order att hämta upp skeppskassan som borde finnas under däck, 

och denne lyder. Denne kapten beskrivs som följer: ”Den tilltalade var en något äldre, gråhårig man, 

lite fetlagd men starkt byggd, med kraftigt ansikte och en fast blick i sina ärliga sjömansögon” (s. 55). 

Detta står som en klar kontrast mot banditkaptenens utseende som beskrivits tidigare: ”en hängig karl i 

sjaskiga kläder, undersätsig och rätt klent byggd, med ett slappt, missnöjt ansikte och små stickande 

ögon” (s. 25).  

Köpmännen försöker febrilt köpslå med banditerna om ett pris för räddningen, och erbjuder 

ersättning för den, om än inom ”rimliga gränser” (s. 56). Här kommer ett viktigt stycke där vi får 

banditernas perspektiv på pilgrimer (eller åtminstone de eventuella hycklare som finns ibland dem) 

och deras vallfärder. Köpmännen står inför dödens rand, men vill inte ens då ge upp sina ägodelar för 

att behålla livhanken. Att på detta sätt välja döden över livet är naturligtvis en skymf mot livet (och 

Gud), men det är även en parallell till de pilgrimer som tar den bekväma, billiga och säkra resan till det 

heliga landet. För att Tobias skulle få komma ombord banditskeppet fick han ge allt han ägde, och 

således tycktes han få - om inte respekt - så åtminstone en smula acceptans från de övriga sjömännen. 

Lagerkvist visar oss här hur inte ens de rikaste kan köpa sig trygghet eller frid på havet, de är minst 

lika utsatta som vemsomhelst. Köpmännen får alltså inget gehör för sina erbjudanden: ”Skepparn 

svarade att här var det inte fråga om något köpslående utan här gällde det deras liv. När det är fråga 

om livet betalar man inte en så och så stor summa, utan allt. A l l t. Begrep de det – för en gångs 

skull?” (s. 56).  

I köpmännens reaktion kan vi utläsa hur lite de värdesätter livet i förhållande till sina ägodelar; de 

blir upphetsade och irriterade, och börjar visa aggression mot sina antagonister: ”Hellre vad som helst, 

ja hellre själva döden, än att förlora allt vad de ägde. Om det verkligen måste väljas, om det verkligen 

gällde, så var deras ägodelar dem kärare än allt annat” (s. 56). Precis som deras indignation verkar stå 

som högst återvänder deras kapten från skeppets källare ”med både huggvärja och kniv och med vapen 

också till sina passagerare” (s. 57), och det utbryter en vild och ursinnig strid de två grupperingarna 

emellan. Banditerna har även de dragit fram sina vapen, och under skepparens skarpa befallningar 

slåss Ferrante och jätten häftigt med köpmännen. Ferrantes tycks nästan njuta av kampen och tampas 

frenetiskt och lystet med sina motståndare: ”Besynnerligt nog tycktes han hellre vilja strypa sina offer 

än sticka ner dem, med sina långa håriga händer grep han efter strupen på dem, som med vassa, giriga 

klor, och först när det inte lyckades honom tog han till kniven” (s. 61). Här refereras till hur Ferrante 

verkar vara något av en skuggsida till Tobias; tidigare har Giovanni talat om hur Tobias håriga händer 

erinrar honom om Ferrantes håriga dylika, och att den sistnämndas händer genomgående beskrivs som 

klor lär syfta på ett direkt och djuriskt motsatsförhållande till de knäppta händerna (Tobias händer - 

pilgrimshänderna): alltså (den troende) människans händer. När Giovanni talar med Tobias i bokens 

inledning säger han alltså: ”- Så håriga händer du har. Ferrante han har också sådana där håriga 

händer, fast svarthåriga” (s. 14). När Tobias går upp på däck för första gången några sidor senare 

beskrivs Ferrantes händer: ”Då och då kastade han en blick bortåt skepparen och när denne engång 
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[Sic!] nickade åt honom böjde han sig ner och tog hem på ett skot på styrbordssidan med långa magra 

svarthåriga händer som grep liksom klor om skotet” (s. 26). 

Giusto å sin sida lyckas med att helt undgå att slåss, och han beskrivs med hjälp av ytterligare 

djuriska liknelser: ”Han var som en liten mus som helst ville kila undan när de stora råttorna bets” (s. 

62). De två banditerna som aktivt slåss är så pass vana och duktiga så att de klarar av att hålla stånd 

mot köpmännen, men skepparen ropar ändå ner till sitt eget fartyg efter ytterligare hjälp. Giovanni 

reagerar på ropet: ”Denne tog några steg mot lejdaren som fortfarande hängde ner i deras båt, men 

hejdade sig. Han kastade en skygg, tyst blick på Tobias, som aldrig hade rört sig ur fläcken och som 

stod vänd ut mot havet med det spända, hårda ansiktet alldeles orörligt men ändå fyllt av en stark inre 

oro och upphetsning” (s. 65). Det faktum att Giovanni liksom instinktivt rör sig mot kaptenen röst, 

men hålls tillbaka av Tobias närvaro understryker tesen om att den främmande pilgrimen på skeppet 

har väckt något slumrande inom Giovanni, och att han har utvecklat ett betydelsefullt band med 

honom som han själv inte riktigt förstår. Möjligtvis har Tobias väckt samvetet hos Giovanni, eller ett 

medvetande om en skyldighet han har gentemot sig själv och andra. Han stannar kvar på banditbåten 

med Tobias medan kampen på det andra fartyget börjar gå mot sitt slut.  

 

När alla köpmän har dödats eller sårats svårt återstår endast den starke kaptenen, men även honom 

lyckas rövarna övermanna och binda fast med ett rep. Skepparen säger åt Ferrante och jätten att 

inspektera skeppets värdesaker under däck, och beordrar Giusto att komma fram till honom och den 

bundne kaptenen. Skepparen har svårt att dölja sitt ursinne gentemot denne då han noterar det förakt 

den besegrade kaptenen ser på honom med.  

 

Det var tydligen detta förakt som gjorde denne så rasande. Inte utan anledning misstänkte han att den andre 

betraktade honom som ett fartygsbefäl av lägre art, av föraktlig klass. Hatet lyste ur hans kalla reptilögon, 

och lusten att ta hämnd på denne gamle värdige man som trodde han var förmer än han […] på denne man 

med sina gråa hår och sin ärliga sjömansblick, som nu i alla fall inte var så lugn och frimodig, utan vild som 

ett djurs. (s. 66) 

 

Skildringen av skepparens ögon som reptilögon återkommer flera gånger i romanen, och är alltså ett 

av många exempel på hur Lagerkvist använder sig av animaliskt symbolspråk. Skepparen beskrivs 

också kontinuerligt som kall och kylig utan tillstymmelse till sinnesrörelse, förutom möjligen vad 

gäller tillbakahållet raseri. Vad gäller skepparens person är han naturligtvis den obestridliga 

maktfaktorn på banditskeppet, men precis som när hans kumpaner smugglade gods i land eller slogs 

med köpmännen så befinner han sig ständigt i bakgrunden och kommenderar sina undersåtar istället 

för att aktivt leda dem. Den besegrade kaptenen hade i stridens hetta skrikit ”Din hyena!” (s. 65) till 

skepparen, och med Giusto vid sin sida replikerar skepparen till den nu kuvade kaptenen: ”- Då ska jag 

visa dig hur en hyena går tillväga med sitt offer. Den dödar det inte själv, som du kanske vet. Det 
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förnedrar den sig inte till, eller det roar den inte. Det överlåter den åt en annan att göra” (s. 67). Inte 

heller här bemödar han sig med att utföra grovjobbet själv, utan låter en annan göra det, med än mer 

makabra följder. Den fege och ynklige Giusto som inte vill annat än att bli lämnad ifred tvingas ta 

livet av den tillfångatagne kaptenen, och resultatet blir naturligtvis påfallande obehagligt av att det är 

den mest ängslige som tar livet av den stolte motparten. Detta är något som skepparen njuter av, även 

om han också blir frustrerad över kaptenens självkontroll i sin sista stund. ”Den gamle gav under hela 

tiden inte ifrån sig ett ljud. Denna behärskning tycktes reta hans bödel ändå mer. – Skär halsen av 

honom! Skär halsen av honom! skrek han hest och miste själv alldeles behärskningen” (s. 70). Giusto 

lyckas till slut döda kaptenen men kräks av fasa, och kaptenen känner sig nöjd över att ha fått plåga 

dem båda två.  

Jag tolkar skepparens personlighet som att Lagerkvist inte gärna vill gestalta ren personifierad 

ondska, utan snarare vill visa att det är de människor som ger efter för den destruktiva impulsen inom 

dem som själva skapar det vi kallar ”ondska”. Skepparen mördar alltså själv ingen; han är snarare den 

mörka sidan hos människan som hetsar henne och får henne att begå illgärningar. Lagerkvist särskiljer 

följaktligen människan ifrån brottet, och tycks framföra ståndpunkten att bara för att man begår onda 

handlingar betyder det inte nödvändigtvis att man är en ond människa.  

Banditerna tar sig sedan för att länsa skeppet på dyrbarheterna, och finner att det finns ett överflöd 

av värdesaker och god mat att stjäla. Giusto känner sig upprymd igen då dessa finsaker hittas, även om 

han själv inte kommer få ta del av rikedomen. ”På så sätt var han egentligen en mycket osjälvisk 

människa, och därför med rätta lycklig. […] Fråga är väl om han inte rent av var en något sånär god 

människa” (s. 73). Att Lagerkvist här i princip kallar Giusto god, när han nyss på ett mycket plågsamt 

sätt tagit livet av en man känns alltså (likt resonemanget om ondskan) ganska symptomatiskt för hur 

författaren resonerar kring människans dygder och laster; det går att töja på begreppet godhet ganska 

rejält, det är inte statiskt och är lika relativt som allt annat. Att vara totalt oegoistisk, även om det är till 

skurkars fördel, måste vara en dygd lika gärna som altruism gentemot moraliskt oklanderliga 

människor (kanske även en större sådan). När Giusto tidigare i romanen berättar för Tobias om de 

andra medlemmarna på skeppet beskriver han Giovanni så här: ”En förskräcklig syndare måste han 

kallas, men en g o d mänska det är han, det är visst och sant” (s. 31). Den ”gode” Giusto känner igen 

en annan ”god” människa, och i den miljö de lever och arbetar är det givetvis lätt att förstå att 

begreppet god definieras annorlunda än i en stillsam och from omgivning. Detta ger en mer nyanserad 

bild av människan som moralisk varelse än man ofta möts av; författaren tycks mena att den goda 

människan är lika mycket ett offer för omständigheterna som vemsomhelst annars, och hennes onda 

handlingar gör hennes nödvändigtvis inte ond själv.  

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att Giusto ska framstå som särskilt sympatisk, men man 

frestas att konstruera ett motsatsförhållande; en ond människa i en god miljö – är inte det värre än en 

ond människa i en ond miljö? Och en god människa i en ond miljö borde rimligtvis framstå som än 
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mer nobel än en god människa i en god miljö. En parallell till pilgrimerna är på sin plats; det är lätt att 

vara en god pilgrim på ett stort och tryggt skepp, på det lilla banditskeppet är det nära nog omöjligt.  

 

Åter till romanen; skurkarna lyfter över allt gods de ska ta med sig, vilket alltså bland annat innefattar 

en riklig mängd mat och alkohol, och lämnar de döda och döende köpmännen på det kantrade skeppet 

trots Tobias högljudda protester. När de seglar iväg kommer en passage i boken som till sitt språk 

snarast är lyriskt och nästan känns malplacerat efter banditernas mord och rov: 

 

Det var i solnedgången. Havet som hade blivit nästan stilla låg och skimrade i alla färger, obestämda och 

flyktiga färger med obeskrivligt sköna och ljuvliga. Det var som om alla slags blommor hade spritts ut över 

dess oändliga yta och låg och vaggande på den, för att sedan långsamt vissna, blekna bort i en död full av 

outsäglig lycka, svårmod och skönhet. Men Tobias stod alldeles ensam och såg ut över det. (s. 74) 

 

 Skymningen faller och (den blodiga) dagen närmar sig sitt slut, blommorna tycks symbolisera hoppet 

och drömmen om det sublima och gudomliga – epifanin i människans liv. Det är som att Lagerkvist 

här tar ett ögonblick för att understryka havets och färdens ljuvlighet, och livets vackra förgänglighet. 

Men det är bara Tobias som ser detta, den ende på skeppet som har ögonen öppna och riktade emot 

havet och målet någonstans långt där borta. 

 

Romanen fortsätter med att banditgänget dukar upp maten och vinet de roffat och sätter sig för att 

stilla sin hunger och törst. Skepparen sitter under måltiden tyst och iakttagande. Återigen betonas hans 

roll som den iskalla ledaren som ger order ifrån skuggorna: ”Skepparen satt också med dem, men 

liksom ändå inte. […] Hans kalla reptilögon tycktes inte kunna bli upphettade och han iakttog dem och 

deras beteende under ruset med sin vanliga kyligt föraktfulla blick” (s. 78). Banditerna sitter hela 

kvällen och super tills de alla har blivit riktigt redlöst fulla, och ju mer berusad Ferrante blir, desto mer 

börjar han ifrågasätta kaptenen och hans fördelning av de byten de kommer över.  Skepparen åtnjuter 

en hel del respekt av de andra ombord, och ingen skulle vanligtvis komma på tanken att utmana hans 

auktoritet, vilket gör de andra (i synnerhet Giusto) nervösa. Det hela når sin kulmen när Ferrante reser 

sig upp för att konfrontera skepparen, vilket bevittnas av Giusto:  

 

Och till sin fasa såg han honom knyta näven mot skepparen – hur skulle detta sluta, han vågade knappt se 

mer! Men skepparen reste sig också. Han stod mitt emot honom med sin iskalla blick som utstrålade ett 

hånfullt förakt för både honom och alla människor utan undantag. Ferrante teg plötsligt mitt i ett grovt 

skällsord, kuvad av denna onaturligt kalla blick så som det uppretade djuret kuvas mitt i sitt rytande av 

djurtämjaren, fastän egentligen mycket starkare än han och alldeles blodsprängt i ögonen av ilska. 

Knytnäven sjönk ner och den långa gängliga mannen stod bara och gapade med sin halvöppna mun där tre 

tänder var borta i underkäken framme till vänster. (s. 83) 
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Efter detta återgår allt till det normala, och sjömännen beger ner under däck för att sova för natten. 

Den kyla som skepparen beskrivs visa kan alltså få vilket raseri som helst att vekna och slockna bara 

av sin rena ohygglighet, trots att Ferrante både är starkare än kaptenen och har blodsprängda ögon av 

vrede. I skildrandet av detta tycks vi få en skymt av något större än människan; de djuriska 

jämförelserna och metaforerna gör att det känns brutalt, nära och påtagligt, men att dessa tendenser 

kan undertryckas av en rädsla för det iskalla och obegripliga gör att man får intrycket av att Lagerkvist 

här beskriver en existentiell och metafysisk fruktan för själva ondskan, eller den mörka sidan hos 

människan. Detta som ett slags motvikt mot sökandet efter det heliga landet, eller frälsningen som 

hägrar vid horisonten.  

Det ger också ett större perspektiv på människan som varelse; det som håller kvar banditerna i 

deras livsföring behöver inte vara allmän gemenhet och illvilja, utan ibland är det ren rädsla som är 

motivationen bakom val man gör i livet. Detta knyter givetvis an till det jag tidigare skrev om 

människans makt och/eller vanmakt inför omständigheterna.  

 

Berättelsen går vidare med att beskriva hur Giovanni, som vi får lära har stått vid rodret hela tiden, får 

se hur någon smyger på skeppet - och kort efter det hör han något slags undertryckt skrik. Han rör sig 

mot ljudet för att ta reda på vad som är i görningen. 

 

Han kom lagom för att se Ferrantes långa håriga händer gripa om halsen på Tobias som vassa klor, i nästa 

ögonblick skulle han kommit för sent. Nu rusade han fram och ryckte den galne mannen bakåt, högg honom 

i axlarna och slängde honom i däck. En lång smal kniv blänkte i handen på den fallne, Giovanni böjde sig 

ner och vred loss den. Så kastade han den i havet. Vad kom honom att göra det? Tänkte han över det eller 

gjorde han det bara helt omedvetet? Den var blodig. Men nere i djupet blev den väl ren. Som allting till slut. 

(s. 85)  

 

Ferrante ligger besegrad, och Giovanni har bokstavligen räddat Tobias liv. Detta kan sägas vara 

bokens peripeti, då förhållandet mellan pilgrimen och den avsatte prästen förankrats på det djupaste 

planet – och de inser att de båda två har förändrats på grunden tack vare varandra, även om de inte 

riktigt förstår hur. Ferrantes konfrontation med skepparen var utan tvekan det som utlöste 

aggressionsakten gentemot Tobias, men det finns också något mer betydelsefullt i det att Ferrante 

attackerade just honom; som sagt har de två i mycket varit varandras motsatser, och när dessa två 

världar kolliderar rycker Giovanni ut och räddar Tobias i sista sekunden. Hade inte Tobias varit öppen 

och vidsynt mot den gamle prästen, och låtit honom tala och knyta an till honom så hade han tveklöst 

varit död. I havet kastar Giovanni kniven, i det hav som han talat så varmt om innan, och som han 

uppmanat Tobias att lägga sin tillit till. Kniven sjunker längre och längre ner och blir ren ifrån det blod 

som funnits kvar sedan striden, havet accepterar den och rensar bort det obetydliga, det förgängliga – 
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människans själva blod. En droppe i havet, ett dammkorn i rymden – det är människan, och det är vår 

tröst. 

När Ferrante klumpigt stapplat iväg inunder däck står de två männen kvar på båten i tystnad: 

”Tobias och Giovanni stod bredvid varandra där i mörkret. Som likväl inte var något riktigt mörker, 

för hela himlen var full av stjärnor” (s. 87). Effektfullt beskriver Lagerkvist den stjärnklara himlen 

som sträcker sig över dem, och havet under dem tycks vara lika djupt som himlen är hög. I mitten står 

männen, insjunkna i någon form av epifani, och tänker på det som det som inträffat: 

 

Mycket hade hänt sedan de på morgonen samtalat länge om väsentliga ting. Sedan Giovanni talat så mycket 

om havet. Det heliga havet. […] Att överlämna sig åt havet. Det stora, oändliga havet. Som är likgiltigt för 

allt och utplånar allt. Som i sin likgiltighet förlåter allt. Uråldrigt, ansvarslöst, omänskligt. Som gör 

människan fri genom sin omänsklighet. Ansvarslös och fri. Om hon vill välja havet, överlämna sig åt det. 

Det föreföll så längesen, så avlägset detta samtal som haft med varandra. Så längesen Giovanni yttrat dessa 

underliga ord som verkat som en uppenbarelse, som tycktes öppna en helt ny värld. Så längesen… 

Nu frågade Tobias honom, medan kniven sjönk och sjönk, hur han kunnat välja detta liv, hur han någonsin 

kunnat välja det. Och hur han kunde uthärda det? (s. 87) 

 

Detta stycke återknyter alltså till romanens början, Giovannis resonemang om havet har kommit upp 

till ytan igen; men nu med en mycket större tyngd och mening för Tobias. När han frågar Giovanni om 

hans livsval beskriver Lagerkvist samtidigt hur kniven sjunker allt djupare ner i havet, och det är som 

om Tobias medvetenhet och insikt blir allt djupare i takt med knivens dalande mot bottnen. Där han 

tidigare bara lyssnat och försökt ta in det Giovanni sagt, ställer han nu frågor, han vill förstå och 

begripa sig på havet. Precis som havet tvättar bort det flyktiga blodet ifrån kniven tar nu Tobias bladet 

ifrån munnen och försöker gå till kärnan med det nya perspektiv som han har fått; hur kan Giovanni ha 

upptäckt detta, och varför skulle han befinna sig här, egentligen? 

För Giovanni har Tobias närvaro tjänat som en påminnelse om att det finns något annat, inte bara 

själva färden och stunden, utan även en anledning till att man befinner sig på resan. Hur abstrakt det än 

må vara, eller hur stora eller små det gäller, så är det ändå olika mål man är på väg till, och vare sig 

man väljer ett eller bara låter vågorna ta en dit de behagar så behövs dessa mål för att man ska kunna 

stå ut med tillvaron. 

Giovanni lägger sig ner på däcket och ser upp på stjärnorna, och Tobias lägger sig bredvid honom. 

”Havet var alldeles stilla och båten gled omärkligt fram över det eller rörde sig kanske inte alls. Det 

betydde ingenting, för den drev ändå utan något mål, bara vilade på havet, hos det oändliga havet. Så 

började Giovanni berätta någonting som ingen hade hört honom berätta förr” (s. 90). Så slutar det som 

jag i denna uppsats väljer att kalla del ett av Pilgrim på havet. De djuriska metaforerna är det som 

närmast påminner om den mytiska metoden i denna del av boken, då människans kulturarv vad gäller 

myter naturligtvis är fullt av animalisk symbolik (såsom bland annat allegoriska fabler). Men även 

Lagerkvists hantering av typiska kulturella och konstnärliga ledmotiv såsom båtfärder på havet (likt 
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exempelvis Odyssén) eller referenser till mytologiskt förekommande gestalter som t.ex. jättar betonar 

just detta. De ”gudsmänniskor” som Kai Henmark kallar vissa av Lagerkvists karaktärer är också 

tydliga markörer för ett mytiskt grepp i historien. 

 

 

      3.2 Del II 

 

Resten av romanen, med undantag för de allra sista sidorna, är skriven i homodiegetisk form (dvs. 

berättas av berättaren i jag-form) där Giovanni redogör för sin uppväxt och de händelser som har 

format hans synsätt på världen. Han börjar med att berätta om hur hans mor, som var änka redan innan 

han föddes, mycket tidigt bestämde sig för att hennes son skulle bli en kyrkans man. ”Jag var det enda 

hon ägde, och det gav hon åt gud, åt en annan. Det överlämnade hon åt den tryggaste, säkraste famn 

hon visste, åt sin herre och frälsare. Och för att riktigt binda mig vid honom gav hon mig namnet 

Giovanni, efter den lärjunge som han älskade mest” (s. 93). Med ”han” menas naturligtvis Jesus, som 

hade lärjungen Johannes som favorit – Giovanni är en variant på just det namnet. Giovanni fortsätter 

med att berätta om hur han fick religionen i modersmjölken och växte upp en mycket from och 

dedikerad kristen som kände sig säker på sin plats. Han talar om hur han kände ett enormt själslugn 

under denna tid, att han kunde gå upp i Guds och religionens namn så pass intensivt och hängivet att 

han inte ens hade en tanke på att det kunde finnas en annan värld.  

Det här är något centralt hos Lagerkvist, och inte minst i just detta verk, att vi möter människor 

som bryter upp ifrån invanda mönster och drastiskt byter inriktning i sina liv. Som jag har tagit upp 

tidigare skildras dessa människor ofta tolerant och förlåtande av honom, och det som alltid understryks 

är trons läkande effekt. Lagerkvist låter Giovanni växa upp i en mycket religiös liten ort, och han är 

således så att säga i trons epicentrum – till skillnad från Tobias som har varit soldat och bandit så har 

Giovanni vuxit upp med Guds närvaro och har alltså en lång erfarenhet av det gudomliga i sitt liv. 

Sedermera ger alltså Giovanni upp sitt dygdiga liv för det syndiga, och Tobias å sin sida kan sägas ge 

upp sitt syndiga liv för det dygdiga. 

Som ung sätts Giovanni, berättar han, i prästseminarium och blir alltså till sist prästvigd, hans stora 

(och givna) mål i livet. ”Strax efteråt blev jag anställd som kapellan vid en av kyrkorna i staden, en av 

de mindre visserligen, men den allra äldsta och egentligen den skönaste av dem alla” (s. 97). Än mer 

markeras här Giovannis stadiga tro och trygga förtröstan i religionen, när han får en tjänst i den äldsta 

och vackraste kyrkan som står som en klar symbol för hans övertygade sinne.  

Giovanni arbetar några månader i kyrkan när han plötsligt får i uppdrag att ta emot bikten av en 

kvinna då hennes ordinarie präst blivit sjuk. Han anländer till kyrkan på kvällen: ”När jag kom var det 

nästan mörkt i kyrkan, bara vid ett av altarna brann några ljus framför madonnabilden där. Ingen 

människa fanns därinne utom kvinnan som jag strax upptäckte i närheten av biktstolen” (s. 100). Att 

ljusen brinner framför madonnan ger en talande bild av den annars så mörka kyrkan; det är två 
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liderliga kvinnor han ser när han stiger in – och hur elden tycks symbolisera detta kommer jag snart 

återkomma till. Det är första gången någonsin Giovanni ska ta emot någons bikt, och förutom de 

gånger han själv har biktat sig har han ingen erfarenhet alls av det. När de stigit in i biktbåset börjar 

kvinnan tala lågt men aningen förvirrat, och han förstår snart vad det handlar om:  

 

Efter en stund kom jag emellertid underfund med att hon talade om en som hon älskade men som hon inte 

fick älska. […] Men gång på gång upprepade hon att hennes kärlek var brottslig, ett svårt brott som hon 

måste bekänna för någon, måste bikta för att hon inte längre stod ut med att bära på sin hemlighet, sin tunga 

syndabörda. När jag direkt frågade henne varför den var brottslig erkände hon att hon, som jag misstänkt, 

var gift, sedan flera år förenad i äktenskap med en annan man, och att henne kärlek således var ett brott mot 

gud och hans heliga sakrament och hennes synd en dödsynd. (s. 101) 

 

Kvinnan är djupt religiös och from, och är således alldeles förfärad över denna känsla hon går och bär 

på, och hon vill inget hellre än att lägga band på sin passion som skulle fördöma henne för alltid. Men 

trots detta har den ett fast grepp om henne och låter henne inte vara ifred, ständigt tänker hon på 

mannen vilket både plågar och hetsar upp henne. Att det rör sig om en dödsynd understryker 

naturligtvis tyngden i hennes känslor, ty trots de ödesdigra konsekvenserna av hennes passion förmår 

hon sig inte bryta med den. Här spelar alltså den kristna trosläran en viktig roll när den med sin strikta 

doktrin reagerar på kvinnans ytterst mänskliga (och således världsliga) sinnesstämning - vilket i sin tur 

ironiskt nog bara ger hennes belägenhet ett slags gudomligt och mytiskt skimmer som förstärker 

skildringen av den. 

Elden i hennes lidelse brinner alltså påtagligt starkt, och effekten blir i synnerhet tydlig med den 

mörka tysta kyrkan som bakgrund, samt med den oerfarne kapellan ängsligt lyssnandes bakom gallret.  

 

Hon kunde inte förneka det, inte kväva elden inne i sig, helveteselden, inte ens nu under sin likväl så 

uppriktiga bekännelse inför gud. Orden från hennes läppar bekände och fördömde hennes synd. Men 

läpparna själva längtade bara efter den.[…] Hennes låga, flämtande röst hördes i den fullkomliga tystnad 

som rådde omkring oss mycket tydligt, jag hade inte längre alls någon svårighet att uppfatta vad hon hade att 

säga, inte ett ord undgick mig.” (s. 105 f) 

 

Här upplever man nästan att själva hennes röst är en eldlåga som flämtar efter luft, likt de ljus som står 

tända framför bilden av madonnan. Hon viskar fram sin vånda och oro, och Giovanni lyssnar 

uppmärksamt. När hon tystnat råder han henne att vända sig till bönen och Gud, och han säger att även 

han ska be för henne. Han känner sig både hjälplös och tafatt, och bikten avslutas på detta något 

menlösa sätt. Kvinnan lämnar kyrkan, och Giovanni beger sig av hemåt. Han är missbelåten och 

irriterad på att han inte kunnat hjälpa kvinnan, och förstår inte hur det kan ha gått så snett när han ändå 

i princip har agerat korrekt. ”Jag har inte haft kraft till att förlösa och hjälpa, jag hade bara 

återupprepat välkända, slitna ord, utan eld, utan levande innebörd. […] Det var bara inom henne det 
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hade funnits någon eld” (s. 109 f). Han känner djup ängslan och olust, och när han har gått och lagt sig 

går han i tankarna igenom vad som hänt, och försöker be så passionerat han bara kan.  

 

Jag bad så brinnande som jag någonsin kunde, som jag någonsin hade bett, men jag tyckte inte att jag kände 

någon riktig bönhörelse, så som jag brukade göra. Eller brukade jag inte det? Jag tänkte visst inte så mycket 

på det, tog för givet att gud hörde mig. Vad visste jag egentligen om mina böner, hur visste jag att de togs 

emot? Hur kunde jag vara så säker på det? Så låg jag länge och undrade och frågade mig själv. Tankar som 

jag aldrig förr hade tänkt oroade mig. Och för första gången frågade jag mig själv, inte gud. (s. 110)  

 

Giovannis förvirrade reaktion på kvällens händelser är naturligtvis förståelig. Lagerkvist har gett 

honom en så pass ensidig och bekymmerslös uppväxt att dessa upplevelser skakar hela hans 

världsbild. Att en kvinna som har en så tung synd på sitt samvete, en dödssynd, kan brinna med en 

sådan lidelse, och han själv – som i Guds ögon torde vara nästan fläckfri– inte ens kan uppbåda sådan 

glöd i en bön är omvälvande och obegripligt. Än värre är att hon själv är en gudfruktig kvinna som 

inget hellre vill än att få frid och försoning med Gud, och om han inte svarar ens på hennes rop på 

hjälp, vem skulle han då bry sig om?  

Inte mindre än en vecka senare får Giovanni reda på att han ska få ta emot bikten av samma kvinna 

igen, då den andre prästen inte blivit frisk än. Återigen ska bikten tas emot på kvällen, och han noterar 

att hon är beslöjad, precis som hon var förra gången. Han ser även på hennes kläder att hon verkar 

komma från det övre samhällsskicket, och att hon antagligen kommit till just denna kyrka för dess mer 

okända och anonyma framtoning. Hon börjar tala igen, nästan viskande, och Giovanni hoppas innerligt 

att hon fått någon slags försoning eller gensvar av Gud: ”Och hade han hört någons bön så var det h e 

n n e s, hennes innerliga bön ur ett kvalfullt hjärta, inte min ljumma bön utan lidelse, utan någon eld” 

(s. 115). Den känsla som har uppstått i Giovanni, att det inte finns någon eld eller lidelse i hans tro 

likvärdig kvinnans passion, har gjort att han alltså på en mycket kort tid har mist en fundamental tilltro 

till både sin egen roll som själasörjare och till Guds försyn. För första gången så ser han Gud i 

människans värld istället för människan i Guds värld, och han fascineras över kvinnans intensiva 

kärlek samtidigt som han förfäras över hennes vanmäktighet.  

Om föremålet för hennes åtrå får vi inte veta särskilt mycket, Giovanni försöker nysta i vad för 

slags förhållande det rör sig om men får diffusa och oklara svar.  

 

Men det intrycket fick jag likväl att hennes lidelse inte var besvarad, och kanske just därför så glödande het, 

att hennes kärlek, den som hon kallade brottslig, som hon kallade för en dödssynd, var en olycklig kärlek, en 

kärlek som inte togs emot, liksom inte heller hennes brinnande böner till gud togs emot. Jag blev djupt 

upprörd över detta, full av medlidande – och samtidigt av en hetta som överraskade mig och fyllde mig med 

blygsel. (s. 117 f) 
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Här liknas alltså hennes begär efter den hon håller kär med de böner i vilka hon ber om hjälp att 

överkomma just detta begär, men vi förstår naturligtvis att det är hennes olyckliga kärleksrelation som 

har uppbringat dessa flammande känslosvall hos henne, och således är det faktiskt hennes synd som 

har gjort att hennes böner har intensifierats oerhört. Detta förstår även Giovanni, och hans liv känns 

fruktlöst och blekt i jämförelse; nog för att han har haft en ärlig kärlek till Gud, men kvinnans 

desperata och glödande vädjanden om undsättning är inget han har varit i närheten av. Motsägelsefullt 

nog skulle han alltså kunna ha känt sig närmare Gud, eller åtminstone haft en liderligare dedikation, 

om även han hade häftiga synder att bekänna och vånda sig över.  

Dock märker han ju att inte ens denna varmt religiösa kvinna får svar på sina böner, och hur kan 

en så kysk och skuldlös människa som han själv ens veta att hans böner blir hörda och/eller besvarade 

då han inte ens har något eget att be om eller för? Det går upp för honom att han har givit och givit 

kärlek men aldrig fått den tillbaka, likt den olyckligt kära kvinnan. I Aftonland finns i en passage en 

klar parallell till detta tema: ”Det är inte gud som älskar oss, det är vi som älskar honom. Som sträcker 

oss efter honom i längtan efter något annat, något utöver oss själva, så som kärleken gör. Och vår 

längtan blir hetare ju mindre den besvaras, vår förtvivlan djupare ju mer vi förstår att vi är övergivna. 

Att vi är älskade av ingen.”
19

  

Guds tystnad och/eller frånvaro verkar alltså paradoxalt nog vara obligatorisk för att tron och 

längtan ska växa sig stark, eller ens faktiskt finnas. En tro som blir bekräftad övergår ju i en vetskap, 

och ingen vetskap i världen kan ackumulera lika mycket lidelse och passion som en tro, då det finns en 

inneboende aspekt av längtan i alla teorier eftersom de söker att bekräfta sig själva.  

 

Efter att kvinnan och Giovanni trevande och oroligt försökt tala om hennes kärleks omöjlighet tystnar 

de båda och sitter i stillhet bredvid varandra. Kvinnan är den första som börjar tala igen, och hon 

beskriver sin älskade, hur han ser ut, hur hon ständigt längtar efter honom, hur mycket hon måste lida 

för hans skull, och hur gärna hon gör det för kärleken. Hon nämner att hon har ett speciellt smycke 

runt sin hals; ”hon berättade hur hon alltid bar hans bild i en medaljong vid sitt bröst, tätt intill sitt 

plågade hjärta, för att ständigt ha honom i sin närhet, […] hon kände bilden så väl att hon inte alls 

behövde se den. Ofta, ja oftast öppnade hon därför inte medaljongen, kysste den istället för bilden” (s. 

119). Hennes beskrivning av mannen hon älskar kulmineras på så sätt med redogörelsen av kyssen, 

och Giovanni är nu helt tagen av hennes berättelse och uppenbarelse. Den hetta som hade fyllt honom 

tidigare börjar övergå till allt varmare glöd: ”Genom gallret kände jag hennes andedräkt… också min 

var het… och flämtande… Vår flämtande andedräkt möttes genom gallret…” (s. 120). 

Kvinnan faller hastigt i gråt, lämnar tvärt kyrkan, och lämnar Giovanni tittandes efter henne. Han har 

nu blivit obönhörligt smittad av hennes kärlek, och inser följderna: 

 

                                                           
19

 Pär Lagerkvist, Aftonland (Göteborg, 2007), s. 62. 
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Jag förstod nu hur det var fatt med mig. Att jag själv var gripen av en passion, den lidelse som hon talat så 

mycket om. Alla mina tankar kretsade kring henne, bara kring henne, hela dagarna upptog hon mig, under 

min tjänst, när jag läste mitt breviarium, vad jag än sysslade med. Och om natten berövade hon mig all min 

sömn, för att hon aldrig lämnade mig, alltid levde i min upphetsade fantasi. Jag var som besatt av henne, 

vanmäktigt överlämnad åt henne. ( s. 121) 

 

Precis som när han utan att ha någon talan blev överlämnad i Guds famn av sin mor, har han nu blivit 

överlämnad åt den vilda och besatta (och högst mänskliga) kärleken, vare sig han vill det eller ej. 

Oförmögen att längre kunna vända sig till Gud när han nu så hänsynslöst har utnyttjat sin heliga 

ställning börjar han ifrågasätta allt - allting förutom den vansinniga förälskelsen som orubbligt håller 

sig fast i hans själ. Och även om han nu kunde få gensvar från Gud så inser han att han inte bryr sig 

om det, att han ”inte ville tillbaka till vilan i guds trygga famn, till ljuset och friden hos honom. Att jag 

ville brinna i kärlekens eld. […] Jag hade trott att jag älskade min mor, hade tagit det för givet, fast jag 

egentligen aldrig ägnat det en tanke. Och jag hade trott att jag älskade gud, […] fast jag inte heller alls 

hade tänkte över det. Nu förstod jag att jag aldrig hade älskat förr. (s. 123) 

På detta vis våndas Giovanni i sin ensamhet och brottas med både skam och begär. Hans insikt att han 

tidigare aldrig älskat Gud innebär naturligtvis inte att han tar avstånd ifrån honom, lika lite som han tar 

avstånd ifrån sin mor, men när stenen väl kommit i rullning känner han att han måste ta reda på vart 

den är på väg; och vad som legat dolt under den.  

 

För en tredje gång får han bud att ta kvinnans bikt, hennes ordinarie biktpräst har visserligen hämtat 

sig från sin sjukdom, men denne anser att Giovanni borde fullfölja det han påbörjat. Medan han väntar 

på henne i kyrkan i halvskymningen radar Lagerkvist upp religiösa referenser som Giovanni ser eller 

upplever, som alla tycks påverkas av hans ängsliga väntan på kvinnan, och tre gånger misströstar han 

och liksom mässande upprepar att hon inte har kommit. Personerna avbildade på kyrkfönstren slumrar 

in och försvinner i takt med mörkret: ”Men långsamt mörknade det under de tunga valven, snart 

trängde bara något av det sista kvällsljuset in genom de skumma fönstren med bilderna ur de heligas 

liv. Deras fromma ansikten och djupt glödande kläder slocknade, sjönk in i natten, syntes inte mer. 

Hon kom inte” (s. 126). Han noterar att kyrkan är helt tom, och återigen ser han ljusen framför 

madonnabilden, men denna gång vajar deras lågor i draget ifrån porten – liksom för att förebåda 

kvinnans ankomst: ”Bara vid madonnans bild brann sex små ljus, fladdrade för ett omärkligt drag. Det 

drog antagligen från dörren, vilken som sedvanligt stod lite på glänt. Hon kom inte” (s. 126). Oroligt 

vandrar han fram och tillbaka i spänd väntan, och rör sig över de gamla gudfruktiga förfädernas 

medfarna gravar under hans fötter. Allting i kyrkan tycks mörkna och förklinga, precis som Giovannis 

hängivenhet och dedikation till Gud.”Hon kom inte” (s. 126). Till sist kommer ändå kvinnan, och då 

har mörkret lagt sig tungt och tätt kring kvällen, som om en värld ger plats åt en annan: ”Äntligen 

hörde jag lätta, nästan ljudlösa steg borta i mörkret vid porten. Jag såg henne inte alls för mörkrets 
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skull. Men hon hade kommit” (s. 127). Lagerkvist använder sig här av mytiska motiv i allra högsta 

grad när han beskriver hur helgonbilderna på fönstren mörknar, eller hur madonnabildens ljus skälver; 

vilket effektivt bygger upp spänningsmomentet i stycket. 

 

Vad kvinnan därefter säger i båset uppfattar inte ens Giovanni, han är i ett omtöcknat tillstånd av 

kärlekskrankt yrsel, där hans tankar och känslor binds samman i en febrig associationsbana. Denna 

avbryts först då hon plötsligt tystnar, och raskt och utan förvarning ger sig av ut i natten igen. ”Som en 

fågel som flytt ur sin bur, tyst och hemlighetsfullt, utan att bli sedd” (s. 128). Lagerkvist, som redan 

har beskrivit hennes steg som lätta och nästan ljudlösa, går här hela vägen ut och liknar hennes sorti 

ifrån båset med en fågels flykt ur fångenskap, och återknyter således till den animaliska symbolik han 

tidigare använt exempelvis i skildrandet av banditerna.  

När Giovanni förstått att hon är borta springer han ut för att försöka hitta henne: ”Hörde steg… 

steg som dog bort… inne i en trång gata. […] Ett stycke in i gatan hann jag upp henne. Det var 

fullkomligt mörkt. Jag vägleddes bara av stegen, kände igen henne på dem. På ljudet av hennes steg så 

som jag hört dem inne i kyrkan, över gravhällarna, hennes fågellätta steg” (s. 128 f). Han beger sig 

alltså in i en trång gränd, vägen smalnar av sig, och mörkret är nu fullkomligt – allting har stegrats och 

det finns ingen återvändo nu. Han skyndar sig fram bredvid henne så tyst han kan och börjar 

passionerat men så återhållsamt han kan viska ömhetsbetygelser till henne. Förvånansvärt nog blir hon 

varken skrämd eller överraskad, utan tycks snarast upplyft och lättad då hon (medvetet eller 

omedvetet) misstar Giovanni för sin kärlek: ”- Jag visste ju att du skulle komma, viskade hon så lågt 

att hon knappt överröstade sitt hjärtas slag. Vad du har dröjt länge. Men jag visste ju att du skulle 

komma till slut. Älskade…” (s. 131). Hon berättar om hur hon har lagt alla korten på bordet inför 

biktprästen och Gud, och hur hon har bekänt sina synder och sin brinnande kärlek till honom – och om 

hur hon på den yttersta dagen tänker stå inför Gud själv och försvara denna kärlek: ”Han är min 

älskade och utan skuld, skall jag säga. Se Herre hans pannas renhet, att han inte är så som vi andra. 

Den skyldiga är jag. Och efter det under som jag har fått uppleva på jorden går jag gärna att lida det 

eviga straffet som jag förstår måste följa av detta” (s. 135).  

Hon vänder således på den kristna grundtanken om att livet är en kort episod som i det stora hela 

är betydelselöst och där det är det kommande eviga livet efter döden som man ska fokusera på och 

förtjäna genom sina umbäranden. Istället vill hon njuta till fullo av sin passion i det dödliga livet för 

att sedan för alltid betala för det i helvetets eldar. Det är naturligtvis raka motsatsen till det Giovanni är 

uppvuxen med, och en viktig anledning till att han till slut så totalt bryter med sitt tidigare liv.  

De går jämte varandra, och efter att kvinnan talat färdigt så vandrar de i tystnad. ”Gatan slingrade 

sig trång och mörk, nu började den också stiga uppåt, först långsamt och sen mer och mer, blev allt 

trängre och brantare, bara en gränd” (s. 135). Precis som när Lagerkvist använder tydliga symboler för 

människans själstillstånd såsom havet eller den lilla fromma staden Giovanni växer upp i, så låter han 

här gatans utformning – eller snarare den väg de två väljer att ta – understryka determinismen i deras 
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beslut. Den blir trängre och mörkare, men leder också uppåt; som att den oundvikligt leder till något 

(åtminstone för Giovanni) okänt och hittills ouppnått. Den leder så att säga till peripetin i del två av 

boken. De följer gränden de kommer in på ända tills Giovanni upptäcker att de stigit in i ett rum, och 

han förstår att det är kvinnans. I mörkret omsluter de varandra, och låter begäret ta över: ”- i nästa 

ögonblick förlorade vi oss själva, blev en enda varelse, omslingrade till en enda älskande varelse som 

sjönk allt djupare och djupare ner i kärlekens bottenlösa brunn” (s. 137).  

Binder vi nu samman det jag beskrev som peripetin i den första delen av romanen med peripetin i 

den andra, så ser vi en påtaglig parallell; när Giovanni har räddat Tobias liv kastar han kniven 

överbord som sjunker längre och längre ner i havets famn, och detta blir jämförbart med skildringen 

av hur de två älskande sjunker ner i det Lagerkvist kallar ”kärlekens bottenlösa brunn” (s. 137). Den 

skarpaste skillnaden är naturligtvis att i det ena fallet är det en sinnebild av döden det handlar om (i 

och med kniven och blodet), och i det andra snarast livets själva ursprung med anledning av den 

sexuella akten. Å andra sidan kan det med all rätt hävdas att båda händelserna handlar om samma sak; 

människans nästan instinktiva längtan efter det sköna och goda i världen, det som känns rätt – 

ingenting är gjort på grund av eller efter intellektuell reflektion, utan det är direkta och oöverlagda 

tilldragelser som beskrivs.  

 

Efter den långa natten som de spenderar älskandes, om och om igen, vaknar Giovanni på morgonen 

utan att först förstå var han är någonstans. Han ser kvinnan bredvid sig och drar sig genast till minnes 

gårdagens händelser. Han reagerar på hennes utseende, hon ser inte ut som han har tänkt sig henne – 

men han kommer fram till att han faktiskt inte riktigt har haft en bild av henne. Rummet, noterar han, 

verkar vara inrett med dyra ting och sängen har täcken och lakan av fint siden och linne. Strax efter 

dessa iakttagelser märker han att kvinnan börjar vakna till, och han möter hennes blick:  

 

Den var förskrämd, häpen och förskräckt på samma gång. Det var ju förövrigt första gång [Sic!] jag såg 

hennes ögon. De var stora och mycket mörka, skygga och fuktiga och lite beslöjade, som rådjursögon. Vad 

som fyllde dem med skräck var väl att hon i det nyktra morgonljuset fann att hon inte alls hade upplevt 

kärlekens under med den älskade utan med en främling. (s. 144)  

 

Den fågellätta kvinnan har här fått rådjursögon, och den återkommande symboliken med 

djurreferenser känns alltså tydligt igen. Men rådjursliknelsen innebär också någonting mer; eftersom 

rådjursögonen beskrivs som skrämda förnimmer man också att en fiende till rådjuret finns i dess 

blickfång – således anar vi att Giovanni indirekt beskrivs som ett rovdjur av något slag, en stor 

skillnad ifrån gårdagens skildring av honom som en lidelsefull och omtöcknad, om än oerfaren, man. 

Kvinnan reagerar på åsynen av honom med att sakta föra sin hand mot medaljongen som 

fortfarande hänger kring hennes hals. Giovanni ser detta, och förargad kastar han sig mot henne för att 

själv få se vem mannen i medaljongen egentligen är. Hon gör mer motstånd än han förväntade sig och 
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de tampas en stund om smycket i sängen, vilket så småningom väcker Giovannis åtrå igen. 

Sinnestämningen förändras och slår plötsligt över: 

 

Hon satte sig verkligen till riktigt motvärn men under brottningen med mig för att hindra mig att komma till 

henne väcktes också hennes åtra och mitt i kampen gav hon plötsligt efter och lät mig komma, […] och vi 

förenades i en vild vällust, […] en vällust som tillfredställde oss ändå mer och på ett annat sätt än någon 

under natten. Och mellan hennes bröst kände jag hela tiden mot mitt eget ludna bröst medaljongen med 

bilden av hennes verkligt älskade, den rätte, han som inte var som vi andra, han med den rena pannan, han 

som hon skulle vittna om inför gud. (s. 147) 

 

Efter nattens alla hänryckningar dem emellan var alltså denna sammankomst den mest euforiska och 

tillfredställande för dem, trots – eller tack vare - att bedrägeriet har avslöjats och bokstavligen sett 

dagens ljus. De har förenats i sin desperata strävan efter att se personen i medaljongen, och i 

misslyckandet har de ramlat in i varandra där de åtminstone får mänsklig och fysisk tröst – till skillnad 

från den abstrakta och ogripbara längtan efter någon eller något annat som döljer sig i medaljongen. 

Giovanni beskriver hur han känner medaljongen mellan deras bröst, vilket ger känslan av att mannen i 

den ständigt är med dem – till förtret naturligtvis, men han är också en symbol för hoppet om en ädlare 

och mer nobel slags människa. En personifiering av den sublima kärleken om man vill. 

När stundens hetta är förbi ligger kvinnan skälvande och gråter förtvivlat, hon har nu har svikit sin 

Gud och älskade för en andra gång – denna gång medvetet och utan illusioner.  

 

Giovanni fortsätter med att berätta hur han och kvinnan efter detta regelbundet träffas för att ge utlopp 

för sina passioner, och alltid smyger han samma väg på de mörka gatorna och genom de trånga 

gränderna.  

 

Min väg var smygvägen, den som ingen kände till eller tänkte på att den fanns, den skumma gången som 

luktade murbruk och fukt och som var så slipprig att man kunde halka på de stora hala stenarna om man inte 

steg tillräckligt försiktigt. Man fick treva sig fram, kämpande sig för med handen på den drypande muren. 

[…] Att vägen till vår kärlek var sådan kunde inte förvåna, för sådan var vår kärlek själv. Ljusskygg och 

slingrande, till varje pris hemlighållen för alla, en smygkärlek som måste gömma sig i sitt råtthål, ett råtthål 

som visserligen i själva verket var ett kostbart inrett rum i ett palats, men iallafall. (s. 149) 

 

Det tema som Lagerkvist här använder, med den snäva och fuktiga gränden som passage till 

kärleksnästet, har han även använt i Sibyllan, där den unge sierskan får bege sig ner för en våt och 

brant stenkorridor till källaren av palatset där hon ska försättas i trans och tyda gudarnas vilja.  

 

Vi gick in i rummet som inte var vidare stort och som han sade var det där pilgrimerna samlades, de som 

sökte oraklet, och gick sedan nerför en trång trappa, ner i ett nästan alldeles mörkt rum, bara upplyst av två 
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svaga oljelampor. Där var en kvav, unken, nästan kvävande luft och jag tyckte jag knappt kunde andas. 

Golvet kändes ojämnt och slemmigt och jag förstod att det var själva den våta berggrunden.
20

 

 

Väl nere där fylls hon av vilda hallucinationer och våldsamma kramper med sexuella undertoner, hon 

är i gudens grepp och kommer för sitt liv inte loss. Det är i båda fallen ett mycket tydligt och talande 

symbolspråk som understryker hur sexualiteten tvingas förlösas i dolda, hemlighetsfulla och obskyra 

omgivningar. 

Fortsättningsvis blir Giovannis och kvinnans möten allt mer kärlekslösa och bittra, även om det 

fysiska begäret och lusten fortfarande får dem att ständigt söka sig tillbaka till varandra. Kvinnan 

känner som sagt att hon har svikit Gud och den hon älskar, och hon känner förbittring gentemot 

Giovanni på grund av detta. Han å sin sida känner ilska mot henne för att hon inte var som han trodde, 

och för att hon håller personen i medaljongen högre än honom. ”Ibland talade hon om sin älskade, om 

hur h a n var. Och hur förfärligt det skulle vara om han fick veta något om detta, om oss. Att han 

liksom den äkta mannen inte brydde sig om henne, inte ville ha henne, nämnde hon däremot inte. Det 

fick jag upplysa henne om. […] Så förebrådde och sårade vi varandra och sade varandra hårda och 

onda ord” (s. 152 f). För kvinnan har mannen i medaljongen fått en slags Messiasroll, och hägrar likt 

en frälsare för henne. För Giovanni tycks han mest hägra som en hånande plågoande.  

De har nu avskärmat sig ifrån både Gud och kvinnans älskade till följd av sina handlingar, ifrån 

den högsta heligheten och den djupaste helveteselden, och således ligger de kvar någonstans emellan 

de två – i människans ständiga och ångestfyllda limbo. Giovanni, vars första kärleksupplevelse med en 

kvinna var i denna förbindelse, har alltså fått erfara hur både hans första och andra kärlek (till Gud 

respektive kvinnan) har visat sig förrädiska och falska, men hos kvinnan har han åtminstone fått något 

tillbaka. Även om det hela visade sig vara ett luftslott så var det åtminstone en människa av kött och 

blod som stod där när röken hade lagt sig, som han kunde relatera konkret till. Han berättar om 

efterspelet:  

 

Vårt kärleksförhållande var ju från början byggt på misstag, falskhet och medveten eller omedveten lögn i 

till och med högre grad än kärleken i allmänhet är. Lidelsens vardag är ju på så vis ärligare och renhårigare 

att man då säger varandra sanningen och hjälper varandra med att riva ner varandras illusioner, om också 

ofta på ett grymt och hänsynslöst sätt. Förhållandet mellan de två människorna blir sannare och uppriktigare 

när det blir mera kärlekslöst. (s. 154) 

 

Ironiskt nog blir de båda tvungna att ljuga än mer för sin omgivning för att kunna fortsätta ses och 

stilla sina köttsliga begär, och ju mer de är tvungna att ljuga, desto mer trasslar de in sig i sina lögner - 

för att slutligen börja väcka misstankar hos vissa. Kvinnans man, som man tycker borde vara den 

förste att ana oråd, är tvärtom länge ovetande och Giovanni beskriver hans tillstånd: ”Lättast hade hon 
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att dölja det för sin man, som efter ett långt liv varunder han inte nekat sig någonting som helst nu 

förde en tillvaro av kroppsligt och andligt förfall i en del av det gamla palatset – vilket förresten också 

det var åldrat och åtskilligt förfallet liksom han” (s. 157). Förutom den distinkta liknelsen mellan den 

åldrade mannen och hans nedgångna residens, tycks det här bildspråket försöka tala om kvinnans 

situation i förhållande till sin äkta man; hennes lilla rum, som förvisso är vackert inrett, ligger i den 

bakre delen av huset och vetter ner mot den fattigare och enklare delen av staden, och bara det verkar 

understryka kvinnans åsidosatta relation med sin man. Men utöver det så talar mycket för att själva 

palatsets förfall symboliserar kvinnans hopp om kärlek och passion i sitt liv. Man får inte reda på mer 

angående hennes förhållande med sin man - var, hur och när de träffades, men det känns inte orimligt 

att påstå att hennes tidigare förhoppningar och förväntningar på livet och kärleken kan manifesteras i 

att det beskrivs som just ett palats hon bor i, speciellt med tanke på den iver och lidelse hon har 

uppvisat gentemot sin hemlige älskare.  

Giovannis hemförhållanden vad gäller hemlighetsmakeriet är lite svårare, hans mor har börjat 

undra varför sin förr så gudfruktige son har förändrats, och har även märkt av att han försvunnit vissa 

nätter och kommit tillbaka först mot gryningen. På ett eller annat sätt får hon till slut reda på hur det 

förhåller sig, och det är som hon misstänkt; han har en kärleksförbindelse. ”Hon överöste mig med 

hånfulla tillmälen och hätska förebråelser som mest liknade smädelser. Underligt nog försökte hon inte 

tala mig till rätta, övertala mig att avstå från min rysliga synd och finna vägen tillbaka till gud” (s. 158 

f). Hans mor, som enligt henne själv gjort den största av uppoffringar när hon överlämnade Giovanni i 

Guds händer, tycks stå symbol för ytterligheterna i den mänskliga själen. Det finns inga nyanser i 

hennes kärlek eller hat, och kanske kan man således påstå att utöver ytterligheterna, så står hon för det 

omänskliga i själen. Där hon tidigare fick sin son att inse hur ljuvlig och livsviktig den kristna 

saligheten var, attackerar hon honom nu med hätska utfall om hur han för alltid kommer att brinna i 

helvetet. Det omänskliga berör även Giovanni i sin berättelse:  

 

Hon överlämnade mig åt djävulen med samma glödande iver som förut åt gud, i hans famn liksom förut i 

guds. I sin egen famn slöt hon mig aldrig. Hon var omänsklig nu som då, och jag kom att tänka på något som 

jag märkvärdigt nog inte förut hade tänkt på, att hon när jag var liten aldrig behandlat mig som ett barn, som 

sitt eget lilla helt vanliga barn, att jag inte kunde minnas att hon någonsin smekt mig, strukit mig med 

handen över huvudet eller skämtat lite med mig, ryckt mig i örat eller i hakan eller något sådant. (s. 160 f) 

 

Lagerkvist har alltså givit Giovanni en uppväxt totalt dominerad av religionen; i hans hem hängde 

krucifix överallt, ”där i varje rum en utmärglad man höll på att dö för vår skull” (s. 96), i staden fanns 

det pilgrimer och kyrkor vart än man vände sig, och hans mor hade redan bestämt hans framtid inom 

kyrkan. Att han har gått miste om en mänskligare sam- och tillvaro förstår han alltså inte förrän han tar 

steget ut och söker den själv, på ett nödtvunget och svindlande sätt hos kvinnan.  
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Att Giovannis mor tillhör Lagerkvists fromma, gudaktiga och enkla karaktärer finns det knappast 

belägg för, hon är tvärtom snarare en variant av den hätska, dömande och oförlåtande människan som 

återkommer emellanåt i hans verk. Till exempel finns en parallell till henne, med flera likheter, i 

Sibyllan; den unga pythian har haft en förbjuden kärleksaffär och blir havandes med barn. Den äldre 

damen hon bor hos har upptäckt och avslöjat detta för allmänheten, och en rasande pöbel kommer för 

att lyncha den unga synderskan:  

 

Deras ansikten var avskyvärda i sitt besinningslösa hat, i sin gemensamma ondska. Och inne i huset tassade 

gumman omkring med illa dold lystenhet i sitt råttgråa ansikte och låtsades vara uppskrämd för min skull 

medan hon hela tiden upprepade att hon inte kunde ha ansvaret för mig längre, att jag måste bort härifrån, 

det vill säga att jag måste ge mig ut till dem så att de kunde komma åt att döda mig.
21

 

 

Precis som gumman i Sibyllan anger den unga kvinnan, anger till slut Giovannis mor honom till deras 

biktpräst, efter många och långa bråk där son och mor spyr smädelser och avsky över varandra. Men 

till hennes stora förtret svarar mannen att även om nyheterna gör honom bekymrad, så vill han inte 

göra något om inte Giovanni kommer till honom självmant för att tala om saken. I avskildhet talar han 

dock med sonen, och empatiskt försöker han få honom att överge sina omoraliska utsvävningar och 

komma tillbaka in på den rätta vägen igen. Respektfullt lyssnar avfällingen på mannen som han 

högaktar, men vet att han står handfallen inför egen förmåga att förändras: ”Jag var alldeles maktlös 

mot den lidelse som behärskade mig och hade i själva verket inget val” (s. 165). Modern är ständigt på 

biktfadern och uppmanar nitiskt honom att ange Giovanni till deras överordnade, men han fortsätter 

envist att avvisa den idén. Hennes iver och hetsighet i frågan övertygar Giovanni om hennes totala 

gemenhet: ”Det var tydligt att hennes alltid förvända moderskärlek nu hade slagit över i nästan hat till 

mig och att hon inte tog någon som helst hänsyn till att jag var hennes son liksom inte jag till att hon 

var min mor, att vi i vår bittra fiendskap var varandra lika därvidlag” (s. 166 f).  

Den timide och välvillige biktprästen ger så småningom med sig, och rapporterar vad som 

försiggått till de högre uppsatta, vilket – som modern ideligen har upprepat – egentligen var hans 

skyldighet. Konsekvenserna av detta är ödesdigra, och mannen blir alldeles uppriven av ånger över sitt 

handlande.  

 

Han lär aldrig ha förlåtit sig själv att han gjort sig skyldig till detta. Det var alltså denne verkligt godhjärtade 

man, kanske en av de få goda människor i denna stad överfull av kyrkor och präster och troende och 

bedjande och religiöst pack av alla slag, som på sätt och vis var den som angav mig och därför blev 

anledning till mitt fall. (s. 167)  
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Att denna lilla stad, som är ett slags epicentrum för religionen, på detta sätt beskrivs som full av 

hycklande människor är naturligtvis ironiskt, men gör att man bättre förstår Giovannis avsky mot den 

stora pilgrimsbåten och kristna människor i allmänhet. Vidare förstår vi att den ömsinta biktfadern väl 

passar in i Lagerkvists nästan vördnadsfulla skildring av den enkla och rättfärdiga människan, och 

ännu en parallell till Sibyllan är på sin plats. När den unga kvinnan jagas av den rabiata folksamlingen 

på gatan är det en ödmjuk tempeltjänare som kliver in och räddar henne undan den vilda mobben. 

 

Det var då min ende vän, den lille orakeltjänaren kom. Andtruten kom han springande på sina klapprande 

sandaler och flämtade att jag måste rädda mig in i templet, att jag måste ta min tillflykt till det, för där var 

helig mark, där kunde ingen göra mig något, där stod jag under guds beskydd.
22

 

 

Likt biktfadern i Pilgrim på havet, som inledningsvis endast vill gå vidare med Giovannis ärende om 

han kom till honom i bikten, visar mannen i Sibyllan sig trogen till religionen och vill att kvinnan ska 

söka skydd i templets gudomliga frizon. Dessa är de riktigt rättfärdigt troende i Lagerkvists verk, och 

ett till exempel på denna typ av människa finner vi i boken som föregår Pilgrim på havet; Ahasverus 

Död. I hamnen där Tobias möter banditerna som ska ta honom till sjöss, hamnar Ahasverus på ett 

kloster där han ska komma att spendera sina sista stunder i livet. Han blir omhändertagen av en 

anspråkslös man och han blir alldeles tagen av dennes vänlighet:  

 

Han var inte munk utan bara tjänande broder och brukade sköta om de sjuka, så som han nu hade skött 

honom. Han var den ödmjukaste bland människor och verkade fullkomligt god, naturligt god, och egentligen 

kunde man inte nog förundras över att någonting sådant som han fanns.
23

 

 

I Pilgrim på havet är det dock den godhjärtade människan som indirekt orsakar lidande (för Giovanni), 

men det beror snarare på omgivningens frosseri i illvilja än hans egen brist på välvilja. Resultatet av 

kyrkans kännedom om Giovannis snedsprång blir först och främst att han omedelbart stängs av från 

sitt arbete, sedan börjar pater Benedict (kvinnans ordinarie biktfader) försiktigt men manipulativt fråga 

ut henne om hon har något hon skulle vilja berätta för honom. Hon verkar ha längtat efter att kunna 

lätta sitt hjärta, och efterhand erkänner hon allting för honom - allting förutom sin kärlek till den 

älskade i medaljongen. Giovanni berättar hur hon har lagt allt ansvar på honom, hur hon berättat ” att 

den brottsliga känslan mellan oss upptänts under själva bikten, ja att jag använt mig av denna för att 

göra närmanden till henne och förbereda den förförelse som hon sedermera blivit utsatt för” (s. 171). 

Efter detta ställs Giovanni inför ett konsistorium där de på livstid utestänger honom ifrån att vara 

verksam inom kyrkan, och där får han även reda på allt som kvinnan har erkänt. 
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Jag behöver inte säga hur våldsamt upprörd jag blev över detta. Inte över att jag blev avskedad, bortkörd, 

utesluten, men över vad hon ljugit om mig. […] Särskilt upprörd var jag över att hon smutsat ner den 

kärlekens natt heliga natt som vi i alla fall upplevt tillsammans och som för mig stod som det största under 

som fanns. (s. 173)  

 

Denna första, euforiska och djupt meningsfulla upplevelse, som i slutändan fick honom att förlora allt, 

är det enda Giovanni har kvar i sitt liv och någonstans har han känt eller trott att kvinnan upplevde 

något liknande. Hennes svek mot honom lämnar honom djupt förbittrad, speciellt eftersom hon vänder 

sig tillbaka till Gud – den gud han har spenderat hela sitt liv (fram till natten med kvinnan) med att 

tillbe och vörda. Att hon skulle få förlåtelse, eller ens har mage att be om den, är en skymf mot 

kärleken och det under han känner att de varit med om. Lagerkvist har alltså låtit Giovanni få uppleva 

hur både den gudomliga och mänskliga kärleken har svikit och övergivit honom, och således utvecklas 

på ett logiskt sätt hans pragmatiska och krassa personlighet som är så viktig i sin roll som antites till 

den tes man kan säga att Tobias pilgrimsaspirationer symboliserar. 

 

När händelsen blir allmän kännedom brakar helvetet loss i den lilla staden, och precis som i Sibyllan 

så samlas det uppretade folkmassor som inget hellre vill än att pina Giovanni, den store syndaren.  

 

Jag kunde inte komma ut på gatan förrän man kastade glåpord efter mig, de grövsta benämningar som stod 

att uppdriva, barnen kastade sten. De fanns till och med de som spottade mig rakt i ansiktet eller försökte 

göra det. […] Jag var jagad, hetsad som av galna och skabbiga hundar, förföljd så snart jag visade mig, och i 

hemmet av min hätska, rasande mor, överallt! Överallt var de efter mig! Det onda djuret människan var på 

fullt språng. (s. 179) 

 

De djuriska liknelserna har här nått en våldsam kulmination i boken, och den sista meningen 

understryker bara människans tunna eller obefintliga gräns till de bestialiska drifterna. Den hetsiga 

masshysterin står naturligtvis för det allra lägsta i människosjälen, en slagsprimitiv och destruktiv 

instinkt som påminner starkt om skildringarna av banditernas förfarande på havet. Givetvis kan en 

liknande impulsstyrd tendens återfinnas i Giovannis och kvinnans brinnande kärleksrelation, men 

märk då väl att den inte blev destruktiv eller fientlig förrän efter att det uppdagades att den var byggd 

på falska premisser. Giovanni visste visserligen att han bedrog kvinnan, men det var ändå en kärlekens 

ingivelse han följde – även om det också var en självisk sådan. Banditerna på skeppet och folkhopen i 

staden tycks endast känna ett frenetiskt hat mot sina antagonister.  

 

Skillnaden banditerna och folkhopen emellan är dock att där man på en skurkbåt nästan kan förvänta 

sig de hemskheter som äger rum där, blir effekten mycket mer påtaglig och skrämmande när man 

försätter en from liten stad i detta ursinniga tillstånd. Precis som Giovanni kan sägas vara den mest 

stillsamme i banditgänget, framstår den empatiske biktfadern som den mest rättfärdige i staden; men 
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de är båda är en del av två rakt motsatta sammanslutningar av människor – Giovanni av de 

”omoraliska” och ”syndiga” och biktfadern av de ”moraliska” och ”dygdiga” – och när dessa båda 

världar demaskeras som, om inte identiska, så åtminstone påfallande närbesläktade så är det just dessa 

två personer som står kvar som de enda riktigt mänskliga människorna.  

Således kan vi återigen se hur Lagerkvist har filtrerat fram poängen att en allmängiltig godhet eller 

ondska helt enkelt inte existerar, utan det är i individen som dessa värden och övertygelser måste 

skapas, oberoende av miljö, omgivning, och förutsättningar. Här återknyter jag till resonemanget om 

”onda” människor i ”goda” omgivningar, och vice versa – begreppen tar ut varandra och lämnar oss 

med ett slags upplösande av den deterministiska synen på människans moral och omoral. 

Giovanni berättar om hur han till slut lämnar staden för att aldrig återvända, och sedermera hamnar 

på rövarbåten ” där livet är rått och brutalt och blodigt och om inte just hederligt så åtminstone inte 

förljuget. På havet, det ändlösa havet, som är likgiltigt för allt, som varken bryr sig om det ena eller 

det andra, varken djävulen eller gud. Som är omänskligt – och det måste man ju gilla, det måste man 

ju tycka om ifall man har lärt känna människorna” (s. 180). För honom har människan kommit att 

framstå som ett hycklande, våldsamt och lögnaktigt djur – och hävdar således att det inte 

nödvändigtvis är något negativt med att vara omänsklig, utan det kan tvärtom ses som positivt. Detta 

ställer naturligtvis en hel del på huvudet, och följaktligen har boken konsekvent byggt upp ett 

bildspråk fullt med associativa metaforer för människans själstillstånd, bara för att i slutet vända på det 

traditionella konceptet där det humana anses som en slags objektiv godhet. Alltså ställs begreppen ”det 

mänskliga”, ”det djuriska”, ”det konkreta”, ”det materialistiska” och ”det förgängliga” mot ”det 

omänskliga”, ”det civiliserade”, ”det abstrakta”, ”det andliga”, och ”det gudomliga”. Saligheten och 

frälsningen är något som människans strävar efter, men som hon aldrig kommer att nå – vilket innebär 

att om hon når hon det, så är det inte gudomligt. Det civiliserade kan sägas fungera på samma sätt, det 

är något människan eftersträvar men aldrig helt kan till fullo omfamna. Tron är mänsklig, bekräftelsen 

är omänsklig; som passagen i Aftonland beskriver så är det människan som älskar Gud, och inte 

tvärtom.  

Lagerkvist skriver själv i Antecknat om hur Pilgrim på havet ska handla om denna kärlek, längtan 

och tro: ”Vad är människan utan flykt till någonting annat – till det heliga landet – till någonting 

”utanför” henne själv. (Till någonting som finns som längtan inne i henne själv). Detta någonting 

centralt i boken, detta som det skenbart meningslösa kringirrandet med båten handlar om. Det 

meningslösa. – Men det meningslösas meningsfullhet.”
24

 Att befinna sig på en resa kan sägas vara en 

tydlig metafor för att tro, och tror man på något så har man alltså ett mål för sin resa. Giovanni må 

kanske inte ha ett specifikt mål, men han är sannerligen på flykt undan många saker, och kan sägas ha 

en bakvänd tro – en vetskap om att det finns fruktansvärda platser och människor, rena motsatser till 

det heliga landet, som man måste fly ifrån.  
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När Giovanni avslutat sin berättelse ligger de båda männen stilla och lyssnar på tystnaden som lagt sig 

över havet, tills Giovanni skrattar till och drar fram någonting som han har runt halsen. Det är 

kvinnans medaljong, och han låter Tobias få se på den:  

 

Den var tom. Han berättade att han hade lyckats stjäla den från henne sista gången de var samman, då han 

redan anade att allting nog var slut. […] För att se vem hon verkligen älskade, för att beröva henne hennes 

hemlighet till sist. […] Hennes verkligt älskade fanns inte till. Han som inte var som vi andra, han med den 

rena pannan, han som hon skulle vittna om inför gud. Han fanns inte, hade aldrig funnits. (s. 183 f) 

 

Den högst älskade mannen i kvinnans medaljong, han som låg mellan de två älskandes bröst likt en 

påminnelse både om lusten och om synden, visade sig inte existera – precis som med Gud så ropade 

kvinnan ut sin kärlek i tomma rymden utan någon som hörde eller tog emot hennes tillgivenhet. 

Medaljongen står naturligtvis som den ultimata symbolen för det som Lagerkvist beskriver som ”det 

meningslösas meningsfullhet”
25

, något som innehåller all den tro och tillit som människan kan 

uppbåda, vare sig det hon tror på verkligen finns eller ej.  

Än mer påtagligt blir detta när Giovanni berättar att kvinnan sedermera dött på sin pilgrimsfärd till 

det heliga landet: ”Men hon kom aldrig fram. Hon dog just som de siktade land, efter vad jag hört” (s. 

185). När hon ser det heliga landet dör hon, det går alltså inte att uppleva – med andra ord; det faktiska 

landet går inte att förena med hennes längtan efter det. Lagerkvist skriver även om detta i sina 

anteckningar angående den andra delen i Pilgrim på havet: ”Kärleksberättelsen ges en djupare, 

allmännare innebörd: så är det med allt det största, det högsta och heligaste i livet – det finns bara som 

en underbar dröm, det tål inte verkligheten, uppvaknandet. Men det finns.”
26

 Detta stycke återkommer 

nästan ordagrant i Pilgrim på havet då Tobias ligger och tänker på det samtal han har haft med 

Giovanni om kvinnan som dött under vallfärden: ”Han låg och tänkte på det högsta, det heligaste i 

livet, hur det kanske förhöll sig med det. Att det kanske bara finns som en dröm, att det kanske inte tål 

verkligheten, uppvaknandet. Men att det finns ändå” (s. 185).  

På detta sätt antyder Lagerkvist att den fysiska världen vi lever i alltid kommer vara ett substitut 

för en högre och bättre andlig värld som vi längtar till, men som vi inte kan nå. Och skulle vi nå den 

skulle den mista sin mening - likt kvinnan som dör skulle kanske fler människor mista livslusten om 

deras tro övergick till vetskap, eller om föremålet för deras tro inte levde upp till förväntningarna. 

Giovanni var endast ett substitut för kvinnans älskade, men trots att de båda kommer till klar insikt 

om detta efter deras första natt tillsammans fortsätter de att träffas – likt människan som i en 

förvirrande värld fortsätter att söka sammanhang, mening och frid. Erik Hjalmar Linder skriver om 

just detta i Ny Illustrerad svensk litteraturhistoria (1965) angående Lagerkvists pilgrimsserie:  
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Kärlekens föremål är en dröm. De som älskar varandra är bara ersättningar för »honom som inte var som vi 

andra, han med den rena pannan…» Den tomma medaljongen är kärlekens tecken i sinnevärlden – den värld 

där vi människor aldrig kan bli mer än drömbildens vikarier. På samma sätt tron: den är helig, sann och 

okränkbar trots att dess föremål är alldeles ogripbart, kanske inte finns.
27

 

 

Kai Henmark beskriver i snarlika termer hur föremålet för tron, hoppet eller kärleken må vara ett 

luftslott, men att sinnestämningarna icke desto mindre existerar:  

 

För Giovanni är den tomma medaljongen bara ett bevis på att den som kvinnan älskade aldrig fanns, aldrig 

hade funnits. Men kärleken tycks ha funnits, liksom hatet och det gränslösa tarvliga föraktet. Den mänskliga 

aktiviteten. Resan finns alltid även om aldrig målet, längtan även om inget absolut föremål.
28

 

 

Giovanni och Tobias ligger tysta på däck och funderar över allt som sagts. Tobias knyter sina händer 

över bröstet, vilket direkt knyter an till inledningen av boken då han alldeles nyss har kommit ombord 

på båten och ligger i stillhet och vilar, vilket beskrivs på följande sätt: ”En frid som han aldrig förr 

hade känt sänkte sig över honom där han låg på sin brits i båtens innandöme med händerna knäppta 

över sitt ofta så oroliga bröst” (s. 5). Pilgrimen knäpper alltså sina händer som i förtröstan, och efter 

allt han varit med om och fått berättat för sig ombord på skeppet gör han nu återigen samma sak: 

”Tobias knäppte sina händer över sitt bröst, såg upp i den lågande stjärnhimlen” (s. 185). Han må ha 

fått nya perspektiv och insikter, men hans beslutsamhet är intakt och vi förstår att han i sina 

funderingar även har sin förtröstan kvar.  

 

Pilgrim på havet avslutas med att Tobias funderar över Giovannis medaljong, och alltså i 

förlängningen över tron och kärleken:  

 

Vad den måste vara för ett kostbart ting, ett omistligt ting. Fastän den var tom. Så låg han och tänkte med 

händerna knäppta över sitt bröst och med blicken upp mot de strålande stjärnorna. Medan båten gled 

omärkligt fram över det ändlösa havet, drev någonstans hän, utan något mål. (s. 186) 

 

Precis som de tidigare nämnda exemplen där tes och antites kan appliceras glider även medaljongen in 

under dessa begrepps belysning; bilden i medaljongen var tesen, bildens icke-existens var antitesen – 

och den tomma medaljongen är syntesen, som alltså inte mister sin betydelse då detta uppdagas. Som i 

skildringen av relationen mellan Tobias och Giovanni ställs alltså den abstrakta tron mot den 

pragmatiska vetskapen igen, och resultatet (syntesen) av dessa konfrontationer blir nästan alltid en 
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slags evig kompromiss; vi måste erkänna tron, men vi måste också erkänna människan som bär den 

inom sig. Emira Pitic beskriver författarens vision på följande sätt: ”Lagerkvists kluvna och 

kontrastrika syn på livets och människans villkor liksom hans dualistiska verklighetsuppfattning eller 

världsbild hänger i sin tur ihop med hans kluvna och kontrastrika relation till motsatsparet tro och 

vetande”.
29

 

I stycket då Tobias ligger och funderar (citerat på den föregående sidan) skildras än en gång hans 

knäppta händer – i den nästa sista meningen i boken. Den sista beskriver alltså hur skeppet stillsamt 

och lugnt seglar fram på den väldiga oceanen, och denna komposition med de två sista meningarna 

understryker ytterligare Tobias tillförsikt, och följer sedan upp detta med skildringen av havet – från 

det perspektiv som ursprungligen var Giovannis. Cirkeln är sluten, och Tobias och Giovanni är nu 

bundna till varandra för alltid. 

 

 

4. Slutdiskussion 

 

Lagerkvists stilistiska sätt att skriva i Pilgrim på havet är direkt relaterat till hans tematik; han brukar 

ett förhållandevis enkelt och lättförståeligt språk, vilket går väl ihop med hans skildringar av de 

karaktärer som man i viss mån kan beskriva som ”vanliga” personer. Språket är dock endast till synes 

enkelt; i själva verket är det ett oerhört djupt bildspråk där vardagliga och subtila beskrivningar 

symboliserar det fruktansvärda och det sublima i människans själsvärld.  

Han skildrar detta med hjälp av klassiska metaforer och begrepp såsom hav och skepp, djuriska 

liknelser (romanen igenom gör Lagerkvist liknelser mellan människor och bl.a. råttor, fåglar, hyenor, 

rådjur och hundar), den fysiska åtrån, och det cyniska förbrytarlivet. Alla dessa saker tjänar till att 

skildra i princip en sak; människans tro. 

Jag beskriver i min uppsats hur författaren använder sig av den kristna föreställningsvärlden (som i 

sig naturligtvis är byggd på tro) och dess dogmer för att skildra en slags allmänmänsklig längtan efter 

en existentiell och själslig mening med tillvaron, och i och med detta anknyter Lagerkvist till den 

mytiska metoden i sin strävan efter en historisk förankring i den prosaistiska berättelse som Pilgrim på 

havet består av. Kristendomen används alltså som ett medel för att nå ändamålet. 

 

Pilgrim på havet är en roman full av motsatspar: mänsklighet – animalism, fromhet – hätskhet, 

trygghet – frihet, oro – frid, tro – misstro. Dessa motpoler kontrasteras i symboliska och 

dubbelbottnade skildringar av människor, miljöer och föremål där Lagerkvist låter förstå att någon 

objektiv sanning eller moraliskt rättsnöre inte finns, då det endast är i sitt sammanhang som saker och 
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ting får sin särprägel och betydelse. De två protagonisterna i berättelsen – Tobias och Giovanni – 

befinner sig på banditskeppet av två helt motsatta anledningar; Tobias är ombord för att han har fått en 

tro, Giovanni är där för att han har mist en. Trots detta knyter de an till varandra och står som två 

motsatta (men kompletterande) symboler för Lagerkvists bild av den sökande och tudelade människan 

– och inte minst sig själv.  

Han formulerar även en föreställning om att det mänskliga (det humana) inte nödvändigtvis 

behöver innebära godhet och barmhärtighet, utan även det rakt motsatta; hat och intolerans. De 

djuriska liknelserna får följaktligen en ytterligare dimension – lika lite som det genuint mänskliga 

enbart rymmer de dygdiga och vackra sidorna hos människan, lika lite innehåller den djuriska 

aspekten hos henne endast de förkastliga och primitiva egenskaperna. Dessa två begrepp kan sägas 

vara motsvarande tes och antites – och tillsammans beskriver de människan som en komplicerad och 

sammansatt varelse; vilket blir resonemangets syntes. Kategoriskt arbetar Lagerkvist på detta sätt med 

teser och antiteser som tillsammans med hans symbolspråk formulerar bokens tematik och motiv - 

som främst handlar om hur människans tro kan glöda lika starkt oberoende av dess föremåls varande 

eller icke varande.  

 

Jag tycker att det vore att gå för långt att påstå att Lagerkvist medvetet använt sig av den mytiska 

metoden i romanen, men däremot finns det vissa beröringspunkter som är värda att lyfta fram och 

diskutera. Man kan säga att Lagerkvist i sin berättelse har infogat mytiska element, som i och för sig är 

väldigt centrala och allestädes närvarande, men som i den moderna läsarens ögon naturligtvis relateras 

till dennes egen samtid och livssituation. Den mytiska metoden fungerar då på ytterligare ett sätt; den 

sammanväver det förflutna med det nutida i läsarens inre och bildar där alltså en egen symbios mellan 

myten och den moderna världen. Till exempel har jag beskrivit hur Lagerkvists ”gudsmänniskor” kan 

sägas fungera som mytiska arketyper för den sökande människan, och således förmedlar dessa en 

tidlös och allmängiltig referensram som är applicerbar på människor i alla tider och kulturer (även 

sekulära och mer pragmatiskt hållna samhällen). 

I bokens andra del står en medaljong som symbol för tron. Den visar sig vara tom, men fortsätter 

trots detta att inneha stor betydelse för människorna som känner till den. Dess tomhet kan liknas med 

Guds frånvaro – trots, eller tack vare, att denna ”mottagare” inte visar sig så fortsätter ”sändaren” att 

skicka ut sin bön till den. Tron är alltså obestridlig, precis som medaljongen - vetskapen som man tar 

för given, och bilden i medaljongen, är det inte. Detta perspektiv på tron är i min tolkning den primära 

livshållning som man kan utläsa i Pilgrim på havet, och det Pär Lagerkvist själv menar med frasen 

”det meningslösas meningsfullhet”.
30
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5. Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen har varit att göra en tolkning av den centrala livshållningen i Pär Lagerkvists 

roman Pilgrim på havet. Interpretationen har genomförts med hjälp av närläsning av verket, och med 

fokus på vissa utgångspunkter som har tyckts speciellt relevanta och lämpliga för att ringa in 

andemeningen. Exempelvis har motsatspar, myter och djuriska allegorier lyfts fram som viktiga och 

frekvent använda symboliska grepp i romanen. Lagerkvist balanserar mellan att skildra det lilla i det 

stora och det stora i det lilla, och lyckas närma sig de outgrundliga metafysiska frågorna i ett stundvis 

torrt och konstaterande språk där det simplaste ibland är det mest sublima. Resultatet av analysen, och 

svaret på frågeställningen som formulerades i uppsatsen, är att man kan tolka romanens centrala motiv 

som en skildring av hur den mänskliga tron manifesterar sig, trots stundvis motsägelsefulla och 

nedslående belägg för dess betydelse i ett till synes meningslöst och obönhörligt universum. 
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