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Inför Halloween med dess omfamnande av dödsskräcken finns skäl att lyfta fram Allhelgona som 

en motvikt – en försoningens högtid som öppnar för fridfulla möten mellan levande och döda, 

skriver Sanna Ulfsparre. 

Allhelgonahelgen närmar sig, den stilla doldishögtiden som ligger lite i skuggan av den flashigare 

nykomlingen Halloween. De två helgerna påminner om den mänskliga ambivalensen inför döden och 

dödligheten. Halloween omfamnar skräcken, inte minst dödsskräcken, lyfter den genom att skrämma 

oss med monster och bestialiska mördare. Det är ett tillfälle att driva med vår rädsla med hjälp av 

plastskelett och B-filmer om odöda på jakt. Halloween ger oss döden som metafor, som i den 

kultförklarade konsumtionskritiska filmen ”Dawn of the Dead”, där odöda attackerar ett köpcentrum 

som om de vore kunder under storreorna vid den amerikanska Black Friday. 

Halloween kan på många sätt ses som en bearbetning av synen på döden och de döda som 

skrämmande och främmande i vår västerländska, sekulariserade samtidskultur. Vår kollektiva plats i 

tiden präglas av rädsla för döden och döendet, inte minst i fiktionen och i medier ”baserade på en 

sann historia”, där döden ofta är spektakulär och dramatisk. Tanken på döden blir till en kittlande 

piska, något att se på avstånd, rysa åt och samtidigt ägna livet åt att hålla sig undan genom mat, 

motion och det rätta levernet. För att döden ska kunna ha den funktionen måste den i någon mån 

fortsätta vara skrämmande, trots att det är något som vi alla ska möta. 

I kontrast till nutidsfiktionen är döden som människor faktiskt möter ofta vardaglig, nästan banal. Det 

är mycket få av oss som dör på de sätt som vi läser om i våra deckare och thrillers eller ser på 

skräckfilm. Det svåra och tunga är istället ofta förlusten som ska komma och kommer, den sjukdom 

och de skador som uppstår på vägen. 

Allhelgona handlar liksom Halloween om döden, men utan rädslan. Tanken på de levande döda är i 

sammanhanget inte skrämmande, snarare står helgen som en motvikt till bilden av döden som ett 

hot. När kyrkoherde Kenneth Nordgren på Svenska Kyrkans hemsida skriver att kyrkogården ”som 

lyser i mörkret under allhelgonahelgen, blir en plats för både levande och döda” är det en fridfull 

mötesplats han beskriver. Allhelgona är en helg som ger utrymme för försoning. Detta hänger förstås 

ihop med den kristna religionens förhållande till döden, men även med ett förhållningssätt inför 

livets slut som kan vara mycket värdefullt även för den som inte själv är troende. 

Döden är oundviklig och finns i livets mitt, precis som födelsen, men hur vi möter döden kan se olika 

ut och har sett olika ut historiskt. Kristendomens föreställningar om livet efter döden var starkt 

närvarande i samhället innan Sverige alltmer sekulariserades, de är en central del av vår 

kulturhistoria. De dåtida föreställningarna om ”det rätta levernet” hade snarare fokus på det eviga 

livet efter detta, än på att förlänga jordelivet. Men det fanns också andra grundläggande skillnader i 

livsvillkoren mellan nu och då. De medicinska kunskaperna var inte lika djupgående som nu, men 

erfarenheten av döende och död var mer allmän och gemensam för samhället. Det var mer självklart 

att döden kunde komma som en befriare och vän för den som drabbats av svår sjukdom eller 

outhärdliga smärtor, snarare än som en fiende som till varje pris skulle bekämpas. Detta perspektiv 

finns fortfarande i den palliativa vården. 



Att den folkliga relationen till döden delvis har sett annorlunda ut syns i kulturen, där döden förr 

liksom nu hade en framträdande plats. Det är kraftfulla skildringar som i sin tur på många sätt ger 

intertextuella ekon in i vår egen tid. Fascinationen för det våldsamma och extrema döendet har nog 

alltid funnits. Men för att försona sig med tanken på döden finns det mer att hämta i det historiska 

förhållandet till den ”vanliga” döden. På 1400-talet cirkulerade boken Ars moriendi i Europa, en 

instruktionsmanual för att dö väl, som inledde en lång tradition av döds- och döendeguider. Det är en 

tradition som fortfarande lever men i annan skepnad, till exempel i boken Döstädning av Margareta 

Magnusson från 2017. 

Under senmedeltiden var också dödsdansen, Danse Macabre, ett vanligt motiv i konsten. Döden i 

form av ett benrangel dansar sig igenom människorna utan att ta hänsyn till klass, kön, ålder och 

status, som en egalitär påminnelse om dödens allmängiltighet – och som ett förstadium till den 

yttersta domens likgiltighet inför världsliga ting. Dödsdansen övergick så småningom i andra 

vanitasmotiv som skulle påminna om livets och alltings förgänglighet, men bilden av Döden som ett 

skelett i kåpa består. 

Ingmar Bergmans stränga, schackspelande dödsgestalt i all ära, men en av de mer trösterika 

moderna varianterna av Liemannen finns hos författaren Terry Pratchett. Döden är en central 

karaktär i flera av Pratchetts ömsint satiriska böcker. Det är en dödenskildring som tar fasta vid 

tanken om Döden som omhändertagare och ett ofrånkomligt avslut, en existensens förvaltare. Som 

en blinkning till dödsdansen är denna död också en hejare på elgitarr. Kanske var det denna tankens 

närhet till en sympatisk, välvillig och igenkännbar död som gjorde det möjligt för Pratchett att själv bli 

en förespråkare för dödshjälp i samband med att han fick Alzheimers sjukdom. Det förhållningssätt 

till döden som vi tillägnar oss under livet blir också vårt redskap inför vår egen dödlighet. 

I modern tid har döendet i stor grad delegerats till sjukvården, det har blivit mindre synligt, otydligare 

och därför mer skrämmande – på samma sätt som att en skräckfilm är läskigast innan de visar 

monstret. 

Det är en tragedi att vi gör döendet svårare för den döende och för anhöriga genom att lägga en 

sådan rädsla till något som redan är mycket tungt att bära. Med osäkerheten och oklarheten kommer 

också beröringsskräcken, den tystnad och isolering som så många som lever i gränslandet mellan liv 

och död berättar om. Livet i dödens uppenbara närhet blir ett undantagstillstånd, skilt från 

vardagslivet runtomkring. Men livet pågår fortfarande, även när det är svårt, och att tillåta att döden 

blir en del av vardagen kan vara vad som gör sorgen uthärdlig. 

Efteråt finns stillheten. Men även om en människa har dött finns vi som lämnats kvar. Det brukar 

sägas att människan i grunden är ensam. Inom filosofin är det kärnan i den existentialistiska 

strömningen. Psykologins förklaringsmodell är att människans grundläggande existentiella isolering 

beror på att vi tänker och upplever varandra och vår omvärld på sätt som oundvikligen skiljer sig 

mellan individer. Oavsett hur nära vi kommer varandra finns det alltid en gräns. Denna isolering 

beskrivs ofta som en existentialistisk tragedi eller meningslöshet. Men det är också en gåva. 

Erfarenheten av att vara skilda åt, fysiskt såväl som i våra jags inre rum, är en hjälp när någon har 

dött. Vi har varit i ett annat rum, på en annan plats förut. Vi kan tänka oss vad de som har dött skulle 

ha sagt, för vi har behövt lära oss det när de levde. Vi kan känna dem trots deras frånvaro eftersom vi 

har gjort det tidigare. Avståndet tillåter oss att behålla känslan av relationen till den avlidna, även om 

vi inte längre kan mötas på samma sätt som tidigare. 



Eftersom separationen är en del av även den närmsta relationen kan vi i någon mån välja hur nära vi 

vill hålla våra döda. Vi kan låta dem vara ett telefonsamtal bort – även om vi inte ringer just nu – tack 

vare vår livslånga erfarenhet av separation mitt i den allra närmaste kärleken. 

Denna närhet som trotsar separationen firas under Allhelgona, gör det möjligt att känna och söka 

tröst i våra dödas närvaro, oavsett vad vi tror om livet efter detta. 
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