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Sammanfattning/Abstract

The main subject for this paper is to compare Eugene O’Neill’s play Long day’s journey into 

night with the Swedish playwright Lars Norén´s Och ge oss skuggorna. Norén´s play is based 

on a biographical material from O’Neill’s life; therefore I will also compare the play with two 

biographical analyses on O’Neill. For that I have chosen Doris Alexander’s Eugene O’Neill’s 

last plays: Separating art from autobiography and Stephen A Black´s Eugene O’Neill: Be-

yond Mourning and tragedy. The main question in this paper will be: what is the picture of 

Eugene O´Neill that Norén portrays in the play Och ge oss skuggorna. 

(Eugene O’Neill, Lars Norén, Long day´s journey, Och ge oss skuggorna, biography)
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1 Inledning

1:1 Några ord på vägen…

I slutet av andra akten i Lång dags färd mot natt finner man ett replikskifte mellan makarna 

Tyrone där James säger till sin hustru: ”Mary för guds skull, glöm det förflutna!” varpå hon 

svarar ”Varför skulle jag göra det? Det förflutna finns ju här, nu. Och i framtiden också. Vi 

försöker alla ljuga oss bort ifrån det, men det tillåter oss inte livet.” 

   Det har nu gått över sextiofem år sedan Eugene O´Neill skrev Long day´s journey into 

night, eller Lång dags färd mot natt som pjäsen heter i sin svenska översättning. Han 

dedicerade den till sin hustru Carlotta och gav henne ”the original script of this play of old 

sorrow, written in tears and blod” på deras tolfte bröllopsdag, den 22 juli 1941. Pjäsen bygger 

på ett självbiografiskt material och författarens önskan var att den inte skulle publiceras för än 

tjugofem år efter hans död. Hans önskan gick dock inte i uppfyllelse. Eugene O´Neill dog på 

hösten 1953 och redan 1956, den 10 februari, fick pjäsen sin urpremiär på Dramatens Stora 

scen i Stockholm. Skådespelarensemblen bestod av Inga Tidblad, Lars Hanson, Ulf Palme, 

Jarl Kulle och Catrin Westerlund. För regin stod Bengt Ekeroth. Det blev en bejublad 

uppsättning som spelades i 130 föreställningar. Minst en av dessa föreställningar sågs av en 

ung Lars Norén. Familjen Tyrones, och Eugene O´Neills, livsöden tycks ha gjort ett starkt 

intryck på den blivande store svenske dramatikern. Så till den grad att han senare kom att 

skriva en egen pjäs om ämnet. Fyrtiofem år efter urpremiären av Lång dags färd mot natt, i 

april 1991, hade Lars Noréns Och ge oss skuggorna premiär på Dramatens Lilla scen. En pjäs 

som är tänkt att gestalta författaren Eugene O´Neill under slutet av den amerikanske 

dramatikerns liv.          Och ge oss skuggorna bygger på biografiskt material från O´Neills liv och påminner strakt 

om Lång dags färd mot natt, både till form och till innehåll. Jag skulle vilja säga att Noréns 

pjäs fungerar som en uppföljare till O´Neills. Marys replik ovan: ”Det förflutna finns ju här, 

nu. Och i framtiden också.” blir i ljuset av Noréns pjäs en sorglig påminnelse om att ”den 

hemsökta familjen Tyrone” aldrig får sin vila. Minnet av deras och Eugene O´Neills tragiska 

öde väcks ännu en gång till liv genom Lars Noréns Och ge oss skuggorna.

Jag vill också kort berätta om min egen personliga relation till Lång dags färd mot natt. Få 

tillfällen har jag blivit så berörd som vid mitt första möte med O´Neills postumt utgivna pjäs. 

Beröringen kan närmast beskrivas som fysisk. Pjäsen avslutas med en monolog av Mary och 

de sista raderna lyder (i Sven Barthels översättning):
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Det var den sista vintern i skolan. Sen på våren hände det mig nånting. Jo, nu kommer jag ihåg. 

Jag blev förälskad i James Tyrone och var så lycklig en tid.

Efter att ha läst dessa rader kändes det som om jag fått ett kraftigt slag i mellangärdet, jag fick 

tårar i ögonen och var tvungen att kippa efter andan (jag vet att det låter en smula löjligt, men 

det var faktiskt så det kändes). 

   Det har varit inspirerade, men också smärtsamt, att gå in i O´Neills tragiska värld. Historien 

om hans liv, bestående av biografiska fakta men också av myter, är lätt att suggereras in i. 

Ibland har jag nästan haft svårighet att hålla distansen. Jag hoppas att mitt djupa engagemang 

för Lång dags färd mot natt ska lysa igenom på de kommande sidorna. 

1:2 Syfte, metod och material

Syftet med denna uppsats är att undersöka Lars Noréns förhållande till Eugene O´Neill. Det 

finns tydliga referenser till O´Neill i Noréns dramatik. Ett exempel är Noréns genombrottspjäs 

från början av 1980-talet, Natten är dagens mor, som trots titelns hänvisning till slutstrofen i 

Erik Stagnelius dikt Vän! I förödelsens stund, påminner till mångt och mycket om O´Neills 

postumt utgivna pjäs Lång dags färd mot natt (hädanefter kommer jag beteckna pjäsen Lång 

dags färd). Senare (som nämnts tidigare), i början av 1990-talet, skriver Norén Och ge oss 

skuggorna, en pjäs som handlar om Eugene O´Neill och hans familj i slutet av författarens liv, 

i oktober 1949.  

   Tanken är att jämföra Noréns Och ge oss skuggorna med O`Neills Lång dags färd. En 

intressant uppgift eftersom att båda pjäserna på varsitt sätt förhåller sig till Eugene O´Neills 

biografi. Lång dags färd är en (mer eller mindre) självbiografisk pjäs och Och ge oss 

skuggorna innehåller många biografiska element från Eugene O´Neills liv. Jag kommer att 

jämföra pjäserna i förhållande till varandra, framförallt innehållsmässigt men också lite 

formmässigt. Pjäserna har ett tydligt intertextuellt förhållande med varandra. Jag kommer 

också att ägna en stor del av uppsatsen till att jämföra Noréns pjäs med O´Neills biografi. 

Detta för att se på vilket sätt Norén har använt sig av biografiska fakta i sin pjäs och hur han 

med hjälp av dessa skapar en bild av Eugene O´Neill. Områden jag har valt att fokusera på i 

den biografiska jämförelsen är O´Neills äktenskap med Carlotta, hans relation till sina söner 

och O´Neill som författare under de sista åren. Jag har slutligen också valt att i ett avsnitt se 

hur Mary Tyrone spelar en viktig roll även i Noréns pjäs.  
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   Det material jag kommer att använda mig av för uppgiften är pjästexterna till Och ge oss 

skuggorna1och Lång dags färd. Vid direkta citat från O´Neills pjäs kommer jag framförallt att 

använda mig av pjäsens originalspråk, dvs Long day´s journey into night2, och bara i 

undantagsfall, då jag ser det som motiverat, använda den svenska översättningen av Sven 

Barthel3. För uppgifter om O´Neills biografi har jag valt att använda Doris Alexanders Eugene 

O´Neills last plays: Separating art from autobiography4 och Stephen A Blacks Eugene 

O´Neill: Beyond mourning and tragedy5.

   De båda biograferna Alexander och Black har helt olika utgångspunkter när det gäller att 

beskriva O´Neills liv. Det som kanske skiljer de båda författarna mest åt är uppfattningen om 

till vilken grad som Lång dags färd är att betrakta som en självbiografisk pjäs. Doris 

Alexander, som gör en analys av Long day´s journey utifrån ett biografiskt perspektiv, menar 

att de självbiografiska elementen i pjäsen är tvetydiga. Hon skriver i inledningen till sin bok: 

From the publication day of Long day’s Journey into night, books on Eugene O’Neill (up to 

Stephen A Black’s Beyond mourning and tragedy, which perhaps leans on it most heavily) have 

taken the play as a reliable source for the facts of O’Neill’s life and a guide for interpreting the 

meaning of his life.6

Alexander menar att man bör vara försiktig när man letar efter självbiografiska element i 

O´Neills senare dramatik. Hon anser att en alltför bokstavlig biografisk läsning av de senare 

pjäserna, The iceman cometh, Long day´s journey into night och A moon for the misbegotten, 

är missledande. Dessa pjäser, framförallt Lång dags färd, har bidragit till att skapa en myt 

kring O´Neills liv som kanske inte helt överensstämmer med hans verkliga person. Jag ska 

redogöra för några av orsakerna till detta längre fram. Alexanders analys av pjäserna ovan går 

helt enkelt ut på, som titeln på hennes bok antyder, att separera den senare delen av O´Neills 

författarskap från hans biografi. 

   Alexander kritiserar också Black för att vara alltför ”bokstavstroende” i läsningen av Lång 

dags färd. Black skriver å andra sidan i inledningen till sin bok att det är bland andra Doris 

Alexander, som med sin forskning från slutet av 1950-talet, har banat väg för en sådan läsning 

                                                                
1 Lars Norén, Och ge oss skuggorna, Bonniers, Stockholm, 1991.
2 Eugene O`Neill, Long day´s journey into night, Jonathan Cape Random House, London, 1966.
3 Eugene O´Neill, Lång dags färd mot natt, övers. Sven Barthel, Halldin & Biro, Stockholm, 1991.
4 Doris Alexander, Eugene O´Neill´s last plays: Separating art from autobiography, Athens: University of Geor-
gia Press, 2005.
5 Stephen A Black, Eugene O´Neill: Beyond mourning and tragedy, New Haven: Yale University Press, 1999.
6 Alexander, “Preface”, s ix.
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av verket.7 Black har anlagt en psykoanalytisk förståelse av O´Neills författarskap. Han menar 

att allt det som författaren skrev från början av 1920-talet fram till sin död, fungerade som en 

enda lång bearbetning av en sorgeprocess, som når sin klimax i och med skrivandet av Lång 

dags färd. Båda O´Neills föräldrar, James och Mary Ellen, samt hans bror James Jr (kallad 

Jamie) dog mellan 1920-1923, dvs hela författarens familj försvann inom loppet av mindre än 

tre år. Detta, tillsammans med moderns morfinberoende som O´Neill fick vetskap om i 

fjortonårsåldern, skulle alltså enligt Black, ligga till grund för större delen av hans 

författarskap.8 Blacks huvudsakliga ståndpunkt är att: ”[…]O´Neill found a way to use the 

writing of plays as a form of selfpsychoanalysis.”9

   Jag har egentligen inte tänkt att i första hand använda mig av Blacks psykoanalytiska 

tolkning av O´Neills liv, även om den naturligtvis är intressant. Huvudorsaken till att använda 

Blacks bok är att den bygger på ett mycket omfattande material, både i form av 

primärmaterial, som t ex brev och författarens arbetsdagbok, och i form av sekundärmaterial 

som t ex andra biografier av Arthur och Barbara Gelbs och Louis Sheaffer. 

   Som nämnts ovan har Alexander och Black olika åsikter om det självbiografiska stoffet i 

Lång dags färd. Alexander menar att pjäsen lika mycket är inspirerad av händelser och 

relationer från 1940 (året då pjäsen skrevs) som 1912 (året då Lång dags färd utspelas). Ett 

exempel som hon tar upp är:

In a number of instances the mature Eugene O’Neill, himself a father as he wrote, entered into 

and took over the play father, and his dearest companion and love as he wrote, his wife Carlotta, 

entered into the play mother.10

Om man utgår från att Alexanders teorier stämmer, vilket jag har valt att göra eftersom att de 

verkar rimliga, blir följden att det äktenskap som skildras i Lång dags färd är samma 

äktenskap som Norén skildrar i Och ge oss skuggorna. Jag har också i andra fall valt att 

använda Alexanders syn på hur vida Lång dags färd är att betrakta som rent självbiografisk, t 

ex det hon skriver om omständigheterna kring O´Neills födelse. En händelse som är vikig 

både i Lång dags färd och i Och ge oss skuggorna.

   När det gäller biografiska fakta som tilldrar sig tiden före och under det som Lång dags färd

utspelas (dvs tiden fram till ca 1920) använder jag mig av det material som presenteras i Doris 

                                                                
7 Black, “A word to the reader”, s xiv.
8 Ibid. s xvi.
9 Ibid. s xviii.
10 Alexander, s 4.
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Alexanders bok. För de biografiska fakta från 1940-talets senare hälft (den tid då Och ge oss

skuggorna utspelas) använder jag mig, till största del, av material som presenteras i Stephen A 

Blacks bok. 

   Jag har också medvetet valt att avgränsat arbetet till att bara fokusera på en jämförelse 

mellan Och ge oss skuggorna och Lång dags färd och kommer inte, i alla fall inte i större 

utsträckning, att beröra andra O´Neillpjäser som tas upp i Noréns pjäs (t ex Si, Iskarlen 

kommer, Den håriga apan, Klaga månde Elektra, Ett stycke poet osv).

   Till material jag använt ska också inräknas Sven Hansells uppsats ”Spegeln sprak från kant 

till kant”.11 Uppsatsens inledning har tjänat till att, ytligt, presentera tendenser i forskningen 

kring Noréns dramatik.  

   Huvudfrågorna i denna uppsats kommer alltså att bli: var går gränsen mellan fiktion och 

verklighet? Går det överhuvudtaget att få fram en objektiv bild av Eugene O´Neill genom 

Lars Noréns pjäs? Är det verkligen Eugene O´Neill som Och ge oss skuggorna handlar om?

1:3 Teori 

Eftersom att jag för arbetet med uppsatsen har tänkt använda en biografisk metod, dvs jämföra 

fiktionen i Noréns pjäs med biografiska fakta om O´Neill, har jag för teoridelen tänkt att låna 

tankegångar från historiografin. Historiografin ställer även den frågan om var gränsen går 

mellan fiktion och verklighet. Det historiska materialet om O´Neill utgör en viktig del i den 

här uppsatsen, dels i Alexanders och Blacks biografier, men också i Noréns pjäs. 

   I inledningen till historikern Alun Munslows Deconstructing history12 presenteras 

historiografin som teori och hur den ser på historieskrivandet. Grundläggande för 

historiografin är att man frikopplar en text skriven om en historisk händelse eller person (i det 

här fallet Eugene O´Neill) med den verkliga händelsen eller personen. En historisk händelse 

framställd i en text av en historiker måste alltid betraktas ha ett visst mått av narrativitet i sig. 

Munslow ställer frågan om objektivitet och subjektivitet i ett historiskt återberättande: ”can 

we historians retell the narrative as it actually happened, or do we always impose our own 

stories on the evidence of the past?”13 Subjektet, jaget, finns alltid med i skrivande, antingen 

det gäller en roman, en biografi eller en historisk text. Man bör alltså inte bortse från subjektet 

bakom texten. Egenskaper som klass, genus eller etnisk bakgrund sätter sin prägel på hur t ex 

                                                                
11 Sven Hansell, ”Spegeln sprak från kant till kant”: Konstruktion av maskulinitet i Lars Noréns dramatik, 
Högskolan Dalarna.
12 Alun Munslow, “Introduction”, Deconstructing History, Routledge, 1997.
13 Ibid. s 2. 
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en historisk händelse framställs.14 En annan viktig aspekt är hanteringen av källmaterialet. Här 

menar Munslow: 

Our historical understanding is as much the product of how we write as well as what we write, 

so that history´s so-called raw “facts” are likewise presented either wholly or in large part to us 

in a written or literary form. Even raw statistics have to be interpreted in a narrative.15

   Vid sidan av frågan om hur en biograf eller historiker använder fakta i en text kommer också 

frågor om den tillgång av fakta som finns, och hur urvalet som gjorts bland dessa ser ut. 

Slutsatsen av ovanstående blir att samma fakta om en händelse eller person kan leda till flera 

olika sanningar/narrationer. Munslow formulerar det: ”Consequently, there are many different 

stories to be told about the same events, the same past.”16 Ett bevis för detta ser vi t ex i 

meningsskiljaktigheterna mellan Alexander och Black om graden av självbiografi i Lång dags 

färd. En konsekvens av ovanstående blir att en text om en historisk händelse eller person 

egentligen säger lika mycket om personen bakom texten som om den verkliga händelsen eller 

personen.    Det skulle alltså kunna vara, och är förmodligen, så att Lars Noréns pjäs Och ge oss 

skuggorna säger lika mycket, eller mer, om honom själv som författare än vad den säger om 

Eugene O´Neill. Fokus för denna uppsats kommer dock inte att i första hand ligga på Lars 

Norén som författare, även om jag ofrånkomligt kommer att beröra ämnet, utan på den bild av 

Eugene O´Neill som framställs i hans pjäs. Hur Lars Norén genom sitt urval och sin hantering 

av biografiska fakta skapar en bild av O´Neill. Detta kommer att diskuteras i uppsatsens 

avslutande del. 

   Det bör dock poängteras att jag medvetet har dragit en skiljelinje mellan den Eugene 

O´Neill som framställs av Doris Alexander och Stephen A Black och den O´Neill som 

framställs i Noréns pjäs. Detta eftersom att den O´Neill som avbildas i Noréns pjäs i högre 

grad bör ses som en fiktiv person än den som presenteras av biograferna Alexander och 

Black. När Noréns O´Neill åsyftas skrivs bara hans rollnamn ”Eugene”, när Alexanders och 

Blacks O´Neill åsyftas skrivs antingen ”Eugene O´Neill” eller bara ”O´Neill”.  

                                                                
14 Ibid. s 10. 
15 Ibid. s 6. 
16 Ibid. s 11. 
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2 Det intertextuella sambandet mellan pjäserna

I tredje akten av Och ge oss skuggorna finns följande beskrivning till en av Eugenes repliker: 

”(Som ett eko ur Lång dags färd mot natt)”17. På det sättet kan man också se hela Lars Noréns 

pjäs om Eugene O´Neill, som ett enda långt eko från Lång dags färd. Innan jag fortsätter mitt 

resonemang om de intertextuella sambanden mellan Och ge oss skuggorna och Lång dags

färd, ska jag göra en kort beskrivning av de båda pjäserna.

2:1 Lång dags färd mot natt

Lång dags färd utspelar sig under en augustidag 1912 i familjen Tyrones sommarbostad (som 

ligger i New London, Connecticut, om man ska följa O´Neills biografi). Hela familjen,

bestående av skådespelaren James Tyrone och hans hustru Mary samt deras vuxna söner 

James Jr (Jamie) och Edmund, finns samlade i huset. Två olyckliga orsaker gör att deras dag 

slutar i djupaste tragik. Den yngste sonen, Edmund, får veta att han har fått tuberkulos. Dessu-

tom står det klart för den övriga familjen att modern, Mary, har återupptagit sitt 

morfinmissbruk. Denna dag i familjen Tyrones liv blir fylld av anklagelser, förebråelser och 

svartsjuka, men det är också en dag fylld av passion, hängivenhet och kärlek. Jamie säger till 

sin lillebror i deras uppgörelse i slutet av fjärde akten: ”[…] I love you more than I hate 

you.[…].”18 Repliken är central. Kärleken som övervinner hatet är ett starkt motiv som 

genomsyrar Lång dags färd.    Förutom familjen Tyrone finns även husan Cathleen och kokerskan Bridget i huset. 

Cathleen är den enda av de båda tjänsteflickorna som finns inskriven som en roll i pjäsen, 

medan Bridget bara omnämns i dialogen.

   Som nämnts ovan finns det straka belägg för att Lång dags färd innehåller biografiskt 

material från Eugene O´Neills eget liv. Rollfiguren Edmund är, åtminstone delvis, baserad på 

författarens egna upplevelser. Ett exempel är att O´Neill, liksom Edmund i pjäsen, drabbades 

av tuberkulos vid tjugofyra års ålder. Namnet Edmund kommer från författarens äldre bror 

som dog vid två års ålder, innan O´Neill föddes. I Lång dags färd heter den döde brodern 

Eugene.    Mary Tyrones morfinmissbruk har också en verklighetsbakgrund. Mycket pekar på att 

O´Neills mor, Mary Ellen O´Neill (kallad Ella) missbrukade morfin. Åsikterna om när hennes 

missbruk startade går dock isär. Forskare som betraktar Long day´s journey som ett osvikligt 

biografiskt dokument, som t ex Stephen A Black, menar att missbruket började så som det 

framställs av Mary Tyrone i slutet av pjäsens andra akt: 

                                                                
17 Norén, s 127. 
18 O´Neill, Long dag´s journey into night, s 146. 
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I was so healthy before Edmund was born. You remember, James. There wasn’t a nerve in my 

body. Even travelling with you season after season, with week after week of one-night stands, in 

trains without Pullmans, in dirty rooms of filthy hotels, eating bad food, bearing children in hotel 

rooms, I still kept healthy. But bearing Edmund was the last straw. I was so sick afterwards, and

that ignorant quack of a cheap hotel doctor – All he knew was I was in pain. It was easy for him 

to stop the pain.19

Mary Tyrones/Ella O´Neills morfinmissbruk skulle alltså ha startat i samband med Edmund 

Tyrones/Eugene O´Neills födelse. I Seperating art from autobiography ifrågasätter Doris 

Alexander om den bild som ges i Long day´s journey är biografiskt korrekt. Alexander menar 

att: 

There is every reason to suspect that Ella O’Neill’s addiction could have begun during her long 

illness after the death of her baby Edmund [dvs Eugene O´Neills bror] in 1885, rather than after 

Eugene’s birth in 1888. Also, there is no necessity for the doctor who prescribed it to have been 

a cheap one, as in the play. Morphine was a standard treatment for severe pain at the time.20

Alexander pekar också på andra bevis på att Ella O´Neill var relativt väl behållen efter 

Eugene O´Neills födelse. Med tanke på ett vittnesmål från barnflickan Elizabeth Murray som 

kommit ihåg att Ella vid tidpunkten efter förlossning varit ”her usual charming self, not a 

woman muddled by drugs”21, menar Alexander att det bör ifrågasättas om morfinmissbrukets 

start hör samman med O´Neills födelse. Hon pekar också på ett annat faktum som motsäger 

ett återfall i drogmissbruket efter Eugene O´Neills förlossning: ”since Ella breast-fed Eugene 

throughout his infancy (as attested in the records of Gaylord Farm [sanatoriet där O’Neill 

vårdades för tbc]), she appears to have been thought in good health at the time.”22

   Anledningen till att beskriva omständigheterna kring, och skillnaderna mellan, Mary 

Tyrones och Ella O´Neills morfinmissbruk är att personerna i både Lång dags färd och i Och 

ge oss skuggorna förhåller sig till deras missbruk. Det står under alla förhållanden klart att 

händelserna kring Mary Tyrones smärtsamma förlossning av Edmund orsakade hennes 

morfinmissbruk, men om man ska tro Alexander är inte Mary Tyrones öde detsamma som 

                                                                
19 Ibid. s 75. 
20 Doris Alexander, s 146.
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Ella O´Neills. Det gäller att hålla isär verklighet och fiktion, och som vi ska se längre fram är 

det något som Lars Norén inte har gjort i författandet av Och ge oss skuggorna.

2:2 Och ge oss skuggorna

Och ge oss skuggorna utspelar sig en oktoberdag (mer precist den 16 oktober) 1949, på 

Eugene O`Neills sextioförsta födelsedag. Han och hans hustru Carlotta befinner sig i sitt hus 

vid kusten nära Boston (i Marblehead neck). O´Neills två söner från tidigare äktenskap, 

Eugene Jr och Shane, kommer från New York för att gratulera sin far. Mötet mellan dem re-

sulterar i minnen från det förflutna. Eugene minns tillbaka på sina föräldrar och sin bror som 

varit döda i över tjugofem år, men som han aldrig lyckats försonas med. 

   Förutom Eugene, Carlotta, Eugene Jr och Shane finns även betjänten Saki och kokerskan 

Doris i huset. Likt kokerskan Bridget i Lång dags färd omnämns bara Doris. Betjänten Saki 

(eller Mr Narazaki som hans verkliga förlaga hette) finns precis som Cathleen inskriven som 

en roll i pjäsen. Dagen som Och ge oss skuggorna utspelar sig under blir, liksom i Lång dags 

färd, en dag av anklagelser och förebråelser. 

Norén har i skrivandet av Och ge oss skuggorna valt att använda samma form som O´Neill 

använde i Lång dags färd. Båda pjäserna utspelar sig under en enda dag och består av fyra 

akter. Alla fyra akterna utspelar sig, likt Lång dags färd, i ett och samma rum; i Eugene och 

Carlottas vardagsrum i deras hus vid kusten. Antalet personer i pjäsen överensstämmer med 

antalet i O´Neills pjäs: fyra familjemedlemmar (ett äldre gift par och två söner) och en betjänt. 

Signifikant för de båda pjäserna är också att handlingen inte skapas genom några omvälvande 

yttre omständigheter. Handlingen skapas istället av de enskilda individerna, dels genom deras 

förhållande till sina minnen, dels genom deras förhållande till varandra. Ett dramatiskt 

berättade som inte är helt olikt Zolas naturalism. 

   Norén har också tagit fasta på, och överfört, den dramatiska tonen i dialogen, som finns i 

Lång dags färd. Liksom O´Neills pjäs handlar Och ge oss skuggorna om en konstnärsfamilj, 

Carlotta är skådespelerska och Eugene är författare. Referenser till annan litteratur 

förekommer i båda pjäserna. I Lång dags färd där fadern, James Tyrone, och äldste sonen, 

Jamie, är skådespelare och yngste sonen Edmund har författarplaner citeras bl a Shakespeare, 

Oscar Wilde, Kipling och Nietzsche. I Och ge oss skuggorna citeras det mestadels från 

Eugene O´Neills pjäser, t ex Klaga månde Elektra. Baudelaires prosadikt Berusa er återfinns i 
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både Lång dags färd och i Och ge oss skuggorna. Den reciteras av Edmund i O´Neills pjäs 

och av Eugene i Noréns:

Var ständigt berusade. Intet annat är av vikt. Om ni inte vill känna Tidens förfärliga ok ligga 

tungt på era skuldror och trycka er till jorden, så var oavlåtligt berusade. Berusade av vad?23

Raderna ovan får helt olika innebörd i de båda pjäserna. När Edmund, som är en ung man, 

läser dikten får den en romantisk ton. Berusningen framstår som något spännande och 

äventyrligt. När den äldre Eugene läser dikten får den en mer desillusionerad ton. Han är en 

man som känner ”tidens ok” på sina axlar. Norén har också använt samma översättning av 

dikten som finns i Sven Barthels översättning av Lång dags färd (där lyriköversättningarna är 

gjorda av Karl Ragnar Gierow).  

   Det som skiljer Lång dags färd och Och ge oss skuggorna åt är det grova språket i Noréns 

pjäs. Ord som ”fitta” och ”hora” och andra grova svordomar är ständigt återkommande. 

   Förutom de yttre formmässiga likheterna med O´Neills pjäs, finns det dessutom i tredje 

akten av Noréns pjäs ett direkt citat hämtat från Lång dags färd. I en av Eugenes repliker, när 

han berättar för Eugene Jr om sin outgivna pjäs, står följande:

Idiot… Din sentimentala idiot (ur minnet) ”Vad var det som var så märkvärdigt med det där 

första mötet mellan en liten romantisk dumbom – och en skolflicksidol? Du var mycket 

lyckligare innan du visste att han existerade, när du gick i klosterskolan. […]24

Citatet har Norén hämtat från en av Marys repliker i tredje akten av Lång dags färd. Bortsett 

från tankesträcket mellan ”dumbom” och ”och” och kommatecknet mellan ”existerade” och 

”när” stämmer Marys citerade replik helt överens med Sven Barthels översättning av pjäsen.25

Det var också Sven Barthels översättningen som användes i Bengt Ekerots klassiska 

uppsättning från 1956 (den uppsättning som Norén såg i sin ungdom). Anledningen till att 

Norén har placerat in tankesträcket och kommat skulle kunna vara för att markera pauser i 

repliken. När Eugene citerar repliken ur Lång dags färd gör han det, som det står i parentesen 

”ur minnet”. Pauserna uppstår genom letande i minnet efter replikens fortsättning. 

   Som nämndes ovan förhåller sig personerna i Och ge oss skuggorna, liksom personer i Lång 

dags färd, till Ella O´Neills/Mary Tyrones morfinmissbruk och omständigheterna kring detta. 

                                                                
23 Norén, s 168 och O´Neill, Lång dags färd mot natt, s 142.
24 Norén, s 163. 
25 O´Neill, Lång dags färd mot natt, s 115. 
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I början av första akten i Noréns pjäs beskriver Carlotta Eugenes födelse, i samband med att 

han har berättat om sitt barndomshem:

Jag blir så trött av att höra dig. […] Jag har skrivit ren pjäsen tre gånger, så jag vet vad den 

handlar om! Jag har hört det tusen gånger, hela historien – om vilken förbannad förlossning hon 

hade! […] Och hon födde Eugene O´Neill… […] och doktorn din pappa hittade på någon bar 

kom upp och rökte på en stor cigarr, och han tvättade sig inte ens om händerna. […] Jag vet att 

det tog lång tid för henne att återhämta sig och att hon fick morfin för att lindra sina besvär 

[…].26

Jämför man denna beskrivning av Eugenes födelse med det som refererats från Doris 

Alexanders bok ovan, verkar den snarare stämma bättre överens med Edmund Tyrones än 

med Eugene O´Neills. Norén har valt att i sin pjäs spinna vidare på det som skildras i Lång

dags färd, snarare än att försöka skildra händelserna runt Eugene O´Neills verkliga födelse. 

Orsaken är svår att veta. Antingen har Norén utgått från att O´Neills pjäs kan betraktas som 

ett biografiskt dokument och därmed trott att Edmund Tyrones öde är detsamma som Eugene 

O´Neills. Eller också har Norén känt till faran med att betrakta Lång dags färd som en otvive-

laktig källa för biografiska element från O´Neills liv, men ändå använt Mary Tyrones 

beskrivning av sin sista förlossning, eftersom att den ger en dramatisk nerv åt dramat. 

Egentligen spelar orsaken ingen roll, effekten blir densamma. Den fiktion som O´Neill ska-

pade i Lång dags färd lever vidare genom Noréns Och ge oss skuggorna. Lars Norén har med 

andra ord gjort en uppföljare till O´Neills pjäs. 

   Enligt Doris Alexander bör Carlotta, Eugene O´Neills sista hustru, få skulden för att Lång

dags färd har betraktats som självbiografisk. Carlotta var den som fick makt att styra över 

framtiden för O´Neills kvarlåtenskap efter hans död. När pjästexten skulle tryckas i bokform 

menade hon att O´Neills vilja var att det skulle finnas bifogat en inskription som berättade att 

pjäsen var dedicerad till henne. Alexander skriver: 

Actually, O’Neill wrote her various inscriptions to various manuscripts of the play – all of them 

love letters of gratitude – and she selected for Long day’s journey a particularly flattering one, 

which she declared he had insisted had to be published with the play.27    

                                                                
26 Norén, s 15. 
27 Alexander, s 153. 
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Alexander menar alltså att om inte Carlotta hade placerat in dedikationen till sig själv i 

pjäsens början hade hon besparat en massa missförstånd om pjäsen egentliga innehåll. Visst 

innehåller pjäsen självbiografiska element från författarens liv, men inte uteslutande, anser 

hon. 

3 Biografisk jämförelse

3:1 Det stormiga äktenskapet med Carlotta

Att göra en dramatisering av äktenskapet mellan Eugene och Carlotta O´Neill är tacksamt. 

Under framförallt de sista åren kantades deras liv tillsammans av häftiga bråk och 

vredesutbrott. Precis i slutet av första akten i Och ge oss skuggorna, i samband med att paret 

O´Neill är mitt uppe i ett bittert gräl om det förflutna, och betjänten Saki kommer in i rummet 

för att berätta att Eugene Jr och Shane just anlänt, har Norén skrivit i en scenanvisning: 

(Eugene och Carlotta ser en kort stund ut som två mördare, vars offer fortfarande ligger framför 

dem, när polisen kommer på besök. Han befinner sig på ena sidan av rummet, ser skrämd ut, 

och hon står mörk och stirrande i den andra ändan […])28

Faktum är att beskrivningen ovan har en verklig motsvarighet, men det var inte parets betjänt 

som blev vittne till händelsen, utan en av deras vänner, Elinor Smith. Hon hade vid ett 

oannonserat besök överraskat paret O´Neill mitt under ett bråk. Hennes vittnesmål finns 

citerat i Stephen A Blacks bok och lyder:

The O´Neills were apparently in the midst of a terrible fight. […] they looked like “two murder-

ers, with the body still on premises, who were being visited by the police. He was at one end of 

the porch looking fearful, and she was at the other end glowering.[…]”29

Norén har tagit Elinor Smiths vittnesmål och placerat in i sin pjäs. Han har översatt Smiths 

berättelse ordagrant, förutom det att han förflyttat situationen från verandan in till O´Neills 

vardagsrum. 

   Det verkar, som sagt, inte som att förhållandet mellan makarna O´Neill förflöt helt 

friktionsfritt. Ett annat exempel på en tragisk händelse, som Lars Norén har hämtat från 

                                                                
28 Norén, s 51. 
29 Black, s 498. 
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O´Neills sista äktenskap och placerat in i sin pjäs, är den som beskrivs i replikväxlingen 

mellan Eugene och Carlotta i början av första akten:

Eugene

När jag låg på Salem Hospital, för att du försökte ha ihjäl mig.

Carlotta

[…] Jag kan inte hjälpa att du är så gammal att du ramlar i snön när du går ut mitt i natten… som 

en senil gammal gubbe. Det är inte mitt fel!

Eugene

[…] Du öppnade inte dörren. Du öppnade inte dörren. Jag kunde ha frusit ihjäl. […] Jag kunde 

ha dött!30

Händelsen som replikskiftet refererar till inträffade egentligen några år efter den tidpunkt som 

Noréns pjäs ska utspela sig, i februari 1951. Black skriver i sin bok om den olyckligsaliga 

natten:

On the night of February 5, 1951, escaping a fight, O’Neill fled outside into the snow, without a 

coat or the cane he used to help his balance. […] O’Neill fell and broke his right leg at the knee. 

Fearing that he would freeze to death, O’Neill called out, and later he told Saxe [Commins, en 

av hans närmaste och äldsta vänner] that Carlotta appeared at the door when he had called, 

looked down on him, and said: “How the mighty have fallen! The master is lying down. Now 

where is all your greatness?” She then closed the door, leaving him in the snow, and shortly after 

he blacked out […]31

Norén har även satt in ”den verkliga” Carlottas grymma uttalade från februarinatten i några av 

hennes repliker i tredje akten. Vid ett tillfälle då Eugene inte längre kan styra sina ben och 

faller framstupa ner på golvet, säger Carlotta: ”Se, hur de mäktiga falla! (skrattar) Se hur de 

mäktiga falla! […] Var är din storhet nu, lille man?”32

   Att döma av ovan tagna exempel ur Eugene O´Neills biografi talar mycket för att 

äktenskapet med Carlotta var hetsigt och konfliktfyllt. Lars Norén har i sin pjäs tydligt låtit 

sig inspireras av August Strindbergs äktenskapsdramer. Förhållandet mellan Eugene och 

Carlotta, som Norén framställer det, liknar mycket äktenskapet mellan Edgar och Alice i 

                                                                
30 Norén, s 17.
31 Black, s 500f. 
32 Norén, s 147. 
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Dödsdansen. Deras sätt att verbalt, och fysiskt, plåga livet ur varandra finns även i Noréns 

bild av O´Neills sista äktenskap. En annan tydlig referens till Strindberg finns i slutet av 

fjärde akten. I en scenanvisning står det att Eugene ”kastar ett glas mot Carlotta”, varpå hon 

säger till honom: ”Om du gör så där en gång till säger jag till Saki att han kommer in och 

binder dig och sedan ringer vi till John Snow och får dig omhändertagen igen.”33 Situationen 

är som hämtad ur Fadren då Ryttmästarn, i slutet av andra akten, kastar den brinnande lampan 

mot Laura. Gemensamt för de båda männen är att de handlar i desperation, deras ord har tagit 

slut och det enda som finns kvar att göra är att ta till våld. Det spelar ingen roll om det är en 

lampa eller ett glas de kastar, handlingen görs för att tysta kvinnan. Visserligen blir 

konsekvenserna för Ryttmästarn värre än för Eugene, men situationerna är ändå jämförbara 

med varandra. Carlotta hotar Eugene med det som Laura faktiskt gör; att få mannen 

omyndigförklarad och omhändertagen av läkare. Även Black drar paralleller mellan O´Neills 

äktenskapliga situation och Strindberg: ”Strindberg […] would have understood domestic 

warfare in which all passion, intimacy, and intensity expressed themselves in acts of cruelty 

instead of affection.”34

   Alla händelser som rör makarna O´Neills liv, som framställs och som det berättas om, i Och

ge oss skuggorna tycks ha, åtminstone någon form av, verklig motsvarighet, som exemplen 

visar ovan. Det finns egentligen bara ett undantag som inte tycks stämma överens med 

verkligheten: Eugenes bisexualitet. I slutet av sista akten berättar Carlotta för Eugene Jr och 

Shane om en händelse som hon säger har inträffat något år tidigare:

Carlotta

[…] Ja, pojkar vet ni varför vi separerade en tid, er pappa och jag, innan vi flyttade hit till det 

här lilla söta huset vi kusten. […]

Carlotta

Det berodde på att jag råkade komma hem när han uppenbarligen inte väntade mig, och vad tror 

ni att han höll på med… i sängen där, i våningen i New York? Jo – jag fann er pappa i sängen 

med en av våra äldsta bekanta – en redaktör…35

Eugene förnekar händelsen och säger att det är lögn. Varken Doris Alexander eller Stephen A 

Black nämner något om att Eugene O´Neill skulle ha varit bisexuell. Det finns däremot i 

Blacks bok antydningar om att Carlotta skulle ha haft sexuella relationer med andra kvinnor, 

                                                                
33 Ibid. s 211. 
34 Black, s 482. 
35 Norén, s 211. 
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både före och under äktenskapet med O´Neill. Vid ett tillfälle när paret bodde i Tao House, ett 

hus nära San Fransisco, fann Eugene O´Neill sin hustru tillsammans med hennes massös i en 

väldigt intim situation. Carlotta lyckades dock övertyga sin make om att han hade 

missuppfattat det han såg, men som Black skriver: ”relations between the O´Neills were never 

again the same.”36 I Och ge oss skuggorna nämner Carlotta händelsen i Tao House för 

betjänten Saki, i början av fjärde akten:” […] En gång fick han för sig att jag hade en affär 

med en annan kvinna, som kom och gav massage. (paus) Han har sån sjuk fantasi […].”37

Förutom händelsen i Tao House skriver Black om O´Neills vetskap om Carlottas tidigare liv, 

innan deras äktenskap: 

O’Neill could not have been unaware of rumors, widespread among show people in the 1920s, 

that Carlotta preferred women to men sexually; and undoubtedly he understood the implications 

of Carlotta’s being Elizabeth Marbury´s special friend when he met her in Maine 1926.38

Mycket pekar alltså mot att det var Carlotta och inte Eugene O´Neill som skulle ha haft 

sexuella relationer med andra av sitt eget kön. Den fråga som infinner sig är: varför har Lars 

Norén valt att antyda ett bisexuellt begär hos Eugene O´Neill? Eugenes häftiga förnekande 

bekräftar snarare än dementerar Carlottas anklagelser om hans otrohet. En tolkning kanske 

finns att finna i Noréns övriga dramatik. I uppsatsen ”Spegeln brast från kant till kant.”: 

Konstruktion av maskulinitet i Lars Noréns dramatik skriver Sven Hansell att” bisexualiteten 

är ett tema från första början i det dramatiska författarskapet. […] I praktiskt taget alla dramer 

skriver han in en homo- och/eller bisexuell rollkaraktär som fungerar som en katalysator.”39

Homo- och bisexualitet är alltså ett återkommande tema i Noréns pjäser. Anledningen till att 

framställa Eugene som bisexuell skulle kunna vara att Norén vill identifiera sig med sin bild 

av Eugene O´Neill. Norén förklarar orsaken till att Eugene och Carlotta inte har sex med 

varandra längre, vid den tidpunkt då pjäsen utspelas, med att Eugene egentligen föredrar män 

framför kvinnor. Avsaknaden av sexuellt umgänge ligger till grund för Carlottas frustration i 

Och ge oss skuggorna och framstår också som en av de stora underliggande konflikterna paret 

emellan. Carlottas frustration visas inte minst i början av fjärde akten då hon försöker förföra 

betjänten Saki. ”Den verkliga” Carlotta brukade säga att Eugene O´Neill hade varit impotent 

                                                                
36 Black, s 473. 
37 Norén, s 186.
38 Black, s 473.
39 Sven Hansell, s 4.  
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sedan 1943. Impotensen orsakades förmodligen av den Parkinsonliknade sjukdom som 

O´Neill led av (sjukdomen kommer att beskrivas längre fram).40

   Den verkliga anledningen till separationen mellan paret (som Carlotta talar om i repliken 

ovan), som skedde före deras flytt till huset vid Marblehead neck (där Noréns pjäs utspelar 

sig), orsakades vid ett häftigt gräl då Carlotta tagit ett fotografi, föreställande O´Neill och 

hans mor, taget när han var barn, och rivit sönder det. Samtidigt som hon gjorde detta skrek 

hon ”Your mother was a whore”. O´Neill slog till henne och hon packade lite kläder och 

försvann.41 Norén har använt delar av händelsen som orsakade separationen i sin pjäs. Carlotta 

säger vid flertalet tillfällen att Eugenes mor var en hora. Dessutom finns det en scenanvisning 

som beskriver ett fotografi på Eugene ”när han som baby sitter på sin mammas skuldror – ett 

fotografi som Carlotta kommer att förstöra i sista akten, när de är ensamma igen […]”42

3:2 Sönerna

Av O´Neills tre barn Eugene Jr, Shane och Oona, är det bara de två sönerna som finns med 

som roller i Och ge oss skuggorna. Som det framställs i pjäsen, och som det beskrivs om 

verklighetens O´Neill, var relationen mellan Eugene och hans dotter spänd. Efter det att 

dottern Oona i artonårsåldern gifte sig med den betydligt äldre skådespelaren Charlie Chaplin, 

som bara var sex månader yngre än O´Neill själv, bröts kontakten nästa fullkomligt mellan 

fadern och dottern.43 Charlie Chaplin och Oona O´Neill förblev gifta från 1943 fram till 

Chaplins död 1977. Paret fick åtta barn tillsammans. 

   Om biograferna framhäver att Oona levde ett ganska stabilt och lyckligt liv, visar mycket på 

att sönerna Eugene Jr och Shane levde ett desto mer tragiskt. Eugene O´Neill Jr, som hade 

haft en lovande litteraturvetenskaplig karriär inom den akademiska världen (han fullgjorde sin 

doktorsexamen 1936 och började arbeta på ”the Yale classics faculty”44), begick självmord 

fyrtio år gammal, i september 1950, d v s nästan exakt ett år efter den dag då Och ge oss 

skuggorna skall utspela sig. Norén visar bilden av Eugene Jr som en man som redan bestämt 

sig för att begå självmord. I tredje akten, under samtalet med brodern Shane, säger han:

[…] Jag ska dö innan jag fyller fyrtio.

                                                                
40 Black, s 473 f. 
41 Ibid. s 494 f. 
42 Norén, s 30. 
43 Black, s 459.
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Shane

När fyller du fyrtio?

Eugene Jr 

Om en månad. Och då skall jag lämna den här planeten på tjusigt sätt. 

Shane

Skall du? Hurdå?

Eugene Jr

På ett klassiskt sätt… roman fashion… 45

Bortsätt från tidpunkten, som enligt Eugene Jr i pjäsen skulle bli i november 1949, stämmer 

den bild som Norén målar upp av O´Neills äldste sons självmord mycket väl med 

verkligheten. Black skriver om självmordet: 

On September 25, 1950, Eugene Jr., whose tempestuous life had spun further and further out of 

control, killed himself at his cottage at Woodstock. A classicist to the end, he had chosen the 

Roman way, filling a tub with warm water and then slitting the arteries in his left wrist and ankle 

with a straight razor.46                            

När man vet att O´Neills son verkligen tog sitt liv, får Eugene Jr´s ord i pjäsen en helt annan 

trovärdighet. Han uttalar inte bara tomma ord, utan sätter handlingar i verket.  

   Vad gäller Shane, Eugene O´Neills yngre son, var han, liksom det framställs i pjäsen, en 

ohjälplig narkoman. Han var beroende av heroin och även han, liksom sin äldre bror, försökte 

vid ett par tillfällen att ta livet av sig. Som det beskrivs i pjäsen hittades Shane O´Neill vid 

minst två tillfällen medvetslös i sin lägenhet med gasen till spisen påsatt.47

   Shanes drogberoende får också en påminnande funktion i pjäsen. Eugene kommer ihåg sin 

mor och hennes morfinmissbruk. Eugene säger till Shane under deras samtal i tredje akten: 

”[…] När jag tänker på hur hon [modern] kämpade emot det där jävla slaveriet i tjugofem år 

och hur jag har arbetat för att slippa tänka på det [min kurs.]… och så får jag en son som är 

så rutten att han börjar använda morfin eller vad fan det nu är […].”48 Det verkar alltså som att 

Shane påminner Eugene om någonting som han har lagt ner stor möda på att förtränga. Jag 

kommer att gå in närmare på Eugenes minnen av sin mor längre fram i uppsatsen, under 

avsnittet ”Mary Tyrone lever vidare”. 

                                                                                                                                                        
44 Black, s 429.
45 Norén, s 153. 
46 Black, s 499. 
47 Ibid. s 484. 
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   En annan händelse i Shane O´Neills liv, som Lars Norén har använt i Och ge oss skuggorna,

är hans sons död. Shane och hans hustru Cathy hade en son, Eugene III, som dog i plötslig 

spädbarnsdöd. Enligt läkaren som fyllde i dödsrapporten fanns det vissa tecken som tydde på 

misskötsel, men inget som kunde bindas till själva dödsorsaken.49 När Shane och Eugene talar 

om sonens död kommer påminnelsen om Edmund (kallad Eugene i Lång dags färd), brodern 

som dog innan Eugene föddes: 

Shane

[…] Träffade du Eugene?

Eugene

Eugene?

Shane

Ja. (Paus.) Pojken. Han som dog. Det gick så fort. Han somnade bara in. Tyst och stilla. Vi hade 

fått en lägenhet i New York. Det var sommaren före Spithead […].50

Den döde pojken blir ytterligare ett minne som för Eugene tillbaka till sin barndom och 

uppväxt. I Lång dags färd är den döde pojken Eugene ett av de minnen som väcks i Mary 

Tyrone under hennes morfinrus. 

   Frågan ”Träffade du Eugene?” kan både associeras med Shane son och med brodern i Lång 

dags färd. De döda pojkarna, båda vid namn ”Eugene”, gör att Lång dags färd och Och ge oss 

skuggorna tangerar varandra. Jag upplevde en förvirring när jag läste replikskiftet ovan första 

gången (utan att känna till historien om Shane O´Neills son). Vem är pojken som Shane syftar 

på? Ända fram till det att Shane säger ”vi hade fått en lägenhet i New York”, var jag 

övertygad om att han syftade på paret Tyrones döde son i Lång dags färd. 

   En annan intressant sak att rikta uppmärksamhet mot i samband med Eugenes söner är det 

som Doris Alexander tar upp i sin biografiska analys av Long day´s journey. Hon menar att 

relationen mellan sönerna och fadern i Lång dags färd lika mycket bygger på Eugene 

O´Neills förhållande till sina söner, som James O´Neills förhållande till sina. Ett exempel som 

hon tar upp är Eugene O´Neills relation till sonen Shane under skrivande av Lång dags färd i 

början av 40-talet. Hon skriver: 

                                                                                                                                                        
48 Norén, s 172.
49 Black, s 485. 
50 Norén, s 178.
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[…] he [O´Neill] put his adult self to 1940 into his representation of his father as James Tyrone 

in the play. At the time Eugene was writing it, he had reached a crisis of exasperation with his 

son by Agnes [O´Neills andra hustru], Shane O´Neill. All his own pain and disillusionment as 

the father of a bitterly disappointing child went into his representation of James Tyrone’s frustra-

tion of hopes for his son Jamie.51

Ovanstående visar alltså att relationen mellan fadern och sönerna som O´Neill skildrar i Lång

dags färd, till viss del bygger på samma relation som Norén skildrar i Och ge oss skuggorna. 

Ett exempel finns i en replikväxling mellan Eugene Jr och Eugene i tredje akten:

Eugene Jr

Jag är pank.

Eugene

(Som ett eko från Lång dags färd mot natt:) Du har alltid varit pank, och du kommer att alltid att 

[sic!] vara pank. […]52

Det replikskifte från Lång dags färd som Norén syftar på när han skriver ”som ett eko” finns i 

andra scenen i andra akten. Edmund säger till sin far att han är pank och vill låna pengar till 

spårvagnsbiljett, varpå Tyrone svarar: ”[…] Du kommer aldrig vara annat än pank, så länge 

du inte har lärt dej värdet av – […]”53 Ekot från Lång dags färd, som utspelar sig 1912, 

studsar tillbaka till 1940-talet. Det visar sig att Eugene O´Neill kände samma oro för 

sönernas, framförallt Shanes, inställning till pengar som James Tyrone gör för sina. Doris 

Alexander visar exempel på Shane O´Neills oförstående ifråga om pengars värde: 

All of Eugene’s letters to Shane in these years before the writing of Long day’s journey into 

night urge him to “dig down and get to work”. But work was the last thing Shane wanted to do. 

Instead, he wrote his father in the depths of the great depression of the 1930s asking him for 

$400to buy an outboard motorboat.54

En annan beskrivning av Shanes liv och leverne ger Stephen A Black: ”He [Shane] seems 

seldom to have had work, even in a time of almost full employment, and he lived on whatever 

food and lodging friends gave him and whatever funds his mother and father sent him through 

                                                                
51 Alexander, s 85. 
52 Norén, s 127.
53 O´Neill, Lång dags färd mot natt, s 97. 
54 Alexander, s 86. 
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their lawyers, most of which must have gone for drugs and booze.”55 Eugene O´Neills yngste 

sons inställning till arbete och pengar verkar stämma väl överens med den bild som Norén ger 

av Shane i Och ge oss skuggorna. 

   För att återgå till äldste sonen, Eugene Jr, är det viktigt att komma ihåg att den negativa 

beskrivningen av honom i början Noréns pjäs kommer från Carlotta. Hon färgar bilden av 

honom bl a genom repliken: ”Jag ogillar hela karln, hans ölmage, hans pipskägg som han 

anlagt som resultat av något vad och framförallt hans västervridna åsikter[…].”56 Mycket 

pekar på att även verklighetens Carlotta ogillade Eugene O´Neill Jr av samma orsaker som 

Norén beskriver ovan. Men om förhållandet mellan Carlotta och Eugene O´Neill Jr var spänt, 

var förhållande desto bättre mellan far och son, vilket inte visas i Noréns pjäs. Förtroendet för 

sonen var så stort att O´Neill, liksom Eugene gör i pjäsen, lät honom läsa Long day´s journey

innan den publicerades. Året som Eugene O´Neill Jr först läste pjäsen var dock inte 1949 utan 

vid ett besök (i Tao House) i september 1941, d v s när den var nästan helt nyskriven.57 Efter 

sonens besök skrev O´Neill i sin arbetsdagbok ”A son who is also a friend! – I hate to see him 

leave.”58

   Omdömet som Eugene Jr ger Lång dags färd i Och ge oss skuggorna kan tolkas som att det 

kommer direkt från Lars Norén själv. Att Norén går in i Eugenes äldste son och säger: 

[…] Det är ju jag. Det är som om det var jag själv, som om det var mig du skrev om – fast jag 

inte hade nån mamma som var narkoman. Men ändå… det är mitt liv, pappa, mina tankar, mina 

känslor. Hur konstigt det än låter.[…]59

Anledning till min tolkning av att Norén inkarnerar sig i Eugene Jr i repliken ovan, är att jag 

själv känner likadant när jag läser Lång dags färd (genom sig själv känner man andra, heter 

det ju.) I Eugene O´Neills arbetsdagbok finns en anteckning som säger att Eugene Jr var 

”Greatly moved” av Long day´s journey och att det ”pleases me [O´Neill] a lot”.60

Förmodligen var inte relationen mellan Eugene O´Neill och hans äldste son lika spänd i 

verkligheten som Norén låter påskina i sin pjäs. 

   

                                                                
55 Black, s 484. 
56 Norén, s 24. 
57 Black, s 454. 
58 Ibid. 
59 Norén, s 199f. 
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3:3 Den olycklige döende författaren

Eugene O´Neills liv är på många sätt en sorglig historia, fylld av sjukdom och depression. I 

Och ge oss skuggorna framställer Lars Norén Eugene som en man märkt sjukdom. Författaren 

led också i verkligheten av en oidentifierbar nervsjukdom, inte helt olik Parkinsons sjuka. 

Syntomen visade sig som okontrollerade skakningar. Stephen A Black beskriver O´Neills 

skakningar just när de börjar tillta: 

The tremor began to worsen in 1934-1935, and it would grow much more severe over the next 

years, to the point that O’Neill would be repeatedly misdiagnosed as suffering from Parkinson 

disease. The autopsy eventually made clear that the degeneration in O’Neill’s brain in no way 

resembled that typical for sufferers of Parkinson’s. Furthermore, O’Neill’s tremor worked in a 

opposite way of the Parkinson’s tremor (which is lessens as one tries to do something); his in-

creased as he tried to perform any action.61  

Norén har han tagit fasta på O´Neills skakningar och skriver i en scenanvisning i första akten 

om Eugenes sjukdom: ”Till skillnad från människor som har Parkinsons sjuka darrar inte 

O´Neill när han är passiv.”62 Eugenes skakningar visar sig mest påtagligt i pjäsen, liksom för 

O´Neill i verkligheten, vid de tillfällen som han försöker tända cigaretter. 

   Skakningarnas tilltagande hade under åren gjort O´Neill helt oförmögen att arbeta. Den 

olycklige författaren som inte kan skriva blir också ett strakt tema i Och ge oss skuggorna och 

blir där, liksom i paret O´Neills verkliga liv, ytterligare en orsak till deras osämja. Under sista 

åren av deras samliv, blev relationen mellan paret mycket spändare än vad den varit tidigare. 

Black menar att det faktum att O´Neills arbete som författare var över, kan ses som en 

huvudorsak till parets konfliktfyllda tillvaro: ”the center – almost the whole – of their life 

together had been their absolute devotion to Eugene´s creative work.”63 Utan O´Neills arbete, 

som deras gemensamma liv kretsat kring, kvarstod bara känslor av tomhet och meningslöst. 

Det enda som återstod i parets samliv var att plåga livet ur varandra, bl a på de sätt som 

beskrivits i avsnittet om O´Neills äktenskap.

   Norén tycks också ha tagit fasta på parets centrering kring O´Neills författarskap och 

framställt Eugenes arbete, hans pjäser, som om de vore de barn som paret aldrig fick. I fjärde 

akten finner man följande replikväxlig om pjäsen Lång dags färd: 
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Carlotta

[…] Det är vår pjäs, det är vårt barn.

Eugene 

Det är min pjäs.

Carlotta

Jag har burit den som ett barn – genom alla mörka nätter och dagar… jag har hjälpt honom att 

förlossa hans största verk, och jag fick det som en gåva. Det står i dedikationen att det är en 

tribut till min kärlek och ömhet. På vår bröllopsdag 1941.64

Om man läser det som finns skrivet om Doris Alexanders forskning ovan (på sidan 11), finner 

man att Carlottas replik inte överensstämmer med verkligheten, eftersom att dedikationen i 

pjäsens början inte bifogades för än pjäsen gick i tryck, d v s efter O´Neills död. Detta är 

alltså ett ytterligare bevis på att fiktion och verklighet går isär i Noréns pjäs. 

   Kontexten som Norén har skapat kring Eugenes författarskap är vikig för Och ge oss

skuggorna. När Norén gör sitt porträtt av Eugene O´Neill gör han honom till en döende och 

bortglömd dramatiker. O´Neills dramatik har försvunnit från scenerna och förflyttas till 

universiteten, som Carlotta uttrycker det i första akten, och fram träder en ny våg av 

Amerikanska dramatiker och pjäser som Arthur Miller med En handelsresandes död och 

Tennessee Williams med Linje Lusta, som nu skördar framgångar på Broadway. Dessa pjäser 

framställs i konstrast till Eugene O´Neills egen pjäs Si, iskarlen kommer (The Iceman cometh) 

som några år tidigare hade blivit ett smärre fiasko på Broadway, såväl som i pjäsen som i 

verkligheten. Eugene ser med bitterhet tillbaka på sitt författarskap, i tredje akten beskriver 

han sin syn på sina pjäser och sitt arbete för Eugene Jr: 

[…] Jag har suttit vid skrivbordet sedan 1912, nästan varenda dag i trettio år, också när jag varit 

sjuk och trött. Vad har det tjänat till. Vad har alla förbannade ansträngningar och förhoppningar 

tjänat till. Ingenting! […] Jag ser bara misslyckanden och kompromisser bakom mig. Mina 

pjäser är som utgångna skor, en hög av femtio-sextio tusen pappersblad […].65

Bitterheten som Eugene känner inför sina pjäser förklarar också varför han i slutet av tredje 

akten av Och ge oss skuggorna bränner upp det som han kallar Cyklen (”the Cycle”). The 

Cycle var ett enormt pjäsprojekt som Eugene O´Neill började arbeta med i mitten av 30-talet 

                                                                
64 Norén, s 198. 
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(1934-39). I Blacks bok finns omfattningen av pjäsprojektet beskrivet: ”the Cycle […] was to 

give a psychological and economic account of American life. In its most extended form, he 

projected it to begin in 1755 and end in 1932.”66 O´Neill förstörde sedan huvuddelen av 

materialet till the Cycle i mitten av 40-talet (1944), i samband med att han förstod att hans 

dagar som författare var räknade p g a sjukdomen. Den lilla del av materialet som fanns kvar 

efter 1944, förstörde O´Neill under vintern 1952-53, alldeles i slutet av sitt liv. Det finns alltså 

inget som pekar på att O´Neill skulle ha förstört the Cycle under åren som han och Carlotta 

bodde i huset i Marblehead Neck, där Och ge oss skuggorna utspelas. 

   Efter många turer och konflikter makarna emellan, i början på 50-talet, såldes huset i 

Marblehead Neck och paret O´Neill bosatte sig på ett hotell i Boston, the Shelton. I början av 

första akten säger Eugene: ”Jag är född på ett jävla hotellrum. […] Och jag kommer att död 

på ett jävla hotellrum också.”67 Dessa ord lär den verklige O´Neill ha yttrat på sin dödsbädd, 

hösten 1953. Black återberättar det som Carlotta lär ha sagt i efterhand om händelsen: 

”O´Neill `suddenly struggled up to half-sitting position and staring wildly around the room, 

cried `I knew it, I knew it. Born in a goddam hotelroom and dying in a goddam hotelroom.´”68

Det är svårt att avgöra sanningshalten i Carlottas berättelse, men uttalandet har blivit smått 

legendariskt och förstärker på sätt och vis myten om Eugene O´Neill som den ständigt rotlöse 

olycklige mannen som aldrig lyckades känna sig hemma någonstans. Eller som Edmund säger 

i färde akten av Long day´s journey: 

It was a great mistake, my being born a man, I would have been much more successful as a sea-

gull or a fish. As it is, I will always be stranger who never feels at home, who does not really 

want and is not really wanted, who can never belong, who must always be a little in love with 

death.69

Eugene O’Neill dog den 27 november och begravdes på Forest Hill Cemetery den 1 december 

1953 under en privat ceremoni med bara några få närvarande.70

                                                                
66 Black, s 394. 
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69 O´Neill, Long day´s journey into night, s 135. 
70 Black, s 505.
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4 Mary Tyrone lever vidare 

Eugenes mor har stor betydelse för handlingen i Och ge oss skuggorna. Hon finns inte med 

som en egen roll i pjäsen, men det talas om henne vid en mängd tillfällen. Det finns en viktig 

fråga som bör ställas i samband med Eugenes mor i Noréns pjäs och den är: vilken av 

mödrarna är det som det talas om i dramat? Är det Mary Ellen O´Neill eller är det Mary 

Tyrone. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att namnet på Eugenes mor aldrig nämns i 

Noréns pjäs. Det finns dock mycket som stödjer en tolkning av att modern i dramat inte 

bygger på den verklige Eugene O´Neills mor, utan på Mary Tyrone, modern i Lång dags färd. 

   I en scenanvisning i första akten, i Noréns pjäs, står det följande om Carlottas händer: ”När 

hon pratar är hennes händer sysselsatta med ett personligt, nästan ursinnigt alldeles eget 

mönster – som modern i Lång dags färd mot natt.”71 Vid ett annat tillfälle lite längre fram i 

akten står det i annan scenanvisning: ”Han [Eugene] tittar på henne som om det var åratal 

sedan han faktiskt såg någon vrida sina händer.”72 Det verkar alltså, att döma av dessa 

scenanvisningar, att när Eugene ser på Carlotta upptäcker han likheter mellan de båda 

kvinnornas händer och han påminns om sin mor. Scenanvisningarna kan även jämföras med 

beskrivningen av Mary Tyrones händer i Long day´s journey: 

What strikes one immediately is her extreme nervousness. Her hands are never still. They were 

once beautiful hands with long tapering fingers, but rheumatism has knotted the joints and 

warped the fingers, so that now they have an ugly crippled look. One avoids looking at them, 

more so because one is conscious she is sensitive about their appearance and humiliated by 

their inability to control the nervousness which draws attention to them.73   

Slående är att enligt Doris Alexander finns det ingenting som tyder på att Eugene O´Neills 

mor, Ella O´Neill, led av reumatism. Hon menar att författaren har hämtat Mary Tyrones 

problem med sin händer från Carlotta som led av artrit: ”There is on hint in the biographical 

record that O´Neills mother ever suffered as does Mary Tyrone from ”rheuamtism” in her 

hands. Although O’Neill used the 1912 term, he was certainly thinking of the arthritis that 

stiffened Carlotta’s fingers and swelled her knuckles.”74 Om man utgår från att Alexander har 

rätt i sin teori om ursprunget till Mary Tyrones händer, blir det som att Eugene i Och ge oss

                                                                
71 Norén, s 33. 
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skuggorna ser på Carlottas händer och påminns om sin mors händer, samtidigt som dessa 

händer i själva verket är hämtade från den verkliga Carlotta. 

   Lars Norén har också i sin pjäs framställt det som att Eugene projicerar bilden av sin 

mamma på Carlotta. Det verkar vara en överenskommelse mellan paret att de går in i ett 

rollspel där Eugene är sonen och Carlotta är modern. I första akten finns följande 

replikväxling: 
Carlotta 

Och jag är din mamma nu, Gene… Jag är din mamma. 

Eugene

Ja… ja… du är min mamma.

Carlotta

[…] Jag är din mamma nu, lilla Gene.

[…]

Eugene

(Pressar sitt ansikte mot hennes sköte, hårt, förtvivlat och skämtsamt, håller hennes höfter, som 

om han grät eller bad) Snälla älskade Carlotta. Jag behöver dig. Älskade Carlotta, älskade…75

Rollspelet visar på ett komplicerat oidipalt förhållande mellan Eugene och Carlotta. Det 

verkar som om de enda gångerna de klarar av att vara intima, både fysikiskt och käns-

lomässigt, med varandra är när de befinner sig i sina roller som son och mor. Deras relation 

verkar bara fungerar när de projicerar rollerna på varandra, då slutar de med alla elakheter och 

möts på ett ömt, kärleksfullt sätt. Ordet ”skämtsamt” i anvisningen till Eugenes replik ovan 

markerar att det ändå finns en distans i spelet mellan paret. När det senare i pjäsen uppstår en 

liknande rollspelssituation, som den ovan beskriven, är inte distansen lika självklar. 

   Det verkar också som att Eugenes mor blir mer och mer närvarande för honom ju längre 

dagen som pjäsen utspelar sig går. I tredje akten under samtalet med Shane, då Eugene 

försöker tala med sonen om dennes drogmissbruk, finns anvisningen: ”En snabb skugga ilar 

förbi i spegeln på väggen mitt emot fönstret.”76 Det kan tolkas som att när ämnet om 

drogmissbruk kommer upp, genom Shanes heroinberoende, framkallas minnet av modern hos 

Eugene, om än på ett omedvetet plan. Skuggan i spegeln är en skugga från det förflutna. När 

modern senare kommer tillbaka till honom i fjärde akten, framträder hon tydligare. Minnet av 

henne kommer som sipprande strömmar till Eugene från hans undermedvetna. Hans minnen 

från det förflutna vävs samman med samtalet med Carlotta och sönerna Eugene Jr och Shane. 
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Helt omotiverat, tycks det, ställer han frågan: ”[…] Förresten, var det nån där uppe?” för att i 

sin nästa replik påstå: ”Det var nån däruppe.”77 Något senare finns följande scenanvisning och 

replik: 

Eugene

(Lyssnar, tycker att han hör ljudet från övervåningen.) Hon är uppe och går.78

Han syftar på Mary Tyrone. Han går tillbaka i det förflutna, till den augustinatt 1912 som 

fjärde och sista akten av Lång dags färd utspelar sig. Där sonen Edmund och fader James 

Tyrone sitter och vakar tillsammans över ett parti kortspel och hör hur modern Mary vandrar 

omkring på övervåningen, som en osalig ande. Hon är djupt inne i ett morfinrus och befinner 

sig mentalt långt borta från verkligheten. Hon är tillbaka i sin ungdom, innan äktenskapet med 

James Tyrone, då hon fortfarande gick i klosterskola och drömde om att antingen bli nunna 

eller konsertpianist. De båda männen säger till varandra när de hör Mary: 

TYRONE. […] She’s moving around a lot. I hope to God she doesn’t come down.

EDMUND (dully). Yes. She’ll be nothing but a ghost haunting the past by this time […].79

Det är alltså det minnet som Eugene refererar till när han säger att han hör någon som går 

omkring på övervåningen i huset. Något senare kommer en annan replik, som verkligen är 

som ett ”eko från Lång dags färd”: 

Eugene

Tyst. (Lyssnar.) Jag tror att hon kommer ner. Tyst. […] Vi låtsas inte märka henne, så går hon 

upp igen.80

Eugenes replik stämmer nästan helt ordagrant överens med ett replikskifte mellan Edmund 

och Tyrone i fjärde akten av Lång dags färd, i Sven Barthels översättning: 

TYRONE: […] Tyst!

EDMUND: Hon kommer ner.

TYRONE (hastigt): Vi spelar bara. Vi låtsas inte märka henne, så går hon nog snart upp igen.81
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   Eugene går precis som Mary Tyrone tillbaka tiden och, som Edmund uttrycker det ovan, 

hemsöker sitt förflutna. Bara en kort stund senare i samma akt har Eugene, efter att bara 

stundvis varit i kontakt med sitt förflutna, helt uppslukats av det. I den långa monologen strax 

innan slutet av pjäsen verkar det som om Eugene talar direkt till sin mor, som om han 

hallucinerade. Monologen blir som en uppgörelse med den förstörda uppväxten och skulden 

för moderns missbruk som han säger började i samband med smärtorna efter hans förlossning 

(jämför med Alexander ovan). 

   Eugene talar också i monologen om brodern Jamie och deras syskonrelation: ”[…] Jamie 

säger: att om ingen annan bryr sig om mig, ifall jag lever eller dör, så gör i alla fall han det, 

säger han. För du är min lillebror. Jag tycker förbannat mycket om dig, gosse. Allting annat är 

bara skit. Du är det enda jag har här i världen […].”82 För beskrivningen av broderns känslor 

för Eugene har Norén tagit ett ordagrant citat från fjärde akten i Lång dags färd, från samtalet 

mellan bröderna Edmund och Jamie (eller Jim som han kallas i den svenska översättningen): 

Jim:[…] Om också ingen annan bryr sej om, om du lever eller dör, men det gör jag ser du. För 

du är min lillebror. Jag gillar dej, jag tycker förbannat mycket om dej, gosse. Allting annat är 

bara skit. Du är det enda jag har här i världen […].83

(Norén har alltså utgått från att Eugene och Jamie O´Neills relation var densamma som 

Edmund och Jamie Tyrones.)

   Hela monologen avslutas med att Eugene säger till sin mor: 

[…] Jag älskade dig… så gott jag förstod. Jag beundrade dig mest av allt, du var det vackraste 

jag visste… jag älskade ditt leende… jag var aldrig så lycklig som de första somrarna uppe i 

New London, när vi alla var tillsammans, när jag satt på klipporna och såg på havet [här har 

Norén använt motivet från ett berömt fotografi från O´Neills barndom] och kunde höra dig spela 

piano i huset långt borta.84

Efter monologens slut är Eugene helt uppslukad av minnet från barndomen och det oidipala 

rollspelet mellan honom och Carlotta återupptas. Eugene säger till Carlotta ”Lova mig det. 

Stanna hos mig. Mamma. […] Du är min mamma nu.” varpå hon svarar ”(hårt) Jag är din 

mamma nu.”85 Den skämtsamma distansen som fanns i rollspelet i början av pjäsen verkar nu 
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vara helt borta, i alla fall från Eugenes sida. Han verkar vara i den fulla tron att Carlotta 

verkligen är hans mor. Men hon avbryter rollspelet genom att säga: ”Nej. (Slår ifrån sig 

aggressivt, när han omfamnar henne.) Jag är inte din mamma! Jag vill inte!”86

   Att Eugene uppfattar Carlotta som en mor har Norén hämtat från O´Neills verkliga relation 

till sin hustru. Alexander menar att Eugene O´Neill såg sin sista hustru som ”not only his wife 

and mistress, but also his `Mother´ […].”87 Att just detta i deras förhållande har intresserat 

Lars Norén är förmodligen ingen tillfällighet. I inledningen till uppsatsen ”Spegeln brast från 

kant till kant” visar Sven Hansell på att just utforskandet av oidipala förhållanden är något 

som har upptagit en stor del av Lars Noréns författarskap. Hansell beskriver hur 

Norénforskningen, med namn som Mikael van Reis, har riktat stor uppmärksamhet mot just 

Oidipuskomplexet i Noréns dramatik.88 Ett uppenbart exempel på utforskadet av oidipuskom-

plexet visar Lars Norén i sin pjäs Blod, som är en skruvad parafras av Sofokles pjäs Kung

Oidipus. Jag har inte tänkt fördjupa mig i Lars Noréns förhållande till oidipuskomplexet, men 

vill ändå peka på att det finns där som ett tydligt tema i hans dramatik. 

    På frågan som ställdes i avsnittets inledning, om vem modern är som förföljer Eugene i 

hans tankar, bör svaret alltså vara Mary Tyrone och inte Ella O´Neill. Detta blir ytterligare ett 

tecken på att Lars Norén i sin pjäs spunnit vidare från fiktionen i Lång dags färd snarare än att 

försöka gestalta Eugene O´Neills verkliga liv. 

5 Sammanfattande slutdiskussion 

Efter detta virrvarr av detaljer och jämförelser mellan Eugene O´Neills liv och den bild som 

Norén gör av honom i sin pjäs, kan det nu vara på sin plats att återgå till uppsatsens 

grundfrågor. Frågorna handlade om på vilket sätt som Lars Norén har förhållit sig till Eugene 

O´Neill och Lång dags färd när han skrev Och ge oss skuggorna. Var han har dragit gränsen 

mellan fiktion och verklighet? Finns det en objektiv bild av O´Neill i Noréns pjäs? Kan man 

överhuvudtaget säga att det är Eugene O´Neill och hans liv som gestalts i Och ge oss skug-

gorna? Kort och gott: hur ser Noréns bild av O´Neill ut? 

   På första frågan om var Norén dragit gräsen mellan fiktion och verklighet, blir svaret inte 

helt entydigt. Nästan alla uppgifter från O´Neills biografi som Norén tagit med i sin pjäs har 

                                                                
86 Ibid. 
87 Alexander, s 81. 
88 Hansell, s 7. 
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någon form av verklig motsvarighet, som t ex Elinor Smiths vittnesmål om bråket mellan 

paret O´Neill på verandan eller omständigheterna kring Eugene O´Neill Jr´s självmord. 

Samtidigt finns det element i pjäsen som inte alls stämmer, så vitt jag kan förstå, med 

verklighetens O´Neill, t ex Eugenes bisexualitet och omständigheterna kring hans förlossning. 

Det är dessutom svårt att tro att det utpräglade oidipala rollspelet som stundvis pågår mellan 

Eugene och Carlotta i pjäsen har en verklig motsvarighet. Till detta verkar det som att Norén, 

okritiskt och oavkortat, har förhållit sig till Lång dags färd som om pjäsen vore ett biografiskt 

dokument. Detta framförallt när han har skildrat Eugenes förhållande till sin ursprungsfamilj 

och uppväxt. 

   Man skulle kunna förstå det som att Norén har låtit sig inspireras av material som finns av 

och runt Eugene O´Neill, både hans egna pjäser och biografier om honom, och utifrån detta 

skrivit Och ge oss skuggorna. Verkligheten och fiktionen kring O´Neill har spunnits samman 

av Norén. Samtidigt har Lars Norén valt att lyfta fram och lägga till element som brukar 

känneteckna hans övriga dramatik, som t ex bi– och homosexualitet och skruvade oidipala 

relationer. Konsekvensen av detta blir att Och ge oss skuggorna inte kan betraktas som en helt 

biografisk pjäs, vilket förmodligen inte heller syftet är, utan som ett drama bestående av en 

blandning mellan verklighet och fiktion. Som om Norén ville göra sin egen version av Eugene 

O´Neills historia. 

   Därmed får frågan om det finns en objektiv bild av O´Neill i Noréns pjäs sitt svar. Nej, 

Noréns Eugene O´Neill är högst subjektiv. Visserligen kan man inte, utifrån historiografins 

syn på sanningar/narrationer, heller hävda att den bild av O´Neill som biograferna Doris 

Alexander och Stephen A Black presenterar är helt objektiv. Även Alexander och Black har 

arbetat utifrån sina intressen, förutsättning och ståndpunkter. Men deras avsikt har varit att 

försöka visa en, ur deras synvinkel, sann bild av Eugene O´Neill. Lars Norén har snarare 

försökt att visa sin egen bild av O´Neill. Skillnaden är hårfin, kan tyckas, men den finns där. 

Blacks och Alexanders texter och Noréns pjäs är skrivna för helt olika ändamål. Och ge oss 

skuggorna är en text tänkt att framföras på teater. Fiktionen finns implicit i dramatiken som 

litterär genre, till skillnad från biografin som inte direkt uttalat tillhör fiktionslitteraturen (om 

man inte betraktar den genom historiografiska glasögon). 

   Viktigt för sammanhanget är att man hela tiden måste tala om bilden av Eugene O´Neill. 

Black, Alexander och Norén skapar varsin bild av O´Neill, alla tre med olika intentioner. Men 

märk väl att det bara är bilder som de skapar. 
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   Den tredje frågan om det verkligen är Eugene O´Neill som gestaltas i Och ge oss skuggorna

har på sätt och vis besvarat sig själv i och med ovanstående resonemang. Det är inte Eugene 

O´Neill, utan en tolkning av honom, som framställs i Noréns pjäs. Desto intressantare blir 

frågan om hur den bild av O´Neill som ändå framställs ser ut. Enligt min åsikt är den person 

som står som centralgestalt i Och ge oss skuggorna mer lik Edmund Tyrone (dvs O´Neills 

alter ego i Lång dags färd), än Eugene O´Neill. Det är Edmunds liv som ung som det 

refereras till i Noréns pjäs, inte O´Neills. Eugenes liv är en fiktiv fortsättning av Edmunds

(med inslag av element från O´Neills biografi), och Norén har byggt vidare på den fiktion 

som O´Neill skapade i sin pjäs. 

   Likheter finns i de båda dramatikernas sätt att hantera biografiskt material, i blandningen 

mellan verklighet och fiktion. På samma sätt som Eugene O´Neill blandade upp fiktionen i 

Lång dags färd med händelser från sin självbiografi (som t ex Edmunds tuberkulos, broderns 

död och Marys morfinmissbruk), har Norén blandat upp fiktionen i Och ge oss skuggorna 

med material från O´Neills biografi (som t ex grälen med Carlotta och händelser i sönernas 

liv). Händelser i Eugene O´Neills liv står i centrum i båda pjäserna, men händelserna omges 

av fiktionen. 

   Ytterligare en sak som visar på att Norén utgått från O´Neills fiktion är de citat från Lång 

dags färd som hans pjäs innehåller. Citatet från Marys replik, Baudelaires dikt Berusa er och 

det som Eugene säger när han tror sig höra modern på övervåningen i sista akten, är alla mer 

eller mindre exakta återgivningar av repliker från O´Neills pjäs i Sven Barthels översättning. 

Barthels översättning användes vid Bengt Ekerots uppsättning av Lång dags färd 1956, som 

man vet har inspirerat Norén i sin dramatik (där Natten är dagens mor är ett lysande 

exempel). Citaten visar på det beroendeförhållande som Och ge oss skuggorna står i till 

fiktionen i Lång dags färd, inte minst i samband med förhållandet mellan Eugene och 

modern.

Arbetet med den här uppsatsen har till stor del bestått av att göra urval från ett rikt material. 

Varken Lars Norén eller Eugene O´Neill är män som fattar sig kort. Vad gäller biografier om 

O´Neill verkar det finnas en aldrig sinande ström. Intresset för honom tycks aldrig avta, trots 

att han varit död i över ett halvt sekel. Att välja att arbeta med två biografier med så helt olika 

ståndpunkter ifråga om självbiografiska inslag i Lång dags färd har varit en balansgång. Jag 

har letat efter en medelväg och hoppas kunna ge en nyanserad bild av ämnet. Den totalt sanna 

bilden av Eugene O´Neill går inte att få fram, hur många böcker man än läser eller hur många 

fotografier av honom man än ser. Men frågan är om det gör något. Den viktigaste bilden av 
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honom kanske trots allt finns i hans pjäser. Och det är den bilden som Lars Norén har fångat i 

sin pjäs Och ge oss skuggorna.
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