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Abstract 
The aim of this s tudy is to in vestigate the thre e great existential questions—anxiety, love 
and death —in the works of Stig Dagerma n. Emphasis is placed on the novels Ormen 
[The Snake] (1945), De dömdas ò [The Island of the Doomed ] (1946), Bränt barn [A 
Burnt Child] (1948), and Bröllopsbesvär [Wedding W orries] (1949), as well as the play 
Den dödsdömde [The Condemnec1] (1948). To this end, interp retation is used in th e sense 
given to it by Pau l Ricoeur—interpretation that leads to an understanding of a double 
meaning. In the present case, this means that the texts' symbol ic level is reveale d and 
accorded as great an importance as the story at the surface, manifest level . 

The theme of anxiety is most apparent in the first novel, while the question of eroticism 
is centra l to De dömdas ö and Bränt barn. Each novel expres ses a pessimistic view of 
erotic love as a realizable possibility. Death, which has concrete, motivational and 
abstract aspects , occurs in every text. Murd er and suicide interac t with inner, spir itual 
deadness. This state means acquiring a lowered or threatened inner vitality in which the 
psyche becomes 11icebound11. Inner deadness is a form of anxiet y. 

Analysis reveals that anxi ety, the complicatio ns of love and the problem of death are 
related to a mother figure. The mother figures in the texts ar e altern ately the objects of 
destructive hatred and excess ive love. Behin d these mother figu res is concealed the ex
perience of a mothe r who has betray ed, and who is there fore the object of both agg res
sion and longin g. This longin g, according to Fr eudian-Lacanic theory, is expre ssed in a 
desire for the mother ^ body, i.e. a longing fo r the lost uni ty with the mothe r in origin al 
symbiosis. Thus, the mother figure in the texts also has mythical dimensio ns—Mother 
and death are in a sense equi valent. To die is to ret urn to th e mother, but death, or the 
proximity of death thus also provide s the opportunity for a symbolic rebir th. Both the 
proximity of co ncrete death—as in thw arted suicide attempts—and a symbolic death — 
as in the form of extreme self-degradation—give rise to an increased feeling of life, if only 
for a moment. 

The psychologist Robe rt Jay Lif ton has shown that murd er can be a conscious step 
in a process of self- destruction. Murd er is in this case a phase in a search for r evitaliza-
tion, which is thus the ultima te aim of suicide. This phenomenon appears on the sym
bolic level in Dagerman s works, especially in the play Den dödsdömde. 

The interpretation reveals that the existential question that dominates Dagerman^ 
texts is the str uggle agains t the threa t of inner deadnes s. The fixation with death in the 
texts is, in the final analysis , an expression of a desire to live. 

Key words: existential quest ions, anxiety, erot icism, maternal symbiosis, inner deadness, 
suicide, desire to live. 
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Förord 

Det gamla ordstävet "Man lär så länge man lever" har av någon travesterats 
så här: man lever — det vill säga är verkligt levande — så länge man lär. 
Mina nu tilländalupna år som forskarstuderande har i enlighet med den 
senare formuleringen varit en period av intensivt liv för mig. Jag är tacksam 
för den stegrade livskänsla som denna lärotid inneburit. 

Min tacksamhet gäller givetvis inte bara livssituationen som sådan utan 
riktar sig också till de personer som möjliggjort och upprätthållit denna. 
Först och främst vill jag tacka professor Sverker Ek för insiktsfull, inspi
rerande och tålmodig handledning. Vidare tackar jag professor Magnus von 
Platen för fängslande och lärorika föreläsningar i litteraturvetenskaplig 
metodik. Mycket vamt vill jag också tacka docent Ingeborg Nordin Hennel, 
som under en avsevärd tidrymd kunnigt och engagerat fördjupat sig i mitt 
arbete och gett mig ovärderlig hjälp. Alla mina kamrater i doktorand
seminariet har bidragit med konstruktiv kritik och goda råd, doktoranderna 
Eva Vikström, Lars Nyländer och Per Ringby förtjänar emellertid ett 
speciellt tacksamt omnämnande. 

Två p rominenta Dagerman-forskare, fil. dr Olof L agercrantz och fil. lic. 
Hans Sandberg, har genom det intresse de visat mitt arbete varit en out
sinlig källa till stimulans. De har inte bara försett mig med information utan 
också kritiskt läst och kommenterat mitt manus. Fil. dr Håkan Attius har 
både under sin tjänstgöring vid institutionen för litteraturvetenskap i Umeå 
och senare generöst offrat av sin tid och gett mig värdefull kritik och upp
muntran. Min tacksamhet mot dessa mentorer är stor. Ett särskilt tack riktar 
jag också till fil. dr Lars-Erik Edlund för betydelsefulla synpunkter och 
korrekturläsning. Jag vill även tacka Annemarie Dagerman, Anita Björk och 
René Dagerman för den öppenhet och det förtroende de visat mig i samtal. 



Umeå universitetsbiblioteks personal, Humanisthusets reprocentral och 
institutionens sekreterare har alla varit med om att skapa förutsättningar för 
denna boks tillblivelse, vilket jag tackar för. Utformare av boken som fysiskt 
objekt är Marianne Nejati, vars skicklighet, kreativitet, entusiasm och oför-
tröttliga arbete kommit mig till godo. För detta är jag djupt tacksam. 

Inte bara tacksamhet, utan också något som är större, känner jag vid 
tanken på mina barn och — framför allt — min man, som stått mig bi 
med osvikligt stöd och obegränsad förståelse under detta intensiva skede av 
mitt liv. 

Dånö i juli 1986 

Kerstin La itinen 
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Inledning 

Forskningsläget 

Stig Dagerman, geniförklarad vid 40-talets mitt, betraktad som utbränd vid 
50-talets början och död för egen hand 1954, har under 1980-talet fått för
nyad aktualitet. Dagermans samlade skrifter har med början 1981 kommit 
ut i nyutgåva, entusiastiskt mottagna i recensioner såväl av den etablerade 
kritikerkåren som av en ung författargeneration. Dagerman-forskningen har 
skjutit fart, den ena studien efter den andra har sedan 1979 publicerats 
både i Sverige och utomlands, och flera akademiska avhandlingar är på 
väg. Det senaste tillskottet är Gösta Werners De grymma skuggorna (1986), 
en bok om Dagerman och filmen. 

Standardverket om Dagerman är fortfarande Olof L agercrantz' biografi 
Stig Dagerman, som utkom 1958. I denna levnadsbeskrivning återges 
Dagermans utvecklingsgång från den tidiga barndomen till hans död vid 31 
års ålder. Dagerman tecknas i helfigur och placeras in i den politiska, 
samhälleliga och kulturella kontext som utgjorde hans samtid. Inte minst 
intressant är den utredning Lagercrantz gör om den anarkosyndikalistiska 
rörelsen, som blev Dagermans politiska hemvist. 

Dagerman i sin samtid studeras än mer ingående i Hans Sandbergs Den 
politiske Stig Dagerman (1979). Förutom analyser av anarkismen i Ormen 
(1945) och av de politiska idéerna i De dömdas ö (1946) innehåller volymen 
en studie betitlad "Dagerman, Arbetaren och 40-talet". I denna sistnämnda 
studie undersöks inte bara Dagermans förhållande till anarkosyndikalismen 
och hans medarbetarskap i rörelsens organ, tidningen Arbetaren, utan 
också hans position i 40-talets allmänna idédebatt. 

Dagerman insatt i sitt tidssammanhang har således varit föremål för in
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gående forskning. I dessa större undersökningar, som Lagercrantz' och 
Sandbergs böcker utgör, har emellertid den rent skönlitterära aspekten 
kommit något i skymundan. Lagercrantz gör visserligen en djuplodande 
analys av De dömdas ö och av det postuma romanfragmentet Tusen år hos 
Gud (1954), men han tar inte upp Dagermans övriga texter i större 
utsträckning. Sandberg behandlar för sin del Ormen och De dömdas o, dock 
som framgått nästan uteslutande ur ett politiskt perspektiv. 

En ambitiöst upplagd undersökning är Georges Périlleux' Stig Dagerman 
et V existentialisme (1982). Den utgör en explikation av Dagermans hela för
fattarskap samtidigt som den är en idéhistoriskt komparativ studie. 
Périlleux' huvudsyfte är att utforska sambandet mellan existentialismen i 
Kierkegaards, Sartres och Camus' utformning och Dagermans tankevärld. 
Dagerman granskas således både i ett allmänt tidshistoriskt och i ett 
speciellt idéhistoriskt sammanhang. Ett liknande arbete, men av mindre 
omfång och utan det komparativa inslaget, är Laurie Thompsons Stig 
Dagerman (1983). Också denna framställning omfattar Dagermans hela 
produktion och redovisar därjämte hans politiska och kulturella samtids
kontext. Genom sin översiktskaraktär och pedagogiska uppläggning är 
Thompsons bok av speciellt intresse som Dagerman-introduktion för en 
anglosaxisk publik. 

Den första Dagerman-undersökningen i bokform med anspråk på att 
vara primärt textcentrerad, i den mening man inlägger i begreppet närläs
ning, är Angestens hemliga förgreningar (1984). Volymen innehåller tre upp
satser skrivna av Per Erik Ljung, Kirsten Hansen och Susanne Dahl, vilka 
alla behandlar novellerna i Nattens lekar (1947). Eftersom det inte är fråga 
om en längre sammanhållen analys utan tre separata sådana, sällar sig 
denna volym till r aden av kortare specialstudier som publicerats antingen 
i bokform eller i tidningar och tidskrifter (se litteraturförteckningen nedan). 
Till denna kategori hör också Stig Dagerman och Syndikalismen (1974), 
redigerad av Armas Sastamoinen. 

Nämnas bör också Hans Sandbergs bibliografi Stig Dagerman — förfat
tare och journalist (1975), som är en ovärderlig tillgång för varje Dagerman
forskare. 

Syfa 

Som forskningsöversikten visat råder en viss brist på mera omfattande text-
centrerade undersökningar av Dagermans diktning, medan inte bara förfat-
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tåren själv som person utan också hans produktion insatta i sitt tidssam
manhang är rätt väl utforskade. 

Föreliggande framställning är ett försök till djupanalytisk tolkning av 
Dagermans verk. Undersökningen omfattar emellertid inte hela hans skön
litterära produktion. Texterna är dock valda så att författarskapet till sina 
väsentliga delar ingår. Huvudvikten är lagd på de fyra romanerna Ormen 
(1945), De dömdas ö (1946), Bränt barn (1948) och Bröllopsbesvär (1949). 
Därmed inringas den tidrymd som utgjorde Dagermans produktiva period 
i egentlig mening; efter Bröllopsbesvär publicerade han med undantag av 
skådespelet Den yttersta dagen inte något större verk. Eftersom min under
sökning i huvudsak följer tematiska linjer i författarskapet, har det visat sig 
motiverat att studera också andra texter än romanerna. Jag har därför i mitt 
textmaterial inkluderat novellerna "Den dödsdömde" och "Mannen från 
Milesia" samt två skådespel, Skuggan av Mart och Den dödsdömde. 
Dessutom ingår ett filmmanuskript, Sommarens skepp, vilket jämförs med 
den novell, "Bon soir", som det utgör en bearbetning av. 

De tre stora existentiella frågorna ångest, kärlek och död är centrala i Stig 
Dagermans diktade värld. Min undersökning är inriktad på dem. Mellan 
dessa problemområden finns intrikata förbindelser. Det är i första hand två 
av dessa jag vill frilägga. Den ena förbindelsen gäller ett orsakssamband: 
en primär ångest ger upphov till komplikationer i hållningen till kärlek och 
död. Det andra sambandet — som jag likaledes uppställer hypotetiskt •— 
är att såväl ångest som kärlek och död på den latenta betydelsenivån 
relateras till en modersgestalt eller modersbild. 

En frågeställning är om Dagerman i den konstnärliga gestaltningen av 
dessa ämnen även bearbetar en egen personlig problematik. Min under
sökning har dock inte det förmätna syftet att försöka lösa gåtan Stig Dager
man — däremot att formulera denna gåta, eller en del av den, utifrån hans 
texter. 

Teoretiska utgångspunkter 

Två teoretiker har mer än andra präglat min litteratursyn och gett den dess 
grunddrag. Båda finns med som förutsättningar för min läsning av Stig 
Dagermans texter, även om jag inte i något sammanhang gör direkta hän
visningar till dem. Den ene är filosofen Paul Ricoeur och den andre är 
litteraturteoretikern Philippe Lejeune. En kort introduktion av de 
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tankegångar hos Ricoeur och Lejeune som är särskilt relevanta för min syn 
på Dagermans verk kan vara på sin plats. 

Texten är för Ricoeur på en gång språk och värld. Den är någonting 
läsaren distanserat kan analysera från olika teoretiska aspekter och någon
ting han kan gå in i och låta sin egen värld, sin egen livstolkning och 
självförståelse konfronteras med och influeras av. Mening hos Ricoeur är 
textmening; det vill säga att texten själv och inte författarintentionen eller 
något annat i textens tillblivelsesituation är norm för meningsperceptionen. 
Meningsperception innebär emellertid alltid konstruktion av mening. 
Denna tes är baserad på fenomenologins antagande att mening uppstår en
dast i mötet mellan ett medvetande och en text. Teorin om men
ingskonstruktion implicerar därmed läsaren som medskapande i men
ingsproduktionen. Meningskonstruktion får emellertid inte förblandas med 
läsarens egna projektioner i texten. Den är inte heller detsamma som 
Roman Ingardens "konkretisation". För meningskonstruktionen gäller att 
den bygger på "uppslagsändar" som göms i texten och som kan ses som 
en uppsättning tillåtelser och förbud för en viss k onstruktion. Ingen men
ingskonstruktion kan vara sann i betydelsen slutgiltig och uttömmande; obe
stämdhetsställen, hål och tomrum garderar texten mot en fullständig ex-
plikation. Konstruktionen kan endast vara mer eller mindre trovärdig. 

Den textmening som skall konstrueras, så gott det går, är dock inte en 
utan en dubbel mening. Varje fiktiv text utgör en dubbel meningsstruktur, 
den är en diskurs som sätter den explicita meningen i relation till e n im
plicit. Symbolen, det metaforiska uttrycket, är paradigmet för denna dub
belstruktur. Symbolens implicita betydelse skall dock inte sökas bortom det 
manifesta uttrycket, den finns inuti den explicita betydelsen: "the first, 
literal, patent meaning analogously intends a second meaning which is not 
given otherwise than in the first".1 Att tolka blir att förstå den dubbla 
meningen, att frilägga den "intenderade" meningens dolda referens och 
därmed i sista hand hela textens referens — som konstitueras av "textens 
värld".2 Ricoeurs "symptomaia läsning" innebär att söka innanför den 
manifesta betydelsen. Men även om hos Ricoeur textmeningen — i motsats 
till författarintentionen i den betydelse Eric Donald Hirsch ger termen — 
är tolkningsauktoritet, så innebär inte den symptomala läsningen att ifråga
sätta eller gå emot den explicita författarmeningen. Den innebär bara att 
gå ett steg längre, att "försöka tränga dit ner där meningen konstitueras".3 

Aven Philippe Lejeune diskuterar triaden text—läsare—författare. Om 
texten—läsaren är det centrala hos Ricoeur, så får författaren en mer fram
trädande plats i Lejeunes resonemang. 
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Lejeune talar om två huvudtyper av "kontrakt" mellan författare och 
läsare. Det ena är det självbiografiska, "the autobiographical contract", vars 
kriterium är att protagonistens och författarens namn sammanfaller. Det 
andra är det skönlitterära, "the fictional contract", som (i regel, m in anm.) 
kännetecknas av att författarnamn och protagonistnamn inte sammanfaller. 
I det första fallet utgår läsaren från att han får kunskaper om författaren som 
person, medan det andra kontraktet inte antas förutsätta detta slags infor
mation. Lejeunes resonemang går emellertid ut på att dessa båda text
kategorier inte bör skiljas åt så som ofta görs. Hans slutsats är att författare 
publicerar sina mer eller mindre fullständiga självbiografiska uttalanden 
som en vägledning för läsaren att finna det väsentliga, "sanningen", i deras 
fiktiva texter. Denna sanning är "the personal, individual, intimate truth of 
the author".4 Om läsaren uppfattar detta etableras mellan honom och för
fattaren förutom det självbiografiska och det skönlitterära kontraktet ännu 
ett tredje, "the fantasmatic contract". Det fantasmatiska kontraktet innebär 
en invitation till läsaren att läsa en roman inte bara enligt det skönlitterära 
kontraktet, såsom en text som i fiktiv form pekar på "truths of 'human 
nature', but also as fantasies which reveal an individual".5 Detta kontrakt 
möjliggör för läsaren att "ferret out the presence of t he author (or his un
conscious) even beneath the surface of works which do not look 
autobiographical [. ..]."6 

Om man postulerar att den fiktiva texten lika väl som den självbiografiska 
informerar om sin upphovsman kan frågan ställas vilken som skall anses 
"sannare". Självbiografin brister i komplexitet, mångtydighet etc., medan 
romanen brister i exakthet. Spörsmålet blir då om "sanningen" kan ges av 
att man helt enkelt adderar självbiografisk och fiktiv text: 

Is the answer then: one of them pl us the other? A better answer is: each of them 
in rela tion to the other. What is trul y reve latory is the space in which the two 
categories of texts are situate d, and which is not reducible to either of them 
alone. This effect of thre e-dimensionality which is obta ined by the p rocedure in 
question is the creation for the reader of an 'autobiographical space '.7 

Det är i ett sådant tredimensionellt "självbiografiskt rum" jag föreställer mig 
Dagermans texter i interaktion med varandra. 

Termen begär har i min framställning två innebörder, som dock delvis 
täcker varandra. Begäret i snävare mening är sexuellt färgat, medan det i 
vidare mening är ett begär efter upplevelsen av livsfullkomning. I min 
undersökning använder jag som analysinstrument två teorier om begäret. 
Den ena är den freudianska-lacanska teorin om begärets ursprung i 
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fostrets/barnets symbiotiska förening med modern. Den andra är René 
Girards teori om det mimetiska begäret. Det freudianska begäret postuleras 
som ontologiskt betingat och allmänmänskligt, medan Girards mimetiska 
begär inte är absolut givet utan villkorligt och individberoende. 

Enligt ett freudianskt synsätt lever det preoidipala barnet i ett symbiotiskt 
eller imaginärt tillstånd där det inte existerar skillnader och frånvaro, endast 
närvaro och identitet.8 Barnet upplever sig som en del av moderns kropp 
och därigenom också resten av världen. I och med den oidipala krisen och 
tillägnelsen av språket träder barnet in i en symbolisk ordning där det börjar 
definiera och identifiera sig i enlighet med språkliga kategorier av skillnad 
och opposition, det etableras som ett "jag" i förhållande till ett "du" etc. 
Denna distinkta identitet förutsätter dock att förlusten av den symbiotiska 
föreningen bortträngs. Detta är i lacansk version den primära bortträngning 
(Urverdrängung), som upprättar klyvnaden medvetet—omedvetet och som 
är en förutsättning för senare bortträngningar liksom för upplevelsen av en 
stabil identitet. Samtidigt uppstår också en existentiell brist och ur denna 
begäret att på nytt återupprätta den förgångna symbiosen med modern, en 
symbios som idealiseras som ett tillstånd av förlorat paradis. Detta begär 
kan dock aldrig tillfredsställas utan att subjektets hela symboliska identitet 
går under i en psykotisk jagupplösning. Begäret kommer därför att för
skjutas från objekt till objekt; det är "metonymiskt" i Jacques Lacans ter
minologi.9 

Girards teori om det mimetiska begäret har sitt fundament i två centrala 
teser. För det första, begäret i motsats till "genuin kärlek", är imiterande och 
därmed triangulärt: A åtrår C därför att B gör det; C får sitt värde för A 
på grund av B:s begär. För det andra, begäret är ytterst en längtan efter det 
gudomliga, efter mötet med Gud i en annan manniska. Thangulariteten 
uppkommer därför att A tror att B funnit det sökta gudomliga i C, och detta 
gudomliga vill också A bli delaktig av. Girards begär kan liksom Lacans 
kallas metonymiskt. Gud låter sig finnas bara i direkt, "vertikal" kom
munikation, att söka honom i människor leder enligt teorin till ständigt upp
repad frustration och ständigt nya försök. 

Den avgörande skillnaden mellan dessa båda begärsteorier har redan 
nämnts. Det freudianska begreppet står för en allmänmänsklig, universell 
företeelse, medan Girards begär däremot är en individuellt betingad — och 
på sitt sätt valfri — avvikelse från en vertikal, transcendent inriktning: män
niskans sökande efter den "sanne" guden. Teorierna hör således till skilda 
logiska kategorier, men därmed tillhandahåller de varandra kompletterande 
analysinstrument. 
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Den psykoanalytiska teorin innehåller antaganden vilkas vetenskapliga 
sanningshalt är obevisad — och kanske obevisbar — men den kan trots 
detta tjäna som modell för en beskrivning av den psykiska verkligheten. Jag 
betraktar således psykoanalysen mera som ett "metaforiskt" än som ett 
exakt vetenskapligt tankesystem, och min egen användning av den kan där
för också betecknas som metaforisk. Jag brukar tillämpliga delar av 
psykoanalytisk teori i den mån de kan tjäna som hjälpmedel att belysa tex
ten på ett nytt sätt och bidra till fördjupad förståelse av den. 

Det psykologisk-teoretiska referenssystem jag i sista hand och i en 
övergripande mening relaterar min undersökning till är Robert Jay Liftons. 
Lifton är postfreudian och hans psykologi kunde kallas existentiell, däremot 
inte existentialistisk. Hans synsätt är syntetiserande och innebär att han 
vidareutvecklar vissa tankegångar hos både Freud och Jung. Men han tar 
också på väsentliga punkter avstånd från psykoanalysen. Lifton godkänner 
inte Freuds driftsteori, som för det första postulerar att psykiska fenomen 
är resultat av en konflikt mellan krafter som är rotade i instinkter och för 
det andra, att den psykiska energin är instinktbunden och underställd en 
"ekonomisk" lag.10 I stället för Freuds driftsbundet deterministiska synsätt 
lanserar Lifton en teori om den mänskliga förmågan till symbolisering som 
drivkraft för psykets utveckling och funktion. Mot Freuds instinktparadigm 
uppställer Lifton tesen om en "inre bild": 

Instead we may speak of a vital or controlling image, which determines the direc
tion of the organ ism's activi ty and calls forth the energy for th at activ ity. This 
image is an inborn psychobiological plan or scenari o which, if realized, allow s 
for increasing malleability. The image is inchoate because it is essentially a vector 
or direction of the organis m, prior to the image -awareness it presag es. The in
choate image is a product of human evolution, and, in fact, serves as a connect
ing point between evolution and the beginning indiv idual life cycle .11 

"Den påbörjade bilden", som är en strukturerad antecipering av växel
verkan med omgivningen, utvecklas till egentlig "bild" först efter födelsen: 

The image comes into being only thro ugh cen tral nerv ous system involvement 
— through inner recreation of whatev er is encoun tered from th e outside. That 
is the basic law of symbolization [.. .]12 

Symbolisering definierar Lifton på följande sätt, och därmed anger han 
också en av de riktningar i vilka han överskrider den psykoanalytiska 
teoribildningen: 
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I extend the classi cal psychoanalytic idea of a symbol as a relatively prim itive, 
conscious substitution of one thing f or another (say, sea fo r mother or pencil for 
penis) to a more contem porary view of symbolization: the specifically human 
need to con struct all exper ience as the only means of perce iving, knowing, and 
feeling.13 

För både psykoanalysens instinktteori och Liftons symboliseringsteori gäller 
att ingendera kan vare sig verifieras eller falsifieras i strängt vetenskaplig 
mening. Liftons synsätt svarar emellertid bättre än Freuds mot den moder
na hjärnforskningens uppfattning om det mänskliga psyket, dess uppkomst 
och funktion.14 Liftons teori har dessutom en livsåskådningsmässig inrikt
ning som gör att den lämpar sig väl i forskningssammanhang där existentiell 
problematik i litterära texter är föremål för undersökning. 

Teorierna om texten och resonemangen om begärets olika aspekter ut
nyttjar jag i fortsättningen för att på skilda vägar kunna gå in så djupt som 
möjligt i Stig Dagermans textvärld och belysa den på ett nytt sätt. Liftons 
övergripande symboliseringsteori använder jag för att beskriva och klargöra 
kärnproblematiken i Dagermans verk, det till synes paradoxala sambandet 
mellan dödsbesatthet och livsbegär. 

Uppläggning 

Denna studie består av tre huvudavdelningar samt en avslutande del. I den 
första avdelningen, "Ångesten", behandlas Ormen som kan kallas Dager
mans ångestroman. Det är den bok där ångesten både gestaltas och 
diskuteras. Jag inleder med att reda ut begreppet ångest, och därefter 
undersöker jag hur Dagerman använder termen. Avsnittets centrala kapitel 
är "Irène, modermordet och ångesten". Här sammanlöper för första gången 
två viktiga tematiska linjer, ångesten som livsoförmåga förbunden med 
hållningen till en modersgestalt. I konfigurationen ingår också döden både 
som en inre och en yttre dimension. Redan avsnittet om Irène antyder 
således hur textuellt invävda i varandra ångest, kärlek och död är, och hur 
godtyckligt det kanske är att skilja på dem så som jag gör i mitt arbete. Inte 
desto mindre kan man i hela textmassan se en utveckling och vidgning som 
försvarar det metodiskt betingade greppet att särskilja de tre företeelserna 
i var sitt avsnitt för att till sist kunna belysa hur tonvikten i texterna förläggs 
på var och en. Låt mig förtydliga med "ångest" och "kärlek" som exempel. 
Den svårighet att realisera ett kärleksförhållande mellan man och kvinna 
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som antyds i förbindelsen mellan Irène och Bill i Ormen, gestaltas i de föl
jande romanerna med oemotsäglig tyngd och obönhörlig konsekvens. Detta 
tema, "kärlekens omöjlighet", som i den första romanen är en enkel 
melodislinga utvecklas senare i full orkestrering. Angesten däremot, som är 
det explicita temat i Ormen, tonas ned i fortsättningen och finns kvar som 
en dold underström och som det man kunde kalla ångestens produkter. 

I den andra avdelningen, "Begära och förneka — kärleken" analyserar 
jag under rubriken "Moderssymbiosen" den erotiska problematik som 
gestaltas i Draga i De dömdas ö och i Bengt i Bränt barn. I dessa skildringar 
behandlas också en modersrelation men med andra förtecken än i Ormen. 
Hållningen till modersgestalten, som i Ormen är präglad av hat, uttrycker 
nu kärlek och längtan. "Erotiken som offerhandling" behandlar en ny 
dimension i temat kärleken som frustration. Analysen vill klargöra både den 
psykologiska och den existentiella aspekt som låter sig utläsas ur texten. 
"Myten om sexualskräcken" inleds med en komparativ närläsning av några 
motiviskt sammanfallande texter och mynnar ut i en problematisering av 
den tidigare forskningens antaganden om Dagermans eget förhållande till 
sexualiteten. I "Den omöjliga kärleken" etableras det som Lejeune kallar 
det "självbiografiska rummet" genom en sammanfattande kommentar av 
texternas kärlekssyn och Dagermans egna icke-fiktiva uttalanden. 

Den tredje avdelningen, "Den lockande förintelsen" vill belysa relationen 
mellan andlig och fysisk död i texterna. Särskilt analyseras mord- och 
självmordshandlingarna, varvid Den dödsdömde — pjästexten komplet
terad med novelltexten — samt Bröllopsbesvär står i fokus. I denna fas av 
min undersökning sammanfaller ångest-, kärleks- och dödstematiken och 
avslöjar sin komplicerade relation till modersbildens tema. 

De avslutande kommentarerna, "Begäret efter liv", vill visa hur texten 
strävar att transcendera den död som kan kallas den inre. Dagermans större 
verk utmynnar nästan undantagslöst i gestaltningen av en paradoxal "för
soning" — den tillit till varat som författaren sökte också i sitt eget liv, men 
som han endast momentant upplevde. 
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Angestens dimensioner 





1 

BEGREPPET ÅNGEST 

Stig Dagermans diktning var både politisk förkunnelse och en oupphörlig 
bearbetning av existentiella problem. Angesten, skulden, ensamheten, 
döden och frälsningens omöjlighet var återkommande teman. Mer än något 
annat har just ångesten förbundits med Dagerman, inte bara med hans pro
duktion utan också med honom själv som individ. "Han var ångestfull, en 
bortsprungen pojke i skogen, och genom allt han skrev hördes larmet från 
det som skedde ute i världen", säger Olof Lagercrantz i en ömsint 
karakteristik.1 Samtliga forskare som ägnat sig åt Stig Dagerman har 
också fäst stor uppmärksamhet vid hans ångestfixering. I allmänhet 
betraktas ångesten inte bara som det övergripande temat i hans diktning, 
utan den ses också som ett slags dagermansk livsform. Detta synsätt som 
Lagercrantz lanserade i sin biografi om Dagerman har blivit skolbildande 
bland Dagerman-uttolkarna. Så har Kai Henmark slagit fast att Dagerman 
aldrig lämnade ångesttemat. I polemik mot en kritiker som menade att 
Dagerman med Tusen år hos Gud anslöt sig till det litterära 50-talets nya 
"himmelska" riktning, säger Henmark att ingenting kunde vara felaktigare 
än en sådan tolkning. Angesten finns kvar som förr, men "Dagerman hade 
fördjupat och breddat sin uppfattning om ångesten när han skrev sitt sista 
verk. Den 'nya' ångesten har flera aspekter — men den är alltjämt densam
ma."2 Agneta Pleijel framhåller i sin studie "Djuret och skräcken" 
ångesten som ett av 40-talsdiktningens centrala teman och skräcken som 
Dagermans huvudtema genom hela hans produktion.3 Senare forskare 
som Ola Loslokk och Laurie Thompson företräder i huvudsak samma åsikt 
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som de tidigare nämnda. Loslokk anger ångest, flykt, svek och skuld som 
de centrala motiven i Dagermans författarskap.4 Thompson (som använder 
ordet Angst i stället för det vedertagna engelska anxiety) tillmäter också han 
ångesten den dominerande rollen i Dagermans diktning och liv: 

Angst [is] central to Dag erman s life and th ought. [...] It was a characteristic of 
the age but no Swed ish writer of the 1940s produced works as consistendy and 
totally imbued with an atmosphere of Ang st as Stig Dagerman .5 

Erik Hjalmar Linder kan trots allt skönja "ögonblick av hopp och mod 
att vara tili" hos "den förstenade och förtvivlade",6 men Gunnar Brandell 
talar endast om "ångestdraget över pannan" och "en dödsfixerad pessi-

11 7 mism / 
Angesten inte bara behandlas i Dagermans texter. Enligt Lagercrantz är 

den också den nödvändiga personliga förutsättningen för hans 
gestaltskapande förmåga. Den är det smärtsamma stoff hans romanfigurer 
formas av: 

Människan blir hos Stig Dagerman människa först i ångesten. Skräcken ger skug
gorna liv och blod. [ ...] Nästan allt id när han sk ildrar sådant som befinne r sig 
utanför ångesten s troll cirkel lägger sig en död hand över hans arbete .8 

Angesten skulle vara den drivande kraft som ger Dagermans människor 
nerv och intensitet; och mer än så, den skulle vara själva motorn i hans 
kreativitet. 

Angesten i Dagermans fiktion och liv har således postulerats. Däremot 
har dess innebörd inte analyserats. Detta är så mycket märkligare som 
ångest inte är ett entydigt begrepp. 

Avsikten med min ångestundersökning är trefaldig. För det första vill jag 
klarlägga hur Dagerman använder begreppet ångest, vilken innebörd han 
ger det, och om denna innebörd eventuellt förändras längs tidsaxeln i hans 
produktion. Huvudvikten läggs dock på Ormen, Dagermans debutroman. 
För det andra vill jag undersöka hur ångesten gestaltas och hur den 
tematiseras i textens meningsproduktion. För det tredje försöker jag skönja 
något av den djupa psykologiska process som textens ångestfixering enligt 
min mening ytterst kan härledas ur. 

För att få en första utgångspunkt för analysen av de dagermanska texter
nas ångest skall jag börja med att belysa två centrala aspekter av begreppet 
ångest, den psykologisk-medicinska eller kliniska och den sartresk-
existentialfilosofiska.9 Kliniskt är ångest ett patologiskt tillstånd som har 
sitt upphov i individen själv. Den psykoanalytiska skolan ser ångesten som 
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en följd av djupt i personligheten bortträngda och oacceptabla driftsim
pulser.10 Långvarig och stark ångest är psykiskt invalidiserande och kräver 
behandling. Medicinskt sett är ångesten inte någonting som à priori ingår 
i människans psykiska repertoar; den kan uppträda hos varje människa 
men behöver inte göra det. Kliniskt är ångesten således ett negativt 
fenomen, som helst inte skall förekomma. Men i en filosofisk kontext, när
mare bestämt den existentialistiska, blir ångesten däremot både något 
positivt och ofrånkomligt. I Sartres — liksom i Kierkegaards — filosofi är 
ångesten ett uttryck för människans ontologiska beskaffenhet och därmed 
ett normalt tillstånd. Den är varken patologisk eller irrationell, och den kan 
vara direkt positiv som ett instrument för självförståelse och insikt. Angesten 
är "ångest inför friheten", det vill s äga friheten att varje stund välja sina 
handlingar, sitt liv. Den existentialistiska sartreska ångesten är en 
valångest.11 

Både kliniskt och filosofiskt upprätthålls en distinktion mellan ångest och 
fruktan. Fruktan och skräck med sina intensitetsvarianter fasa och rädsla 
hänförs till samma semantiska register, medan ångest anger ett artskilt till
stånd. Skillnaden mellan ångest och fruktan är att fruktan gäller yttre 
omständigheter och har ett preciserat hot som objekt.12 Angesten är 
relaterad till människan själv och uppstår utan påvisbart hot — den har sin 
rot i individen. Så långt är distinktionen gemensam för existentialismen och 
psykologin. Det är i uppfattningen om ångestens och fruktans samtidighet 
som åsikterna divergerar. 

Hos Sartre är ångest och fruktan ett antitetiskt motsatspar, som även om 
de tidsmässigt ligger nära ändå ömsesidigt utesluter varandra. Förhållandet 
mellan ångest och fruktan har Sartre illustrerat med bl. a. följande exempel 
(jag citerar Stenströms återgivning): 

Soldaten, som vid en mobilisering inställer sig vid sin depå, kan hysa fruktan för 
krigsutbrottet, eftersom han vet att det ställer honom inför ökade dödsrisker. 
Men ångest fattar honom, då han frågar sig hur han själv skall möta dessa döds
risker, vilka reaktionsformer in för hotet som hans personlighet kan komma att 
uppbåda. Va re sig han blir m edveten om mekanism en eller ej, är ångest en ett 
utslag av det faktum att hans existens är frihet, att han är den på vilken de möj
liga handlingarna och attityderna beror och att bokstavligt talat "intet" utpekar 
någon av dem som den rätta. "Intet" — nämligen friheten — är utlösande orsak 
till handling arna.13 

Den ekonomiskt ruinerade — ett annat sartreskt exempel — kan känna 
fruktan inför de reella svårigheter som möter honom och hans familj. Men 
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ångest uppstår först när han ställs inför olika handlingsalternativ och han 
inser att det är på honom själv det beror vilket som väljs och att framtiden 
utformas genom hans val.14 

Enligt Sartre kan alltså ångest och fruktan inte uppträda samtidigt. 
Psykologisk freudianskt influerad teori hävdar däremot att detta är fullt 
möjligt: 

Fruktan och ångest är o lika affekter, men de kan före nas om en yttr e fara sam
manfaller med en inre oacceptabel impuls. En soldat, till exempel, kan samtidigt 
känna fruktan för att gå emot fienden och ångest infö r konflikten mellan över 
jaget som mana r honom att göra sin p likt och själ vbevarelsedriften som manar 
honom att fly. 15 

En summering av jämförelsen ger följande huvudpunkter. Den existen-
tialistiska, sartreska ångesten är en ångest inför valet och som sådan är den 
rationellt betingad och icke-patologisk. Den är ofrånkomlig därför att den 
härrör ur människans ontologiska egenart. Och den kan, rätt upplevd, vara 
en väg till insikt. Kliniskt däremot är ångesten ett negativt fenomen. Den 
är symptom på ett psykiskt tillstånd som om det blir långvarigt är ned
brytande för individen — i motsats till fruktan eller rädsla som är en 
adekvat respons på ett reellt hot. Både den psykologiska teorin och existen
tialismen upprätthåller en distinktion mellan ångest och fruktan. 

Hos Dagerman är ångestbegreppet komplicerat. Angesten får i hans tex
ter både en positiv och en negativ värdeladdning. En ytterligare komplika
tion är att han inte gör strikt åtskillnad mellan termerna ångest, fruktan och 
skräck utan ofta använder dem som synonymer. Det gäller också fruktans 
starkare respektive svagare varianter, fasa, rädsla etc. Den ende forskare 
som noterat denna semantiska glidning hos Dagerman är Georges Périlleux. 
Han är också den som mest utförligt analyserat och rentav systematiserat 
den dagermanska ångesten, dock utan att särskilja begreppen ångest och 
fruktan från varandra. 

En invändning mot Périlleux' subtila analys är att han, utan att kunna 
påvisa förekomsten av en ångest inför valet hos Dagerman, dock resonerar 
som om den fanns.16 Värd att notera är Périlleux' iakttagelse om ångestens 
olika "medvetenhetsgrader". Särskiljandet av den ångestskapande insiktens 
varierande medvetandenivåer från en oreflekterad till en reflekterande 
saknar inte täckning i Dagermans texter. Däremot ställer jag mig skeptisk 
till hans påstående att Dagerman skulle dela Sartres uppfattning om psykets 
enhetliga struktur. Sartre accepterar inte idén om dualismen i psyket, in
delningen i det medvetna och det omedvetna.17 För Sartre är människan 
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alltigenom medveten, däremot kan hon vara mer eller mindre reflekterande. 
Hela hennes "psykiska innehåll" är dock i princip ständigt tillgängligt. 
Sartre förkastar alltså Freuds psykoanalytiska teori. Hos Dagerman ser 
Périlleux en viss vacklan mellan Sartre och Freud, men han kommer ändå 
till slutsatsen att Dagermans helhetsvision av människan i allt väsentligt 
sammanfaller med Sartres. Psykets dualism är skenbar hos Dagerman, 
menar Périlleux.18 Den tolkningen får ses som ett utslag av att Périlleux 
lagt det sartreska rastret alltför tungt över Dagermans texter; den kan också 
ha influerats av den antifreudianska attityd Dagerman demonstrerade i 
vissa sammanhang. Men det Dagerman tog avstånd från var de sexuella 
frälsningslärorna i psykoanalysens kölvatten — 30-talets primitivism och 
40-talets "hårdkokta" nyvitalism — inte teorin om det omedvetna. Dager
mans beläsenhet i Freuds verk var knappast särskilt omfattande, men 
teorins huvuddrag kände han mycket väl. Han gjorde också uppskattande 
uttalanden om denna nya psykologi, bl. a. följande: "Det viktigaste som 
hänt litteraturen under 1900-talet är psykoanalysen med dess fördjupning 
av perspektivet på människan."19 

Också Périlleux' egen undersökning tillhandahåller motsägelsefullt nog 
argument mot påståendet att Dagerman skulle ha omfattat Sartres syn på 
"det odelade psyket". Den visar nämligen att Dagermans kännedom om 
Sartres filosofi i dess teoretiska utformning, och därmed också idén om 
medvetandets enhetliga struktur, var ytterst bristfällig.20 Överhuvud 
konstaterar Périlleux att varken Sartres direkta inflytande på Dagerman eller 
överensstämmelserna i synen på ångesten är så djupgående som man vid 
första anblicken kan frestas tro.21 

Périlleux' undersökning har klarlagt att Dagermans ångestbegrepp inte 
överensstämmer med Sartres.22 Därmed har den sartresk-existentialistiska 
ångestteorin visat sig vara otillräcklig som förklaringsmodell för den dager
manska ångesten. Återstår ångestbegreppet i klinisk mening. Detta är inte 
lika specificerat som Sartres filosofisk-ontologiskt förankrade, men med sin 
implikation av neurotiskt tillstånd förefaller det reduktivt i ett skönlitterärt 
sammanhang. En definition av ångest med tillämpbarhet inom dikten bör 
ha utrymme också för en filosofisk eller livsåskådningsmässig dimension. 
Den bör kunna inrymma företeelsen livsångest, det vill säga existentiell 
ångest i motsats till existentialistisk. Den bör med andra ord vara mer 
holistisk än vad som är möjligt för den kliniska eller den starkt 
specialiserade filosofiska bestämningen var för sig. Kravet borde rimligtvis 
kunna uppfyllas av en psykologisk teori med en övergripande syn på män
niskans existentiella position.23 
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En sådan syntetiserande psykologi har Robert Jay Lifton lagt fram i ett 
flertal verk.24 Enligt Lifton är människans centrala problematik hennes in
ställning till döden, därför att hennes sätt att leva och den mening och det 
värde hon ger sitt liv påverkas av den. Men Lifton framlägger för den skull 
inte en thanatologi, en "dödslära", utan ett "unitary life—death paradigm" 
där människans förmåga till symbolisering både av döden och av 
livsprocesserna är den bärande idén. 

Lifton relaterar ångesten till jagets subjektiva upplevelse av vitalitet och 
integritet. Med vitalitet förstås individens kapacitet för meningsfull psykisk 
aktivitet, vidmakthållandet av de symboliska processer som är förutsätt
ningen för hans livskänsla. Vitalitet är enkelt uttryckt livskraft och livsinten
sitet, "psykisk energi" i motsats till inre död (deadness), förstelning och 
apati. Integritet står för psykets, personlighetens sammanhållning eller 
koherens, det vill säga motsatsen till desintegration. 

Lifton definierar ångest på följande sätt: "anxiety is a sense of foreboding 
stemming from threatened vitality and anticipated breakdown of the integri
ty of the self'.25 Om Sartres teori befattar sig med frågan om varför 
ångesten finns (därför att den är ångest inför friheten, och människans väsen 
är frihet) och den kliniska psykologin säger hur den uppstår (bortträngda 
driftsimpulser och känslor hotar att bli medvetna), så är Liftons definition 
ett försök att säga vad den är: en känsla av anteciperat hot om inre 
livsförlust oc h personlighetsupplösning. 

Individen kan, till exempel i samband med separation, känna sig hotad 
utan att ångest uppstår; Lifton talar då om ett tillstånd av "tension", inre 
spänning. Spänningen innebär aktionsberedskap. Om situationen förefaller 
möjlig att hantera, antingen genom försök att återställa den brutna gemen
skapen eller genom en fast beslutsamhet att — kanske trots sorg och 
svårigheter — klara sig utan den förlorade så föreligger spänning. Men om 
jagets resurser att upprätthålla denna beslutsamhet bedöms som inadekvata 
övergår spänningen i ångest: "Tension becomes anxiety when one feels 
helpless in the face of threat despite the impulse to counter it."26 Denna 
syn på ångesten som en känsla av anteciperat hot mot inre vitalitet och in
tegritet — och hjälplöshet inför detta hot — utgör det referenssystem jag vill 
relatera de dagermanska texterna till. 

Liftons definition — som givetvis inte är normativ men enligt min men
ing adekvat — ger den innebörd jag lägger i ångestbegreppet: subjektets 
förnimmelse av ett opåverkbart inre hot mot existensen. När jag i fortsätt
ningen använder termen ångest utan reservationer är det underförstått att 
jag avser det mentala tillstånd Lifton definierat. Jag kommer att granska 
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ångestens gestaltningar i en längre sammanhållen analys. För analysen väljer 
jag avsnittet "Irène" i Ormen. Jag har valt att ta upp enbart detta avsnitt 
och relatera det till slutkapitlet, och jag tillåter mig att i djupanalysen i prin
cip bortse från romanens övriga delar, även om jag i någon mån belyser 
också dem. 

Det finns flera anledningar att ägna "Irène" speciell uppmärksamhet. I 
"Irène" gestaltas ångesten utförligast, och genom en närläsning visar sig det 
samband mellan Irène och slutkapitlets Scriver som jag menar ger romanen 
en integrerad struktur. Den tredje och viktigaste anledningen är min hypotes 
att upphovet till den ångest som tematiseras i texten har samband med 
Irènes modermord. Sökarljuset kommer därför att riktas mot vad moder
mordet står för i textens meningsproduktion. 
"Irène" är till synes helt fristående och autonomt, och avdelningen "Vi kan 
inte sova" är ett pärlband av noveller, som får sitt lås av slutavsnittet 
"Flykten som inte blev av". Formellt är boken separerad i två delar; 
"Flykten som inte blev av" ingår i "Vi kan inte sova", men Scriver-avsnittet 
har en speciell karaktär som skiljer det från de övriga. Detta sista kapitel 
utgör en resonerande, intellektualiserad sammanfattning av romanens 
ångestgestaltningar. Det är också här som Dagerman in concreto utvecklar 
tesen om ångesten som ett inifrån kommande hot. Det enda som håller sam
man romanens tre delar är det genomgående ångesttemat. Tematiskt finns 
det alltså ett samband, men det motsvaras inte av en strukturell helhet på 
ytnivån. Vid en första läsning ter sig avsnittet "Irène" så löst infogat i hel
hetskonstruktionen att det närmast framstår som en separat kortroman, och 
kapitlet om Scriver skiljer sig berättartekniskt genom att det inte utgör en 
karaktärsgestaltning utan en syntetiserande sammanfattning om ångesten 
och ett propagerande för en bestämd hållning. En tolkande läsning kan 
dock avslöja att det inledande och det avslutande avsnittet är kopplade till 
varandra som interagerande element i romanens helhetsstruktur. Innan jag 
övergår till en behandling av "Irène" vill jag emellertid ägna något utrymme 
åt Dagermans användning av begreppet ångest. 
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"MANNISKAN A V ANGEST" 

Ormen kan läsas som en 40-talsångestens urkund, ett existentiellt vitt
nesbörd eller som en övervägande idépolitisk diskurs. Samtliga Dagerman
forskare har noterat att romanen rymmer både en politisk och en existentiell 
problematik, och alla har behandlat ångesttemat. Men ingen har till fullo 
beaktat att det finns skilda slag av ångest i Ormen. Den distinktionen var 
kanske inte heller klart medveten för Dagerman själv. Min läsning skall 
förhoppningsvis ge de olika "ångesttyperna" en ny belysning. 

RÄDSLAN S OM ÅNGEST D EN " KOLLEKTIVA ÅNGESTEN" 
Ormen kan med skäl kallas en studie i ångest, den både diskuterar 
ångestens problem och gestaltar ångesten som mentalt tillstånd. 
Angestproblematiken förs fram och bearbetas på tre olika sätt. Två av dem 
kan avläsas på den manifesta betydelsenivån: dels det explicita 
resonerandet om en erkänd ångest som Edmund och Scriver står för, dels 
processen som visar hur insikt om ångesten växer fram med Gideon som 
protagonist. En oreflekterad, upplevd men inte benämnd ångest möter i 
berättelsen om Irène. Denna icke medvetna ångest gestaltas både på en 
manifest och en latent betydelsenivå. I avsnittet "Irène" finner vi en cover 
story, som i sig kan tolkas olika, och en sub story som kan anses utgöra den 
djupare motivationen för romanens intellektualiserade resonemang om 
ångest. 
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I Ormen skildras ångest dock inte bara på ett individuellt utan också på 
ett kollektivt plan, speciellt tydligt i avsnittet "Vi kan inte sova". Där finns 
ingen urskiljbar berättare utan kollektivet av beväringar är subjekt i texten 
på ett sätt som påminner om Tage Aurells teknik. I denna kaserninteriör är 
själva rummet inpyrt av fasa. Rummets fasa fortplantas till männen med 
luften de andas: 

när dagko rpralen släcke r ljuset i taket efter avlämningen och vi kryper ihop 
under våra tjock a dammiga filt ar så märker vi plötsl igt var och en av oss hur 
den svaga stickand e lukten av fasa stig er upp ur golvspringorna.1 

Det är som om golvet "kände" fasa och gjorde männen delaktiga i den, 
som om rummet med fasans lukt sipprande ur golvtiljorna vore lika hotat 
som de. Den stickande lukten framstår som en egenart hos kasernbygg
naden, någonting tillhörigt den. Den är en ingrediens i 

den råa kasernluften som aldrig tycks förändras utan tycks vara densamma års
klass efter å rsklass: Lite sve tt, en del skofe tt, lite mer gev ärsolja, en smula stall 
sedan kav alleristtiden och resten damm (s. 107). 

Kasernluften blir symbol för oföränderlighet och stagnation, och själva 
kasernbyggnaden framstår som en traditionens högborg, en konkretisering 
av Sveriges historia med Karl XII på väggen och groparna i golvet av alla 
de tiotusen par skor som trampat där sedan 1890 (s. 208). Men om natten 
genomträngs den tryggt och oföränderligt dammiga luften av fasans lukt. 
Bilden av kasernluftens nattliga fasa parallelliseras genom hela kapitlet med 
uttryck för männens ångest: "skrattet hjälpte oss att hålla ångestens huvud 
under vattnet" (s. 2 09) heter det på ett ställe, "den befriande känslan av 
att för ett ögonblick slippa ifrån den pinande ångesten " (s. 11 7) på ett 
annat, liksom det talas om "ångesten i våra fickor och kring våra halsar" 
(s. 153). Situationen laddas: "Med likgiltiga miner och tysta hälsningar går 
vi nu åt skilda håll, [...] allt eftersom ångesten driver oss" (s. 155). Annu 
när mannarna lämnat logementet för att fira sin permissionskväll bär de 
ångesten med sig. Edmund, Kalle Gläder och Joker vandrar från kafé till 
kafé drivna av sin oro: "De bar ångesten inom sej som man bär en begyn
nande feber, utan att riktigt veta vad som nu skall ske med en" (s. 183). 

Läsaren hålls i ovisshet om vad som är upphovet till denna ångest. 
Angesten beskrivs som en "free-floating anxiety", den bokstavligen flyter 
omkring: "fasan som svävade i små lätta gryningsdunster" (s. 137).2 Alla 
är i samma mån drabbade av den. Den är också fullt medveten. Dessa "vi" 
i berättelsen är helt klara över sin ångestbesatthet, som gör att de inte sover 
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utan måste fördriva nätterna med att turvis berätta historier för varandra. 
En kollektiv ångest av detta slag är egentligen en omöjlighet enligt både 
kliniska och filosofiska kriterier. I romanfiktionen visar det sig också att den 
kollektiva ångesten egentligen är en samfälld rädsla, en företeelse som i mot
sats till "gemensam ångest" är både logiskt och empiriskt fullt möjlig. 
Beväringarna är helt enkelt rädda för den huggorm som sluppit lös och 
gömt sig någonstans i logementet. Men det är kännetecknande för Dager
mans spänningsskapande berättarstrategi att inte låta läsaren veta detta. 
Han ger vissa antydningar, men inte mer än att den framsuggererade illu
sionen av objektlös ångest upprätthålls hos läsaren. "Vi kan inte sova" får 
därför en dubbel innebörd, det är den realistiska historien om en inte helt 
oberättigad ormrädsla men också en allegorisk framställning av "tidens 
ångest".3 

Kasernen kan ses som en symbol för den svenska nationen. Det 
klaustrofobiska och kvävande i kasernluften med den nattliga lukten av fasa 
är en metafor för det neutrala Sveriges instängdhet och maktlöshet som 
åskådare till katastrofen ute i Europa. Känslostämningen står tillika för den 
fruktan man kände för att kriget skulle nå det egna landets gränser. Kasern
byggnadens "egen" fasa är ett subtilt uttryck för det hot om nationell 
undergång och upplösning av det egna samhällssystemet som en främ
mande ockupation kunde innebära. 

Skildringen av kasernen kan emellertid också knytas till Edmunds 
anarkosyndikalistiska teori om staten som "ångestupphov".4 I det fallet 
blir kasernen en symbol inte för den nationella identiteten utan för 
överheten, för statstvånget, och den tradition kasernen är bärare av blir där
vid skräckinjagande. Just denna maktutövandets tradition, representerad av 
själva byggnaden med minnena av alla generationer beväringar som drillats 
i dödandets hantverk, blir en utlösare av kasernskräcken: 

Och då kommer det ögonblick av kasernskräck när traditionen betyder minnena 
av alla dessa döda, som har hängt sej eller skjutit sej eller hoppat ner från vinds
våningen sedan 1890. Och då tycker den som är rädd plöt sligt att kroppar i 
uniformer hänger ner från taken vid väggen ovanför skåpen eller att kroppar som 
har tagit gift i stelnade ställningar ligger på magen på korridorbänkarna eller att 
kroppar sitter på golvet i korridorens mörka skrymslen med hängande huvuden, 
med ryggarna mot väggen och med gapande blodig a munnar och gevären med 
självbelåtet blänkand e läderremmar liggande över knäna (s. 208). 

Gideons hallucinatoriska skräckfantasi om beväringarnas massjälvmord 
kan ses som en bild av krigets mardrömslika meningslöshet, en krigs
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skådeplats med stupade soldater och arkebuserade desertörer. Men man 
kan också läsa in en mera speciell innebörd i den: varje soldat som låter 
sig kommenderas ut i krig blir inte bara en legaliserad mördare utan också 
en potentiell självmordskandidat. Att nödgas ge sitt liv för fosterlandet är en 
omskrivning för påtvingat självmord. Den tolkningen av Gideons skräcksyn 
har anknytning till Edmunds synpunkter på staten som falsk trygg
hetsgivare: 

Man säljer sig varenda dag för å få en liten trygghet, en liten skittrygghet, en billig 
försäkring för potati skällarn å brännvinsskåpe. Sen accepterar man utan att 
knysta den ver kligt stora otryggheten. Till exempel att state n som skulle ge dej 
trygghet i stället sätter en osäkrad handgranat i handen på dej å sen kan du flyga 
åt helvite med skattlappar å försäkringsbrev å pantsedlar å alltihopa (s. 179 ). 

Den ekonomiska och sociala trygghet välfärdsstaten består sina undersåtar 
väger lätt mot det hot den utövar genom makten att göra de manliga med
borgarna till ofrivilliga självmördare. Relaterad till Edmunds resonemang 
om staten blir Gideons kasernskräck en precisering av den obestämda 
"kollektiva ångest" som framställs i "Vi kan inte sova". Sedd ur den 
aspekten får den "kollektiva ångesten" och kasernskräcken en dimension 
utöver den strikt tidsbundna krigsrädslan. Den blir uttryck för en reaktion 
inte bara mot statlig tvångsmakt utan också mot militarism. 

Som vi redan konstaterat var ångest ett centralt begrepp på 40-talet. 
Ordet brukades — och missbrukades — som beteckning på den upplevelse 
av osäkerhet, desorientering och fruktan som ett "oöverblickbart 
världsdrama" ingav varje tänkande och kännande individ.5 När Dager
man beskriver de värnpliktigas mentala tillstånd som ångest kan detta ses 
som en eftergift åt en rådande intellektuell jargong. Mannarnas "kollektiva 
ångest" är en lika metaforisk konstruktion som "tidens ångest".6 Men den 
"kollektiva ångesten" står inte bara för det diffusa begreppet "tidens 
ångest" utan för ångest i egentlig mening. Den är, som skall visas, även en 
projektion av en individuell, reell ångest. Detta framstår tydligt i berättelsen 
om Gideon. 

ÅNGESTEN S OM RÄDSLA: G IDEON 
När beväringarna återkommer från permissionsnatten och på nytt kon
fronteras med sin skräck, har de på olika sätt lyckats hantera sin andel av 
den "kollektiva ångesten". En del har kunnat dränka den i sprit eller erotisk 

33 



upphetsning, andra har glömt den för en personlig problematik som 
kvällens händelser aktualiserat, men hos en av dem har den frammanat en 
insikt om rädslans ständiga närvaro och ofrånkomlighet. 

Det är inte för intet som avsnittet om Gideon är rubricerat "Ormen". 
Kapitlet är centralt, det är ett slags peripeti och det utgör samtidigt ett böj
ningsmönster för förståelsen av romanen som helhet. Genom att Gideons 
utvecklingshistoria parallelliseras med huggormens uppträdande och död 
får ormen sin signifikans som symbol för det inre hotet. Gideons utveck
lingsgång, förändringen inom honom, sammanfaller med faserna i hugg
ormens närvaro på logementet. Ormen hamnar där genom att en ränsel 
bytts ut, och den blir omhändertagen av en zoolog-beväring som förvarar 
den i en box i ett skåp, men av misstag släpps den fri och gömmer sig 
någonstans — ingen vet var. 

Vid tiden för huggormens uppdykande frigörs sakteligen hos Gideon livs
möjligheter som han inte trodde fanns, och det skrämmer honom. När 
ormen sedan är lös drabbas han av insikt om den oerhörda rädsla som 
väller fram ur hans inre helt oberoende av ormens närvaro. Ormens död 
slutligen blir den indirekta orsak som för honom ut i den yttersta ångesten. 

Chocken kommer när Gideon märker att "rädslan fortsatte att bulta i 
honom fastän han hade glömt ormen" (s. 21 7). Han är rädd utan att veta 
varför, och då förstår han till slut att "ormen hade bara varit en symbol eller 
en förevändning: förr eller senare hade det ändå måst hända". Det som 
händer är att Gideon får insikt om vad han förträngt ur sitt medvetande. 
I samband med det växer också ett bortträngt smärtsamt minne av fadern 
fram ur mörkret, faderns ohyggliga skrik en gång och orden strax före hans 
död: 

Du kommer at t bli mycke räd d en gång. Du tror att du är så rädd att du inte 
kan bära de, men de kan man allt id. Men inna n man fort sätter måste man av
rätta sej sjä lv (s. 218). 

Denna rädsla är nu Gideons, och den får honom att ifrågasätta det men
ingsfulla i hela hans tidigare livsföring: 

Vad är det för mening, tänkte han nu, vad ä r det för mening att kunna klockan, 
att vara precis, att vara noggran n, ordentlig, plikttrogen, arbetssam, när det 
ändå inte kan frälsa en från de tta? (s. 218). 

Men Gideon upptäcker en utväg. Det som skrämt honom, tendensen att 
börja likna de moraliskt frigjorda kamraterna ter sig nu som en möjlig rädd
ning: "Försäkringen från fruktan var ju at t bli som de andra." Den natten 
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"avrättar" Gideon med glädje sig själv för att bli upptagen i kamratkretsens 
gemenskap. "Avrättningen" är både en förnekelse och en befrielse av jaget. 
Gideon avsvär sig sina tidigare ideal och värderingar, de som varit stommen 
i hans karaktär och gjort honom till en outsider i gruppen, alla de principer 
som varit hans ryggrad men också en tvångströja som hindrat upplevelser 
av närhet till andra människor. Samtidigt som denna operation är smärtsam 
ger den honom en ny växtmöjlighet: den gör honom beredd att bejaka sin 
nyväckta sensualitet och sin motvilligt erkända lust till en öppnare, mera 
människotillvänd livsstil. Gideon är redo att erkänna sitt behov av gemen
skap, närhet och kärlek. Men huggormens död, som blir den stora 
befrielsen för alla andra, blir orsaken till hans förkastelse. Hans tragiska 
missuppfattning är att ormen utlöste samma insikt om en inre ofrånkomlig 
rädsla hos de andra som hos honom själv. Han tror sig ha funnit in
körsporten till samhörighet genom att vädja till den fruktan han antar att 
alla känner: "vi måste vara kamrater nu när vi allesammans går å är räd
da" (s. 224 f.). Gideons ord rör vid det förbjudna, vid rädslan som de 
lyckats bortförklara i och med ormens död, den rädsla som de kapslade in 
och gjorde ofarlig när ormen stoppades i en kartong och slängdes i soptun
nan. Gideons ord river ner skyddsmuren mot den ångest de förnekar, och 
därför måste hans straff bli så hårt. När de låter vattenstrålen slå som en 
piska mot hans kropp, är det som händer honom så totalt obegripligt att 
han blir lamslagen av förvåning och det dröjer länge innan han återfår 
rörelseförmågan. Ännu längre dröjer det innan han fattar: "ända tills 
morgonsolen överdrar fönstret högst upp med sin röda hinna, dröjer det 
innan han förstår. Då skriker han" (s. 225). Gideon görs till syndabock, han 
offras för att illusionen om den övervunna rädslan skall kunna bestå.7 

I avsnittet om Gideon får både den konkreta rädslan och ångesten sam
ma beteckning, omväxlande rädsla och fruktan. Det kan förklaras av att 
berättarperspektivet ligger hos Gideon och hans far, och ordet rädsla faller 
sig naturligare i deras vokabulär än ångest. Berättaren i "Vi kan inte sova" 
däremot är upplyst och välinformerad, och med ordvalet markeras det som 
i ljuset av Gideons historia blir klart: att ångesten i "vi"avsnittet egentligen 
är existentiell ångest under ormrädslans täckmantel. I kapitlet om Gideon 
dras sedan gränslinjen upp mellan dem som förnekar ångesten och den 
ensamme som vågar erkänna den. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas om tematiseringen av ångesten i 
"Vi kan inte sova" och "Ormen", avsnittet om Gideon. Beväringarnas 
ångest är rädslan för en orm. Denna rädsla är emellertid symbol för en 
större fruktan — den som gäller tidsläget — och både den symboliserande 
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och den symboliserade rädslan är i sin tur symptom på den grundläggande 
ångest som förutsätts nedlagd i människan. Meningsproduktionen är 
emellertid ännu mera invecklad än så: den symboliserande rädslan är i sin 
egenskap av konkret rädsla inte bara symptom, utan den är också en 
utlösare av den bortträngda och förnekade ångesten inom var och en. 
Drivkraften bakom detta spel med varandra symboliserande betydelseskikt 
får antas vara en övertygelse om ångestens ofrånkomlighet och universalitet. 

ÅNGESTENS R ESONÖRER 
Fruktan är ett ideal för den 
som är tillräckligt rädd . 
{Ormen, s. 223.) 

En del av romanens explicita problematik är individens förhållningssätt till 
denna existentiella ångest, och frågan gäller feg undanflykt eller modigt 
accepterande. Problemet gestaltas i konfrontationen mellan Gideon och de 
övriga beväringarna och det intellektualiseras och verbaliseras i avsnitten 
om Edmund och Scriver — framförallt i Scrivers resonemang. 

"Så länge jag bär järnbandet är min ångest den största i landet", säger 
Edmund i sin kafémonolog permissionskvällen (s. 138). Järnbandet är 
Edmunds benämning på det hot trygghetsgivaren staten utövar inte bara 
som fysisk fara utan också mot hans "integritet", hans möjligheter att själv 
bestämma om sina levnadsförhållanden. Detta järnband är en metafor för 
den "ångest" statstvånget inger en person med anarkosyndikalistisk över
tygelse. H ans Sandberg har övertygande analyserat Edmund-gestalten och 
placerat in honom i en samtida anarkosyndikalistisk kontext. Han har 
också visat att Edmund får betraktas som Stig Dagermans politiska 
språkrör. Det är därför omotiverat att här gå in på Edmunds järnbands-
filosofi som är en regelrätt politisk förkunnelse; jag nöjer mig med att hän
visa till Sandbergs framställning.8 

Av intresse i detta sammanhang är att Edmund påstår sig känna ångest 
inför staten som företeelse. Analyserar man Edmunds affekt sönderfaller den 
i tre komponenter: fruktan, aggressivitet och maktlöshet. Han är rädd för 
"den falske trygghetsgivaren" som har makt att bestämma inte bara om han 
skall leva eller dö utan också vill på ett frihetsberövande sätt reglera hans 
tillvaro i detalj: "de finns lagar som ingen har frågat mej om jag vill accep
tera och som gör mej praktiskt taget försvarslös" (s. 179). Han när ett 
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osläckligt hat till staten — vore den inte en abstrakt och oåtkomlig entitet 
skulle han skjuta ner den med revolver (s. 180). Men både som individ och 
som medlem av den anarkosyndikalistiska rörelsen är han vanmäktig. Där
för måste järnbandet bäras som "en börda" så länge alla möjligheter till 
aktivt motstånd saknas (s. 18 2). 

Den ångest som Edmunds järnband symboliserar har sitt upphov helt 
utanför honom själv och motsvarar således inte vårt kriterium på ångest. 
Edmund känner visserligen sin integritet hotad: "trygghetsgivaren kränker 
min personliga värdighet i å med att han berövar min vilja dess integritet" 
(s. 180). Men integritet här har inte betydelsen "sammanhållen fungerande 
personlighet" i motsats till "psykisk desintegration", och integriteten hotas 
inte av en inifrån kommande känsla av personlighetsupplösning. Även om 
det finns en analogi mellan Edmunds affekt och egentlig ångest såtillvida 
att känslan av hjälplöshet är gemensam — i det ena fallet inför ett hot in
ifrån och i det andra inför ett hot utifrån — så bör ändå Edmunds "ångest" 
enligt vårt synsätt betecknas som fruktan. 

I Edmund-avsnittet, där också Joker figurerar, får emellertid det politiska 
järnbandet även en dimension som metafor för genuin ångest. För Joker blir 
järnbandet förknippat med den skuldkänsla han har i samband med 
Uppsala-Pelles död. Jokers hemliga vånda är att han inte hann fram med 
det vatten som Uppsala-Pelle bad om när han låg döende under en hög av 
sprängstenar. Joker har ett intensivt behov av absolution, men en hämning 
hindrar honom från att tala ut. När så Edmund föreläser om järnbandet 
känner han det plötsligt runt sitt eget huvud: 

om inte det här förbannade järnbandet hade varit. Då hade ingen kunnat hindra 
mej från att säga: Hör hit, kamrater, jag vill att ni ska hjälpa mej nu. Jag vill 
att ni ska lyssn a på mej noga nu å när ni har lyssn at på mej vill jag att ni ska 
säga: Inte behöv er du ha dåligt samvete inte . Kunde du kanske hjälpa att han 
var död innan du hann tillbak s med vattenskopan. Tr or du att han tänkt e illa 
om dej för det! (s. 186). 

Jokers problem är att han inte förmår kommunicera sin skuldkänsla, och 
det inger honom ångest. I hans fall bli r järnbandet symbol för upplevelsen 
av hotande inre sönderfall: "Rädda mej ville han skrika, snart blir de ju för 
sent. Men järnbandet släppte inte ord utanför hans läppar" (s. 18 7). 

I sammanställningen av Edmund och Joker, med järnbandet som gemen
sam symbol för skilda innebörder, markeras de två olika typer av "ångest" 
som kan urskiljas i Ormen. Den ena är fruktan och den andra är egentlig 
ångest. Problemet är emellertid att Dagerman, på samma sätt som han 
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kallar en känsla av fruktan for ångest, också ger ångest benämningen 
fruktan. Detta gäller inte minst avsnittet om Scriver. "Min fruktan är den 
största i världen" (s. 226), säger Scriver och förtydligar längre fram: "Måste 
kanske inte detta att vara diktare betyda att äga en ångest som är större än 
alla andras i världen?" (s. 230).9 Det finns ingen anledning anta att 
Scriver lägger in olika innebörd i fruktan och ångest\ det textuella sam
manhanget stöder hypotesen om synonymi. När han kallar sin fruktan "en 
sjuka som ständit finns latent hos en" (s. 22 7), är detta en deskription inte 
av fruktan utan av ångest så som vi definierat den: objektlös och intra-
psykisk. 

Skillnaden i aspirationsnivå hos den politiske Edmund och hos diktaren 
Scriver är värd att notera; Edmunds "ångest" är den största i landet och 
helt betingad av det rådande statsskicket, Scriver däremot står upp som 
talesman för hela mänskligheten med en "ångest" som gör anspråk på 
universell giltighet. Men också Scriver tar befattning med frågan "ångest 
och politik".10 Han konstaterar helt allmänt att "tiden ger oss en sällsynt 
fallenhet för fruktan"(s. 227). Intressantare är emellertid hans polemik mot 
kulturbelletristen och skalden. Dessa anser att socialismens uppgift borde 
vara att skapa ett samhälle som garanterar individen åtminstone ett 
minimum av harmoni, av frihet från fruktan — en åsikt som tycks stämma 
väl överens med Edmunds. Men Scriver delar den inte: 

Det är för a ll del en vanlig up pfattning att s.k. själs lig jämvikt, d.v.s . frihet från 
fruktan, skulle inta sin plats på dagordningen bland dom sociala rättvisekraven. 
Detta beror givetvis på att många i den själsliga harmonin ser något 
eftersträvansvärt, kansk e de mest efter strävansvärda av allt. Ja gör de inte. Ja 
eftersträvar social rättv isa. [. ..] Däremot kräver ja abso lut inte någon plats för 
harmonin i de systemet (s. 22 8 f.). 

Scriver menar att den stilla lyckan har en benägenhet att urarta i rapningar 
och övermättnad, och "i en värld av idel rapande harmoniker är 
sönderslitenhet å förmåga till fruktan kanske de nödvändigaste av allt" 
(s. 229). Här går Scrivers och Edmunds synsätt helt isär. För Edmund är 
"ångest" ofrånkomlig så länge staten som företeelse existerar, men för 
Scriver är den nödvändig — och önskvärd — också i ett förverkligat 
idealsamhälle. Det tillstånd av "ångest" Edmund demonstrerar med sitt 
järnbandsresonemang är negativt, och hans mål är att ångesten elimineras 
samtidigt med utplåningen av statssystemet. Edmunds ståndpunkt har sin 
motsvarighet i Dagermans icke-fiktiva åsiktsyttringar, så till exempel i ett 
enkätuttalande om anarkismen i tidskriften 40-TAL: 
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Sådana skräckens system som nazismen avslöjar ju ögonblickligen sin art genom 
ohämmad fysisk brutalitet, men en närmare efter tanke ger lätt vid handen att 
även de mest demok ratiska stats system ut övar en ångestpress [... ].11 

Scriver får som sin samhällsvision redovisa en socialism där "ångesten" 
finns med som ett nödvändigt korrektiv mot stillaståendets och dästhetens 
harmoni. Men Dagerman själv vill se "ångesten" som samhällelig drivkraft 
eliminerad: 

För mej som ångestanalytiker har det däremot gällt att med en analytisk uteslut
ningsmetod nå fram till en lösning där maskineriet fungerar utan drivkraft i 
ångest oc h fruktan.12 

För Scriver är ångesten ofrånkomlig — man kan inte vaccineras mot den 
(s. 227). I Dagermans fristående politiska uttalanden däremot, såsom i det 
ovan citerade, är ångest något som människorna bör befrias från. I detta 
finns en motsättning mellan å ena sidan Dagerman och den fiktive 
Edmund, å den andra den fiktive Scriver. Man kan naturligtvis tänka sig 
att Scriver får föra fram värderingar som privatmannen Stig Dagerman inte 
delar, men min uppfattning är att det förhåller sig tvärtom. Edmund är 
Dagermans politiska språkrör och hans åsikter sammanfaller bevisligen med 
Dagermans uttalanden inom den politiska sfären. Därför kan man våga 
anta att diktaren Scriver — som enligt författarens egen utsago är hans alter 
ego och därmed representerar honom i en mera total mening — också får 
ge hans samlade syn på ångesten.13 Orsaken till den skenbara motsätt
ningen är att Ormen, såsom redan noterats, handlar om två slags "ångest", 
av vilka den ena är fruktan och den andra egentlig ångest enligt vår defini
tion. Edmund talar om det ena, Scriver om det andra. Det är Edmunds 
typ av "ångest" Dagerman tar ställning till i enkäten om anarkismen, inte 
Scrivers. Dagerman anlägger enbart politiskt-sociala synpunkter på begrep
pet ångest, ser det ur en samhällsmedboigerlig synvinkel och betecknar det 
då som något icke önskvärt och negativt. Denna externa "ångest" — som 
egentligen är fruktan — är i princip möjlig att påverka och eliminera med 
politiska och andra medel, och det är om den som Edmund i romanen och 
Stig Dagerman i det anförda citatet uttalar sig. 

Men det finns också en annan ångest i Ormen. Det är Gideons och Jokers 
ångest och Scrivers egen, diktarens ångest, som är "större än alla andras" 
och som enligt honom utgör själva grundelementet i tillvaron: 

fruktan är en sjuka som ständit finns laten t hos en, den söker sej fram längs 
medvetandets finaste trådar å sticker dom tills dom glödgas å bränns. Då förstår 
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man ju också att de inte finns nånting att välja på: De man inbillade sej var frihet 
från fruktan visade sej ju en dast vara mer eller m indre krampartade försök att 
utesluta den ur tillva ron (s. 22 7 f.). 

"Fruktan/ångest" är inte bara oundviklig utan också eftersträvansvärd. Den 
upphöjs av Scriver till ett slags människans adelsmärke: "Endast den som 
är förtrogen med sin fruktan är medveten om sitt värde" (s. 229). När 
Scriver lägger fram sin samhällsvision av socialism och fruktan, så avser han 
inte den socialt och politiskt betingade fruktan som Edmund attackerar och 
Dagerman vill se eliminerad utan en endogen, i människans väsen inlagd 
"urångest". Så upplöses den skenbara motsättningen mellan det Dagerman 
låter Scriver säga och det han säger själv om att samhällsmaskineriet inte 
bör drivas av "ångest" och "fruktan". Den politiskt betingade "ångesten" 
får anses förkastad inte bara av Dagerman själv och Edmund utan också 
av Scriver. Den fruktan statstvånget alstrar bör elimineras. 

Mer problematisk ter sig den ambivalenta hållningen till den egentliga 
ångesten. Scriver får framhålla att den behövs som en sporre till utveckling 
och mänsklig växt, men samtidigt uppfattas den som hotfull. Den betecknas 
både som något konstruktivt, ett salt i världen, medlet som skall förhindra 
avtrubbning och förstelning, och som något potentiellt destruktivt, "en 
sjuka" som måste behärskas — inte med frälsningsläror av olika slag utan 
med intellektuell analys. 

Det som Scriver framför allt efterlyser är ett erkännande av ångesten. Att 
tro sig vara fri från den är ingenting annat än självbedrägeri, och den illu
sionen är farlig: "De är nutidsmänniskans tragik att hon har upphört att 
våga vara rädd" (s. 228). Har man inte mod att erkänna sin ångest 
blockeras också småningom förmågan till kritiskt tänkande. Scriver görs till 
ångestanalytiker, liksom Dagerman själv — och till talesman för en "ny 
epok av intellektualism som kan ge åtminstone någon mod att se ångesten 
i ögonen i stället för att krypa undan till den infantila mystikens grottor å 
sängkammare" (s. 231). 

Både som romanfigurer och som språkrör för Dagerman är Edmund och 
Scriver medvetna om sin ångest, och inte nog med det, de postulerar ångest 
hos alla människor — villkorlig i Edmunds fall, villkorslös i Scrivere. 
Edmunds hållning till ångesten är entydig, Scrivere dubbeltydig — och till 
det komplicerade i Scrivere ångestsyn finns det skäl att återkomma i sam
band med berättelsen om Irène. Hos Irène möter vi, som kommer att visas, 
den icke medvetna människans oartikulerade ångest. 
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IRENE, MODERMORDET OCH ÅNGESTEN 

Den episod i avsnittet "Irène" som i all sin gåtfullhet intar en nyckelställning 
i texten är konfrontationen mellan Irène och hennes mor på tåget. Samman
drabbningen slutar med att Irène stöter ut sin mor från plattformen så att 
hon störtar och omkommer. Denna händelse kallar jag i fortsättningen 
modermordet. 

I Semiotics of Poetry (1978) talar Michael Riffaterre om nödvändigheten 
av två läsningar av en poetisk text för att mening skall uppstå. I den initiala 
eller "heuristiska" läsningen uppfattar läsaren de lingvistiska tecknen som 
i första hand referentiella; läsaren antar att texten är en representation av 
en handling eller en framställning om objekt och situationer. Men därvid 
stöter läsaren på svårigheter, eller som Riffaterre kallar dem, "ungram-
maticalities": en del tecken ger underliga eller motsägelsefulla resultat om 
de tolkas referentiellt.1 Dessa svårigheter motiverar en andra, retroaktiv 
och hermeneutisk läsning, i vilken hindren som uppstod vid försöket att läsa 
referentiellt, "mimetiskt", nu blir nycklar till en ny läsning, "the key to 
significance in the higher system".2 Riffaterre beskriver processen så: 

The ungrammaticalities spotted at the mimetic level are eventually integrated in
to another syste m. As the reader perc eives what they have in common, as he 
becomes aware that this common trait form s them into a paradigm, and this 
paradigm alter s the meaning of the poem, the new function of the ungram
maticalities changes their nature, and now they sign ify as component s of a dif
ferent network of relationships. This transfer of a sign from one level of discourse 
to another, this metamorphosis of what was a signifying complex at a lower level 
of the text into a signify ing unit, now a member of a more developed sys tem, 
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at a higher level of the text, this functional shift is the proper domain of semiotics. 
Everything relate d to this integ ration of signs from the mimesis level into the 
higher level of significa tion is a manifestation of semiosis . 

This semiotic process rea lly takes place in the reade r's mind, and it results 
from a second reading.3 

Riffaterres teori gäller poesi, men den är i princip tillämplig på varje 
konstnärlig text som inte på ett tillfredsställande sätt låter sig avläsas referen-
tiellt, eller "mimetiskt", utan måste tolkas på "a higher level of significa
tion" för att ett allsidigt meningssammanhang skall uppstå. Avsnittet 
"Irène" är en sådan text. 

Den avgörande svårigheten hänför sig till Irenes mord på modern — en 
handling läsaren spontant upplever som moraliskt upprörande. Men 
händelsen är övertygande realistiskt skildrad; moderns fall från tåget 
beskrivs i ett slags filmatisk slow motion-teknik som ger varje rörelsedetalj 
en otvetydig skärpa. Också den psykologiska realismen stöder en mimetisk 
läsning, Irenes handling kan ses som en logisk om också motbjudande 
cynisk konsekvens av den explosiva konflikten med modern på tåget. Men 
berättelsens fortsättning jävar den mimetiska läsningens giltighet. Om Irène 
dödade modern är hennes reaktion efteråt realistiskt sett inadekvat. Irène 
känner visserligen efter dådet en ångest som hon gör allt för att förtränga, 
men hon känner en ännu starkare ångest inför relationen till Bill. Den senare 
driver henne nästan till självmordets gräns. Skuldkänslan för att ha dödat 
sin mor får inte större vikt än svartsjukan, snarare tvärtom. Som modermör
dare blir Irène därför osannolik i en mimetisk läsning. Hon faller sönder, 
fragmenteras som trovärdig personlighet och romanfigur. Berättelsen håller 
inte ihop. 

En möjlighet är att se avsnittet "Irène" som en parodi på den stilriktning 
som brukar kallas den hårdkokta. Detta är kanske inte helt omotiverat, 
eftersom Scriver i slutavsnittet går till direkt angrepp mot "dom hårdkoktas 
naiva sätt" att försöka fly genom att "hoppa ut genom de ena rumsfönstret 
å krypa tillbaks genom de andra" (s. 232). Bill i avsnittet "Irène" får också 
helt konkret ägna sig åt det påtalade typiska hårdkokta beteendet att hoppa 
ut och krypa in genom fönster.4 

Stig Carlson, som publicerade den första recensionen av Ormen, såg 
avsnittet "Irène" just som en möjlig parodi på den då så aktuella, hårdkokta 
stilen med "ohöljd sexualism, uppstaplade sensationer och ett 
genomarbetat affektmönster".5 Han menar att anhopningen av mor-
biditeter kanske är ett försök av Dagerman att ge hela skalan av den hård
kokta mentaliteten och samtidigt påvisa det omöjliga i den. Carlson ser 
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Irène som den enda levande människan i detta typgalleri av narcissistiska 
och aningslösa unga människor. Men han underlåter helt att närmare 
granska hennes moderdråp, han nämner det bara som en komponent i 
hårdkokthetsparodin: på äkta gideskt maner knuffar Irène sin mor av 
tåget.6 

Det kunde naturligtvis tänkas tjäna ett dubbelt syfte a tt göra det första 
avsnittet i romanen till en parodi på hårdkokthet. Dels tillåter det Dagerman 
visa att han suveränt behärskar den litterära stil som en del av hans genera
tionskamrater gjort till sin, dels ger han dessutom inom sin egen fiktion en 
konkret demonstration av den livshållning han genom Scriver kritiserar och 
tar avstånd från. Ett visst parodiskt inslag menar jag man kan räkna med, 
men det skall i så fall uppfattas som en replik i ett samtidsbetingat intertex-
tuellt rum. Att se texten som i första hand parodi är alltför reduktivt, efter
som man då negligerar att den behandlar en seriös existentiell problematik. 
Irène själv som gestalt överskrider parodins ram. I motsats till de övriga per
sonerna i avsnittet, vilka mer är karikerade typer än individer, uppvisar hon 
en hög grad av komplexitet. 

Irène är en tuff tjej, hårt egoistisk med hänsynslöst obehärskade 
känsloreaktioner. Hon är emellertid också den känsligt sårbara, sökande 
och gemenskapstörstande unga människan, den sensitiva flickan som vill 
vara som de andra, våga det de andra vågar, men som är oförmögen att 
"leva riktigt" utan ansträngning — och som inte kan det även om hon 
anstränger sig. Irène är mångdimensionell både som romanfigur och som 
element i texten. Ytterst är Irène en studie i ångest, i ångestens mekanismer 
och varierande manifestationer. På den nivån sammanbinds det första 
avsnittet, inte bara med romanens corpus, utan framför allt med det fri
stående slutavsnittet om Scriver. 

Om läsarens strävan — vilket Riffateire förutsätter — är "a quest for uni
ty", därför att mening, textens mening, är "the finite, closed entity of the 
text", så blir en andra, retroaktiv, tolkande läsning av avsnittet nödvän
dig.7 I den läsningen blir det också möjligt att relatera "Irène" till 
romanens helhetsstruktur. Det är en sådan tolkning jag nu ämnar föreslå. 

ORMEN OCH RÅTTAN 
Som motto för romanen Ormen har Dagerman ett yttrande som tillskrivs 
Scriver, författarens alter ego i boken. Det lyder så här: 
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Är dikt ett sällskapsnöje, då vill jag med svärtad fot gå ut i skymningen och göra 
mej till vän med orm arna och den lil la grå ökenråttan. Ar dik t ett livsvillkor för 
någon, glöm inte sandaler na hemma, se upp för stenrösen! Nu jagar ormarna 
min häl, nu äcklar mej öknens rått a (s. 5). 

Vilken betydelsefunktion utsagan har i romanens hela textsammanhang 
skall vi återkomma till senare. Nu vill jag bara peka på att sammanställ
ningen av råtta och orm står som ett slags vinjett för hela boken, vilket san
nolikt får tas som en uppmaning till observans inte bara på titelfiguren 
ormen utan också på den mindre tydligt framträdande råttan. 

Ormen symboliserar det livshotande. Rent empiriskt kan ormens gift vara 
dödande. Också mytologiskt är ormen förknippad med destruktion och 
död. Det var ormen som i Edens lustgård förde in döden i människans 
tillvaro. Men ormen är långtifrån entydig som symbol. Den kan också stå 
för livsbefrämjande krafter; så har den alltsedan antiken varit läkekonstens 
emblem. Ormen som slingrar sig runt Asklepios—Aeskulapius' stav hade i 
tidig mytologi också en betydelse av medlare mellan jord och himmel. Den, 
liksom de två hoptvinnade ormarna på Hermes' stav, var en gränsöver
skridandets symbol. Hermes var inte bara gudarnas budbärare, vägskälens 
och korsvägarnas gud utan också själarnas vägvisare till och från under
jorden. Ormen som vishets- och transcendenssymbol rör sig från den kända 
världen till den okända, där den söker efter andligt budskap om befrielse 
och läkedom. 

Ormen symboliserar i mytologin också odödligheten, i skinnömsningen 
ansågs den ständigt födas på nytt. Den är även en mytisk fruktbarhetssym
bol. Som sådan tillhör den komplexet Den stora modern, urbilden för 
tillvarons dubbelhet, den på en gång livgivande och livsförstörande 
kraften.8 

Mytens stora moder är dubbel inte bara i sin egenskap av både god och 
förfärlig utan också i föreningen av andligt och jordiskt. Som Moder jord 
har hon, enligt Neumann, ormen som attribut — "her earth character is 
expressed by the snake symbol".9 

Liksom ormen hör även råttan mytologiskt till gränsöverskridandets sym
boldjur. I sinnevärlden är relationen mellan ormen och råttan jägare—byte. 
Allmänt taget och vardagligt hör ormen och råttan till samma kategori 
såtillvida att båda väcker fruktan och avsky hos de flesta. De egenskaper 
mottot ger ormen och råttan är de allmänt vedertagna, farlighet och väm-
jelighet, men så att det ena djuret betecknas som enbart farligt och det 
andra som enbart vämjeligt, den jagande ormen hotar och råttan äcklar. 

Vi behöver inte gå långt in i texten förrän vi möter ormen och råttan i 
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en ny version och i helt annan och överraskande gestalt. Romanens öpp
ningsscen är en solgassande vy över ett förtorkat stationsområde med brun
bränt gräs, damm och flugor. På en bänk sitter två gummor. Den ena har 
råttögon, och den andra som är vårtig, dreglande och mycket tjock, har en 
tungspets som "svänger i gapet som ett ormhuvud". När den tjocka snör 
upp kängorna kring sina svällande vådor är det "som att slå ut väggarna 
i ett degtråg". De båda kvinnorna är tecknade med äckel och avsmak. De 
är inte bara fysiskt motbjudande utan också insinuanta och elaka, inbegrip
na i ett envig där de oupphörligt riktar stötar mot sårbara punkter hos 
varandra. Den snabbt registrerande och råttögda Maria Sandström gör sig 
löjlig över den tjockas mentala tröghet, men förkrossas själv när den tjocka, 
Agda Morin, triumferande aktualiserar hennes smärtsamma skam över den 
förlupna dottern, Irène. 

Först längre fram får läsaren veta att Irène — som hon själv trodde osedd 
— fanns med på perrongen samtidigt som kvinnorna. Man kan därför anta 
att det är Irènes syn på modern och hennes väninna som texten vill 
förmedla. Låt oss pröva detta. I bokens andra kapitel, som kronologiskt 
föregår det första, blir det klart att Irènes förhållande till föräldrarna varit 
problematiskt. Men just denna morgon hade hon i en försonlig sinnesstäm
ning beslutat gå hem för att försöka göra allt bra med föräldrarna igen. I 
sina överläggningar med sig själv om hur hon skulle förklara varför hon läm
nat hemmet, bestämde hon sig för att säga att hon 

kanske hade varit lit e dum, ja lite ner vös, skull e hon säga, det lät bra myck et 
bättre, hon hade varit nere, skulle hon säga, man var ju så ibland, det skulle åt
minstone mamma förstå (s. 12). 

Här visar Irène en tillgiven och tillitsfull inställning till s in mor. Hon ville 
hem till mamma igen, mamma som trots allt skulle förstå. Så mycket mer 
överraskande blir då Irènes syn på kvinnorna på perrongen under väntan 
på tåget. En anledning till att hon ser dem så motbjudande kan naturligtvis 
vara att hon känner sig störd av att få modern som ressällskap. Irène är ju 
ute på vägar som modern säkert skulle ogilla, och hon försöker också göm
ma sig undan de båda kvinnorna. Irène på perrongen är en annan än den 
som tidigare samma morgon ville hem till far och mor för att få förståelse 
och förlåtelse. Den "andra Irène" trädde fram när Bill kom med sin över
talning, när han brutalt lät bajonetten slå in i fönsterposten och stå där 
blank och darrande som en sinnebild för den åtrå som gjorde Irène maktlös. 
Denna Irène ville inte bli hindrad av någonting på sin väg mot natten och 
Bill. De t obehagliga och frånstötande hos kvinnorna kan ses som ett mått 
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på graden av irritation hos Irène själv, som en projicering av hennes just då 
aktuella känslor for modern. Men kontrasten mot Irenes mjuka tankar om 
moderns förståelse tidigare på morgonen ter sig ändå alltför skarp. Annu 
hade ju Irène inte någon anledning att, som senare, känna sig kränkt av 
moderns auktoritära beteende. 

Slutsatsen blir att det inte är genom Irènes ögon kvinnorna ses. Det är 
inte hon utan berättaren som ger oss den groteska karakteriseringen av dem: 
de befinner sig utom synhåll för Irène som gömmer sig på hemlighuset. Det 
är berättarens omnipotenta och närgångna registreringsapparat som noterar 
dreglet i mungipan, svettrännilen mellan vårtorna och en tystnad så djup 
att "man nästan skulle ha hört en lus klättra i hårdjungeln" (s. 10). Senare 
i skildringen av Irènes och moderns gräl och deras handgemäng på platt
formen blir däremot äcklet inför moderns fysionomi klart och otvetydigt 
förlagt till Irènes medvetande. Det är naturligtvis också nödvändigt att ge 
den absurda handlingen en motivering, och det extremt otäcka i moderns 
uppenbarelse, munnen som hon såg i ohygglig närbild (s. 4 4), blir en om 
inte tillräcklig så dock nödvändig förutsättning för Irènes våldsdåd. 

En komplikation i skildringen av konfrontationen mellan Irène och hen
nes mor är beskrivningen av moderns yttre. I inledningskapitlet sägs ingen
stans att Maria Sandström skulle vara påfallande fet, stor och tung; tvärtom 
associerar hennes råttögon — med rätt eller orätt — till en viss smidighet 
och småväxthet. Men den Maria Sandström som planterar "ett mäktigt 
utropstecken i handlingen" då hon kommer in i Irènes kupé, har de attribut 
som tidigare tillhörde Agda Morin. "Ett par välfyllda och högskaftade 
kängor som kånkade på en välstoppad svart begravningskappa vräktes 
plötsligt och brutalt in i vänsterögats synfält" på Irène. Maria Sandström 
"brakade ner på bänken bredvid Irène" och nästan "tryckte in Irène i 
fönsterkarmen med sin väldiga skugga", hon "tyngde fram sin svällda 
överkropp" (s. 4 7). Alla dessa verb och adjektiv hänför sig till en mycket 
tjock och tung person. I hela avsnittet om tågincidenten nämns inte råttögon 
eller råttögd, vilket i inledningskapitlet var Maria Sandströms enda känne
tecken. Däremot talas det nu flera gånger om hennes onda andedräkt. 
"Andedräktens giftiga moln" och "illaluktande pustande" har ett ganska 
självfallet samband med inledningskapitlets beskrivning av den tjockas 
"saliv som vällde ur mungipan" (s. 10). Det som övertygande identifierar 
modern med den tjocka i första kapitlet är just munregionen. Den beskrivs 
som en tandlös munhåla med en geléartad tunga som pendlar ur sitt hål 
(s. 44). "Tungan som pendlade ur sitt hål" är till sin innebörd identisk med 
inledningskapitlets "tungspets som svängde i gapet som ett ormhuvud". 

46 



Den kvinna som i mor—dotterkonfrontationen heter Maria Sandström är 
i själva verket den som i första kapitlet var Agda Morin. 

Vad som skett är ett identitetsbyte eller snarare en identitetsfusion. "Hon 
med råttögonen" och "den tjocka" med ormtungan har sammansmält till 
en person, till en gestalt mer hotande och avskyvärd än den ena eller andra 
i sig. Det som skapas inför våra ögon är inget mindre än ett monster, 
ormen—råttan i ett, i Den onda moderns skepnad. Därmed förlorar Irenes 
mor, Maria Sandström, sin individualitet; hon och Agda Morin uppgår i 
varandra och tillsammans blir de den symboliska Onda modern. Det 
signifikativa för denna onda moder är munnen: en tandlös håla där den 
geléartade tungan pendlar. Beskrivningen kan tolkas som en bild av köns
akten, men den kan också ses som ett uttryck för Den stora moderns andro-
gyna karaktär, både feminin och fallisk.10 Det modersmytiska inslaget i 
Dagermans ormsymbolik understryks — antagligen oavsiktligt — av 
originalutgåvans pärmbild, en orm som utgör bokstaven O. Bilden närmar 
sig mytologins Ouroboros, ormen som biter sig själv i stjärten, symbolen för 
den alltomfattande cirkeln, det vill säga Den stora modern som famnar him
mel och jord och som på en gång avlande och födande förenar manligt och 
kvinnligt inom sig.11 Om denna transformation av de båda kvinnorna till 
en är medvetet gjord av författaren så är detta mycket djärvt. Spel med 
glidande identiteter är inte främmande för Dagerman, och därför kan man 
anta att det är intentionelit också här.12 Men sammanblandningen av kvin
norna kan också vara helt oavsiktlig. Identitetsförväxlingen blir inte mindre 
intressant i så fall. Snarare tvärtom. Om dubbleringen är omedveten, så är 
den ett symptom på en mycket starkare emotionell laddning än den som 
kommer till uttryck i beskrivningen av de två kvinnorna var för sig, tänkta 
som skilda individer. I texten uppgår de emellertid i varandra. Vilken 
relevans transformationen av de båda kvinnorna till Den stora modern har 
för tolkningen av ångestproblematiken i Ormen kommer att framgå senare. 

HOTANDE JAGUPPLÖSNING 

Flickan Irène är långtifrån en helgjuten och konsekvent gestalt. Men det in
tressanta är att kluvenheten inte primärt och enbart är förlagd till Irène utan 
finns i själva texten. Berättelsen om Irène är därför minst två berättelser. De 
olika texterna, eller de olika nivåerna i samma text, är dels lagrade på var
andra, dels sammanflätade. Där de möts, där trådarna tvinnas ihop, upp
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står med nödvändighet obestämdhetsställen och kontradiktioner. Texten 
talar således med två tungor — den är tvetydig. Därför blir Irène ogripbar 
som karaktär, och därför blir vad som egentligen skedde i tågincidenten 
obestämbart. Modermordet måste förbli en gåta utan entydig lösning, 
emedan det har olika funktion och innebörd på de olika nivåerna. 

Den första nivån i berättelsen om flickan Irène är den realistiska. Den 
andra nivån är den latenta betydelsenivån. Berättelsen om Irène handlar i 
detta djupskikt också om någon helt annan. Jag återkommer till detta. 

På samma plats där det jag kallar tågincidenten senare ägde rum över
väger Irène i början av resan att begå självmord. Som sådan har Irènes 
självmordsimpuls symptomvärde. Den visar att den suicidala beredskapen 
ända från början finns med i Dagermans texter. I sitt givna sammanhang 
är den emellertid framför allt intressant genom den skildring av jagspaltning 
som den sammankopplas med. Här är det inte fråga om den tidigare nämn
da bristande koherensen i Irènes person, vilken är en följd av att hon som 
romanfigur fungerar på olika textnivåer, utan det rör sig om en avsiktligt 
gestaltad personlighetsklyvning. 

Irènes självmordstankar växer fram ur en brännande svartsjuka. Men det 
primära syftet ä r inte att göra slut på en outhärdlig plåga utan att straffa 
Bill. G enom att döda sig skulle hon hämnas Bills svek (s. 3 6). 

När Irène just då tåget satt sig i gång misstänker att Bill och Wera ligger 
med varandra drabbas hon av en vild svartsjuka. I skildringen av svart
sjuketillståndet klyvs Irène upp i två jag som kämpar om herraväldet. Först 
gäller kampen insikten — den insikt hon både vill ha och fruktar — och 
när hon övertygats om hurudan Bill egentligen är, står kampen mellan 
dödslängtan och livsvilja. Irène vägrar erkänna för sig själv att hennes in
tuitiva misstanke om Bill kan vara berättigad. Till en början fungerar också 
hennes försvarsmekanismer; hon lyckas intala sig att hon vill se konditoriet 
bara för att få syn på Bill och ha någon att vinka åt: 

Men sen förstod hon, fastän hon inte talade om det för sej själv, fast hon gre p 
om läpparna på den som ville tala om det fór henne [min kurs .], att hon ville 
se Bill sit ta ensam vid fönstret eller Wera ensam vid fönstret och Bill på väg ut 
[...] (s. 3 4). 

När tåget passerar konditoriet håller Irène "en kniv på strupen" för att inte 
säga något då hon bara ser en vit gardin som fladdrar i det öppna kon
ditorifönstret: 

Och fast hon tänkte så energ iskt som man bit er i en nöt: De va synn at t ja inte 
hann se nånting, så viskad e det ur strupe n, fast kniv en nästan rispade skinnet: 
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Dom va inte där, inte Bill å inte Wera, de va tomt å dom va borta, dom två tisam-
mans. Dom två, Bill å Wera [ ...] (s. 3 4 f.). 

Men Irène mobiliserar blixtsnabbt sitt försvar, knivseggen skar in i den 
viskande strupen och "kapade ordsträngen" (s. 35 ). Hon slår fast att hon 
inte såg någonting, inte hann se någonting annat än gardinen. Som ett 
skydd mot de tankar som inte får tänkas håller hon upp konditorigardinen 
framför sig. Hon ser den svänga i allt vidare pendlingar när hon nästan 
somnambult tar sig över den krängande föreningsplattan där grinden står 
och slår i samma rytm som gardinen. Hallucinatoriskt svänger konditoriets 
vita gardin som en halvt genomskinlig ridå framför de förbiilande trädstam
marna. Gardinen blir lik en biografduk där Irène med svartsjukans clair-
voyanta blick ser scenen mellan Wera och Bill just s å som den samtidigt 
faktiskt utspelas i konditoriets inre rum. "Och när hon fick reda på det, när 
knivsudden släppt sitt bett i strupen och rösten sa tydligt som i radion: Va 
va Bill och Wera, va gjorde rom, vaför varom inte där? höll hon sej kramp
aktigt fast i grinden" (s. 3 6). Den outhärdliga förvissningen kom till Irène 
tydligt och oemotsägligt som en röst i radion. 

Annu mer påfallande blir Irènes jagspaltning när hon i sin desperata 
önskan att falla hänger över grinden och låter sig glida allt längre ut: 

då stod flickan som var hon sjä lv, plöt sligt bredvid henne och drog henne ner 
från grinden [...] (s. 36). 
sen vände hon se j lite trevande om och gick långs amt med flickan som var hon 
själv vid armen in i sin kupé [ ...] (s. 37). 

Det som hjälpte Irène att besinna sig och som skingrade det hallucinatoriska 
töcknet, var att tåget körde in i ett samhälle och hon blev varse verkliga 
människor i en verklig omgivning. Tids- och rumsmedvetandet återvände. 
Nu kunde Irène "skjuta in vagnarna med undermedvetet gods från dagen 
in i det undermedvetnas tunnel" (s. 3 7). 

Skildringen av jagsplittringen är en demonstration av ångesten subjektivt 
upplevd som ett tillstånd av hotande personlighetsupplösning. Samtidigt är 
Irènes jagspaltning en tematisering av ett annat centralt problem i romanen, 
nämligen den konfliktladdade interaktionen mellan medvetet och 
omedvetet. En metafor för denna konfrontation är grinden på den 
krängande föreningsplattan, vilken åter blir aktuell när modern förödmjukat 
Irène. Modern, som kom in i kupén just då Irène var inbegripen i ett 
kompensatoriskt rendezvous med den unge beväringen, fick Irène att skäm
mas "intensivt och brännande". Det var "en dubbel skam som vände eggen 
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både mot modern och honom" (s. 42). I förödmjukelsen som Irène upplever 
som bottenlös lägger hon förnuftets och eftertankens gräns "långt bakom 
sej". Vreden och hatet fyller henne med en enda tanke: hon måste bli kvitt 
modern. "Brinnande kylig och klar" vet hon "hur hon skulle göra det", och 
när pojken smiter ut ur kupén vet hon "att hon skulle göra det" (s. 4 3). 

Irène befaller modern att gå. Modern reser sig men fäller en hånfull 
replik, och Irène upprepar med isande röst: "Nu går ni!" Då gör modern 
en ansats att våldföra sig på Irène, kallar henne hynda och går ut. Irène 
griper henne i armen, och ordväxlingen som följer slutar med att modern 
störtar ner på banvallen. 

Det finns en svävning i skildringen av Irènes beslutsamhet. Texten l åter 
oss tro att Irènes "brinnande" kyliga och klara beslut gällde moderns död; 
hon hade ju l agt besinningens gräns långt bakom sig. Men det visar sig 
senare att impulsen till mordet kom först ute på plattformen. Detta var inte 
på förhand planerat och bestämt. 

Vad gäller då Irènes beslutsamhet, vad visste hon att hon skulle göra? Det 
Irène sannolikt beslöt, var att be modern lämna kupén. Ännu i början av 
40-talet krävde föräldrar en helt annan respekt av barn och unga än vad 
som är fallet i dag. Det är värt att observera att Irène niar sin mor. Många 
av den tidens unga på landsbygden har först i medelåldern blivit du med 
sina föräldrar. Under sådana omständigheter var det något oerhört om en 
ung människa dristade sig att köra ut en äldre person ur ett rum. Att göra 
det krävde inte bara en flammande vrede utan också en medveten vilja att 
bryta ett tabu. Irène ville bli kvitt modern, helt enkelt slippa höra henne. 
Hon skulle säkerligen ha nöjt sig med att modern lämnade kupén om det 
inte varit för ordet hynda som slungades henne i ansiktet. Ordet är 
kränkande i sig, och dubbelt kränkande för Irène, eftersom det var helt 
obefogat och dessutom på ett inverterat sätt träffade en öm punkt. Ett av 
Irènes problem var just a tt hon ännu var oskuld, att hon inte var som de 
frigjorda systrarna Inga och Ing-Lis. Hela morgonscenen med Bill och ba
jonetten är en symbolisk deflorering som indirekt anger Irène som sexuellt 
oerfaren (s. 15). Ordet hynda gör Irène utom sig av plåga och hon följer efter 
modern, griper henne i armarna och frågar med gäll röst: "Va sa ni att ja 
va" (s. 44) . Med modern i ett hårt grepp ute på plattformen väntar hon på 
svar. Då ser hon något som kommer henne att "darra till in värtes": 

Och hon såg ner på modern och sen efteråt visste hon att det aldrig sku lle ha 
hänt om inte munnen, moder ns mun, som hon såg i ohyg glig närbild och som 
hon skulle minn as — den gummiartade huden kring den tandlösa mun hålan, 
läpparnas tunna kautschukband, den geléartade tungan som pendlade ur sitt hål 
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— blottat sej och ordet, ordet som skulle vara sv ar stöt ts ut av den slemmiga 
tungan. 

Och när hon hört var det som om hon lyftes på en våg och hennes händer 
sträcktes ut och hennes ben o ch fötter stött e hårt mot moder ns, så att modern 
tog några flytande steg til lbaka mot grinden och när hon kastad e sina händer 
bakom ryggen för att ta emot sin fallande kropp mot grinden s järn fan ns där 
ingen grind och hon hann vända sej om med överkroppen i förvånad skräck 
innan hon med utsträckta armar som en dykare stör tade mot banvallens gru s 
(s. 44). 

Vad är det Irène ser som kommer henne att darra till invärtes? Hon ser att 
grinden bakom modern är öppen. Och när hon i nästa ögonblick tittar ner 
på moderns motbjudande ansikte och hör den slemmiga tungan stöta ut 
ordet hynda för andra gången, då skjuter hon hårt modern baklänges mot 
öppningen — där grinden skulle ha varit. 

Så här långt talar allt för att Irène verkligen utförde mordhandlingen. Den 
rent praktiskt nödvändiga — och helt slumpmässiga — förutsättningen var 
att en plattformsgrind inte fanns på plats. Grinden har alltså en avgörande 
betydelse i konfrontationen mellan Irène och modern. Om grinden hade 
varit stängd skulle ingenting allvarligare än ett lindrigt handgemäng ägt 
rum. Tar vi textens upplysning om den öppna grinden för gott, så är det 
uppenbart att Irène tog livet av sin mor. 

Den olagligt svängande grinden är således premissen för Irènes moder
dråp. Grinden fungerar emellertid inte bara på den realistiska nivån, utan 
den har också ett symbolvärde. Det bör noteras att Irène befinner sig i ett 
mentalt skymningstillstånd varje gång den figurerar. När hon lägger märke 
till d en första gången är hon omtöcknad av sin ångestfulla svartsjuka och 
hennes jag är uppspjälkat i två. Andra gången hon noterar grinden är hon 
besatt av vrede och hat mot modern, hon har lämnat förnuftets gräns långt 
bakom sig. Tredje gången ser hon konduktören skjuta fast grinden medan 
hon sömngångaraktigt undrar om hon drömmer. Det finns en liten episod 
i samband med tågincidenten som är värd att observera. När Irène stod på 
plattformen med moderns överarmar i ett alltmer hårdnande grepp, såg hon 
med "tomma ögon" ut i det skiftande landskapet, och i en* skogig glänta 
hörde hon "en stor svart häst som gick där och betade gnägga till och såg 
den sätta av efter tåget" (s. 33). Från hästen går hennes blick direkt till det 
som får henne "att darra till invärtes", det öppna hålet där grinden skulle 
vara. Den svarta hästen galopperar fram, vilket står för att det omedvetna 
bryter in hos Irène; grinden är öppen. Grinden är spärren mellan medvetet 
och omedvetet. När spärren inte är på plats har detta två följder hos Irène: 
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de destruktiva elementen i det omedvetna väller fram och gränsen mellan 
empirisk verklighet och inbillad verklighet suddas ut. Irène överväldigas av 
sin ångest.13 

Grinden är öppen när Irène får impulsen att ta sitt liv, och den är öppen 
när hon får impulsen att döda modern. Den stängs sedan av konduktören 
när hon lämnar tåget och den mardrömslika resan är över. Detta är ett ex
empel på hur textens två nivåer tvinnas samman. Läsaren vet inte om och 
när grinden är öppen eller stängd, eftersom texten pendlar mellan en 
konkret nivå och en mental och metaforisk. 

ÅNGESTENS PROJEKTIONER 
När vi först möter Irène verkar hon helt ångestfri, hon tycks i alla avseenden 
ha herraväldet över sig själv och planerar sin dag klart och målmedvetet. 
Hennes tillförsikt och förhoppningar tycks ha en saklig motivering, hennes 
verklighetsuppfattning förefaller intakt. Men under den lugna ytan anar 
man småningom en osäkerhet och oro som tar sig uttryck i den både väd
jande och besvärande försäkringen: "Det skulle nog bli bra igen allting. 
Allting" (s. 12). Irènes optimism och rigorösa viljeyttringar är tillkämpade 
och visar att hon hotas av en icke medvetandegjord osäkerhetskänsla. Från 
den stund Bill uppenbarar sig utanför hennes fönster i morgonens solhetta 
förlorar hon också kontrollen över sig själv. I fortsättningen styrs hon av 
krafter som hon inte kan behärska. Samtidigt som hon finner sig utlämnad 
åt Bills vilja och sin egen erotiska längtan efter honom väcks ångesten inom 
henne. 

Texten har tre metaforer för Irènes ångest: metkroken, det lilla gnagande 
djuret och ormen. Metkroken, som vrids om i bröstet, är den ångest som 
gäller Bill, hon är ett lika hjälplöst offer för Bill som fisken på metarens krok. 
Det lilla gnagande djuret är med all sannolikhet en råtta. Åsynen av den 
konkreta ormen utlöser en ångestparoxysm hos Irène, och här sker igen 
kopplingen mellan råtta och orm. 

Första gången Irène blir medveten om sin ångest — även om hon inte 
själv kallar den så — är på kaféet när Bill kysst henne: 

mitt i yran kände hon som om en kylande strål e rädsla spr utades in i hennes 
hetta. We ra, tänkte hon ång estfullt, han och Wera, och hon kom med en gång 
ihåg hur ka ll han varit föru t innan det ringde (s. 31). 
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Hennes reaktion tar sig först fysiologiska utt ryck. Hon kände dagens dova 
värme "fylla lemmarna med en trist och ihålig matthet", hon tyckte att 
"hela livet, eller åtminstone denna dags liv" var obeskrivligt grått och trist, 
och "längtade intensivt efter något som kunde stänka blod på gråheten" 
(s. 28 ). Detta är ett utsnitt ur den hårdkoktas upplevelse- och föreställ
ningsvärld: förnimmelsen av ihålighet, tristess och gråhet som skall jagas 
undan med stänkande blod. Tillståndet som beskrivs är också ett uttryck 
för Irenes latenta, ännu omedvetna ångest. Med fördröjd effekt bryter 
ångesten fram och blir medveten först en stund senare, när Bill kysser henne 
och det för tillfället inte finns någon yttre anledning till svartsjukereaktion. 

Irenes latenta ångest gäller först de trassliga relationerna till föräldrarna 
och sedan till Bill. I samband med Bill blir ångesten manifest, och den 
stegras till en intensitet som utlöser en självmordsimpuls. Men efter moderns 
störtning från plattformen är Bill glömd, nu kommer ångesten att fokuseras 
enbart på modern tills Bill uppenbarar sig på nytt. Då är Irenes intresse till 
en början helt koncentrerat på honom för att senare igen glida över till 
modern. 

Irenes egen reaktion på tågincidenten beskrivs som en serie bortträng
ningsförsök, försök till aktiv glömska, vilka avbryts av återkommande 
skuldkänslor. "Vad är det som har hänt?", frågar sig Irène. Frågan får aldrig 
ett svar för hennes del, och hon svävar fortfarande i plågsam ovisshet när 
berättelsen om henne tar slut. Som en böljegång driver Irène fram och 
tillbaka mellan polerna "jag drömde, det är inte sant" och "jag drömde 
inte, det är sant". Symptomet på ångestens vågrörelser, på pendlingen 
mellan hotande insikt och förträngning, är "det lilla gnagande djuret": 

inne i henne gnager e tt djur med spetsiga t änder och hon har det instän gt i en 
liten ask men redan kan hon skymta huggtanden genom det bräckliga höljet . 
Då stoppar hon skyndsamt den lilla asken i en något stör re men det lilla d juret 
gnager och gnager och nu hämtar hon en liten kartong och sedan en större och 
så ytterligare en stö rre och va rje gång känner hon samma barn sliga glädje och 
samma förnimmelse av avgrund när skräck en snudd ar vid henne (s. 55). 

När Irène lyckas förtränga sin ångest är det gnagande djuret undangömt, 
och hon kan rentav glömma det för en stund. Men så snart ångesten 
aktualiseras, som när hon väntar sig att bli ensam då slaktardrängen slutfört 
sitt ciceronskap, anges det med bilden av djurets aktivitet: "Det lilla djuret 
är snart fritt och hon kan höra dess tänder borra mot den sista hindrande 
spjälan" (s. 61). Det är för att hålla djuret instängt som hon aningslöst ut
sätter sig för slaktarpojkens våldtäktsförsök. Hon ber honom komma med 
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in i villan "för djurets skull som kräver allt större lådor" (s. 6 4). Skyddad 
av pojkens närvaro och festförberedelsernas rutinmässiga sysslor bygger hon 
"formliga barriärer åt det lilla djuret som får tjockare och tjockare material 
att hugga in på" (s. 6 5 f.). 

På ytnivån gäller ångesten möjligheten att hon verkligen dödat modern. 
Den kan också ses som en manifestation av en subtilare skuldkänsla, 
nämligen den skuld hon känner för att hon kunnat hysa en så måttlös vrede 
och ett så besinningslöst hat att hon ett ögonblick velat ta livet av sin mor. 
Därför att impulsen var så stark att den momentant upphävde gränsen 
mellan empirisk verklighet och inbillning, marteras Irène av sin ovisshet om 
vad som egentligen skedde. 

Anda till slutet av festen håller sig det gnagande djuret undangömt. När 
de övriga anländer och det visar sig att Bill t agit med Wera, får ångesten 
en ny metafor. Nu är ångesten en metkrok i bröstet: 

Bill håller en arm kring hennes axel och för he nne som ligger på marken känns 
det som om en metkrok av jätteformat pillade s in i bröstet (s. 87). 

På ett annat ställe står: 
Då skrattar Wera kuttrande och metkroken vrids om i henne på marken (s. 87). 

Och vidare: 
Då skrattar hon [W era], mj ukt och villi gt, och nu borrar metkroken in i henne 
på marken (s. 88 ). 

När Wera blir räddad ur brunnen och chockad ger sig iväg från festen, får 
Irène äntligen Bill för sig själv. Detta befriar henne bara momentant från 
metkroken, ty han lämnar henne plötsligt för att dansa med den nakna 
flickan: "Då kommer metkroken tillbaka och den är ny och välspetsad och 
grymmare än någonsin. Det är en van hand som vrider om den inne i 
henne" (s. 9 4). 

Metkroken är svartsjukeångestens metafor. Nu är det inte skuldkänslan 
utan svartsjukan som är ångestens manifestation. Angesten finns hela tiden 
hos Irène, men den får varierande projektioner. Den är alltid fixerad vid ett 
objekt, men det sker en ständig förskjutning från det ena objektet till det 
andra. Svartsjukeångesten eliminerar skuldångesten och tvärtom, men 
ångesten som sådan är konstant, ibland med möda undertryckt, ibland fritt 
framvällande. 

Till slut möts Irènes tre ångestmetaforer när Bill för att avleda upp
märksamheten från Weras försvinnande släpper ut huggormen på det med 
flaskor och glas belamrade bordet. Paralyserad ser Irène ormen, och "hon 
känner att det är någonting som händer med henne, någonting som är värre 
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än metkroken" — det vill säga svartsjukan (s. 96). Det gnagande djuret är 
plötsligt fritt, och "skräcken är det lilla djuret som ingenting kan hindra nu 
längre" (s. 97 ). På denna punkt i berättelsen möts ormen och råttan igen. 
Men nu gäller det den konkreta reptilen och Irenes metaforiska gnagande 
djur. Ormen utanför frigör det hittills tillbakahållna gnagardjuret inom 
henne, och hon kan inte längre hålla stånd utan invaderas inifrån av det. 
Då skriker hon, "plötsligt skriker hon, ja det är det lilla djuret som skriker, 
för själv vill hon ingenting och skriken bubblar ur henne som kolsyran i en 
läskedrycksflaska" (s. 97) . Genom att Irenes skrik är det lilla djurets skrik, 
blir hon ett med detta, det vill säga med sin ångest. Det gnagande djuret, 
som varit ett hot, blir sammansmält med Irène ett offer, och därmed en 
metafor för hennes inre hjälplöshet. Irenes uppgivenhet i skriket associerar 
till Dagermans dikt "Råttan i gropen", som är en etsande bild av ångest 
enligt min definition.14 

Åsynen av ormen materialiserar Irenes ångest i ett oemotståndligt och 
okontrollerbart skrik. Men det som gör henne sanslös av skräck är inte 
ormen som sådan, utan ormens dom: 

Och nu står de där krin g bordet alla fem och känne r det som när de var små 
och stod med lekkamraterna kring bykgrytorna nere vid någon å och såg elden 
slicka under och sedan plötsligt kasta ut en låga och peka på någon av dem och 
den var bränd och fick inte var a med och leka längre (s. 97). 

Så tänker Irène och nu ser alla att ormen är på väg till henne, den välter 
glasen med sin långa strimma och nu vet Irène att hon är förlorad. Irènes 
skrik artikuleras i orden: "De är sant, hör hon sej skrika, de är sant. Hon 
är död" (s. 97 ). 

Detta ställe i texten uppfattar läsaren i förstone som en ödesvändning: 
Irène tvingas slutgiltigt erkänna för sig själv att hon dödat sin mor, "hon 
står naken inför skräcken och vet att det är sant" (s. 97). Men fortsättningen 
visar att Irènes ovisshet består; hon oscillerar ända till slutet mellan de båda 
polära övertygelserna att hon drömt moderns förolyckande och att det 
verkligen ägt rum. 

Textstället kan ändå kallas en vändpunkt men på ett annat plan. Den in
sikt åsynen av ormen ger Irène gäller inte modern utan henne själv. Irènes 
problematik är att hon "inte är som de andra" (s. 94), att hon är utanför
stående. Hennes grundångest är en upplevelse av obotlig ensamhet och av 
oförmåga att leva. Misslyckandet med Bill ä r bara ett av symptomen på 
denna fundamentala oförmåga. Det som ormens dom bekräftar hade hon 
redan insett: 
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Hon vet att allt är fö rlorat nu när hennes döda ögon, utan att det skär någr a 
knivar i henne, speglar den nakna flickan på golvet som är så överlägsen henne, 
därför att hon kan leva rikti gt utan att det är någon ansträngning för henne 
(s. 95). 

När Irène säger sig detta är det inte metkroken hon känner i bröstet, utan 
det gnagande djuret, nu är det "så lätt för det lilla djuret i henne att arbeta. 
Det hugger sina tänder i spröda ting" (s. 9 5). Djurets gnagande står inte 
längre för skuldkänslorna gentemot modern, utan för den ångest som 
emanerar ur Irène själv, hennes egen livsångest. Varför är Irène förlorad? 
För att hon är den som inte får vara med. Vem är hon som är död? Död 
är den som inte kan leva. Ormens dom blir Irènes dom över sig själv. Den 
yttersta källan till Irènes ångest är den latenta vetskapen att hon inte kan 
nå fram till levandets kärna. 

Liksom Irènes ångest pendlar mellan modern och Bill glider också hen
nes begär från den ena till den andra. När Bills och Irènes nattliga vandring 
närmar sig sitt slut i soluppgången, kan hon äntligen efter dagens och nat
tens alla frustrationer få Bill fysiskt och totalt. Men då avstår hon. När hon 
slutligen når fram till Bill, är det bara modern som intresserar henne. Irène 
saknar förmåga att ta emot den möjlighet till gemenskap som ges henne; 
det är alltid en annan samhörighet än den som erbjuds som hon vill h a. 
Hos Irène finns en icke medvetandegjord insikt om att också det hetast 
eftertraktade förlorar sin doft och substans i samma stund som det uppnås. 
Det är detta texten talar om när den låter Irène "förvånas över att hon kan 
gråta så mycket över att ha förlorat något som hon aldrig har ägt" (s. 70) . 
Samma existentiella upplevelse formuleras i Irènes tanke om hopplösheten 
som det enda återstående därför att "det som hon väntade på, det som 
skulle hända henne kom och inte kom samtidigt" (s. 9 5). 

Det Irènes ångest gäller är livet självt som ständigt undanglidande och 
ogripbart. På denna nivå överskrider berättelsen om Irène sin realistiska 
dimension, den psykologiskt trovärdiga skildringen av en ung flicka. Hon 
blir en gestaltning av den existentiella ångesten i sig. 

DE UTEBLIVNA MÖTENA 

Vi har konstaterat att den genuina ångesten i Ormen, det inre jagupp
lösande hotet, är förbundet med en känsla av oförmåga att leva. Denna 
oförmåga är specificerad som en upplevd omöjlighet att nå gemenskap med 
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en annan människa, den andre. Detta framkommer tydligt i gestaltningen 
av Irène. 

På den realistiska nivån har Irène föreställningen att modern är orsak till 
hennes svårigheter. Modern har gjort henne hämmad, olik andra, så att hon 
inte kan nå fram till människor. Hennes oförmåga att känna gemenskap, 
hennes olikhet, upplevs som ett inre hot. Mordet — eller mordimpulsen — 
är ett försök till uppgörelse med detta inre hot. Men frigörelseförsöket för
ändrar ingenting för henne. Hon kan inte ta emot det livet bjuder henne, 
hon är tom och död (s. 45, 95). En återkommande metafor för Irènes 
ensamhet, hennes avstängdhet från gemenskap och liv, är förnimmelsen att 
vara innesluten i en flaska, nattens blå, gröna eller grå flaska (s. 84, 87, 97). 
Glaset står för den hinna som gör henne avskild och onåbar, ofödd som 
människa och kvinna. 

Denna oförmåga att uppnå mänsklig kontakt gäller inte bara Irène utan 
nästan alla romanens personer, även om problematiken är mest tillspetsad 
hos henne. Det finns ett återkommande mönster för det sökta men uteblivna 
mötet på ett inre plan. I detta spel av konvergerande rörelser som i det 
avgörande momentet blir divergerande tematiseras ensamhetsångesten. 
Människorna rör sig i sammanlöpande linjer, men när sammanfallet är på 
väg att ske upphör plötsligt konvergensen och mötet uteblir. 

Ett exempel på detta mönster är Glada laxen i kapitlet "Spegeln". Han 
förstår till slut under det nattliga samtalet med den bedragna kvinnan, att 
det som kunde rädda honom ur hans smärtsamma ensamhet var kärlek, 
att ge kärlek: 

Och nu visste han vad som skulle kunna rädd a honom. Inte längr e någon het 
stund med pianofl ickan, inte läng re en hetsjakt på den ensamma med ord som 
piskor, inte längre att han delade med sej av sin smärta til l någon annan. 

Jag måste tala om för henne, tänkte han, och formad e sina händer efter hen
nes kinders kupor, att jag t ycker om henne. Jag sk all inte göra något annat, det 
är ju det enda som behövs. Hon måste få veta att ja g inte lj uger för henne som 
flickorna eller bedrar henne som den fete. Det är nödvändigt för mej när jag går 
tillbaka att veta att hon vet att jag ty cker om henne (s. 173). 

Eftersom han är blyg säger han det inte utan skriver i stället "jag älskar dej" 
på ett papper som han lägger framför henne. Men i detsamma blir kvinnan 
upprörd över sin mans ekivoka samtal med tjänsteflickan, och hon skriker 
ut att hon är blind. Laxen förstår att budskapet från hans ensamhet till hen
nes aldrig gick fram: 
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Då tumlade han ut. Trev ade sej igenom draperiet som en ovan ar tist när han 
spelat framför ridån. I drape rirummet mötte honom spegelbilden. [...] Varför 
sa jag det inte åt henne, hamrade det genom honom, nu får hon aldrig veta det. 
Och plötsligt hatade han denna ömkliga skugga, denna trasa som stod där mitt
emot honom. Och för att bef ria sej från den stötte han sin näve i den tills den 
dog (s. 175). 

De två ensamma är nära att mötas, och mötet kunde kanske ha skapat en 
förlösning och en ny livskänsla hos båda. Men i det avgörande ögonblicket 
upphör linjernas konvergens, de löper åt var sitt håll. 

När den ensamme Gideon "avrättat" sitt gamla jag som hindrade honom 
att bli accepterad i kamratkretsen, när han bytt ut sina gamla puritanska 
värderingar mot en ny öppnare livshållning, stod han på tröskeln till den 
kamratliga gemenskapens rum (s. 221) . Gideons linje och pojkarnas 
konvergerade således, men den nyfödda insikt som Gideon trodde skulle ge 
honom en raketskjuts in i gemenskapen satte i stället i gång den definitiva 
utstötningsmekanismen. 

Hela interaktionen mellan Irène och Bill är ett spel av linjer; när den ena 
närmar sig viker den andra undan och tvärtom. I detta spel av konvergens 
och divergens har blickarna en dominerande roll. Det är ofta blicken som 
anger graden av tillvändhet eller frånvändhet mellan dem. 

Bills blick framställs som nästan hypnotiserande. På morgonen utanför 
Irenes fönster ber han henne åka ut i förväg och ordna för kvällens fest. 
Irène försöker protestera: "om ja inte vill d å? Om ja g er fan it?" (s. 1 5). 
Hennes önskan att kunna motstå Bill demonstreras av att hon "gick på 
knäna baklänges i sängen och försökte växa med avståndet från honom". 
Men lika omöjligt som det är för en mus att fly b aklänges undan ormens 
blick är det för Irène att hålla stånd mot Bill: 

Men då tog han ciga rretten ur mungipan och lät den droppa mot marken och 
han såg henne i ögonen och hon knäa de fram till fönstret igen och försökte titta 
på honom ungefär där tre dje knappen satt (s. 15). 

På kaféet där Bill sitter mitt emot Irène möter han Weras ögon i spegeln 
och finner det 

på något sätt my cket uppiggande och spännande att kunna sit ta mitt emot en 
flicka, som kanske tycker om honom eller i varje fall tyckte han var jävligt fräck, 
och samtidigt klä av en annan med ögonen över hennes axel (s. 27). 

När Wera sedan går för att svara i telefonen i rummet innanför "löpte det 
som ett segt streck mellan hennes och Bills ögon" (s. 27). Irène ser hans 
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blick stryka över sin axel, hon är plötsligt oerhört ensam, den "grå matt
heten" pumpas in i henne. Hon beslutar att lämna Bill, och medan hon gör 
sig redo att gå undviker hon att se på honom. Men mot sin vilja ser hon 
ändå åt hans håll: 

då sög han blicken i henne och det blev hett någo nstans i henne och då visste 
hon med en gång att det inte tjäna de någontin g till. 

Ingenting tjänade någonting till. Hon gav sej åt honom, medan hon satt dä r, 
med blicken och hans ögon lämnade henne ingen ro (s. 29). 

Med Bills bli ck i sin blir Irène lyckorusig. Hon märker i hela sin hettande 
kropp att någonting håller på att hända och tänker hänfört: "De händer 
nånting me mej. De händer nånting med oss" (s. 30). Men linjerna 
divergerar på nytt innan Irène lämnar kaféet. Efter kyssarna glider hon upp 
ur stolen och känner en "kylande stråle rädsla", när hon kommer ihåg hur 
kall Bill var innan telefonen ringde. Irène minns hans blick som strök förbi 
henne och klädde av Wera (s. 28). 

Redan i kaféscenen spelas i liten skala upp alla de turvisa närmanden och 
f] ärmanden som är signifikativa för relationen mellan Irène och Bill. Under 
nattvandringen sker den slutliga konvergensen och divergensen mellan dem. 
När Irène sett att ingen ligger död på banvallen blir hon jublande glad. I 
sitt jubel trycker hon sig intill Bill, känner ränseln på hans rygg och viskar 
både till honom och till sig själv: "Ta å släpp ut den nu" (s. 103). Här kopp
las för sista gången ångestens orm och ångestens lilla gnagande djur sam
man — "ett ögonblick knäpper det i låset och darrar i märlan" — men 
de är ofarliga nu (s. 103). Irène känner sig inte hotad längre. De kan släppas 
ut. Hon är äntligen redo att möta Bill. Men då går Bill, driven av sin egen 
vrede och förtvivlan. Linjerna divergerar obevekligt. Både bildligt och 
bokstavligt tappar Irène fotfästet; Bill slår henne och försvinner. 

OSÄKERHETENS R ETORIK 
Romanen Ormens explicita tema är ångest, och det som återges är en berät
telse om ångestens manifestationer. Detta genomförs med en osäkerhetens 
retorik. 

Den osäkerhet inför livet, stegrad till ångest, som subjekten erfar, 
förmedlas till läsaren inte bara som ångestens beskrivningar — till exempel 
det lilla gnagande djuret i Irènes inre — utan också genom en obestäm-
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barhet som opererar i texten. En osäkerhetsskapande effekt i Ormen är tex
tens pendling mellan en konkret och en symbolisk nivå. Detta klargjordes 
beträffande tåggrinden ovan i kapitlet "Hotande jagupplösning" Dager
man använder emellertid inte bara berättartekniska utan också stilistiska 
medel for att suggerera osäkerhet. 

Ironins användning är en av de osäkerhetsalstrande strategier som 
förekommer. Avsnittet om Irène och slaktarpojken undermineras av en 
ironisk mångtydighet, som gör det omöjligt att slå fast episodens egentliga 
innebörd. Irène tycker synd om slaktarpojken för hans fumliga blyghets 
skull, vilket väcker en moderlig ömhet för honom (s. 66, 67). När hon 
bjuder honom på snaps som tack för hjälpen och noterar att han blir 
blankare i ögonen, tror hon att det beror på spriten. Därför grips hon av 
en "djup, obeskrivlig förvåning när han plötsligt kastar sej över henne och 
slänger omkull henne som en stol bredvid sängarna" (s. 67). Också läsaren 
är något förbluffad, men inte över pojkens handlingssätt — vilket var förut
sägbart — utan över Irènes förvåning. För läsaren är det uppenbart att 
Irènes beteende var en utmaning som pojken knappast kunde motstå. 
Irènes hysteriska besvikelse när pojken är impotent visar också det tvetydiga 
i hennes "aningslöshet". Antingen behandlar texten Irène med ironi, eller 
så är Irène medvetet självironisk och genomskådar hela tiden sin inte er
kända önskan att bli förförd. Men Irènes grad av medvetenhet om sina even
tuella motiv kan läsaren inte fastställa, och därför framgår inte heller om 
ironin är enbart diskursens eller om den uppstår ur ett självbedrägeri hos 
henne. 

Inte bara ironins effekt — att något inte är vad det ser ut att vara — utan 
själva det ironiska greppet blir en struktur av osäkerhet genom att läsaren 
inte kan avgöra på vilken nivå detta är verksamt. 

Också de snabba och svårbestämbara skiftena av synvinkel skapar 
osäkerhet. Perspektivet kan skifta till och med mitt i en mening. Ett exempel 
är när Irène sitter på tåget och låter den okände unge mannen göra sina 
närmanden strax innan modern tränger sig in. Irène vet inte vad beväringen 
heter. Den upplysningen får emellertid läsaren av en allvetande berättare, 
som först står utanför beväringen, presenterar och karakteriserar honom och 
sedan går in i hans medvetande och registrerar vad han känner: 

Men den unge mannen, som hette Berndt Claeson och var mer vapenför än man 
kunde tro, kände sej mer och mer som en Livingstone på väg mot källorna 
(s. 40 f.). 

Från beväringens inre upplevelse sker en omedelbar övergång till Irène: 
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Och hon var så ivrig att få kvitto utskrivet att hon blev mycket förvånad när ett 
par välfyllda och högskaftade kängor som kånkade på en välstoppad svart 
begravningskappa plö tsligt och brutalt vräkt es in i vänsterögats synf ält (s. 41). 

Den första delen är tvetydig med avseende på perspektivet, vilket kan vara 
såväl berättarens som Irenes; hennes iver och förvåning kräver inte insyn i 
medvetandet utan kan ge sig tillkänna i hennes kroppsspråk. Meningens 
avslutande visuella perception förlägger däremot perspektivet obetingat till 
Irène. 

I den avgörande konfrontationen mellan Irène och modern får de 
svårbestämbara synvinkelskiftena en särskilt försåtlig effekt. 

De ska du få å ngra flicka, ångra, ångra. Hynda. Och sen stöt te hon henne ifrån 
sej så hon var nära att falla och vände sej trögt och tassade tyst mot dörren 
(8.43). 

Om det är Irène eller modern som är nära att falla, saknar i sig betydelse, 
men svårigheten att omedelbart fastställa vem som avses suggererar en 
osäkerhetskänsla. 

En osäkerhetens kulmination utgör skildringen av moderns dramatiska 
störtning, där en egendomlig växling av perspektiv äger rum. Synvinkeln är 
primärt Irènes. Läsaren ser modern och hennes ohyggligt lå ngsamma fall 
mot banvallen genom Irènes medvetande. Därför uppstår i första hand 
föreställningen att modermordet begås endast i hennes fantasi. Men det 
antagandet ifrågasätts av att den allvetande berättaren plötsligt övertar syn
vinkeln. Vid två tillfällen träder han fram och ger sina kommentarer: 
"efteråt visste hon" och "som hon skulle minnas" (s. 44 ). Han blir garant 
för händelsens trovärdighet. Trots detta skapar samma avsnitt fortsatt 
osäkerhet. Pronominet "hon" fungerar åter som obestämdhetsmoment. 
"Hon" syftar otvetydigt på modern i skildringen av störtningen. Men efter 
"hennes" störtning sägs omedelbart att "hon såg", utan att ett egennamn 
satts in som korrelat till detta andra "hon". Logiskt är "hon" som "såg" 
efter fallet givetvis Irène, men syntaktiskt är det fortfarande modern. Hon 
som omkom och hon som överlevde och "såg med tomma, döda ögon" 
flyter samman i en språklig identitet (s. 4 4 f.). 

Även inblickarna i Irènes inre innan hon stöter kvinnan från tåget 
framkallar osäkerhet hos läsaren. I ett erlebte rede-betonat tankereferat står 
det: 

Nej, hon brydd e sej inte ett dugg om det som sas, bara om henne som sa det 
och hon la gränsen långt bakom sej och hon blev brinn ande kylig och klar och 
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visste hur hon skulle göra det. Och när den unge mannen fumlig t och skyggt 
ormade sej ur bänke n o ch smet in på toaletten viss te hon att hon skulle göra 
det (s. 43) . 

Om läsaren föreställer sig att Irène nu fattade beslutet att döda modern, så 
motsägs det av det tankereferat som omedelbart föregår moderns störtning: 
"Och hon såg ner på modern och sen efteråt visste hon att det aldrig skulle 
ha hänt om inte [...]" (s. 4 4). 

Här slås fast vad Irène visste efteråt, i en ännu icke upplevd tid: det skulle 
aldrig ha inträffat utan den orsak som uppstod just då. Detta innebär att 
handlingen inte var planlagd utan improviserad, vilket motsäger uppfatt
ningen att Irène fattade beslutet redan inne i kupén. Båda utsagorna är 
beslöjade. Vad "det" är sägs inte, men i första fallet är beslutet om "det" 
taget, i andra fallet är beslutet nytt. Om "det" är samma sak i båda fallen 
föreligger en motsägelse, om "det" syftar på olika handlingar blir 
oklarheten lika stor — konsekvensen av vardera alternativet är en funda
mental osäkerhet hos läsaren. 

Maximalt tematiseras osäkerheten i modermordet som helhet. Vi kan 
inte få veta med bestämdhet om det verkligen hände eller inte; vi vet — 
paradoxalt nog — hur det skedde men inte att det skedde. Vi kan inte med 
säkerhet avgöra vilken kvinna som störtades från tåget, för vi vet inte ens 
vilken av de två först beskrivna kvinnorna som är Irènes mor. Maria Sand
ström är det givetvis, men än är hon och än är Agda Morin kallad den 
tjocka. När Irène stiger av tåget "glanar" den feta Agda Morin på henne 
genom kupéfönstret, men den feta var just den som fallit av tåget. Den 
osäkerhet som skapas i samband med modermordet är förvirrande och 
total, och delas av såväl läsaren som Irène. Ett liknande tvivel på 
verklighetens beskaffenhet känner Bill i sin oro över vad han gjort eller kan
ske inte gjort Wera. I Bills fall är både Irène och läsaren informerade, men 
Bill har sin osäkerhet kvar när han går ut ur historien — efter det att han 
insett att den järnvägssträcka han och Irène undersökt var en annan än den 
hon åkt på dagen (s. 9 9). Med banvallen som visar sig vara fel är berät
telsens osäkerhet definitiv. 

MODERMORDET SOM SYMBOLISK RIT 
Modermordet är romanens stora obestämdhetsställe, det moment som tycks 
motstå varje tolkningsförsök. 
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Som verklig handling på fiktionens realitetsplan är mordet utfört av Irène 
en absurditet. På detta plan får det ses som en impuls utförd endast i fan
tasin, som en mental föreställning, ett slags tvångstanke hos Irène. Mordet 
begås därför inte av henne; ändå utförs det. Vi får gå till ett mera dolt me-
ningsplan än det som gäller enbart Irène för att finna en lösning. 

Avgörande för berättelsen om modermordet är att det inte är Irènes mor, 
Maria Sandström, utan en symbolisk modersgestalt, mytologins Onda 
moder som störtas från tåget. Detta säger både att modermordet utförs och 
att det inte utförs av Irène. På denna punkt uppstår brytningen mellan det 
realistiska och det symboliska planet. Det är här sammanfogningen sker 
mellan det första och det sista avsnittet i romanen, mellan Irène och Scriver. 

Irènes varierande ångestprojektioner är som vi sett ytterst bara olika ut
tryck för en fundamental existentiell ångest. Diktaren Scriver, som upp
träder endast i slutkapitlet, påstår att hans ångest är den största i världen. 
Hans ångest visas emellertid inte. Han står som något av en kylig och 
distanserad iakttagare av människors ångest som de — enligt hans mening 
— försöker ljuga bort. De vill uppnå en falsk harmoni, och han förkunnar 
sitt botemedel: erkänn ångesten, analysera den och intellektualisera den. Då 
kan den inte överfalla ur försåtligt bakhåll. Den ångest Scriver talar om är 
innerst en ensamhetens ångest: "de är en obarmhärtig sysselsättning att leta 
efter harmoni när de finns så många ensamma i världen" (s. 2 29). Det är 
den ångesten Scriver med diktarens känslighet och intensitet menar sig upp
leva starkare och smärtsammare än någon annan, och den gestaltas i berät
telsen om Irène. Hon lever den ångest Scriver talar om och vill b earbeta 
intellektuellt. Hos Irène är ångesten oartikulerad och obetecknad; den 
framställs enbart metaforiskt som upplevelse och själstillstånd. Det är 
Scriver som benämner hennes ångest. 

Jag menar att man kan se Scriver och Irène som två sidor eller dimen
sioner av samma subjekt inom verkets struktur. Irène blir en gestaltning, en 
materialisation av den cerebrale, medvetne och reflekterande Scrivers 
känsloliv. Ytterst beror identifikationen på att de gestaltar olika dimensioner 
av författarens erfarenhetsstoff som han försöker objektivera i skiftande 
romanfigurer. Men det gäller varje romanperson och varje författare och är 
därför egentligen ett trivialt påstående. Det intressanta i vårt fall är den 
identifikation som finns nedlagd i texten — om man gör sig mödan att söka 
den. 

Vi har noterat att en långt gående identitet finns klart etablerad mellan 
författaren och Scriver; Scriver är av Dagerman själv utnämnd till hans alter 
ego. Men det föreligger också identitet mellan Scriver och berättaren.15 
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Scriver uppträder inte förrän i det avsnitt om honom själv som avslutar 
boken. Han nämns ett par gånger dessförinnan — som den som är från
varande eller den som ständigt talar i liknelser. Men han finns trots det med 
långt tidigare, även om han bär mask. Den ende som kan tänkas vara det 
redovisande subjektet bakom "vi:et" i "Vi kan inte sova" är just Sc river 
— fastän han omnämns som "En av oss som det viskades om att han var 
författare eller någonting sånt och för den skull kallades för Scriver, alldeles 
som den där skrivmaskinen" (s. 138 f.). I detta avsnitt är Scriver text
medvetandet, den implicite berättaren; han är det underförstådda "jaget" 
bland "vi". I slutavsnittet däremot är han berättad i rollen som författarens 
alter ego. 

Den på olika sätt realiserade identifikationen författarsubjektet—Scriver 
är, som noterats, bekräftad av Dagerman själv, men den framgår dessutom 
inte bara av inomtextliga utan också av intertextliga kriterier. Vi har 
konstaterat att romanens motto, där ormen och råttan ingår, är 
undertecknat "Min vän Scriver". Redan därigenom etableras en identifika
tion mellan Dagerman och Scriver, för orden i mottot är tidigare 
publicerade i Dagermans eget namn. De utgör avslutningen på en artikel 
i 40-TAL sommaren 1945.16 Genom att lägga slutorden i en icke-fiktiv text 
i Scrivers mun ger Dagerman sitt eget namn till honom, eller antar själv 
hans namn. Den relativa identiteten mellan Scriver, författaren och berät
taren kan anses styrkt. 

På det realistiska planet gäller Irenes modersrelation Maria Sandström. 
Men vi bör hålla i minnet att den som störtades från tåget var den sym
boliska modern, ormen—råttan, och som vi konstaterat är det berättaren, 
inte Irène, som ser modern så. Greppet är att låta Irène endast höra kvin
norna tala på perrongen och inte vara den som ser dem och därmed 
beskriver dem. Detta innebär en hänvisning till läsaren om en identifikation 
mellan textmedvetandet—berättaren och Irène. Det är således ett väl 
maskerat manligt modershat i form av äckel som redovisas, men det 
gestaltas som Irènes. Den symbolladdning Maria Sandström, Irènes mor, får 
som Den onda modern, avslöjar en identitet mellan berättaren och Irène — 
och därmed också mellan Irène och Scriver. Genom detta skapas ett men
ingssammanhang på en symbolisk nivå, och där blir Irènes och moderns 
mellanhavanden mindre intressanta. Det som uttrycks är ett modershat som 
Irène-gestalten inte har täckning för. På detta symbolplan sker moder
mordet, och därför kan man tala om ett rituellt mord. Mordet på Den onda 
modern avslöjar en inställning till företeelsen "moder" som är problematisk 
— och som är Dagermans egen men förklädd till Irènes. 
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Enligt min tolkning är Irène ett konstnärligt gestaltat inre självporträtt, 
komplementet till det explicita alter egot Scriver. Irène lever den ångest 
Scriver talar om. Resonören Scrivers dagsljusverksamhet är att med-
vetandegöra det inre hotet, den ångest som Irène upplever, för att kunna 
värja sig mot den och behärska den. Men det är som om Scriver med sin 
frivilliga död, störtningen i gatan, ifrågasatte sin egen förkunnelse om 
analysens nödvändighet. Det tycks vidare som om han inte bara ifrågasatte 
utan rentav genomskådade den som en ohållbar livslögn. När berättelsen 
slutar är Scriver död och Irène ligger orörlig invid banvallen. Vad som sker 
med henne får läsaren inte veta. Hennes historia har ett öppet slut. De båda 
avsnitten kunde tillsammantagna sägas utmynna i detta: ångestanalytikern 
slår ihjäl sig, men ångesten överlever. 

Läser man avsnitten om Irène och Scriver på detta sätt, det vill säga som 
uttryck för ett medvetande — intellektuellt och abstrakt manifesterat i 
Scriver, däremot oartikulerat och ångestbesatt i Irène — framträder i 
Ormen som helhet ett inre samband. Det finns i romanen en logik som den 
yttre kompositionen med sönderfallet i tre separata delar saknar. Detta inre 
sammanhang låter även ana något av Dagermans egen psykiska kontur. 
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4 

ÅNGEST OCH MEDVE TENHET 

Avsnittet "Irène" och berättelserna i "Vi kan inte sova" till och med 
"Ormen" är skiftande gestaltningar av ångesten som ett grundelement i 
tillvaron. När Dagerman där i fiktiv form fått ge utlopp åt denna ångest, 
kan slutavsnittet bli ett försök till syntes. 

Dagerman låter diktaren Scriver framhålla för det första att ångesten är 
universell, och för det andra att det är diktarens plikt att visa människorna 
ett ärligt och rationellt förhållningssätt till sin ångest. Diktaren är den som 
känner ångesten djupast, den som klarast genomskådar den, och därför är 
hans ansvar det största: 

Han om ingen annan har skyldighet att bli övertygad om att lösningen, eller inte 
lösningen, för någon sådan finns kanske inte , men den eventuella möjligheten, 
är en ny epok av intellektualism som kan ge åtminstone någon mod att se 
ångesten i ögonen i stället för att krypa undan till den infantila mystikens grottor 
å sängkammare (s. 231). 

Att göra ångesten universell och att ge diktaren värvet som ångestanalytiker 
motiverar och försvarar den egna ångestupptagenheten. Men rekommenda
tionen att se ångesten i intellektuell genomlysning innebär framför allt en 
distansering, i form av författarens besinningsfulla avståndstagande. Scriver-
citatet implicerar också detta: låt oss få en kylig distans till det ideologiska 
känslotänkandet! Udden är riktad inte bara mot sexualmystikens 
företrädare utan lika mycket mot beredskapsandans förkunnare i de stora 
ordens tidevarv. Scriver-avsnittet är inte minst ett uttryck för Dagermans 
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behov av reda och klarhet. Sin egen rationella hållning uttrycker han också 
i baksidestexten till originalutgåvan av Ormen. Romanen är, förklaras det, 

en bok om den stark aste av alla mäns kliga dr ifter, fruktan, som disse keras av 
författaren med klar och kyli g intellektualism. Han utför en undersök ning över 
hur skräc ken får en samling människ or i sitt våld och hur de reagera under 
trycket, var och en efter sina föruts ättningar (SS 1, s. 239). 

Men inte bara ångestanalytikern utan också ångestromantikern talar i 
denna introduktionstext: 

Den tes han vill fastslå är att det främst gäller att erkänna den primitiva 
urångesten; den får inte förnekas. Ett samliv med ångesten är den enda livsform, 
som kan skänka människan åtminstone någon liten möjlighet att uppleva sig själv 
(SS 1, s. 239). 

Programmet för Dagerman är fortfarande "ett samliv med ångesten". 
I en intervju sommaren 1947 när Dagerman kommenterar kritikermot

tagandet av Ormen, De dömdas ö och Den dödsdömde tar han avstånd från 
den roll av pessimismens och ångestens banerförare som kritikerna gett 
honom. Han formulerar sin nya hållning så: "Jag skulle vilja säga att jag 
numera bytt ut begreppet ångest mot medvetenhet." Han preciserar också 
vad han avser med medvetenhet: "Att leva medvetet innebär för mig att nå 
frihet, att inte låta sig gripas av psykoser, att vara sig själv, vara individ i 
massan, utan att vara antidemokrat."1 

Den 40-talistiska omorientering från "ångestfull vanmakt" till kritiskt 
medvetande som demonstrerades i debatten om pessimismen hösten 
1946—våren 1947 har sin individuella motsvarighet hos Dagerman i den 
retrospektiva tolkning han vid denna tid själv ger av sina dittills publicerade 
verk. Nu förekommer inte längre en glorifiering av ångesten utan distans. 
Men en alltför stor besinning lämnar ångesten oförlöst och därför bryter den 
fram på nytt i senare skeden. 

Dagermans uttalande att han bytt ut begreppet ångest mot medvetenhet 
får också relateras till tidsläget och den samtida intellektuella jargongen. På 
40-talet fanns det gott om yttre faktorer som gav upphov till fruktan och oro, 
först kriget och nazismen, vid krigsslutet de första atombomberna och sedan 
det kalla kriget. Tidssituationen ingav fruktan, men denna fruktan fick 
benämningen ångest. Man erinrar sig till exempel Karl Vennbergs berömda 
artikel om "ångest och vanmakt".2 Ordet ångest var en vogue, det hade 
aktualiserats i det intellektuella debattspråket genom spånor av existen
tialismen och kanske också genom förhandskännedom om Audens stora 
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diktverk The Age of Anxiety,1 vars tillblivelseskede i huvudsak inföll 
1944—1945.3 

Dagerman föddes som författare in i "en tid av ångest".4 Den egna 
ångest han bar med sig kunde han därför projicera på "tidens". D et bör 
emellertid understrykas att han också hade en klar och adekvat 
tidsmedvetenhet och en stor vakenhet, han ha de likaså en äkta medkänsla 
och en insikt i människors och det mänskligas trängda situation . Men sam
tidigt var hans universalisering av ångesten en projektion av en egen, genuin 
ångest ut i den yttre verklighe ten. När tidens "ångest och pessimism" blev 
"kritisk medvetenhet" kallade också Dagerman sin ångest så. Men den lät 
sig i sin kärna inte transfor meras till intelle ktuell insikt utan den fanns kvar 
i det fördolda och manifesterade sig i symboler av undergång, död och 
självdestruktivitet. 

Att ångesten fanns hos Dagerman framgår av den självbekännelse so m 
han publicerade i maj 1952. Där säger han: 

Men frihet börjar med slaveri och suveränitet med beroende. Det säkraste 
tecknet på min ofrihet är min fruktan för att leva. Det defin itiva tecknet på min 
frihet är att min fr uktan viker och lämna r plats för oberoe ndets jämn a glädje. 
Det låter som om jag behö vde beroende t för att slutlig en kunna er fara trös ten 
att jag är en fri människ a, och det är säkert sant (SS 11, s. 33). 

Dagerman använder ordet fruktan men innebörden är livsångest; frukta n 
för att leva är något helt annat än att "frukta livet" i betydelsen vörda livet. 
Fruktan för att leva är förslavande, ångest inför existensen lamslår och förtar 
livet dess värde. Det är motsa tsen till frihet. Dagerman är nu långt från 
Scrivers förkunnelse om ångestens nödvändighet för ett människovärdigt liv 
och långt från hans tro på möjligheten av en inre suveränite t och frihet 
genom ångestanalys. D en terminologiska manipulationen att kalla begrep
pet ångest för medvetenhet stannar på det formella planet. När Dagerman 
gör sin omformulering av ångestproblemet menar han att ett liv i 
medvetenhet skulle leda till inre frih et. I sartresk-k ierkegaardsk mening är, 
som vi sett, ångest medvetenhet om frihet, de båda förutsätter varandra och 
är egentligen två sidor av samma sak. Men för Dagerman förblir ångest och 
frihet ett motsatspar. Angesten kunde göras med veten, men medvetandet 
om den befriade inte från den. För Dagerman 1952 gällde det tydligen att 
vänta ut ångestperioderna. Bara när fruktan för att leva vek kunde livet 
kännas värdefullt. Likafullt fanns en ambivalens inför ångesten kvar. 
Angestens ofrihet behövdes som kontrast för att de temporära frihetsupp
levelserna skulle få intensitet. 
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Olof Lagercrantz har som tidigare nämnts framhållit ångesten som 
kreativ drivkraft hos Dagerman. Vi har här kommit fram till en slutsats som 
liknar hans. Men jag vill göra en, som jag tror, viktig precisering. Det är inte 
ångest i sig som är den drivande kraften. Snarare är det så att den styrka 
som mobiliseras för att hantera ångesten är kreativitetens källa.5 Ångest 
leder till inre förlamning och skapar ingenting, men den livskraft som sätts 
upp mot ångesten är skapande. Angesten hör till Thanatos, livsbegäret till 
Eros. Det är i duellen mellan dessa båda som konst uppstår hos Dagerman. 

Fruktan, så som Dagerman använder ordet, kan ges både en konstruktiv 
och en destruktiv innebörd. Konstruktiv är den fruktan Lucas Egmont i De 
dömdas ö talar om när han genomskådat kapten Wilson. Det är den fruktan 
som är oskiljaktig från modet att leva. Destruktiv fruktan är det frågan om 
i Dagermans citerade uttalande från 1952 (se ovan s. 68). Denna fruktan 
är ångest, det inre, nedbrytande hotet. Hos Dagerman fanns, som redan 
nämnts, en stor klarsynthet och medvetenhet om tidsläget vilket gav anled
ning till fruktan. Det är denna fruktan som inte får förnekas och ljugas bort 
— lika litet som den fruktan insikten om människans existentiella villkor 
inger. Denna konstruktiva fruktan kan — så som Dagerman gör i De 
dömdas ö — betecknas som medvetenhet och samvete. Den egentliga 
ångesten däremot, det inre självupplösningshotet, kan varken likställas med 
eller omvandlas till medvetenhet. När Dagerman säger att han numera 
kallar sin ångest medvetenhet, ä r detta antingen ett uttalande om det jag 
definierat som fruktan eller ett försök till besvärjelse av en ohanterbar 
ångest. Dagermans metod att inte upprätthålla en distinktion mellan 
fruktan och ångest utan låta dem glida över i varandra och stå som 
synonymer är kanske oavsiktlig men likväl ändamålsenlig. Vad som uppnås 
är en möjlighet att förblanda en påverkbar fruktan med en opåverkbar 
ångest och därmed försöka mildra den senare. Att erkänna sin fruktan, leva 
med den och låta den bli en drivkraft till förändring är konstruktivt, men 
att acceptera sin ångest är destruktivt. Ångest, så som den definierats 
här — och så som den av allt att döma tidvis var en realitet för Dagerman 
själv — är livshotande. Dagerman var inte ovetande om det. I en sannolikt 
sen anteckning säger han: "Erkännandet av ångesten måste sluta med 
vansinne."6 

* 

I Dagermans fortsatta diktning har ångestbesatthet och ångestanalys inte 
samma framträdande position som i Ormen. Men det betyder inte att 
ångesten försvunnit. Angesten som inre livshot finns fortfarande kvar i De 
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dömdas ö\ det är i själva verket detta inre hot som är de skeppsbrutnas 
dom. Angesten är emellertid inte explicit, utan den ligger i bildspråket. I De 
dömdas ö har alla, något som också Thompson påpekat, sina "ångestdjur" 
som ofta ger upphov till fobier.7 De verkliga djur, tre arter, alla dödligt 
farliga, som finns på ön — på land, i vattnet och i luften, det vill säga ödlan, 
hajen och rovfågeln — utgör en reell, gemensam risk för de skeppsbrutna. 
Men samtidigt är de, liksom de individuella ångestsymbolerna, det inre 
hotets projiceringar på den yttre verkligheten. 

I de följande romanerna och den övriga skönlitterära produktionen 
behandlas inte i första hand ångestens fenomen. Däremot bearbetas olika 
slag av problematik som så att säga är ångestens effekter, funktioner av en 
livsångest: kärlekens komplikationer, andlig död och självdestruktivitet — 
och inte minst den starka ambivalensen i relationen till en modersgestalt. 
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II 

Begära och förneka — kärleken 





Det är givetvis omöjligt att ge en uttömmande och entydig definition av 
begreppet kärlek, ett begrepp som ändå aldrig helt kan täckas in av en 
teoretisk bestämning. Man bör också minnas att innebörden i 
kärleksbegreppet skiftar från tid till tid, "kärleken" är underkastad 
historiska förändringar. 

En definition av kärlek behövs dock som referensram för en undersök
ning av det jag kallar kärlekstemat i Dagermans texter. Som utgångspunkt 
väljer jag Liftons psykologiska förklaring, samtidigt som jag med honom 
framhåller de "patetiska begränsningar" som måste vidlåda varje sådan 
beskrivning. Kärlek, säger Lifton, "is a flow of feeling and images — of 
image-feeling — toward or about the other (person, group, project, creative 
entity, set of principles)".1 Detta riktade känsloflöde har åtminstone tre 
viktiga karakteristika: 

It is directed towa rd a relationship, usually with another person. The image-
feeling is formed and sustained. (While one can speak of movin g quickly in and 
out of love, these br iefer experiences are better termed infatuations.) And finally 
the feeling has a special quality of inten sity — it is not easily altered, controlled 
or turned on and off by an act of will. We thus speak of the feeling, when 
primarily sexua l, as passion ate, and more generally as a sustained emotio n.2 

När jag i fortsättningen talar om kärleksbegreppet hos Dagerman in
begriper det både denna "sustained emotion", kärlek i en allmän mening, 
och en rent sexuell dimension. Utgående från detta kan man i Dagermans 
texter urskilja tre huvudformer av kärlek på ett kontinuum med själslighet 
som ena pol och kroppslighet som andra. Vid den ena polen är kärleken 
övervägande tillgivenhet och ömhet. Det gäller till exempel Hilmas känsla 
för den dödsmärkte Sångarn och Alasses kärlek till sin son i Bröllopsbesvär. 
Vid den andra polen överväger sexualitet som ibland helt saknar emo
tionellt engagemang, till exempel Bill och hans kamratgäng i Ormen. 
Någonstans i mitten finns den i egentlig mening erotiska kärleken. Känsla 
och sexualitet är där oupplösligt förenade i det som Georges Bataille ger den 
vackra benämningen 'Térotisme des coeurs". 
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Den erotiska kärleken är hos Dagerman nästan alltid sammankopplad 
med svartsjuka, och understundom framställs den uteslutande i den in
verterade form som svartsjukan utgör (t. ex. "Den dödsdömde" "Den 
hängdes träd"). Vidare skildras erotiken inte bara i sin heterosexuella 
variant utan också i sin homosexuella och — inte minst viktigt — som en 
typ av autoerotik förbunden med en incestuös aspekt. 

I Dagermans produktion finns bara en egentlig kärleksroman, Bränt barn 
(1948), där berättelsen om Bengt och Gun är den enda fullt genomförda 
erotiska kärleksskildringen. Till sin innebörd är denna symboliskt incestuös. 
Den handlar om en kvinnas och hennes styvsons sexuella förhållande. Den
na symboliskt incestuosa kärlek tycks i sin tur beteckna något annat. 
Historien om Bengt och Gun fungerar på två nivåer. Den är både en 
konkret, individualiserad kärleksaffär mellan en man och en kvinna och ett 
inslag i ett mer omfattande mönster som gestaltar inte bara den hetero
sexuella relationen utan ett gränsöverskridande begär. Det signifikativa för 
denna begärets tematik är att den erotiska känslan direkt eller indirekt är 
riktad mot modern. 

Ett även på ytan fullt urskiljbart drag i Dagermans texter är den am
bivalenta inställningen till modersgestalten. Modern är ömsom den mest 
hatade som dödas, ömsom den mest älskade, all längtans mål. I Ormen 
mötte vi den hotande modern som måste förintas. En annan mor som 
dödas är den livsförkvävande fru Angelica i Skuggan av Mart som får sitt 
dödsskott i ryggen av sonen Gabriel. Motsatsen, modern som objekt för ex-
cessiv kärlek, är ofta en redan död mor som Dragas i De d ömdas ö eller 
Siris i Bröllopsbesvär. Den redan nämnda stora kärleksskildringen hos 
Dagerman gäller remarkabelt nog också ett moderssubstitut, Bengts passion 
för styvmodern Gun. 

När jag i föreliggande avsnitt, "Moderssymbiosen", undersöker den 
skildrade kärlekens art utgår jag från huvudpersonernas upplevelser och 
reaktionsmönster medan deras kontrahenter endast tangeras. Tyngdpunkten 
förläggs till Draga i De dömdas ö och Bengt i Bränt barn. Min hypotes är 
att ångesten — som i Ormen både opererar på den latenta meningsnivån 
och avhandlas explicit — i de följande romanerna ger utslag i maskerad 
form. Icke namngiven genomsyrar den de kärleksförhållanden som 
gestaltas. 
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1 

MODERSSYMBIOSEN 

DEN R ÖDA STJÄRNAN 

Sagan om aftonens längtan 

Det är dansen om en längtan, dansen 
om en längtan som hatar att tillfreds
ställas, längta n efter ingenti ng. 
(De dömdas o, s. 191.) 

I De dömdas ö utspelas en maktkamp mellan liv och död. Motståndaren är 
dock inte den fysiska d öden, där utgången är given, utan en inre, andlig 
död. De skeppsbrutna är alla, precis som varje människa, dömda att dö, 
men frågan gäller om de skall "gå under".1 Problemet är av metafysisk 
art. Att gå under är att aldrig upptäcka riktningen för sitt liv, att inte våga 
se sanningen om sig själv, det är att låta själen petrifieras och isas ner, att 
stelna i känslokyla och likgiltighet. Att gå under är att dö den inre döden. 
Den inre dödens hot gestaltas boken igenom i ödlesjälens, bepansringens 
och nedisningens metaforer. Mot detta ställs det icke-förstelnade livet, som 
bildspråket framställer i en sinnrik törst- och vattenmetaforik. Romanens 
sammanfattning av idéinnehållet, Lucas Egmonts långa slutmonolog i jag
form, artikulerar kontrasten mellan inre död och liv i metaforen om den 
isfria hamnen. Det som bevarar människan levande och ger henne den 
"rätta riktningen" är fruktan preciserad som medvetenhet och samvete: 
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Därför måste vi håll a vår fruktan levande i oss, som e n ständigt isfri hamn som 
hjälper oss att övervintra, den porlande bottenst römmen under vinte rfloderna 
(s. 28 4). 

Detta är en nästan patetisk formulering av kampen mot nedisning och 
förstelning, mot den inre död, som behandlas i romanen. Denna hotande 
andliga död är debutromanens ångest uttryckt i en annan form. 

Dragas inre hot är den mentala nedisningen. Den tycks gång på gång ex
pandera och ta överhanden men hejdas — i ett oupphörligt växelspel — 
av den hetta som är hennes psykes andra pol. 

Utmärkande för Dragas erotiska konstitution är att endast döda män
niskor kan bli hennes kärleksobjekt. Det gäller först, på ett fantasiplan, den 
döda modern och senare, på fiktionens verklighetsplan, den döende och 
slutligen döde boxaren Jimmie Baaz. 

Draga framträder först sedd genom Jimmie Baaz' ögon. De möts redan 
på båten före förlisningen, och han ser henne då som "den engelska missen, 
smärt och alltid sval hur hettan än låg på" (s. 49). Frasen "smärt och sval" 
ger i en konventionellt mondän formulering en ytbeskrivning av två per
sonlighetsdrag som visar sig vara dominerande hos Draga, dels det skydds-
löst späda som överensstämmer med en psykisk sårbarhet, dels det frusna 
nedisade. Hennes ögon kan stelna "som bottenlösa sjöar i ögonvitans 
snölandskap" (s. 37). När hon frustrerats emotionellt kan iakttagaren se hur 
känslans nedfrysning speglas i hennes anlete. Det sägs att "isen sakta kvävde 
ögonpupillen, en isvind liksom blåste över ansiktsdragen och de blev 
plötsligt stela som vecken i en tundra" (s. 41). Den mentala nedisningen är, 
som redan nämnts, Dragas form av livsångest, hotet mot hennes inre 
vitalitet. Från späda år har Draga, tidigt moderlös, av sin stränga far upp
fostrats till behärskning, och tvingats lära sig att inte visa vad hon tänker 
och känner. I sin långa monolog riktad till J immie Baaz säger hon: 

om man går omkring så där och inte låts as om vad man kän ner eller tänker så 
kan man till slut varken känna eller tänka längre. Man fryser till, förstår du, och 
snart finns det ingen i ens omgivning som är så varm ell er överh uvudtaget så 
intresserad av ens köld att man kan smälta. Så höll det på att gå med mej också, 
men det hände en sak eller flera saker, egentligen en flera år lång kedja av aftnar 
som var nätter som räddad e mej (s. 135). 

Draga tycker sig vara så helt "utestängd från allas hjärtan" (s. 145), att 
hon sluter sig totalt för kontaktförsök. Hennes far är en inskränkt och 
auktoritär officer, som förvägrar henne ömhet och värme. Med sin 
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känslokalla och sadistiskt färgade uppfostringsmetod har han väckt både 
rädsla och hat hos Draga. Det maskulina blir i hennes föreställningsvärld 
sammankopplat med emotionell frustration och plåga. Därför är det helt 
naturligt att hennes hållning till mannen blir negativ, och att hon i sin sex
ualitet vänder sig från det manliga. Faderns brutalitet blir för Draga ett 
incitament till kompensatorisk fantasikärlek och en utlösare av en speciell 
njutningsmekanism. I det senare avseendet är Dragas far en prototyp för 
fadersgestalterna i De dömdas ö. Det är en far som med våld försöker driva 
in ett barn i den patriarkala ordningen men åstadkommer motsatsen. 
Barnet glider honom ur händerna och flyr in i olika versioner av det man 
kunde kalla en kvinnlighetens sfär. Dragas, kapten Wilsons och Lucas 
Egmonts föder är alla tre varianter av samma typ, den emotionellt och 
intellektuellt förkrympta hustyrannen, som begår sadistiskt övervåld mot 
sina barn.2 

Två gånger bär Dragas far hand på henne. Den ena gången för att hon 
ovetande om innebörden nämnt ordet eunuck, den andra gången för att hon 
frågat vad pervers betyder. Den första örfilen utlöser Dragas uppdämda 
känsla av övergivenhet i en ångestparoxysm. Ur den upplevelsen skapar hon 
kompensatoriskt sin saga om "aftonens längtan", den lustfyllda fantasi, 
kärleken till den döda modern, som hon ägnar sig åt varje kväll. Det är "aft
narnas tid". Men småningom upphör hennes aftnar. Då provocerar hon sin 
far att slå henne. Hon nämner ordet pervers, och fadern reagerar som hon 
väntat sig: "Nu skall jag slå dej riktigt, sa pappa när vi var ensamma på 
kvällen, och det gjorde han, och sedan kom aftnarna tillbaka" (s. 151). 

Dragas "aftnar" upphör igen i samband med det våldtäktsförsök hon bin-
utsatt för och som driver henne in i en psykos. När hon tillfrisknat något 
sänds hon med en sköterska ut på den resa som slutar i förlisning. På de 
skeppsbrutnas ö upprepas Dragas förflutna livshistoria, men nu mera 
koncentrerat och med skarpare konturer. Det tidiga våldtäktsförsöket 
parallelliseras av en genomförd våldtäkt, och hennes fantasimord på 
fadern/mannen får en verklig motsvarighet i mordet på Boy Larus. Fantasi
kärleken till den döda modern fullföljs som en passion för den döde Jimmie 
Baaz. 

Dragas erotiska historia kan således indelas i två avsnitt, skeendet före 
strandsättningen och skeendet på ön, varvid de senare händelserna är en 
förstärkt upprepning av de tidigare. Man kan också göra en annan 
gränsdragning, den som går mellan verkliga konkreta händelser å ena 
sidan, fantasier och drömmar å den andra. Men det är inte minst glid
ningarna mellan de två sfärerna som är intressanta, och i Dragas historia 
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måste dröm och fantasi tillmätas samma dignitet som den yttre verklighet 
hon är omgiven av. 

I historien om Draga kan man — om man vill resonera i freudianska 
termer — notera ett negativt oidipuskomplex. Draga hatar på ett medvetet 
plan sin far och vill förening med sin mor. Denna förening är imaginär, fan
tiserad, eftersom modern är död. De erotiska drömmarna är därför en form 
av autoerotik, men inte desto mindre finns den symboliska konstellationen 
åtrådd mor—hatad far. 

Läsaren informeras om Dragas förflutna i den långa monolog hon riktar 
till Jimmie Baaz den sista natten på ön. Draga hade fäst sig vid Jimmie Baaz 
redan på båten. Hon ville ha honom till bundsförvant: "jag var ju omgiven 
av fiender, alla bevakade ju m ej, alla utom du" (s. 154). Jimmie Baaz är 
den totalt frånvända människan, helt försjunken i sig själv och på flykt inom 
sig själv. Redan ombord är han socialt lika passiv och rörelsehämmad som 
han sedan blir fysiskt på grund av förlamningen, och just detta lockar 
henne. Genom sin frånvändhet blir Jimmie Baaz den ende som paranoikern 
Draga inte upplever som ett hot. Det onåbara och inaktiva hos honom 
väcker hennes tillit: 

Han, tänkt e jag, han kan ge dej värm e, han kan låta det var a afton lä nge, han 
kan ge dej tillbaka din förlorade varma kropp och jag vet att du vill det, Jimmie, 
jag känner det på hettan från den där stjärnan som har kommit tillbaka (s. 154). 

Detta säger Draga till den redan döde Jimmie Baaz där hon ligger bredvid 
honom i sanden. Hon vet att han är död, men hon vill inte erkänna det. 
För honom, den döde, berättar hon om "aftnarna", sagan om "aftonens 
längtan". 

"Aftnarna" utspelas i ett fantasiuniversum, "en ofantlig blå snäcka" med 
en "stor röd varm stjärna" högst uppe i zenit. Den blå snäckan välte Draga 
över sig så snart fadern med sin metalliska stämma kommenderat henne 
och systern till s ängs: "Dags att sova, flickor, det är natt" (s. 1 45). 

Det essentiella i denna fantasivärld är den röda stjärnan, som kan 
genomgå de mest oväntade förvandlingar men alltid behåller sin kvalitet av 
både begär och närhetens varma lycka. Ibland lossnar stjärnan från sitt 
fäste, faller sakta ner mot Draga och antar olika skepnader: 

ibland förvandlades den till ett hingstöga och hästen växte långsamt ut med hals 
och man och hovar och en stor ljuvlig tunga, med vilken den slic kade mej över 
hela kroppen och jag låg naken för att den inte sku lle väta min pyja mas, men 
andra gånger var aftonstjärnan en lampa som stod i högsta våningen till ett s tort 
hus (s. 146). 
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Dragas fantasi har med sin surrealism tycke av sömndröm, nattlig dröm, 
men upprepbarheten visar att det är fråga om en medvetet styrd mental 
process.3 Med undantag för inledningens variationer återkommer fantasin 
i samma form kväll efter kväll. I denna dagdröm som utspelas i ett hypna-
gogt tillstånd finns naturligt nog inslag också av det omedvetna.4 Dragas 
fantasi har tre huvudaktörer: fadern som symboliskt förintas varje kväll, 
men som finns på plats igen när fantasispelet börjar på nytt, den döda 
modern, en frånvarande närvaro som materialiseras i en röst, en lampa och 
en stjärna, och Draga själv som smälter samman med modern. Dagdröm
men har också tre återkommande faser: förflyttningen in i moderns region, 
det vill säga "huset på andra sidan gatan", vandringen genom de många 
blå rummen i sökandet efter modern och den slutliga lustfyllda föreningen 
med henne. Draga företar en omvänd färd genom födelsekanalen. 

Den första fasen har inslag av hot och hinder som måste övervinnas. En 
man hjälper Draga över gatan till moderns hus — inget barn kan bli till utan 
mannens medverkan, och därför blir en man i detta skede en hjälpare. 
Mannen blir överkörd av en buss, men Draga bryr sig i sin brådska inte om 
det utan skyndar, obarmhärtigt men glatt, vidare. Han har fullgjort sitt värv, 
att föra henne över gatan in i moderns region. Den omkomne vägledaren 
är fantasins första variant av temat faderns/mannens eliminering. 

Följande etapp på vägen till modern är färden i en hiss som är försedd 
med fallucka, där passagerarna försvinner en efter en och bara lämnar stora 
fläckar "vidrig saliv" kvar. Denna saliv, som Draga förskräckt kryper 
undan, får tolkas som sperma, en metafor för den hotande manliga prin
cipen. Samma typ av symbolik återfinns i de långa fingrarna som likt ormar 
krälar in genom springan mellan falluckan och hissgolvet. Draga stampar 
på dem så att de "kvidande" skiljs från sin hand, och när hon öppnar 
falluckan ser hon att det är faderns fingrar. Fadern faller ner genom 
schaktet. Fingrarna och stövlarna — en annan negativt färgad 
maskulinitetssymbol hos Dagerman — svävar i ultrarapid lösgjorda från 
faderns kropp (s. 146). Draga har symboliskt kastrerat sin far/den manliga 
principen. Fadern inte bara stympas, han omkommer i hisstrumman, men 
Draga skyndar oberört vidare i sitt sökande efter modern: 

Nu stannade emellertid hissen och jag han n inte lyss na till brak et utan med ett 
språng över den vidriga salive n var jag inne i det blåa rummet , högt som en 
kyrksal med milt blåt t aftonljus (s. 147). 

Den sista attacken mot fadern/manligheten sker i fantasins tredje fas när 
Draga redan förenats med sin mor: 

79 



Då kom jag plö tsligt att tänk a på pappa och sa: Mamma, jag är så ledsen, jag 
kastade ner pappa i hisstrumman. Det skall du inte vara ledsen för, svarad e 
mamma, han finns här uppe också. Och mamma vände mina ögon mot ett 
fönster och där stod en staty av pappa på utsprånget utanför med stövla r och 
gehäng och en krocketklubba i den ena handen. Mamm a, sa jag, få r jag knuffa 
ner pappa på gatan ? Ja, mitt bar n, sa mamma, det gör ingenting, det finns så 
många av honom (s. 148). 

Inte för intet uppträder fadern plötsligt som en staty. Det är som en sådan 
Draga uppfattar honom, känslolös, pompös, auktoritär och petrifierad.5 

Men i fallet, i störtningen mot gatan blir statyn plötsligt levande och viftar 
med armarna för att till slut ligga som en hög krossad betong (s. 148). Här 
antar fantasin drömmens absurda drag, fadern är både staty och levande 
människa. Absurditeten har emellertid sin egen logik. Att döda en staty är 
bara att slå sönder ett ting, statyn måste bli levande i fallet för att Draga 
skall kunna känna att hon begått fadermord. 

Agressionen mot den manliga principen stegras successivt under dag
drömmens förlopp. Draga förhåller sig passivt till mannens/vägvisarens död, 
hon stympar aktivt — om också oavsiktligt — sin far och är indifferent till 
hans första förolyckande för att till slut medvetet döda honom. Elimine-
ringen av fadern är en hämndakt, men den innebär framför allt ett 
förnekande av den manliga principen, vilket är förutsättningen för den 
åtrådda återföreningen med modern. Eftersom fadern finns i verkligheten 
kan han negeras endast temporärt och uppstår därför ständigt på nytt; 
realiteten slår igenom dagdrömmen. För att modern, som inte längre hör 
till den empiriska världen, skall få makt för en stund måste fadern dödas 
symboliskt gång på gång. 

I fantasins tredje fas möter Draga sin mor. När Draga efter den sur
realistiska hissfärden beträder det första rummet hör hon moderns röst ur 
det följande: "Draga, min lilla flicka, kom till mej" (s. 147). Men också det 
rummet är tomt. Mängden av salar som måste passeras är ofantlig, och hela 
tiden lockar moderns röst ur följande rum. Till slut ser Draga nedanför ett 
spetsfönster i en stor blå sal en lampa. I lampan sitter den röda stjärnan som 
säger: "Draga, jag är din mor" (s. 147). Draga trycker den talande lampan 
mot sitt bröst: 

Då växte den och blev tung och varm och vi föll bägge omkull och blev liggande 
på golvet och lampan växte oupp hörligt, fick arm ar, ben och slingrade sej om 
mej, jag kände det bara på min egen kropp och det var så varm t och ljuvligt 
och ögonlocken var så tunga att jag inte orkade se (s. 147). 
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Stjärnan faller ur lampan, glider härligt värmande över hennes kropp, och 
plötsligt är den inne i henne: 

jag känd e den flyta som en het kula ge nom tarmarna, genom magen för att 
slutligen stanna nere mellan mina ben och ljuset från den måtte ha varit så starkt 
att det strålade ut från hela min kropp ty när jag reste mej, och då var lampa n 
borta och jag var mycke t stark och lätt, följde ljuset med mej vart jag gick 
(s. 147). 
Efter denna förening med modern — den röda stjärnan, som har glidit 

in i Dragas kropp, är Draga som pånyttfödd. Självlysande av lycka spelar 
hon på orgel så vacker musik att hon smälter bort i ljuvliga tårar. Och 
modern säger inifrån henne själv: "Draga, min Ulla flicka, nu är jag hos dej 
[...]" (s. 14 8). 

Det Draga upplever i sin fantasi om modern är den fullkomliga sam
mansmältningen med den älskade. Modern är både runtom henne — som 
kropp och lemmar mot hennes hud — och inom henne i hennes egen 
kropp. Hon är hud mot Dragas hud, hon är blod och viskning. Det som 
skildras är förnimmelsen av gränsutplåning mellan älskande, de benådade 
ögonblick när två människor tycker sig strömma genom varandra, tycker 
sig vara "du intill förväxling och förblandning" för att citera Erik 
Lindegrens ord i "Arioso". Dragas upplevelse är en skildring av den erotiska 
kärlekens innerligaste och djupast extatiska realisering. 

Primärt är Dragas dagdröm uttryck för en liten flickas längtan efter sin 
mamma, efter att bli villkorslöst omtyckt och omhuldad. Den totala 
kärleksupplevelse hon fantiserar fram skapas i en barnslig föreställningsvärld 
och uttrycks på barnets språk. Det uppstår därför en kontrast, en laddad 
spänning mellan den barnsligt oskuldsfulla tonen och upplevelsens 
deciderat erotiska innehåll. Skeendet är en sexualakt som leder till orgasm, 
rytm och förlopp är klart antydda. Först känner Draga omfamningen och 
hudberöringen, därefter glider den metaforiska röda stjärnan genom hennes 
inälvor tills den stannar i skötet och exploderar i ljus. Efteråt är Draga 
mycket "stark och lätt" och fylld av glädje. I sitt lyckliga övermod kastar 
hon då statyn av fadern ner på gatan. Här uppstår en ny brytning mellan 
det oskyldigt barnsliga och en form av sexuell sadism. Faderns förintelse 
stimulerar Draga erotiskt: "Då började stjärnan bränna och jag blev varm 
och tung [...]" (s. 1 49). 

Aftonfantasin mynnar ut i att Draga och hennes mor vilar intill varandra: 
Vi låg, mamma och jag, som på bottnen av ett litet blå tt hav och jag viskade: 
Mamma, du stannar väl hos mej nu. Du stannar väl riktigt länge. Ja, sa mamma, 
hela aftonen. Hela aftonen (s. 149). 
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Rumsbestämningen, "bottnen av ett litet blått hav", är intressant genom 
den vattenbild som förs in och ger det blå nya associationer. Ett blått hav 
är inte ett aftonhav; havet är blått bara i solljus, efter solnedgången har det 
andra färger. I Dragas uttryck "blått hav" skall man därför inte läsa in ett 
dagsljushav utan havet i blå skymning. Den blå färgen är, kontrasterad av 
stjärnans varma röda, genomgående i Dragas fantasiuniversum, som ju 
också beskrivs både som en blå snäcka och som aftonens längtan. Blått är 
skymningens, den tidiga aftonens farg — så länge den blå timmen, l'heure 
bleue, varar, har den svarta natten ännu inte inträtt. Den blå skymningen 
är stillnandets, vilans, närhetens, de lågmälda samtalens stund. Att "fira 
skymning" var i äldre tider något av en ritual. Blått hör också traditionellt 
samman med längtan. Romantikens blå blomma var en längtanssymbol, att 
känna sig "blue", melankolisk, är en form av längtan, och de svarta 
amerikanernas blues är sånger med en underström av längtande svårmod 
i den hetsiga rytmen. Dragas blå är både längtans och trygghetens färg. Den 
blå atmosfären i hennes fantasirymd är på en gång uttryck för den längtan 
som skapar hennes dröm och en garant för drömmen som önskeuppfyllelse: 
modern stannar hos henne så länge aftonen varar, så länge kvällen är blå. 
Det blå i Dragas lilla hav har samma konnotationer, och havet står här i 
sin mytiska betydelse som livets ursprungssköte, vilket i sin tur symboliserar 
fostervattnet. "Mamma och jag" liggande på bottnen av "ett litet blått hav" 
är modern och barnet förenade i den ursprungliga symbiosen. Berättelsen 
om Dragas längtan efter sin mor får därmed en dimension av 
allmängiltighet som överskrider hennes specifika situation. 

Dragas fantasi, hennes blå aftnar, föds ur en längtan efter moderskärlek, 
och den fantiserade önskeuppfyllelsen är en erotisk förening med modern. 
Dragas dagdröm kan ses som en manifestation av ett omedvetet begär. 
Begäret i det omedvetna är den aktiva principen för de psykiska processer
na. Dess upphov är förlusten av den ursprungliga enheten med modern, den 
fullkomliga gemenskap som aldrig mera kan uppnås senare i livet.6 Denna 
symbiotiska enhet mellan barnet och modern, det vill säga moderns kropp, 
är fysiologiskt sett prenatal, men den fortsätter som en psykisk realitet i det 
tidiga postnatala skede som föregår barnets inträde i språket och därmed 
i den Symboliska ordningen.7 Genom tillägnelsen av språket etableras på 
det subjektiva planet skillnaden mellan "jaget" och "de andra", mellan ett 
jagmedvetande och en omvärld. Det tidiga imaginära stadiet kännetecknas 
av att barnet ännu inte utvecklat en jaguppfattning. Barnet är ett med 
modern och hela den omgivande världen; jagets gränser är ännu inte 
dragna. Det existerar i den "gränslöshet" som senare i livet kan erfaras 
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endast illusoriskt i mystikens eller erotikens extas. 
Det är Jacques Lacan som infört termerna Imaginär och Symbolisk i den 

freudianska teorin och som därigenom kommit att framhålla språkets stora 
betydelse för den psykiska utvecklingen. Den Symboliska ordningen, där 
den faderliga principen, "Faderns lag", är förhärskande, borttränger in
sikten om den förlorade enheten med modern. Denna förlust finns kvar som 
en brist, och bristen skapar begäret, vilket man definierar som en 
omedveten önskan att uppnå den förlorade enheten på nytt. "The repressed 
instinct", säger Lacan-tolkaren Anika Lemaire, "does not stop straining 
after complete satisfaction, which would consist of the repetition of a primal 
satisfaction: reunion with the mother."8 Det subjektet saknar är emellertid 
inte bara modern och enheten med moderns kropp, utan också den del av 
helheten som var subjektet självt och som aldrig mer kan återfinnas. Lacan 
säger: 

Through his relationship to the signifier [det som betecknar bristen, min anm.], 
the subject is deprive d of something of himself, of his very life , which has as
sumed the value of that which binds him to the signifier.9 

Begärets tillfredsställelse, återupprättandet av den totala föreningen 
mellan modern och subjektet, vilket inte är möjligt i realiteten, skulle därför 
innebära en återgång till det imaginära, förspråkliga stadiet. Regressionen 
som sådan är givetvis möjlig, men den för inte med sig begärets 
tillfredsställelse, utan dess innebörd är en psykisk störning. Med en viss 
förenkling kan man säga att om begäret efter symbios blir starkare än 
strävan att vidmakthålla en personlig identitet, om "Faderns nej" inte 
längre upprätthålls och begäret i stället helt accepteras som en medveten 
strävan, innebär detta en genomgripande regression med neurotiska eller 
psykotiska tillstånd. Normalt är begäret omedvetet, och även om det stund
tals dyker upp som en medveten önskan, så förhindrar "Faderns lag" och 
subjektets självbevarelsedrift att det lämnar det rena fantasiplanet. Det 
förblir i stället verksamt som en dynamisk kraft i psyket. Varje förälskelse, 
varje djup relation med en annan människa är en omedveten strävan att 
förverkliga fantasin, att återskapa den totala samhörighet som en gång 
fanns. Detta kan också formuleras som önskningen om den andres 
obetingade acceptans av en själv. Begäret gäller erkännande, subjektet söker 
oupphörligt legitimering av den andre i sin egenskap av subjekt. "The first 
object of desire is to be recognized by the other",10 i Lacans formulering. 

Enligt en Lacan-uttolkares definition kan begäret sägas "sammanfatta 
människans aldrig slutförda och slutförbara målsträvan".11 Begäret är 
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därmed också drivkraften för allt mänskligt skapande. Härvid avses inte 
bara kreativitet i form av t. ex. konst och vetenskap utan också skapandet 
av fruktbara relationer till medmänniskor och omvärld: 

the desire for recogn ition by or reunion with the Symbolic Other may be the 
most civilized subli mation of an instinct more elem entary than the sexual, an 
instinct to resto re an earlier sta te of tranquil union with one's world.12 

Som dynamisk — mestadels omedveten — faktor i psyket driver begäret 
subjektet framåt mot växande och mognad, men om det blir en medveten 
strävan i subjektets faktiska verklighet böjer det livslinjen bakåt mot kaos 
och självdestruktion. 

Ser vi Dragas fantasi i ljuset av denna begärsteori visar den sig vara 
dubbelbottnad. Den är en kompensation av en slumpmässigt betingad brist 
i verkligheten, avsaknaden av moderskärlek. Den är samtidigt också ett 
symptom på regression. Dragas försjunkenhet i sitt medvetandegjorda begär 
är ett metaforiskt återvändande till det imaginära stadiet, och det innebär 
inte en positiv gränsöverskridning utan en hotande upplösning av jaget. 
Draga genomgår mycket riktigt psykotiska episoder, och hennes liv avslutas 
i panisk förvirring. 

Det finns i De dömdas ö en parallell till Dragas fantasi om vistelsen i det 
"lilla blå havet". Det är Lucas Egmonts törstdröm om hästens vattenfyllda 
grav. I Lucas' livshistoria har hästen — med avseende på uppkomsten av 
hans metafysiska skuldkänsla — en funktion som i sig vore värd en utred
ning. Men därutöver står hästen i Dagermans texter för sensualism, det 
gäller både Draga och Lucas Egmont. Dragas röda stjärna kunde för
vandlas till ett hingstöga och växa ut till en häst som med "stor och ljuvlig 
tunga" slickade henne över hela kroppen. Också Lucas Egmonts relation 
till den levande ponnyn är präglad av en intensivt upplevd kroppskontakt 
och sinnesnjutning. Han minns i sin dröm hur 

ponnyn Pontiac gungade över ängen med gräset viskand e kring ländern a, nu 
hade sadeln lossnat och den slog och slog mot den skosvärtblanka sidan. Springa 
genom det långa gröna gräset och med ett tjut av pl ötsligt lössläppt smärta och 
framsipprande glädje slunga sej sjä lv om halsen på det dansande djuret. Sakta 
pressas av en mjuk fuktig mule som stämplade ens nacke, ens bara hals, ens heta 
panna ner i sommarens varm a gräs (s. 10). 

Olyckligtvis rider Lucas ihjäl sin ponny, och det ger honom svåra 
självförebråelser som manifesteras i den plågsamma och efterhängsna 
tvångstanken att hästen aldrig blev begravd utan fick ligga ruttnande i 
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öppen dag utsatt för insekter och asfåglar. I sin törstdröm, i gryningen till 
den dag han kommer att tömma ut de skeppsbrutnas sista vattentunna i 
sanden, förs han åter till den döda hästen så som den nyss stupat i parken 
den morgonen för länge sedan. I drömmen är det mörk natt när han åter
finner ponnyn, och 

med en snyftning av ensamhet lägger han sej raklång bredvid hästen och sträcker 
armarna för att dra den till sej. Men då är den ju försvunnen som rimligt är, bara 
en grop, en grav med hästkonturer fem bottn ar svartare än mörkr et ligge r vid 
hans sida, den vill han smeka i sin en samhet och långsamt suger något kroppen 
över kanten, stilla dra s hans huvud som en pråm som långsa mt kan trar ner i 
djupet, ja fa llet sker oändligt sakta. Som ett fost er krökt sjunker kroppen neråt, 
händerna, de vita käns elspröten, skäl ver hela tiden i vänta n på det sträv a skin
net, men den vita vågen slår i stället upp från bottnen o ch lätt som en vind 
virvlar den över honom (s. 26). 

Hästens grav, det vattenfyllda rummet, är också det en bild för det 
prenatala tillståndet. "Som ett foster krökt" glider Lucas genom vattnet. 
Lucas drömmer sitt begär, en förnyelse av den ursprungliga symbiosen, en 
tillfredsställelse av törsten. Men han finner att det är omöjligt. Han är 
omgiven av vatten, samtidigt som han förvägras släcka sin törst. Detta gör 
honom aggressiv: 

Med fingrarna glupskt krökta störtar han sej öve r hästen och hugger sin a vassa 
naglar som spikar i hans mju ka kött, smeknin garna är längese dan glömda, nu 
vill han bara bitte rt hämnas (s. 26). 

Lucas' hämnd på hästen—modern, "den stumma, döda", den närvarande 
frånvaron, kan på ett konkret plan ses som uttryck för bitterhet mot en mor 
som svikit. Men den är också en frigörelse från en modersbindning, och en 
symbolisk vägran att låta sig lockas in i en regressiv process. Draga stannar 
kvar hos, eller i, modern på bottnen av det lilla blå havet, och det har sin 
motsvarighet i teckningen av hennes personlighetsutveckling. Hon förblir på 
ett regredierat stadium. Lucas slår sig fri ur den snärjande symbiosen, offrar 
begäret efter den imaginära ursprungsenheten och skapar därmed grund
förutsättningen för en utveckling mot självständighet och frihet i existentiell 
mening. 

Draga har i erotiskt avseende ett komplicerat förhållningssätt till det 
maskulina. Den manliga principen, representerad av faderns känslokalla 
övervåld, får en dubbel funktion som framkallare av hat och övergivenhets
känslor och som incitament till en manlighetsförnekande drömerotik. 
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Manlig sexuell aktivitet riktad mot Draga ger upphov till intensiv vämjelse 
på det medvetna planet, men den tycks också innebära en inte helt tillstådd 
ambivalent lockelse. 

I sin analys av Draga har Périlleux konstaterat att hon är falskt frigid, att 
hennes sexuella känslokyla är en form av det Sartre kallar mauvaise foi, 
medvetet självbedrägeri. I L'être et le néant lägger Sartre fram tesen att 
kvinnlig frigiditet inte är oförmåga till njutning utan en medveten vägran att 
acceptera den. Skönlitterärt har han utformat sin syn på frigiditeten som 
mauvaise foi i en av novellerna i Muren.™ Huvudpersonen Lulu återvänder 
efter en tids bortavaro till sin impotente man, för att hon inte kan tolerera 
att hennes älskare gett henne njutning och därmed behärskat henne. 
Frigiditeten som mauvaise foi hör alltså samman med Sartres hela teori om 
le regard d'autre och om kärleken som en frihetsberövande, hegelsk 
herre—slavrelation. 

I Draga finner Périlleux, som nämnts, en motsvarighet till Sartres frigida 
kvinna. Han resonerar på följande sätt. Draga har skapat en bild av sig själv 
som den rena unga flickan. Det hon döljer är egentligen inte, som i Lulus 
fall, njutningen utan det sexuella begäret, den hypersexualitet som hon 
skäms för. När hon ger den döende och döde Jimmie Baaz sina 
kärleksförklaringar, så är det för att han inte kan "äga" henne och inte upp
täcka "den orena underströmmen" i hennes känslor. Den orenhet Draga 
alluderar på är det sensuella begäret, som hon är medveten om men vill 
förneka. Då Boy Larus våldtar henne efter Jimmie Baaz' död, visar hon 
"objektiva tecken på njutning" eftersom hon biter honom i skuldran. Men 
just det väcker Dragas självhat, och sitt hat projicerar hon på Boy Larus som 
uppenbarat hela vidden av hennes sexuella begär för henne.14 

Périlleux' resonemang kan vid första påseendet tyckas ha stöd i texten. 
Det finns nämligen en svävning i meningsproduktionen som gör olika tolk
ningar möjliga, och ser man bara till den manifesta betydelsen, så ger denna 
vissa skäl för Périlleux' tolkningsvariant. Trots all avsky Draga känner för 
Boy Larus som person och som representant för den maskulina principen, 
väcker han också momentant och liksom överrumplande glimtar av lust hos 
henne: 

Då går någon förbi, tätt förb i busken där de står dolda och hon drar honom 
hastigt ti ll sej och tr ycker lätt sin hand mot hans mun och då känner hon med 
häftig glädje hans tunga kittla mot skinne t (s. 230 ). 

När de står tryckta intill varandra hör hon hans heta andedräkt susa vid sitt 
öra och "med en underlig känsla av upphetsning känner hon hans hjärta 

86 



dunka, hårt, hårt, mellan sina bröst" (s. 231). Upphetsningen kan bero på 
att Draga vet att hans hjärta som dunkar så hårt snart skall sluta slå, men 
själva tonfallet ger associationer i erotisk riktning. De flesta övriga skepps
brutna betraktar Draga som nymfoman. Lucas Egmont karakteriserar 
henne som "förblindad av sin dubbla brunst, till den döde Jimmie Baaz och 
den levande Boy Larus" (s. 22 7). Madame har att börja med samma upp
fattning som Egmont. Hon tror att Draga trånar efter framför allt den 
levande mannen (s. 192). Men madame är den enda som, med sin kvinn
liga intuition, till slut förstår att Dragas hat mot Boy Larus är genuint. 

Det avgörande beviset för att Draga skulle ha känt en förnekad njutning 
i det påtvingade samlaget är för Périlleux bettet i skuldran som Draga gav 
Boy Larus. Men skulderbettets innebörd är svävande i texten. Boy Larus ser 
det som ett självklart tecken på sin egen förmåga att göra Draga erotiskt 
upphetsad (s. 248). För madame blir det klart att det Boy Larus tyder som 
ett kärleksbett kom till i självförsvar och vrede. Hon och Draga står och ser 
männen gräva fram den vita klippan: 

då griper he nne den engelska flick an så hårt i armen strax ova nför armbågen 
att den vitnar och med den fria handen, den hand som sedan tre timmar är stel 
av hat pekar hon snabbt mot en av ryggarna på stranden och madame ser genast 
den lilla röda stämpeln efter tänder på högra skulderbladet, och hon ser h astigt 
upp på den engelska flickan och märker hur fruktansvärt väl munnen minns sitt 
bett av hat [...] (s. 204). 

Madame förstår att Draga hatar spontant, och att hon gör det för att hon 
blivit dödligt kränkt. 

När Périlleux anför skulderbettet som "det objektiva tecknet på njut
ning" har han övertagit Boy Larus' uppfattning som är färgad av önske
tänkande. Därmed negligerar Périlleux den insikt som texten förmedlar till 
läsaren genom madame. Dragas hat är inte ett inverterat självhat för att hon 
skulle ha njutit av Boy Larus utan en från hennes ståndpunkt ofrånkomlig 
revolt möt den manliga principen representerad av våldtäktsförövaren. Det 
manliga, inte den erotiska känslan som sådan, är för Draga det smutsiga: 

Män, tänker hon , män. Spyf lugor. Män . Spyfl ugor. De kryper från den ena till 
den andra med sin smuts [. ..] (s. 249). 

Périlleux har rätt i att Draga är i en mening hypersexuell. Men då får man 
inte identifiera sexualitet med heterosexualitet. Draga är inte frigid i 
mauvaise ̂ or-betydelse, och hon känner heller ingen skam för sitt sexuella 
begär. Detta begär är dock inte riktat mot det maskulina. I stället är hennes 
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sexualitet en form av narcissism, ett "bakåtböjt" begär. 
Konkreta sexuella närmanden från en man väcker alltså Dragas avsky. 

Det gäller både den unge pojken som sade sig vara förälskad i henne och 
Boy Larus på de skeppsbrutnas ö. När hon i det tomma frikyrkliga guds
tjänsttältet får klart för sig att pojken som lockat henne dit vill förföra henne, 
fylls hon av ett våldsamt äckel: "plötsligt var det som om jag med en gång 
blivit medveten om hans avsikter, det var så fult så jag ville kräkas" (s. 152). 
Boy Larus, svettluktande, skroderande och impotensrädd, inger henne en 
överväldigande vämjelse som bara kan behärskas av insikten att hon måste 
utstå den för att kunna döda honom. Draga får endast småningom klart för 
sig vad Boy Larus gjorde henne när hon befann sig i sitt omtöcknade till
stånd efter att hon med våld förts bort från den döde Jimmie Baaz. Men 
när hon fått visshet, är bara en sak betydelsefull för henne: att straffa Boy 
Larus med döden. Inför mötet med Boy, det möte där han ovetande skall 
få vara med om att planera sin egen död, tänker Draga: "Det kan hända 
att han slår armarna om mej och kramar mej in i sin svett och då får jag 
inte kräkas ännu" (s. 230). 

Vid det sista mötet, strax innan Draga dödar honom, blir hon nästan 
panikslagen av det äckel hans manlighet inger henne: 

om hon inte hade sin f öresats skulle hon skrikande lämna honom, för så vidrigt 
är alltsam mans, lukten från hans kropp, den källarfukt som han press ar in i 
hennes tyg när han trycker henne tätt intill sej, den ännu omedvetna rädslan för 
att misslyckas som bänder i hans muskler och gör hans kärleksrörelser så 
fruktansvärt brutala (s. 24 6). 

Hans "kalla fuktiga händer", som hon måste tvinga sig att tåla "hoppar 
som paddor över hennes lår" (s. 248). Den avskilda handen eller fingret är 
en ofta återkommande bild hos Dagerman. Genom att den sammanställs 
med verbalkonstruktioner som krälande och ringlande associerar den direkt 
till ormen. Den krälande handen eller de ringlande fingrarna kan låna sin 
symbolladdning antingen av ormen som ångest- och skräckmetafor eller 
som sexualmetafor. Det senare är fallet i Dragas hissfantasi, då hon avskiljer 
faderns fingrar, krälande som ormar, det förra gäller den separerade handen 
i Lucas Egmonts fall. Hos Lucas Egmont är den avskilda handen en corps 
morcelé-upplevelse, en metafor för personligheten stadd i upplösning: "Med 
blicken ångestfullt hopkrupen under de skälvande hinnorna såg han sin 
hand komma krälande över sanden" (s. 8 ). 

Om den krälande handen i Lucas Egmonts fall associerar till ormen som 
central ångest- och skräcksymbol, så får den när det gäller Draga 
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genomgående en annan konnotation. Innebörden i hissgolvets krypande 
fingrar återkommer i den krälande hand Draga hallucinerar när hon ligger 
utsträckt intill Jimmie Baaz den sista kvällen på ön. Texten ger först en 
beskrivning av Dragas egna händer, som kontrasteras mot de hallucinerade: 

Med sina ännu mjuka händer, sista natten kanske som de än var mjuka, smekte 
hon det strama skinnet, hårdare spänt än någonsin kring höfterna och pannans 
ben och knänas och en is som hade legat gömd i kroppens hor isonter smäl te 
hastigt. A dina händer, viskade hon, äntligen dina händer, smek mej hela 
aftonen (s. 135). 

Hon upplever sina egna händer som Jimmie Baaz' händer. Men hennes illu
sion störs av en alltmer påträngande inblandning utifrån. Röster når henne. 
Det är de övriga skeppsbrutna som oroas av att hon ligger intill den ända 
sedan morgonen döde och låtsas samtala med honom. Rösterna utifrån gör 
att hon känner nattens kalla luft och sandens kyla, och den vetskap hon vill 
hålla ifrån sig få r henne att hallucinera: 

Händer, smala långa händer utan handleder och med tjocka ådror svällande på 
undersidan kom krälande ur sanden med sin kyla och kröp över henne, 
långsamt, långsa mt (s. 136). 

Den krälande handen är här uppenbart en manlig sexualsymbol, liksom 
också de enskilda fingrarna. När den iskalla pekfingernageln snuddar vid 
"den känsliga strängen" inne i Dragas kropp, börjar strängen sjunga med 
en hög klar ton som svänger runt i henne som en pendel. I det bildspråk 
som karakteriserar Draga betecknar pendeln mannens samlagsrörelser. 
Flaggstången som oupphörligt fälls ner och reses upp igen står som vinjett 
för Dragas båda psykotiska episoder (s. 154 och s. 156), vilka infaller dels 
efter våldtäktsförsöket i den tidiga ungdomen, dels i samband med Boy 
Larus' genomförda coitus med henne på ön. Bilden av flaggstångens pend
ling anger Dragas skräck för den manliga sexuella aktiviteten: 

och så dessa flaggstänger, dessa vita flaggstänger, dessa eviga flaggstänger som 
fälls och reses upp och fälls och reses upp med en blåsande vimpel från ett smalt 
smalt skri (s. 156). 

Visionen om handen uppvisar samma pendelrörelse i den vassa tonens 
svängning inne i Draga. Därmed antyds en ambivalens till den manliga sex
ualiteten, eftersom svängningen gör Draga erotiskt upphetsad, "Den rev 
upp henne inifrån och blod rann in i hennes kropp, allt mot samma ställe, 
allt mot samma källa, och där blev hon tung och het" (s. 1 36 f.). Men 

89 



handen som åstadkommer vibrationerna är iskall. Det är dödens hand, och 
i överförd betydelse den döde mannens, hans fullständigt passiverade sex
ualitet. Det är dödens inbillade beröring som får Dragas sköte att pulsera. 

I bilden av den krälande iskalla handen finns i förening incitamenten till 
Dragas erotiska upplevelser, den inaktiverade manliga principen, det vill 
säga den negerade manligheten och beröringen med döden och det döda. 
Draga kan älska bara den som är döende och död och som hon själv ger 
liv i sin egen föreställning. Det gäller både modern och den döde Jimmie 
Baaz. Draga är själsligt nekrofil. Men denna "nekrofili" är en metafor för 
oförmågan att skapa nära relationer till verkliga människor, för vägran att 
acceptera kärlekens villkor, med dess inbyggda brist på fullkomlighet. "Vem 
är mer värd att älska än en död eller döende", säger Draga: 

vem kan man älska he tare och smärt sammare än en nyss död som inte längr e 
äger den smutsiga förmågan att leta fram den orena underströmmen i ens 
känslor? A att inte bli älska d tillbak a, det var ju det min frukt an gällde, alltid 
fruktade jag att bli älskad tillba ka, alltid sökte jag värm e men bara jag sjä lv 
kunde ge mej den i min kär lek till de för svarslösa, dem som inte var s tarka nog 
att kunna påtvin ga mej sin grymma fula kär lek (s. 156). 

Draga kan älska det manliga bara som icke-manligt. Hon kan ta emot 
kärlek bara som ett eko, som en reflex av sin egen kärlek, inte som en aktiv 
känsla från ett annat subjekt. Det manliga är oacceptabelt för henne. Sam
tidigt förstår hon med någon del av sitt jag att hennes alienerade begär leder 
till undergång, att det innebär en inre död. I den psykotiska förvirring hon 
råkar in i när hon berövas Jimmie Baaz' lik, uppmanar hon männen till 
våldtäkt därför att hon betraktar sig som redan vigd åt döden: "inte 
behöver en död försvara sej, en död som har förlorat allting eller vunnit 
allting — seså" (s. 1 56). Således är den ambivalenta attraktion som den 
manliga sexualiteten vid första anblicken kan tyckas utöva på Draga endast 
skenbar. Det manliga kan accepteras bara i manifestationer där det inte 
skiljer sig från det kvinnliga, det vill säga är icke-manligt. Detta blir ännu 
tydligare i Dragas djungeldröm, vilket kommer att framgå av det följande. 

Djungeldrömmen 
Dragas dröm inleds och avslutas med att hon känner en brännande smärta 
i ryggen: "det är en ohygglig värk som stöter som en kniv igenom henne, 
en kniv som dras ut och in av en alltför outtröttlig hand" (s. 232). Smärtan 
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i ryggen uppträder när hon befinner sig just u nder medvetandets yta, vid 
insomnandet och strax före uppvaknandet. Den pulserande knivsmärtan är 
inte bara ett kroppsminne av Boy Larus' penetration och defloreringen, 
utan också en psykisk smärta, relaterad till det outhärdliga i att ha blivit 
besudlad. 

Allteftersom Draga går djupare in i drömmens djungel försvinner rygg
värken, men den brännande skamkänslan blir hon inte kvitt: "djungeln har 
feber och hon själv är innesluten i djungelns feber" (s. 232). Träden är 
febersjuka, marken är febersjuk, det stiger illaluktande ångor ur den och 
den har smutsiga vattengropar med gröna hinnor. Ur en sådan grop ringlar 
den röda ormen fram och gör Draga så rädd att hon vill "vettlöst bara rusa 
mot djungelns frälsande mynning [...]" (s. 233). Paralyserad av ormen blir 
Draga utsatt för elefantens attack, den sprutar ut sin "tjocka röda stinkande 
stråle rätt in i hennes ögon" (s. 234 ). När Draga vill torka sina händer rena 
från elefantens vätska upptäcker hon att hon själv är röd, inte bara utanpå 
utan alltigenom: "hon har mist sin hud och blodet har en tunn blodfärgad 
hinna som är i hudens ställe" (s. 2 34). Hon finner att inte bara hon utan 
hela djungeln är röd: 

djungelns ljus har skiftat färg, det är inte längre grönt, strilande rött som en dusch 
av blod sila r det in genom djunge lns tak och mark en och alla blad och grena r 
och parasollernas stän ger har samma fäig som hon (s. 23 4). 

Eldröda fåglar flyger, och fjärilar stora som svalor med brinnande vingar 
fladdrar fram. Det röda, som var Dragas egen lust komprimerad i den röda 
stjärnan, har nu invaderat och infiltrerat världen. I denna värld finns ormen. 
Själv röd, har den sakta ringlat upp ur sin gröna vattengrop, som också den 
blivit röd. Draga är inte längre rädd för ormen nu när hon själv blivit "så 
lik honom", och hon kan lugnt sträcka ut sig bredvid den och låta sig 
smekas: 

Den rinner som ett steln at vatten uppför henn es ben och beröringen som hon 
fruktat så är inte alls vidrig utan smeksam, kittlande, och hon smeker själv 
ormen med sina röda fingrar och känner att de är så lika, bägge är de blod som 
hålls samman av en ömklig hinna och ormen ger henne värme , ormen har en 
hetta, inte olik hennes egen men intensivare, mer bedövande, inte så skamlig 
därför att den är så stark [. ..] ormen ligg er nu mellan hennes ben, tung och 
varm och orör lig (s. 235 f.). 

Draga är uppfylld av en stark lustkänsla i sin röda djungel. Men när ormen 
plötsligt spritter till och kryper in i henne i hela sin fruktansvärda längd, vill 
hon "skrika och slåss och förbanna", och smärtan i ryggen återkommer. 
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Hennes enda önskan är att den tunna hinna som är hennes rygg och som 
ormen trevar innanför och tänjer till bristningsgränsen skall sprängas, 
sprängas så fort som möjligt: 

om bara denna djävu lska smärta ger med sej, om bara denna frukt ansvärda 
smuts som fyller henne rinner ur henne tillsammans med hennes eget skändade 
blod (s. 236). 

När drömmens smärtupplevelse når sin klimax vaknar Draga. Formellt är 
drömmen en upprepning av ett verkligt skeende, könsakten med Boy Larus, 
och det ligger då nära till hands att se ormen som Boy. Ola Loslokk gör 
följande rollfördelning: "I drömmen representeres faren av elefanten, Boy av 
ormen, og begge glir de sammen i den smertefulle opplevelsen"15 En 
ordagrann läsning av djungeldrömmen ger detta resultat, men en tolkande 
läsning komplicerar bilden. Loslokk har helt rätt i att det finns ett samband 
mellan elefanten och fadern, men denna hänsynslösa elefant representerar 
den manliga brutaliteten i alla dess dimensioner och därför också Boy 
Larus. Ormen däremot står inte entydigt för Boy. Den röda ormen är 
mångtydig och får därför inte bara en utan flera symbolfunktioner. 

Det avgörande för drömmens symbolinnehåll är förvandlingen från grönt 
till rött. När den röda ormen visar sig och elefanten attackerar Draga är 
djungeln grön. Men efter elefantens anfall finner Draga att både hon och 
djungeln har förvandlats. I samband med denna metamorfos har Dragas 
skräck och avsky övergått i välbefinnande, och hettan som var plågsam i 
den gröna djungeln är nu lustfylld, en ljuvlig sensuell värme. Nu är allt rött, 
och rött är den sexuella lustens färg i Dragas kontext.16 Om den gröna 
djungeln visar Dragas skam över förnedringen och hennes skräck och avsky 
inför det manliga som skändat henne, så kan den röda Draga i den röda 
djungeln tänkas suggerera hennes acceptans av det manliga. Förnekat av 
sitt medvetna jag njuter hon djupt inne i drömmen av mannen, ormen— 
fallos. Detta är en möjlig tolkning, men inte den jag anser som mest 
sannolik. 

Som redan nämnts är den röda ormen ingalunda entydig. Så länge 
ormen är relativt passiv, och enbart smeker Draga eller ligger stilla intill 
henne, inger den lustkänslor. Men när den penetrerar henne är den plötsligt 
"smutsig"; den förorenar och förnedrar henne liksom Boy Larus i 
verkligheten. Den blir det åtskiljande, det som skiljer henne från lusten. Den 
ambivalens man kan tycka sig finna hos Draga är således skenbar. Det 
manliga är accepterat bara som passivt manligt, som indifferent och därför 
i en mening jämförbart med det kvinnliga. Draga kan njuta av ormens 
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smekningar därför att hon och den är likadana, de ingår båda passiva i det 
rödas enhet, i en gemensam identitet. Men när ormen penetrerar Draga, 
skapar den en olikhet, och gränsen mellan manligt och kvinnligt etableras. 
Det manliga aktiverat blir den manliga principen, Faderns lag, som är åt
skiljande. 

Det Dragas dröm om den röda djungeln som ett lustens landskap 
gestaltar, är återigen den "förbjudna" fantasin, den som bör förbli 
omedveten. Djungeldrömmen uttrycker samma begär som den blå afton
sagan om modern. Drömmens röda fas, med Draga blodskimrande under 
hinnornas tunna hölje, innesluten i djungelns blödande ljus, är den återupp
rättade erotiskt färgade symbiosen med moderns kropp. I det alltomfat
tande röda utplånas skillnaderna mellan Draga och omgivningen, och 
djungeln blir den ort, det tillstånd där allt är lustfylld enhet. I denna enhet 
kan också det icke-aktiva manliga smälta in, därför att det i sin passiva form 
principiellt inte skiljer sig från det kvinnliga. Men aktiverat betecknar det 
införandet av skillnad, upphävandet av ursprungsenheten, och i den formen 
avvisas det av Draga. Som den aktiva manliga principen står det maskulina 
i oförsonlig opposition till Dragas begär. Därför drivs hon av den 
penetrerande ormen ut ur paradiset — och vaknar i smärta. Dragas längtan 
gäller bara det som inte längre finns och inte kan finnas. 

Ormens roll i Dragas djungeldröm visar därför att ormen som symbol hos 
Dagerman är mera mångfasetterad än forskningen hittills uppmärksammat. 
Agneta Pleijel är representativ för den allmänna forskningsopinionen när 
hon säger: 

Den täta förekom sten av ormen som bild med enhetlig referensram gör att 
ormen blir en central symbol i Dagerma ns produktion; ormsymbolen ingår i en 
grupp eller ett system av symboler vars syfte är att illustrera det man skulle kunna 
kalla Dagerman s filosofi om skräcke ns funkt ion.17 

Detta är givetvis korrekt, men det rymmer inte hela sanningen. Min analys 
av "Irène" i Ormen anger en flerdimensionalitet hos ormsymbolen. Ormen 
kombinerad med råttan i Den onda modern är i viss mån en utvidgad 
variant av ormen som ångest- och skräcksymbol, då den står för det hotfulla 
i "modersprincipen". I Den onda modern finns emellertid också implicit 
Den goda modern. I historien om Draga blir ormsymbolens mångsidighet 
än mera understruken. Ormen får för det första en helt ny funktion som 
konventionell fallossymbol enligt den freudianska traditionen. Som sådan 
har den en negativ betydelseladdning i denna kontext, medan den som 
sinnebild för det passivt manliga har en positiv. I sin aspekt av oskadliggjord 
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manlighet kan den röda ormen tolkas som ett attribut till mytologins Stora 
moder — eller rentav som Den stora modern själv, "the phallic mother", 
vilken från Dragas synpunkt blir Den goda modern.18 

Den röda ormens symbolladdning är således inte konstant i djungeldröm
men, eftersom den växlar mellan att vara en fadersfallos och en mytisk 
modersfallos. Den har till att börja med den dagermanska ormens vanliga 
ångest- och skräckkonnotation som sedan ersätts av en lustkonnotation. 
Den får erotisk lustbetydelse i det skede då den symboliserar moderssym
biosen, men endast då. Som falliskt manlig i drömmens slutfas är den på 
nytt en alstrare av skräck och avsky, en vedervärdighet. I Dragas 
djungeldröm återfår ormen med andra ord sin mytiska dubbelhet som sym
bol både för en hotfull, destruktiv kraft och för en helande, livsbefrämjande. 

Det som för Draga är ormens positiva aspekt, moderssymbiosen, är 
emellertid, objektivt sett, förödande för henne. Begäret riktat bakåt mot det 
för alltid förlorade enhetstillståndet har inte bara psykos utan också 
förintelse som en yttersta konsekvens. Det blir en drivkraft att ersätta det 
ouppnåeliga ursprungstillståndet med den enda form av absolut enhet och 
gränslöshet som står människan till buds, döden. 

När Draga mördat Boy Larus genom att med spelad sexuell förförelse 
locka honom i en fälla, möter hon själv frivilligt sin död i vattnet. Havet 
omsluter henne äntligen. Hennes dans om en längtan efter ingenting har 
nått sitt ingenting. Och hennes sista vindlande spår i sanden är den snart 
utplånade teckenskriften om begärets irrvägar i hennes liv. 

Draga vägrar att acceptera det Lacan kallar den Symboliska ordningen, 
som representeras av, och i viss mening även är, språket, i vilket "Faderns 
lag" är inskriven. Men Draga får benämna sig själv i den Symboliska ord
ningens diskurs, hon får definiera sin egen position. Det finns två nyckelord 
i hennes livshistoria. Dessa är de ord med vilka hon utmanar sin far, första 
gången omedvetet, andra gången avsiktligt. Orden är, som nämnts tidigare, 
eunuck och pervers, och de står för begrepp som enligt den konventionella 
uppfattningen om det "normala" kan anses karakterisera Draga. Eunuck 
är en metafor för Dragas reducerade känsloliv, hennes oförmåga att gå in 
i en kärleksrelation av givande och tagande. Både eunuck och pervers 
definierar vidare hennes sexualitet, som sannerligen inte är obefintlig, men 
som i sin narcissism saknar könsbestämd inriktning.19 Dragas psykosex-
uella utveckling har stannat på ett infantilt stadium. Det är den "förbjudna" 
fantasin, det vill säga det bakåtböjda begäret, som håller henne kvar där 
och gör hennes modersfixering till livsoduglighet — till e n dödsvigning. 
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I min analys av berättelsen om Draga betraktas hon som en psykologisk 
entitet, en romanfigur med samma realistiska status i fiktionen som en 
motsvarande person i den utomtextliga verkligheten. Jag använder det grep
pet för att Draga skall framstå så tydligt som möjligt. Men Draga kan — 
och bör med det syfte m in undersökning har — också ses som en men
ingsbärande struktur. Draga är, förutom en fiktiv person, också gestalt
ningen av en problematik som transcenderar den diktade figuren. Detta ger 
anledning till frågor. Vad betyder Draga, inte som romanfigur utan som 
princip? Vad innebär det att en manlig författare i en kvinnlig fiktiv person 
förnekar det manliga? Till dessa frågeställningar återkommer jag i en avslut
ande diskussion. Redan här skall dock nämnas att tre slag av konfliktstoff 
möter i gestaltningen av Draga vilka förefaller att ha central betydelse också 
i Stig Dagermans egen personliga problematik. Det gäller hållningen till 
modersgestalten, den starka sensualiteten och slutligen den kontroversiella 
relationen till manlig sexualitet. 

SONEN—ÄLSKAREN 

Att läsa Bränt barn 
Bengts kärlekshistoria kan inte på samma sätt som berättelsen om Draga 
lyftas ut ur sin kontext. Den erotiska problematiken ingår nämligen i ett 
komplex som omfattar också hans renhetsföreställning och frågan om hans 
självbedrägeri. En ytterligare komplikation i Bränt barn är den uppenbara 
osäkerheten om protagonistens, Bengts, och berättarens status i förhållande 
till varandra. Allt detta gör att analysen av Bränt barn inte kan inskränkas 
enbart till själva kärleksskildringen utan måste utsträckas också till frågan 
om relationen mellan Bengt och den text han ingår i. 

Bengt bedrar alla. Också läsaren lyckas han dupera till en tid. Men det 
verkligt försåtliga är att läsaren kan låta sig luras inte bara av Bengt utan 
av texten själv. Min hypotes är att läsaren blir bedragen om han läser texten 
bokstavligt, det vill säga godtar den fasta kurvatur, den konsekventa helhet 
och den yttre logik som textens meningsproduktion tycks skapa. 

Laurie Thompson har gjort vad jag vill kalla en referentiell läsning av 
Bränt barn. Hans läsning, som är strikt baserad på textens manifesta ut
saga, är vacker och positiv, den skapar rymd och mänsklig värdighet kring 
Bengt och Gun genom att inte ifrågasätta att romanen mynnar ut i en 
livsförsoning. Men denna välvilligt idealiserande läsning av romanslutet är 
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enligt min mening diskutabel. Varken Bengt eller den text han ingår i är så 
oproblematiskt entydig som läsaren kan låta sig suggereras att tro.20 

Det har sina risker att försöka revidera Thompsons läsning, eftersom hans 
analys kan sägas vara auktoriserad av författaren själv. Den sammanfaller 
nämligen i långa stycken med Dagermans egen uttalade intention, redo
visad i ett brev till förläggaren Ragnar Svanström, där han skisserar hur han 
tänkt sig den då ännu oskrivna senare hälften av boken: 

Vad som nu åter står är att skild ra de älskandes konflikter i sitt förhållande till 
omvärlden, främst till den bedragne fadern och den bedragna fästmön. Även nu 
träder sonens själ vbedrägeri i aktion: han betraktar sig bara som en hämnare 
och först efter faderns bröllop med biografkassörskan upptäcker han i ett 
fruktansvärt ögonblick av klarsyn namnet på sina handlingar. Efter en förintande 
självuppgörelse, återg ivet i ett sederme ra sönderrivet avskedsbrev, försöker han 
begå självmord just en kväll i mak arnas smekmånad, när de alla f yra i skenbar 
lugn och ro firar en afton tillsam mans. Det är en helt obetydlig händelse som 
udöser hans handling och varken fadern eller sonens fästmö anar egentligen vad 
som sker, förklarar det hela som överansträngning. Han räddas med en obetydlig 
blessyr och efteråt är h an glad över att ha blivit rä ddad. Det är som om hand
lingen bara varit en symbol för hans ren ing och på nytt går han in i sitt även
tyrliga förhållande med sin legala mor , men denna gång med öppna ögon och 
i fullt medvetand e om vilka lerfö tter hans egen liksom alla andr as lycka vila r 
på.21 

Dagerman framhåller att Bengt efter självmordsförsökets "rening" nu med 
"öppna ögon" och en ny "medvetenhet" återupptar förhållandet med sin 
"legala mor", Gun. Thompson säger om Bengts situation vid samma 
tidpunkt: 

The conflict inside Bengt reaches a new peak and he cuts one of his wris ts in 
a suicide attempt. It is not successful, but he seems to reach a new state of 
awareness as a result of the feeling of sereni ty and calm he experienced when 
on the brink of death. 

Afterwards, he and Gun make love with new inte nsity. Despite the fact that 
she is now his legal moth er, Bengt has come to terms with his guil t in that he 
can accept the exagg erated nature of his defence of his mother's m emory, and 
ignore Gun's relationship with anyone else. They cannot deny the validity of their 
passion irrespective of any moral considerations or guilt feelings about other rela
tionships, and Bengt can accept the situation with ope n eyes. [Min kurs .]22 

Gun attraherar Bengt delvis som moderssubstitut, menar Thompson, och 
en förträngd insikt om detta är en av de faktorer som ökar hans 
skuldkänslor inför den erotiska relationen till henne. Thompson fortsätter: 
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At the end of the novel, both Bengt and Gun accept this aspect of their roles 
with open eyes: for Bengt in his new state of awareness, Gun is both mistress and 
mother, and both of them find the situation emine ntly satisfy ing.23 

Thompsons slutkommentar om Bengts utveckling och bokens budskap 
blir detta: "Being true to oneself, accepting facts irrespective of artificial 
convensions, seems to be held up by Dagerman as 'the right direction', to 
use a phrase from The Island of the Doomed^24 Vikten av att vara sann 
mot sig själv är otvivelaktigt något Dagerman understryker i Bränt barn. 
Men det betyder kanske ändå inte, som Thompson antar, att Bengt når fram 
till sanningen om sig själv och till sannhet mot sig själv, att han finner "den 
rätta riktningen" i Lucas Egmonts mening. Det talas om "riktningen" 
också i Bränt barn. I ett av Bengts brev till sig själv, där han är som mest 
hycklande, högmodig och förljugen låter författaren honom alludera på 
resonemanget om den rätta riktningen i De dömdas ö. Bengt säger om sig 
själv: 

För svagare naturer kan det kanske tänkas, att det är nödvändigt med en absolut 
fast värdering av begreppen, men för en människa, som är medveten om sin 
riktning, vilket ju som någ on sagt är det enda väsentl iga, kan en dylik fixe ring 
i vissa fal l verka till och med hämmande (s. 62). 

Författarens ironiska distans är omisskännlig. Och det är kanske fråga om 
en dubbel ironi, riktad också mot den tidigare egna övertygelsen om den 
klarsynta medvetenhetens betydelse personifierad i Lucas Egmont. I Bränt 
barn ifrågasätts genomgående inte bara analysens, i synnerhet själv
analysens, meningsfullhet utan också medvetenhetens möjlighet. 

Vad gäller förhållandet protagonist—författare ser Thompson gestalten 
Bengt som en trogen spegling av Dagermans egen problematik och roma
nen som en Bildungsroman, en individs utveckling mot medvetenhet i "the 
existential sense".25 

Thompson framhåller de numera välkända biografiska inslagen i 
romanen, lägenheten på Söder som är en kopia av Dagermans fars bostad, 
begravningsscenerna som har styvmoderns frånfälle som förebild etc. Men 
han understryker samtidigt helt riktigt, att detta stoff, d etta råmaterial för 
fiktionen, inte i sig förutsätter en identifikation mellan författare och pro
tagonist. Hans läsning av Bränt barn ger emellertid vid handen att han upp
fattar Bengt som författarens alter ego. Därmed ansluter han sig till det ena 
av de två motsatta synsätt som uppstod bland recensenterna vid romanens 
publicering. Tolkningsdivergensen gällde huvudpersonen Bengt. Enligt 
ytterlighetsuppfattningarna sågs denne antingen såsom alltigenom Dager
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mans språkrör eller såsom en fiktiv gestalt helt skild från sin författare. Den 
förra uppfattningen — som Thompson i stort sett tycks ansluta sig till — 
framfördes av Erwin Leiser. I sin recension i Arbetet (23.10.1948) betecknar 
han Bränt barn som ett uttryck för Dagermans egen livshållning. Romanen 
visar att "Dagermans livsuppfattning mognat och fördjupats", och "Dager
mans förkunnelse" ser Leiser sammanfattad i följande citatsamman
ställning: 

ty endast som brända barn kan vi värma varandra och förstå att fridfulla lyckliga 
ögonblick är kort a och sällsynta. Men för att de är så kort a måste vi leva i de 
ögonblicken som vore det bara då vi levde.26 

Den renhetssträvan romanen formulerar bedömer Leiser odelat positivt, 
och Bengt jämförs med Jean Anouilhs renhetssökande och kompromisslösa 
unga människor. Jag citerar Leiser: " 'Att vara ren är att kunna offra allting 
utom det enda som man lever för', säger Dagerman."27 I romanen är det 
Bengt som säger så, men det är kännetecknande för Leiser att han 
genomgående identifierar Bengts värderingar med författarens egna. 

En diametralt motsatt uppfattning om relationen författare—protagonist 
kan utläsas ur Olof Lagercrantz' anmälan av Bränt barn. Han beskriver 
Bengt som en illustration till vå r tids sexualhämmade våldsmänniska som 
drömmer om ett stort och farligt liv fjärran från idyllens "slappa lycka". 
Bengt är 

en människa som gått så vilse i sig sjä lv att hon inte ens inför sin a grymmaste 
gärningar känner någon skuld och som ända in i det sista kan tala om 
"renheten" — vem minns inte det hitle rjugendistiska talet om renhe t! — som 
det mål hon strävar efter. Denna nevrotiska människosort har Dagerman skildrat 
med stor konst och med en enastående inlevels eförmåga.28 

Lagercrantz menar i sin recension att Bengt är ett monster skickligt skildrad 
av Dagerman men utan beröringspunkter med sin författare. Enligt honom 
upprätthåller Dagerman en klar och otvetydig distans till Bengt.29 

Vi har alltså två totalt motsatta uppfattningar om relationen författare— 
protagonist, och båda tycks finna stöd i texten. Man frågar sig hur två så 
motstridiga läsningar är möjliga. Orsaken torde vara Dagermans vacklande 
hållning till sin huvudperson, och hur denna manifesteras skall jag försöka 
belysa i fortsättningen. 

Speciellt brännande inom ramen för min läsning är frågan om ett even
tuellt sammanfall mellan författare och protagonist när det gäller romanens 
kärlekssyn. 
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Kärleksideologin 
Som kärleksskildring har Bränt barn tre dimensioner. Den är dels en berät
telse om en erotisk passion med allmängiltiga drag, dels — och mest 
spektakulärt — en skildring av en symbolisk incest, och dessutom är den 
en redovisning av en speciell syn på kärleken, en bestämd 
' 'kärleksideologi ' 

Det är den tredje aspekten jag framförallt vill försöka ringa in i detta 
avsnitt. Men den tredje aspekten hänger samman med den första, och en 
rekapitulation av kärlekshistorien i stora drag är därför nödvändig. Bengts 
och Guns "romans" har tre höjdpunkter, det första kärleksmötet, den 
hemliga sempembervistelsen på ön och de älskandes återförening efter 
Bengts suicidförsök i slutkapitlet "När öknen blommar". Jag skall här 
koncentrera mig på de två första avsnitten och bara tangera romanslutet 
som jag vill behandla utförligt i ett senare sammanhang. 

Den övergripande fråga jag ställer är om Bengts syn på kärleken så som 
den visar sig i hans beteende och egna uttalanden sammanfaller med eller 
skiljer sig från det som kunde kallas romanens kärleksideologi. Undersök
ningen gäller alltså ett specialfall av det problem som redovisades i 
föregående avsnitt, förhållandet mellan protagonisten och författaren. Enligt 
mitt synsätt är Bengt avsedd att vara en autonom, fiktiv gestalt som inte 
utan vidare får identifieras med författaren själv. "Berättandet" däremot, 
den anonyme berättaren, betraktar jag principiellt som upphovsmannens 
röst. 

"Möte när det skymmer", det avsnitt som skildrar Bengts och Guns första 
erotiska förening, har en het sensualism som vibrerar av öm mjukhet, och 
den gestaltar på ett sätt som känns äkta kombinationen av tafatt hjälplöshet 
inför det ofrånkomliga och det självklarhetens lugn som detta ofrånkomliga 
samtidigt skapar. Jag vill an föra ett längre citat, dels för att en stympning 
inte gör texten rättvisa, dels för att just detta avsnitt ger en del nycklar till 
en tolkande läsning. 

— Remmen har gått upp, är allt han säger . 
För att knäppa remmen faller han på knä bredvid he nne, mycket mjukt och 

mycket snabbt . 
— Bengt, j ag måste gå, säger hon då. Men hon vet ju att det redan är för sent. 
— Vänta jag ska knäppa remmen, viskar han, viskar ganska hjä lplöst och 

rundar handen krin g hennes vrist. 
Men han knäpper inte remmen. I stället tar han av henne skon och ställer den 

vid bordsbenet. Hon är inte f örvånad över att han gör det. Därför säger hon in
genting, fast hon vet att hon borde tala . Allt hon gör är att ge också sin andra 
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fot åt hans händ er. Den andra skons rem knäp per han sedan upp och så för
siktigt som var den av glas sätter han den sko n bredvid den and ra. Sen ser han 
upp mot henne, inte rädd, bävande bara som man brukar vara längst ut på tram
polinen när man är tvun gen att hoppa. Då böjer hon sig ut över sig själv och 
ser ner på honom som man ser ner i en brunn, oroad men ganska tju sad; det 
kan man inte hjäl pa. Men det är inte hans ögon som är brun nens botten. Det 
är hans läppar. Långsamt skiljer de sig som om någon tappat en sten i brunnen. 

Efter kyssen tre var han efter hän derna hennes som kunde han ingen ting se. 
Han ser ju st ingenting heller, ingentin g annat än henne s gula hår med den vita 
böjda kammen i. När han hittar händerna, en på vardera höften, drar han henne 
ner till sig. Tyst glider hon ner på golvet. Rätt länge sitter de sedan mellan stolen 
och bordet som två barn i sand. Fast de kan känna att situatio nen är löj lig är 
de allvarliga och våga r ingenting säga. Det är tyst i köket. Kväl len kastar bara 
skuggor in genom det stängda fönstret. Det enda de hör är varandra, fast ingen 
någonting säg er. De håller vara ndra i händerna, är tysta och rädda. De söker 
varandras hjälp mot sig själva. De vet att släpper de varann är de förlorade, men 
håller de i varann länge til l är de det också. 

— Jag har drö mt om din fot, viskar Be ngt. 

' [ . . . ]  

Hon vet att hon inte borde . Hon vet att än är det tid att resa sig. Hon är 
ganska klok och vet gan ska mycket om vad som sku lle hända om hon nu rest e 
sig. Då skulle de plö tsligt höra all a ljud från gatan igen, alla ljud i hus et också. 
Då skulle de skamsna stå där en liten stund mitt emot varandra. Sen skulle han 
böja sig n er efter skorna och medan han satte dem på hennes fött er skulle hon 
knäppa sin klän ning igen. Så enkelt sku lle allti ng kunna vara . Ändå reser hon 
sig inte. 

Hon gör det inte därför att hon är förlamad. Inte a v rädsla är hon lam, heller 
inte av lust. Det som binder henne och det som också binder honom är 
ögonblickets skönhet. Ingenting är ju så vackert som de första ensamma minuter
na med någon som skulle kunna älska en och någon man själv skull e kunna 
älska. Det finns ingenting så tyst som de minuterna, ingenting så mättat med ljuv 
förväntan. För de få minu terna är det som man älskar, inte för de många som 
följer. Aldrig mer, vet de, skall något så vackert hända dem. Gladare skall de kan
ske bli, he tare också och oändlig t nöjda med sina egna kroppar och varandras. 
Men aldr ig mer skal l det bli så vacker t. 

Därför reser hon sig in te. Dä rför fortsätter han att lån gsamt knäppa upp den 
röda klänningens knappar, försöker få dem att räcka så länge som det är möjligt. 
Men när det sedan in te finns flera knappar drar hon mycket långsamt sin klän 
ning över huvudet. Försiktigt tar hon loss den vita kammen, lägger den bredvid 
dem utan att det hörs. 

Men ögonb licket innan ser de varann i ögonen. Hennes ögon är klara och 
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lugna, de hypnotiserar honom till lugn. För henne s lugns sk ull är det som han 
älskar henne. Den man vill älsk a skall vara lugn, ty in genting är så fult som oro 
då. Aldrig förr har någon som han älskat varit så lugn. Aldrig förr har heller han 
själv varit så lugn. När de möts möts de i ett stort ögonblick av lugn och tystnad. 
De känner in gen rädsla över det oerhör da som ske r. All t som de känner ske är 
att ett lugn läggs til l ett annat lugn som en stor lugn våg skö ljer öv er en varm 
lugn sten. De flämtar inte ens. De andas for t men inte a nsträngt. Dera s kroppar 
är heta men in te svettiga, läpparna blöder in te, är ba ra lätt fuktade och när de 
ser varann i ögonen glänser inte hinnorna av lustens hysteri utan a v ett ömt och 
förvånat lugn. 

Efteråt sticker han lug nt in den vita kammen som en blomma i hennes hå r. 

[ . . . ]  

Inte heller efteråt är de förvånade över det som har hänt. De tala r lugnt med 
varann, ligger på rygg och låter orde n stiga mot taket som om de talade med 
sig själva. Genom att de är så lugna kan de utan skam berätta allting för varann 
utan att det låter som bekännelser. Vad de få r veta a v varann blir de inte he ller 
förvånade över. Alldeles öppet talar hon om för honom hur hon längtat efter 
honom varje kväll sedan den kvällen då Knut bjöd henne hem på te. Alldeles 
öppet låter h on honom veta att hon alltid vän tat att det skul le hända, om han 
bara ville det. Hon säger honom också att hon visste att Knut in te skull e vara 
hemma denna kväll. 

Lika öppet berättar han om sina ensamma promenader, alltid åt hennes håll, 
om sina kalla va knätter utanför biogra fen, om sina drömmar och om att han 
alltid blundat när han kyss t Berit och inbillat sig att det var Gun han kys ste. 

Allting är själv klart och utan skam (s. 1 73—174, 176 ff.). 

Skildringen är en beskrivning av drömmen om den stora passionen — 
den stora förbjudna passionen. Situationen är förankrad i Bengts och Guns 
sociala sammanhang. Knut, den bedragne, nämns och senare talas det 
också om den andra bedragna, Berit. Men trots detta finns det en prägel 
av allmängiltighet över scenen. Bengt och Gun kunde vara vilken man och 
kvinna som helst som ger sig hän åt en sexuell förbindelse de upplever som 
förbjuden — och ändå tillåten, så som det oundvikliga är tillåtet. Draget 
av anonym allmängiltighet blir ännu tydligare i kärlekshistoriens andra in
tensiva fas, Bengts och Guns hemliga samvaro på den höstliga ön. Det 
universella och personlighetsutplånande i kärleksupplevelsen blir en sub
jektiv realitet för dem själva. De är så utlyfta ur sin normala sociala existens 
med dess specifika bindningar, förväntningar och krav, att deras här och nu 
till en början inte är Bengts och Guns, utan mannens och kvinnans. 
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De första dagarna är det skönt för dem bägge. Solen sk iner, det blåse r friskt, är 
ensamt. De dricke r varan n till botten, somna r, vaknar igen (s. 192). 

Och senare: 
Deras kroppar är ju så omättliga att inga frågor behövs, nästan inga tankar heller. 
[...] De är inte ri ktigt vakna, de har inte nå gra minnen av det som var it att bli 
överraskade av, de har bara varandras närhet och värme. I de ögonblicken blir 
de anonyma [...] Det räcker med mörkret och köttets mjukhet och värme 
(s .  194 f. ) .  

Så länge Bengt och Gun kan vistas i en den anonyma allmängiltighetens 
dimension är deras kärleksförhållande osårbart. Bland deras erotiska lekar 
ingår också 'paradisleken I I den är Bengt Guns barn: "Fastklängd vid 
henne dricker han hennes mjölk, han dricker och dricker och den tar aldrig 
slut. Han får bara ont i läpparna" (s. 193). Det är den första manifesta
tionen av mor—sonförhållandet, men det är än så länge helt oproblematiskt 
och lekfullt. Bengt förlorar sitt oskuldsparadis när han glider ut ur kärlekens 
universella tillstånd, ur "allmängiltigheten", och igen placerar sig själv och 
Gun i de sociala mellanmänskliga strukturer de ingår i. När Bengt inser, att 
Gun levat i sammanhang där han inte funnits med, blir han svartsjuk på 
ett sätt som föröder deras kärleksförhållande. Men som vi skall se är pro
cessen mer komplicerad än så. Svartsjukan med sina sadomasochistiska 
uttryck är inte orsaken till kärlekens upphörande utan snarare en följd
företeelse. 

Redan innan Bengts förälskelse övergått i likgiltighet finns förändringens 
hot närvarande som en frostig aning: "Allt ä r bara ett uppskov" (s. 195). 
Den natt Bengt vaknar och förstår att allt är slut känner han sig mycket en
sam intill den sovande Gun. Men det är inte hennes sömn som gör honom 
ensam. Det är den leda han plötsligt blivit medveten om, ledan inför 
kärlekens upprepningar: 

Han sänker lampan över henne och får en impuls att linda hennes hår kring sitt 
finger. Den impulsen fö ljer han inte he ller. Ty pl ötsligt minns han fö rra gången 
han gjorde samma rörelse. Det är som om han såg en film. Handen sänk er sig 
mot håret. Fingret lindar upp hårets trå dar. Gun 1 er. Han måste ha gjort det 
tusen gånger. Tiisenförsta gången kan han inte göra det. Tu senförsta gången kan 
han bara se (s. 196). 

Vad Bengt nu plötsligt ser och blir förfärad av, är att Gun är gammal. 
I nattens tysta timmar växer ett hat mot Gun fram inom Bengt, och han 
rationaliserar sitt hat genom att intala sig att Gun inget annat är än smutsigt 
och tarvligt njutningslysten. Berättaren kommenterar Bengts tillstånd: 
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Det som hatar henne är h ans känsla, inte han s förstånd. Hans för stånd som nu 
är mycket maktlöst säger honom, att han hatar henne därför att hon är gammal 
och för att han så plöt sligt upptäckt det, inte fö r att hon är s ämre än han. Men 
vad är v årt förstånd annat än en späd g asell som kommer till vattenhålet för att 
dricka (s. 197). 

I berättarkommentarens bildspråk är förståndets sgäda gasell ständigt hotad 
av den sanslösa aggressionens tiger. Och Bengts tiger tar överhanden. Han 
inte bara hatar Gun för att hon är ovärdig, han grips också av en rasande 
svartsjuka när han plötsligt förstår att Gun fått ön av en älskare. Han slår 
hunden, som också är en kärleksgåva av den andre mannen, så att den 
skriker och väcker Gun. När Bengt då bryter samman och gråter, blir han 
ett barn för Gun, och hon säger en mors tröstande ord: "Gråt inte" (s. 200). 
De orden gör Bengt dunkelt medveten om den juridisk-moraliska aspekten 
på hans och Guns förhållande. Intuitivt förstår han att han begår ett brott, 
men detta leder honom inte till besinning utan återger honom tvärtom hans 
erotiska lust. Gun har fått en helt ny framtoning, och han blir mer upp
hetsad än någonsin: 

Allting kan vällusten förvandla. Den djupaste brunn är den där alla andra 
känslor för svinner. Hans rädsl a försvi nner först , sen drunknar hans svar tsjuka 
där, sen sjunker hans bro tt. Sist förin tas hans hat. Det sista han ser är henne s 
ögon som inte längre är ögon ut an en svart, svindlande brunn. Sen sjunker han 
själv i brunnen med all sin ömklighet, sin tapperhet, sin hjälplöshet och sina 
tårar (s .  2 01 f . ) .  

Effekten av den paradoxala rening och läkning som det symboliskt in
cestuosa famntaget ger blir kortvarig. Bengts svartsjuka blossar upp på nytt. 
Han blir impotent, och under förevändning att han därigenom kan befria 
sig från rivalen i Guns förflutna dödar han hunden. Men den egentliga 
anledningen till hundmordet är inte, som han låter Gun tro, svartsjuka utan 
ett sadistiskt hat: 

Framför allt vill han ha henne förödmjukad. Framför allt vill han göra henne ont. 
Först när han har gjort henne så ont hon fö rtjänar skall han kunna älska henne. 
Då först sk all han bli het och stark (s. 210). 

Efter hundmordet återfår han sin potens. Men det är likgiltigt för Gun, ty 
den hon älskade har blivit en annan än han var, hans ansikte har för
vandlats till "en ung mördares fula nakna ansikte" (s. 213). 

Den hektiska tvåveckors kärlekssagan på ön slutar i besvikelse och upp
lösning. 
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Bengts hat mot Gun på septemberön utlöses av hans egen oförmåga till 
ett djupt och positivt känsloengagemang. Upprepningarna, förutsägbar
heten, det välkända förintar Bengts kärlek och ersätter den med känslo
tomhet. Tomheten inger honom ångest, och för att bli kvitt den fyller han 
sin tomhet med hat. Men inte heller hatkänslan kan annat än temporärt 
fylla det hål inom honom som är hans likgiltighet. Det är mot den hotande 
likgiltigheten hans excessiva känsloeruptioner av aggressivitet och lust ytterst 
är riktade — som besvärjelser och försök att skapa intensivt liv. En episod 
i slutfasen på septemberön visar hela vidden av Bengts känslotomhet och 
indifferens. Han har förmått Gun att berätta om den tidigare mannen i 
hennes liv, E rik, och till synes upprörd bryter han teatraliskt sönder Eriks 
kvarlämnade pipa. Men avslöjandena lämnar honom egentligen oberörd, 
"kanske gör det lite ont, men inte mycket" (s. 20 6). På Guns oroliga fråga 
svarar han att det gör mycket ont: "Och det är också sant. Allt han säger 
är ungefär lika sant" (s. 206). Svartsjukan är lika sann som icke-svartsjukan, 
hatet som icke-hatet och kärleken som icke-kärleken. "Allt är lika sant", och 
allt är samma ytföreteelser. Men innerst finns den tomma likgiltigheten. Den 
är det verkliga, och den kan upphävas bara genom en stimulans som ter 

sig nT Några månader efter kärlekens kollaps på ön i september, är Gun inte 
längre hans. Hon är faderns lagvigda och har främmandegjorts på nytt. 
Därför kan han igen älska henne: 

Och stå emot kan de inte, därför att de inte läng re känne r igen varan dra väl . 
Äter är de vackra främ lingar för var ann (s. 22 6). 

Kärlekens ritualer börjar åter: 

Handleden känner han inte igen. Dä rför smeker han den. När de kys ser varann 
känner de inte helle r igen varandras läpp ar (s. 227). 

Att vara "nya" för varandra, är kärlekens förutsättning enligt Bengt. Att lära 
känna den älskade mycket väl innebär kärlekens upphörande, inte för att 
kunskapen skulle avslöja oacceptabla och motbjudande sidor hos henne, 
utan enbart för att hon som alltför välbekant väcker leda. Bengts syn på 
kärleken är den klassiska donjuanismens. I ett brev till fadern efter 
septembervistelsen på ön gör han också en direkt hänvisning till Don Juan
gestalten och framhåller honom som ett efterföljansvärt exempel: 

Inom parentes tror jag , att en Don Juan är en man som försöker hålla sit t liv 
i balans genom att inte satsa alla sina böjelser på ett enda föremål. En feg m an? 
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Nej, en klok man, ty vid varje missräkning kan han söka tröst hos någon annan. 
Han förs tår att hus hålla med sina käns lor. Han är praktisk (s. 218). 

En annan praktisk fördel med den donjuanism som innebär att ha flera 
förbindelser samtidigt, måste väl enligt Bengts synsätt bli att var och en av 
kvinnorna ter sig ny varje gång eftersom kärleksmötena inte kan bli så täta. 
Samtliga kan förbli "vackra främlingar" något längre. 

Bengts kärleksuppfattning är alltså att den älskades välbekanthet skapar 
leda, och ledan förintar kärleken. Implikationen i detta är kärlekens omöj
lighet. Men är tesen om den omöjliga kärleken något som enbart får 
tillskrivas Bengt, eller skall den ges en större räckvidd? Ar Bengts 
kärleksideologi romanens, bejakas eller motsägs den av berättarens håll
ning? Och vidare: kan berättarens värderingar antas sammanfalla med för
fattarens? 

Vi har en fullt urskiljbar berättare i Bränt barn. Han är inte personifierad 
och hör därför inte till galleriet av fiktiva gestalter, men han är den omni
potente berättaren, allvetande och med full insyn i personernas 
medvetanden. Han registrerar deras själsrörelser, han har inblick i deras 
förflutna och i deras för dem själva okända framtid. Berättaren säger till 
exempel om Bengt, när denne noterar att allt han känner och tänker, både 
satsen och dess motsats, är lika sant: "Det är också det som är det förfärliga 
eller som skall bli det förfärliga" (s. 206), och om Gun: "Alltid kommer hon 
att vara rädd att han skall vakna" (s. 212). 

Ett särdrag i romanen är berättarrelationens aforismartade utsagor som 
kännetecknas av vi-form och av ett framställningssätt som markerar att på
ståendet ges dignitet av allmängiltig sanning. Vi-sentenserna är smidiga 
kommentarer till det inre eller yttre skeendet, men samtidigt deklarationer 
med en räckvidd som överskrider den speciella situationen. Följande ex
empel kommenterar Bengts upptäckt att Gun inte är värd att älska: "Ty när 
lusten inom oss börjar slockna kommer samvetskvalen och de många 
frågorna. Så länge njutningen varar kan vi vara lyckliga. Så länge kan vi 
också vara rena" (s. 197). Ibland växer vi-kommentarerna till långa utlägg
ningar som avslutas med en aforistiskt formulerad poäng: 

Lika svårt att fat ta är att vi själva sku lle kunna begå ett brott. Om alla andra 
kan vi tro det, bara in te om oss själva. Men när vi ändå begår ett bro tt tror vi 
inte på brottet jus t därfö r att det är vi själva som begår det. Vårt för nuft kan 
inte fatta det och vår känsla vill det inte . Vår t förnuft räcker inte ti ll, vår f antasi 
lika lite t. Den enda verkiga garantin för vår lycka är vår fan tasis brist fällighet 
(s. 201). 
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Vår bristfälliga fantasi som lyckans garant är en tanke som tangerar Scrivers 
utläggning i Ormen om lyckans tillstånd som bristande medvetenhet. Att 
vara lycklig är således att sakna inte bara medvetenhet utan också fantasi. 

När Bengt anklagar Gun för att hon bedragit honom genom att 
hemlighålla sitt förflutna, påpekas det okloka och riskabla i hans beteende: 

Han påstå r att hon inte äls kar honom. Sådant är farli gt att säga. Vill man att 
någon skall älska en bör man inte be henne känna efter om hon verkl igen gör 
det. Ty när allt kommer omkring är det nog ganska litet som vi "verkligen" gör. 
Känner man mycket djupt efter märker man att lodet aldrig når botten. Då blir 
man rädd för d jupet inom sig. Men riktigt rädd blir man för st när man fö rstår 
att ett annat namn för dju p är tomhet (s. 207). 

Bengt mötte sin egen känslas tomhet när han blev varse att Gun blivit 
honom alltför välbekant. Också berättaren antyder i den citerade passagen 
att kärleken inte kan bli mer än en krusning på personlighetens yta, den kan 
aldrig nå botten och fylla människan helt. 

Ett problem som oupphörligt bearbetas av berättaren är möjligheten att 
förlänga kärleksupplevelsen. Det sätt som rekommenderas i citatet ovan är 
att undvika reflexioner över både den egna känslan och partnerns. Ett 
annat är den strategi som förutsätter lögnaktighet: "För att kunna älska 
någon länge måste man ljuga, rätt mycket för sig själv, mest för den man 
älskar" (s. 192). Det finns också andra metoder: "Ett av sätten att förlänga 
kärlek är att blanda den med hat" (s. 192). Även för Bengt är hatet inbyggt 
i kärleken, efter faderns giftermål med Gun har han hatat henne, "när de 
inte är nära varandra hatar Bengt henne därför att hans tiger oavbrutet ryter 
i hans öra vad hon gör när de inte är tillsammans" (s. 22 5 f.). Men när de 
möts igen på vinterön blir Bengt varse hur kort steget är mellan hat och 
kärlek, "de är bara två sidor av samma mynt" (s. 226). Bengts uppfattning 
om hat och kärlek som oupplösligt förenade bekräftas av berättaren: "Blott 
den vi älskar kan vi hata riktigt" (s. 22 6). Att förlänga kärleken genom att 
låta den alternera med hat bedöms som den bästa metoden men också som 
den farligaste, för när den potentialen är utnyttjad återstår inte längre 
någonting: 

Kärlek och hat är kän slornas katt och råtta. Iblan d jaga r katten råttan, ibland 
jagar råttan katten. Men när både katten och råtta n är tröt ta på att jaga finns 
inte myc ket mer att göra (s. 192). 

Alla förlängningsförsök är till slut ingenting annat än uppehållande 
manövrer: "Allt är bara ett uppskov" (s. 195). När arsenalen av knep och 
finter är förbrukad återstår endast att konstatera faktum: 
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Då finns bara den bittraste sanningen av alla, den bittraste men också den bästa: 
att två män niskor som älska r varann inte kan va ra ensamma på en ö utan att 
sluta älska , att de inte kan vara en ö. De behöver för bindelser med fasdande t, 
de behöver alla andra människor som finns (s. 192). 

I den utsagan vidgas och fördjupas plötsligt berättarens kärlekssyn. Formu
leringen associerar till John Donnes "ingen människa är en ö"; inte heller 
två människor kan vara en ö. Berättaren tycks ifrågasätta Bengts påstående 
i höstbrevet till Gun: "Kärlek vet Du, det är ju a tt vara två och offra allt 
för att få fortsätta att vara det" (s. 18 9). Den absoluta tvåsamheten som 
hänsynslöst offrar alla andra solidariteter utarmar och urholkar kärleken 
inifrån. 

Det finns emellertid en tvetydighet i den senare delen av resonemanget 
om de älskande som inte kan vara en ö. I det redan citerade avsnittet tycker 
man sig se "den politiske"30 Stig Dagermans väldokumenterade med
mänsklighet och sociala ansvarskänsla lysa fram; varken den enskilde eller 
två älskande har rätt att isolera sig i självtillräcklighet och egoism, ohörsam
ma och förhärdade inför medmänniskors behov. Men det är kanske ändå 
inte den tanken som skall utläsas ur det här sammanhanget, det som är 
giltigt för "människokärlek" tycks inte gälla den erotiska kärleken. Påstå
endet att två människor behöver andra människor följs nämligen av 
konstaterandet: "När man är trött på att älska är man glad över att det finns 
många fler människor kvar än just den man älskat" (s. 192). Resonemanget 
utmynnar i cynism. Meningen är inte att tillsammans med den älskade ingå 
i en större och flertaligare gemenskap "på fastlandet". De andra människor
na behövs för att ersätta den man älskat och tröttnat på. Deras uppgift är 
att tillgodose behovet av ständigt nya kärleksobjekt, att vara potentiella 
"vackra främlingar": 

Att ha kär ä r att vara n yfiken. Endas t det är vacke rt som vi inte sett oss nöjda 
på. Endast det nya är kansk e vacker t. Endast det nya kan vi i varj e fall älska 
(s .  1 91 f . ) .  

Berättaren framhåller att den erotiska kärleken som djup och varaktig 
känsla är en omöjlighet. Berättarens, det vill säga romanens, kärlekssyn 
sammanfaller med Bengts, men detta garanterar inte automatiskt att den 
också sammanfaller med författarens. Man kan tänka sig att berättaren 
tilldelats rollen att sekundera Bengt, att accentuera dennes hållning helt 
oberoende av författarens egna värderingar. Detta är givetvis romantekniskt 
fullt möjligt och kan vara författarens intention. 
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Egi! Tornqvist har i en undersökning av berättartekniken i Bränt barn 
också fokuserat berättarens roll i romanen. Han noterar en sammansmält
ning av berättarens och — framför allt — huvudpersonens synvinklar. 
Skälet skulle vara att Dagerman med den metoden kan "uppfylla två krav 
som av moderna prosaförfattare känns både pockande och svårförenliga: 
kravet på inre verklighetsåtergivning och kravet på överblick".31 Törnqvists 
analys har säkert giltighet för Dagermans medvetna överväganden. Torn
qvist beaktar emellertid inte att berättaren även förhåller sig kritiskt och 
distanserat till Bengt. Han reflekterar inte heller över det som Dagerman 
uppenbarligen omedvetet lägger in i texten: nämligen att berättaren till
skriver Bengt ett erfarenhetsstoff som inte "ryms" i denne. Berättaren 
invaderar sina personers medvetanden på ett sätt som går utanför den 
allvetande berättarens kompetens: "Aldrig mer, vet de, skall något så 
vackert hända dem. Gladare skall de kanske bli, hetare också och oändligt 
nöjda med sina egna kroppar och varandras. Men aldrig mera skall det bli 
så vackert" (s. 176). Det lilla inskottet "vet de" gör formellt utsagan till ett 
tankereferat för en sannolik framtidsutsikt. Men "de" kan inte veta, därför 
att de saknar jämförelsematerial; Gun med sin erotiska erfarenhet har 
kanske den insikt som redovisas men inte Bengt. Om honom sägs i sam
manhanget: "Aldrig förr har någon som han älskat varit så lugn. Aldrig förr 
har heller han själv varit så lugn" (s. 176). Enligt fiktionen har Bengt en 
enda gång tidigare befunnit sig i samma situation; det var ett slarvigt och 
tillfälligt samlag med en flicka bakom en dansbana under värnpliktstiden 
(s. 81). Bengt tillskrivs en erotisk medvetenhet och erfarenhet som han 
rimligtvis inte kan ha. Det är inte Bengt som "vet" och gör jämförelser utan 
berättaren. Därmed sprängs den fiktiva gestaltens gränser. 

Bengts kärlekshistoria återges dels ur hans egen synvinkel, såsom upplevd 
av honom själv, dels kommenterad av berättaren. Samtidigt med skild
ringen av kärleksrelationen pågår således ett slags analys av densamma. I 
denna kommentar går berättaren utöver rollen som allvetande berättare. 
Genom att han till h uvudpersonen förlägger ett medvetandeinnehåll som 
ligger utanför dennes yttre och inre erfarenhetsvärld, blir han explicit en röst 
för författaren själv. Den berättare vi hör i texten är författaren, som än iden
tifierar sig med sin huvudperson, än tar kritiskt avstånd från honom. Detta 
är orsaken till att Bengt kan tolkas så olika. Man kan i romanen som helhet 
se identifikationslinjen eller distanseringslinjen som den dominerande och 
får då som tidigare nämnts en läsning antingen av Leisers och Thompsons 
eller av Lagercrantz' typ. 

Som min läsning visat kan den formulerade kärlekssynen i Bränt barn 
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ses inte bara som huvudpersonens utan också som författarens egen. Min 
uppfattning styrkes av att det som sägs om kärleken i allt väsentligt sam
manfaller med vad Stig Dagerman uttalat i självbiografiska sammanhang, 
till vilket jag å terkommer. 

Renhet och självbedrägeri 
Autentisk hos Bengt — och sannolikt kongenial med författarens egen in
ställning — är den tidigare nämnda renhetssträvan, som uttrycker en öm
tålig idealitet och en legitim vilja att skapa ett meningsfullt liv. Men Bengt 
både söker renhet och anser sig, som den ende i omgivningen, redan besitta 
den. Det är ur detta Bengts antagande om sig själv som romanens tematiska 
motsatspar renhet—självbedrägeri uppstår. Ur det alstras den psykiska 
konflikt som länge förblir omedveten för Bengt själv. E ftersom han är ren, 
det vill säga moraliskt förmer än alla andra, kan han utan att själv besudlas 
tillåta sig de bedrägerier och den förljugenhet han fördömer hos andra. Han 
praktiserar på sitt sätt både den lutherska sentensen "För den rene är allting 
rent" och den jesuitiska moralprincipen "Andamålet helgar medlen". För 
att glädja fadern ljuger han om sina studier och går till och med så långt 
att han förfalskar ett examensbevis, men han anser bedrägeriet vara 
förlåtligt därför att det görs i ett gott uppsåt (s. 58 f., 95). Bengt förväxlar 
strävan efter renhet och renheten som personlig kvalitet med varandra. 

Bengts självbedrägerier, hans roll som hämnare, hans sammanbland
ningar av känslorna för modern och Gun etc. är mestadels illusoriska.32 

De är genomskådade av Bengt själv, men det upptäcker den duperade 
läsaren först i efterhand. Dessa Bengts självbedrägerier är i vissa fall ingen
ting annat än en berättarteknisk metod att föra läsaren på villospår. Men 
de är också delvis baserade på en allmän psykisk företeelse som har att göra 
med jagets problematik, det vill säga jagkluvenheten.33 Vad det rör sig om 
är att vi ibland har ett annat syfte med våra handlingar än det som vi 
medvetet anser vara vår avsikt. Fenomenet är alldagligt och har ingenting 
att göra med psykopatologi eller karaktärsfel. Men just denna psykiska 
företeelse tycks enligt Dagerman indikera det omöjliga i en fullständig 
medvetenhet. Den omöjliggör den klarsyn som Scriver och Lucas Egmont 
framhåller som människans viktigaste målsträvan. För både Scriver och 
Egmont var medvetenhet och analys ett sätt att hantera ångest. Med Bränt 
barn ifrågasätter Dagerman sin tidigare uppfattning genom att visa att total 
medvetenhet inte är möjlig. Svårigheten att helt genomskåda sig själv och 

109 



osäkerheten om de egna egentliga handlingsmotiven blir dessutom i sig en 
ångestskapande faktor för Bengt, ett inre hot. 

Dagermans beskrivning av företeelsen är psykologiskt helt korrekt med 
reservation för påståendet om ångesten. Insikten om att man inte i varje 
ögonblick är transparent för sig själv kan inge ångest, men den behöver inte 
göra det. 

Ibland gör vi en handling utan att veta varför. När den är gjord blir vi förvånade 
över att vi gjorde den. Eller också blir vi rädda. Men ur förvåningen likaväl som 
rädslan växer fram en förklaring till handlingen, måste göra det, ty det 
oförklarade fyller oss med en ångest som vi inte orka r bära länge. Men när 
förklaringen väl är tänkt eller uttalad har vi glömt att den kom efteråt, att hand
lingen kom först. Bl ir vi al drig påminda om det, dä rför att handlingen stämmer 
med förklaringen, är allt g ott och väl. Men ibland är all t inte gott och väl. Det 
är då vi plö tsligt märker att förklaringen som gavs oss är lögnaktig, att den, när 
handlingens följder en gång står klara för oss i ljuset av allt det som sedan hände, 
då visar sig vara en förfal skning av vad vi innerst avsåg med handlingen. Det 
är då vi känner verklig ångest. Ty ve rklig ångest är att inte kunna li ta på sina 
tankar när de är ensamma. Verk lig ångest är att veta att ens tank ar ljuger fast 
man själv är sann (s. 98). 

Detta resonemang tillämpas av berättaren på Bengt när han tillsammans 
med fadern och Berit väntar på Gun som skall göra sin första formella visit 
i sin blivande makes familj. Enligt fiktionen har Bengt ännu inte för sig själv 
medgett sin förälskelse i Gun, men för den uppmärksamme läsaren är hans 
tillstånd redan sedan länge uppenbart. Bengt har ställt klockan på tre, det 
timslag då modern dog. Demonstrativt uppfylld av kärlek och saknad efter 
modern har han gått till fönstret för att se över till köttaffären där hon drab
bades av den hjärtattack som slutade hennes liv. När fadern ser Bengt stå 
där noterar han som en bekräftelse på vad han antar att också Bengt sett: 
"Att dom har tagit ner huvet", (s. 105) det vill säga det förgyllda tjurhuvudet 
som är köttbutikens skylt. Detta i sig indifferenta yttrande gör Bengt upp
skrämd: 

Han står dä r i fönstr et och tittar u t och märker då en förfärande sak: han har 
inte sett att huvudet är borta. Då förstår han med ens att hans tankar ljuger. Han 
gick inte til l föns tret för at t kunna se köttb utiken mitt öv er. Han ställde sig inte 
där för att klockan var tre på dagen u tan för att hon sna rt är kv art över nio på 
kvällen. Han står där för att kunna se henne komma. 

När han för står att det är dä rför känner han verkli g ångest. Däre fter bö rjar 
han hata, inte sig s jälv, inte he ller sina tankar, utan henne som kom mer, därfö r 
att det är hon som har bedr agit honom med hans egna tanka r (s. 105). 
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Bengt blir ångestfall för att han känner sig hotad av att hans tankar bedrar 
honom. Och nu liksom vid andra tillfällen transformerar han sin ångest till 
ett hat som projiceras utåt. Men vad som är det egentliga hotet i denna den 
relativa klarsynens stund ser och erkänner han inte: insikten att tankarna 
kan ljuga hotar att spoliera den bild han gjort av sig själv som den rene. 
Hans ångest är rädslan för att hans självbedrägeri skall avslöjas inför honom 
själv. Ty Bengts egentliga självbedrägeri är hans postulat om den egna 
renheten. 

Bengts renhetsfixering är ett tema som löper genom hela boken. En 
väsentlig fråga blir då vad renhet egentligen står för. "Bengt longs for purity, 
but is not quite sure what the concept involves", säger Thompson.34 På
ståendet är riktigt såtillvida att renhet vid olika tidpunkter får skiftande 
innebörd för Bengt. Begreppet renhet relateras på varierande sätt till 
företeelser som sexualitet, uppriktighet och livsintensitet, men det är alltid 
förbundet med en övermänniskoattityd. "Ty den som är ren har rätt. Den 
ende i världen som har rätt, är han. En fruktansvärd makt har renheten", 
skriver Bengt i sitt första brev till sig själv e fter moderns död (s. 34 f.). Den 
självutnämnde rene har både rätten och makten, "den som är ren får slå. 
Den som är ren får göra allting mot den som är oren" (s. 3 4). 

Eftersom renhetsproblematiken har en avögrande betydelse också för 
tolkningen av kärlekshistorien vill jag g ranska vilka olika innebörder den 
diktade figuren Bengt ger begreppet renhet. Till en början är kriteriet på 
renhet uppriktighet. Renhet definieras genom en negation: att vara ren är 
att inte bedra, och bedrägeri är liktydigt med framför allt sexuell och 
känslomässig otrohet. Fadern har gjort sig skyldig till bådadera, och därför 
får Bengt som är ren hata honom: 

Hon blev bedra gen. Och finns det något vid rigare än att bedr aga en människa 
som älskar en? Och finns det något hemska re än att bli bedragen? [ ...] Jag 
tycker inte om trohet därför att den är vacker, men därför att den är nödvändig. 
Den som bedrar en människa dödar henne långsam t (s. 34). 

Det är en allvarlig dom Bengt med de orden uttalar över sin far, en dom 
som kommer att träffa honom själv som en bumerang. Den största 
orenheten är bedrägeriet. Men orenhet får även en sexuell konnotation 
genom att bedrägeriet placeras inom just den sfären. Renhet och sexuellt 
bedrägeri ställs upp som motsatser. 

I "Brev i maj" från Bengt till honom själv, utvidgar han kategorierna 
renhet och orenhet. Renhet är inte bara motsatsen till sexuell otrohet utan 
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en sinnesart, en beskaffenhet hos den unga människan som kontrasteras 
mot de äldres "erfarenhet": 

Föräldrar leve r alltid ett orena re liv än sina barn, därf ör att de förlåter allti ng 
hos sig själv a. Detta: att kunna fö rlåta allt ing hos sig sjä lv, men prak tiskt taget 
ingenting hos sina barn är den vinning som 'erfarenheten" skänker människan. 
Det föräldrar kalla r erfare nhet är ju ingentin g annat än ända in i ren cynism 
förande framgångsrika försök att förneka allt det som de i sin egen ungdom upp
levt som rent, som sant, som rätt (s. 125). 

Att vara ren är nu att vara ung. Det orena, allmänt taget, hos vuxna är deras 
slappa benägenhet till överseende med egna felsteg, deras förmåga att 
förlåta sig själva allt. Också på den här punkten gör Bengt sig skyldig till 
just d et han anklagar andra för. Han om någon har en beredvillighet att 
förlåta sig själv, samtidigt som han sätter sig till doms över andra. 

I samma brev som Bengt ondgör sig över vuxenlivets generella orenhet 
understryks återigen den speciella motsättningen mellan renhet och sexuellt 
bedrägeri. Bengt relaterar en episod i barndomen som länge varit bort
glömd, förvisad till hans omedvetna därför att han som tolvåring inte förstod 
innebörden i den. Det är ett minne som för den tjugoårige Bengt avslöjar 
att modern haft ett utomäktenskapligt förhållande. I det sammanhanget 
återfår renhet sin specifika betydelse. Bengt noterar att den egenskap han 
älskade mest hos modern var hennes renhet. Men när det nu visar sig att 
inte heller hon var ren, kan han inte minnas henne "med samma smärta 
som förut" (s. 133). Tidigare har Bengt påstått sig vara uppfylld av hat och 
hämndbegär mot fadern och Gun för moderns skull. Han har sett som sin 
plikt att välja hennes "rena minne" med en saboterande aggressivitet. Men 
när han nu upptäckt att hon begått samma handling som fadern, och som 
Bengt föraktar honom för, så är det självklart att den rena sorg han "dittills 
känt blir grumlad. Ty för sorgens egen skull kan jag ju inte gärna sörja", 
säger Bengt, "Jag är dock ingen självplågare" (s. 133). Hämndbehovet 
kvarstår emellertid, och därför känner han sig föranlåten att ge det en ny 
formulering: 

Jag har nu för stått att den kamp jag kän ner mig för pliktad att fö ra mot pappa 
och hans fästmö inte längre kan föras för att hämna mor utan för att hämna mig 
själv, då det värde som för mig är det viktigaste, renhete n, har blivit så grym t 
kränkt (s. 133). 

Renheten preciseras inte, men dess motsats par excellence är återigen det 
sexuella bedrägeriet. Paradoxalt nog upphävs denna kontrast när Bengt 
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äntligen klart definierar vad han avser med renhet. Det sker i "Brev till en 
ö på hösten" innan han och Gun inleder sin fjortondagars samvaro på ön. 
I brevet framhåller Bengt analysens nödvändighet: "Du förstår, det finns 
ingenting som är så farligt som att inte veta vad man gör" (s. 185). Bengt 
påstår sig vara helt klar över vad hans och Guns förhållande innebär och 
också säker på att han aldrig kommer att ångra det. Trots sin analys är 
Bengt förblindad, och trots sina försök till en kritisk bedömning av situa
tionen invaggar han sig i falsk säkerhet. Några veckor senare är förälskelsen 
slut, och Bengt får den insikt hans analysförsök inte kunde ge honom: "För 
första gången på ön ser han sin handling i ögonen" (s. 196). Men före 
övistelsen är han alltså säker på sin sak och tror sig vara både klarsynt och 
framsynt. Bengt har nu förstått vad renhet är: 

Det är att så gå upp i en känsla att den bränner sönder alla tvivel, all feghet 
och alla hänsyns taganden inom en. Man blir hel och stark. Man går ra kt mot 
målet utan att tveka. Man blir också modig. Att vara ren är att kunna offra allting 
utom det enda som man lever för (s. 186). 

Han fortsätter: 

Nu vill jag of fra al lt: mina stud ier, min saknad efter m or, min fars för troende, 
min fästmös tillgivenhet för det enda som jag finner är värt att leva för: kärleken 
till Dig (s. 187). 

Allt Bengt säger sig beredd att offra för Guns skull har han redan uppgett 
eller förverkat. Den stora lättnaden för honom är att han nu kan ge sig själv 
ett rimligt skäl för detta: den allt uppslukande kärleken till Gun. Bengt 
framhåller med emfas att varken han eller Gun behöver skämmas; nu är 
också Gun delaktig av Bengts suveräna renhet: "De som älskar som vi är 
rena" (s. 185). Människor som Knut, fadern, kan däremot ha anledning till 
skam över sitt förkrympta, halvdana liv. Samma dom fälls också över den 
döda modern: 

Och tror du Alma va r mindre liten, mera r en?, Hon vågade ju int e ens älska så 
mycket att hon lät sin älsk are komma till baka, inte en gång så mycket att hon 
vågade ljuga för mig (s. 186). 

Tidigare såg Bengt sin mors bristande renhet i att hon bedragit hans far sex
uellt. Nu är Alma oren för att hon inte bedragit tillräckligt mycket, för att 
hon inte ljög för sin son och inte gav sig hän åt sin utomäktenskapliga 
kärlek. Renhet är nu för Bengt känslans intensitet, och den totala känslans 
eld renar också det sexuella bedrägeriet. Bengts och Guns kärlek är ren, 

113 



trots att den involverar flerdubbelt bedrägeri; Bengt bedrar sin fästmö och 
sin far, Gun bedrar Knut, sin blivande man. Bengt har inverterat sitt ren
hetsideal, och vad som tidigare var kriteriet på orenhet och låghet, det sex
uella bedrägeriet, blir nu själva förutsättningen för renhetens realisering. 

Nästa gång renhetsproblemet blir aktuellt för Bengt är på ön den natt han 
vaknar och vet att allt är slut. När Bengt har förlorat förmågan att själv njuta 
har njutningen blivit något orent, och Gun anklagas för njutningslystnad. 
Det orena kopplas åter samman med sexualitet. 

Sista gången Bengt hänvisar till renhetsidealet är i det brev som han 
skriver före självmordsförsöket och låter Berit riva sönder oläst. Bengt 
beskyller "de små hundarna", alla medmänniskor, för orenhet. Själv är han 
en stor hund: "För att leva rent, för det enda äventyr som inte är litet, har 
de små hundarna en panisk förskräckelse" (s. 241). Den renhet Bengt nu 
talar om är den sökta renheten, den som inte ens den "stora hunden" upp
når. Trots det förblir Bengt i sina egna ögon den rene som med sin kärlek 
kan skänka också andra renhet. Moderns minne var rent så länge han ansåg 
det vara så, Gun var ren så länge han älskade henne, "att älska en människa 
är också att göra henne ren" (s. 1 75). 

Att den renhet som Bengt har — och andra saknar — egentligen är ett 
stort falsarium förblir oklart för honom själv. F ör Bengt är hans renhet en 
opreciserad men total och odiskutabel, moralisk överlägsenhet, en övermän
niskokvalitet som ger honom licens för bedrägerier och lögnaktighet i en 
skala som vida överstiger "de andras". Men samtidigt som han är den rene, 
söker han också renhet, och det han söker är inte detsamma som det han 
har, även om det benämns lika. Problemet blir att den renhet han anser sig 
besitta, den falska moraliska överlägsenheten, är just det som hindrar 
honom att uppnå den renhet han strävar efter. 

Bengt har blivit desillusionerad av den vuxenvärld han mött. När han 
som 17-årig nybliven socialist för första gången var med och sjöng Inter
nationalen, tyckte han sig upptäcka en "oerhörd, allt annat överskuggande 
känsla av samhörighet och kampglädje hos alla dem som sjöng" (s. 187). 
Men snart märkte han att arbetarrörelsens män och kvinnor saknade tro på 
sin egen sak. Ingen ville, när det gällde, offra något av den egna 
bekvämligheten för det gemensamma bästa: "när deras personliga dröm 
om framtiden kom i konflikt med tron valde de drömmen om framtiden" 
(s. 188). Lika besviken har Bengt blivit på det praktiska förverkligandet av 
demokratins idé (s. 188 f.).35 Det Bengt ser hos människorna omkring sig 
både i det politiska och i det privata livet är bristen på överensstämmelse 
mellan ord och handling, bristen på engagemang och visioner. Det som 
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upprör honom är människors håglöshet inför utmaningen att ge livet en 
djupdimension, en mening. Fadern är en av representanterna för den grun
da och slappa livsstil, utan tro och utan hängivenhet, som Bengt inte finner 
människovärdig. Den enda strävan som Knut, enligt Bengt, har förståelse 
för är den som gäller materiella mål: 

Med nöd accepter ar han att jag stu derar litte raturhistoria och nordisk a språk , 
accepterar det inte dä rför att jag b lir andligen rikare genom det utan därför att 
han tror att jag därigenom skall bli i tillfälle att leva ett lättare liv än han. Lättare 
men inte annorlunda. I grund en är det ju samma liv han vill ge mig. Jag sk all 
bara ha dyrare underkläder, stiga upp ett par timmar senare, läsa en annan tid
ning, sitta i en kateder i stället för att stå vid en verkstadsbänk, äta en bättre 
frukost, äta en dyrare middag, gå på Operan i stället för på bio, ha fyra rum 
i ställe t för två , hembiträde och radiogra mmofon. Kan Du förs tå att det äckl ar 
mig? I hela mitt liv har jag, mer eller mindre medvetet, sökt efter en livsmöjlighet 
som inte är lik hans, som är renare, som är hänsynslösare och hetare, som kräver 
mera, som brän ner farligare, som skän ker allt utom den slapp a lyckan (s. 187). 

Den som säger så är inte bara den fascistoida fanatiker Olof Lagercrantz 
ser i Bengt, utan också en ung sårbar människa som söker äkthet och me
ning i sitt liv o ch hos sig själv. Men Bengts misstag är att han tror någon 
annan kan fylla ens liv med den mening man söker och själv måste finna. 
Han säger till G un att han genom henne tror sig "ha fått möjligheten att 
leva rent" (s. 187). Offret för Guns skull — att "offra allting utom det enda 
man lever för" — innebär inte bara obarmhärtighet mot andra, närstående 
människor utan framför allt en form av självuppgivelse och parasiterande. 
Med detta "offer" saboterar Bengt radikalt sina möjligheter till ett autentiskt 
liv. 

Renheten har två aspekter i Bengts fall. Som jag redan påpekat är renhet 
för Bengt dels något han anser sig vara i besittning av, dels något han söker 
och vill förverkliga i sitt liv. Man kan också säga att renhetsbegreppet 
genomgår en förvandling hos Bengt. Det har först en snäv innebörd som 
motsats till synd, framförallt i form av sexuellt bedrägeri. I det skedet är det 
krampaktiga hävdandet av den egna renheten en reaktion på den lockelse 
att själv bedra Bengt känner. Följande steg i Bengts utveckling är hans 
indirekta medgivande att renheten inte är något han egentligen har, men 
något som han strävar efter: i hela sitt liv har han sökt den livsmöjlighet som 
är renhetens förverkligande (s. 187). Med det erkännandet ogiltigförklarar 
han sina tidigare anspråk på att vara "den rene". Men vi bör hålla i minnet 
att Bengt upprepade gånger efter det att han formulerat sitt eftersträvade 
renhetsideal får återfall i sin ursprungliga självgodhet. Varje gång han tror 
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att han förlorat Gun till fadern, hävdar han på nytt sin egen renhet som då 
är liktydig med hans saknad efter modern. Värnandet om renheten och för
dömandet av de andras omoral, går alltid hand i hand med utbrotten av 
svartsjuka, och är de facto svartsjukans uttryck. 

Den renhet som Bengt längtar efter har flera aspekter. På den 
psykologiska realismens nivå är renhet autenticitet och integritet, att våga 
och kunna vara den man är i klarsynthet och sanning. Renheten som ideal 
är inte motsatsen till omoral, till smuts. Den överskrider vida alla moraliska 
kategorier, den är "jenseits von Gut und Böse". Renhet är också att hän
synslöst satsa och utsätta sig själv. Den nietzscheanska övermänniskoattityd 
som vidlådde Bengts ursprungliga renhetsanspråk följer således med också 
när han tror sig verkligen ha funnit en möjlighet att realisera sitt renhetsideal 
i kärleken till Gun. Vi drar oss till minnes Bengts credo om kärleken som 
renhet: "att så gå upp i en känsla att den bränner sönder alla tvivel, all 
feghet och alla hänsynstaganden inom en" (s. 186). Vad Bengt ger uttryck 
åt är det som Denis de Rougemont kallar myten om den romantiska 
kärlekspassionen, den som drabbar den "hänryckta människan för att för
bränna henne i en ren låga" och får henne att tro att "den är starkare och 
sannare än lyckan, samhället och moralen".36 Kärlekspassionen som 
realiserandet av ett renhetsideal är en ursprungligen "religiös strävan driven 
till sin spets, till det yttersta kravet på renhet som också är det yttersta kravet 
på enhet. Men den slutliga enheten är ett upphävande av det mänskliga 
varat .. "37 En kärlekspassion av det slag Bengt drömmer om, vilken sam
tidigt är en dröm om renhet i metafysisk mening, om det Absoluta, är därför 
enligt de Rougemont en maskerad dödslängtan. Också det livsideal Bengt 
omfattar helt allmänt, ett liv som "kräver mera, som bränner farligare, som 
skänker allt utom den slappa lyckan", bär inom sig självdestruktivitetens frö. 
Viljan till "ett liv av eld och glöd", behovet av excessiv livsintensitet, är 
likaså, menar de Rougemont, ett beslöjat uttryck för lusten att dö. 

Som psykologiskt faktum hos en verklig människa kan kravet på renhet 
således vara en aspekt av dödslängtan. När den gestaltas hos Bengt, i texten, 
har den karaktär av besvärjelse; den är en bearbetning av något som tycks 
ha hög angelägenhetsgrad. Skildringen av Bengts renhetslängtan visar långt 
utöver honom — till en djuppsykologisk allmänproblematik men även till 
andra texter. Framför allt antyder den arten av en inre kamp hos Stig Dager
man själv.38 
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Den "oidipala situationen" 
Läsarens första intryck av Bengt i romanens öppningsscen, gravölet, är att 
han uppriktigt sörjer sin döda mor, medan alla de andra, och änklingen i 
synnerhet, hycklar en sorg de inte känner. Långt seanre visar det sig att det 
inte förhöll sig så. Den till synes äkta sorg Bengt ger uttryck åt under begrav
ningsdagen och därefter är inte smärta över förlusten av en älskad människa 
utan mer än något annat en maskerad skuldkänsla för att han varit likgiltig 
för sin mor, rentav tyckt illa om henne och föraktat henne. Detta vet emeller
tid inte läsaren när han vid begravningskaffet delar Bengts chockartade 
upptäckt att fadern har ett etablerat förhållande med en annan kvinna. 
Avslöjandet sker genom den lilla gula parfymerade näsduken som Knut 
räcker honom och som sedan blir ett slags fetisch för Bengt, och det bekräf
tas av Guns telefonsamtal som han av misstag tar emot. Bengts manifesta 
reaktion är hat mot fadern för att han bedragit modern, och hatet utsträcks 
till den okända kvinnan som är medbrottsling. Bengt föresätter sig att häm
nas oförrätten mot modern. Till en början är det, som vi sett, hennes "rena 
minne" han vill hämnas, men när han småningom finner att det inte var 
så rent som han föreställt sig vill han utkräva hämnd för att renheten som 
sådan blivit kränkt (s. 131). Det är därför helt riktigt när Olof Lagercrantz 
i sin recension av Bränt barn säger om Bengt: "Det är inte modern han vill 
hämnas." Däremot blir det i viss mån en förenkling när han fortsätter: 

Han vill döda sin fader — mordet på hunden som tillh ört fadern har en sym
bolisk innebörd — och äls ka sin moder och han vinner en tillfällig befrielse från 
sin ångest först när h an vunnit sin fa rs älskarinna och i henne tycker sig famna 
sin egen mor.39 

Också Périlleux slår fast att Bengt hatar sin far på grund av en omedveten 
sexuell kärlek till modern som sedan successivt överförs på Gun: 

Toute l'attit ude de Bengt est déterminée par son amour inconscie nt pour sa 
mère, puis par son amour de plus en plus conscient pour Gun qu'il identifié à 
sa mère défunte.40 

Denna uppfattning delas också av Thure Stenström: 

Det brända bar net Beng t minns den döda modern och vill hålla renhete n vid 
liv. Men hans patos förvanskas allt eftersom han bö rjar åtrå fa derns älskarinna 
Gun och, när han vunnit henn e, tror sig äga mode rn. [ ...] En Oidipuskonflikt 
hotar därmed att ta udden ur den moraliska konflikten.41 
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Både samtida kritiker och senare forskare antar enhälligt att Bengts sexuella 
problematik utgörs av en oidipal konflikt.42 Det jag vill ta fasta på i denna 
oidipala tolkning är att det incestuosa inslaget i relationen son—mor ytterst 
kan ses som ett regressivt begär, ett begär efter den forna enheten med 
"moderns kropp". Ett antagande att Bengt skulle åtrått sin mor sexuellt som 
kvinna, och att denna kärlek överfors på Gun, vore en förenkling av prob
lemet. Det som Périlleux kallar Bengts "amour inconscient pour sa mère", 
får enligt min åsikt ses som ett omedvetet, icke individfixerat begär efter 
ursprungssymbiosen. I denna mening — men inte i någon annan — kan 
man säga att Bengt överför en incestuös känsla för modern på faderns nya 
kvinna. 

Samtidigt som Bengt blir alltmer intresserad av den okända Gun, 
genomgår hans uttalade känslor för den döda modern en förändring. Bengt 
reflekterar mycket över sin sorg och den tomhet han känner. Det är 
signifikativt att tankar om tomheten intar en så stor plats hos honom. 
Tomheten han begrundar gäller naturligtvis omedelbart det tomrum, fysiskt 
och psykiskt, som modern lämnat efter sig, men samtidigt utgör den i över
förd betydelse en ofrivillig karakteristik av honom själv, det vill säga hans 
egentligen tomma känsla. 

I brevet till sig själv i februari, månaden efter moderns död, upprepar 
Bengt sina försäkringar att han verkligen älskade sin mor. Samtidigt avslöjar 
han oavsiktligt att detta inte var för hennes egen skull utan för att hon 
tillfredsställde hans narcissistiska behov: "den som älskar en älskar man 
tillbaka. Annars är man dum" (s. 26 ). Tre månader efter moderns död 
medger också Bengt att vad han saknat inte är modern utan "det buller som 
uppstod av att hon levde" (s. 103), det vill säga slamret av kokkärl, klirret 
av porslin och andra köksljud. Modern var saknad som matlägerska och 
producent av allmän huslig komfort, men hon var inte sörjd i kärlek. 

Småningom och gradvis medger Bengt de övervägande negativa känslor 
han hade för modern. Han minns med obehag hennes fulhet (s. 148) och 
hennes ständiga missnöje (s. 152). Slutligen konstaterar han öppet i ett brev 
till fadern att hon varit "ganska olidlig" (s. 216). Bengts ihärdigt 
demonstrerade sorg, både strax efter moderns bortgång och senare i 
speciella situationer, har bara en diminutiv kärna av äkthet. Den är snarare 
en fasad bakom vilken han döljer helt andra och varierande känslokomplex. 

Bengt saknade egentligen varma känslor för sin mor, hans kärlek var, som 
vi sett, hycklad. Det avgörande i Bengts fall ä r emellertid att han på den 
medvetna nivån menar sig älska modern, medan han förtränger sin antipati 
som bara småningom och förstulet i obevakade ögonblick bryter fram. 
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Mekanismen blir helt tydlig vid det tillfälle, när Knut och Bengt på tu man 
hand en kväll knappt två månader efter Almas död dricker sprit tillsam
mans. Bengt förråder tvärt emot sin "nyktra vilja" modern, det vill säga han 
avslöjar sin bristande tillgivenhet för henne. "Överjagets" kontrollfunktion 
är satt ur spel i berusningen och den till det omedvetna förvisade motviljan 
mot modern tränger fram (s. 69 f.). När Bengts bortträngda syn på henne 
successivt blir manifest, framstår hon som ful, vanställd av ödem, oresonligt 
gnatig och inskränkt i sin moralism (s. 6 1, 63, 148, 152). Man kan se en 
analogi mellan den röda klänningen — erotikens metafor i romanen — och 
Bengts känslor. Knut köpte klänningen till Alma, men den var aldrig avsedd 
för henne utan för Gun. På samma sätt är den kärlek Bengt bedyrar sin mor 
efter hennes död inte avsedd för henne utan en maskering av den ännu inte 
erkända passionen för Gun — en fascination som uppstår redan innan han 
sett henne. 

Bengt har heller ingen "oidipal" önskan att döda sin far. Men hans håll
ning till f adern är ambivalent och komplicerad. Trots allt tal om hat och 
hämnd finns det hos Bengt också en längtan efter faderns kärlek, även om 
han på ytan upprätthåller en kylig och misstrogen distans. Knut å sin sida 
försöker få till stånd ett närmande mellan dem. Med vissa 
samvetsbetänkligheter bjuder han sonen på sprit en kväll för att åtminstone 
temporärt minska avståndet. Motvilligt — därför att det strider mot hans 
hämndattityd till fadern — men oemotståndligt, därför att han samtidigt vill 
det, glider Bengt in i en varm atmosfär av ömsesidig tillgivenhet. Denna 
närhet i berusningen, när de hämmande försvarsmekanismerna satts ur 
spel, får en nästan het sensualitet med händerna som känslans ställföre
trädande aktörer: 

I var je berus ad finns en nykter vil ja, och det som han sedan gör vill inte han s 
nyktra vilja, men hans ful la vilja vill det, och den är mycket starkare. På bord et 
lägger han sina händer. Han ser på dem noga. Bredvid lägger fadern sina 
händer. Sen ser de på varandras händer. Då tycke r de bägge att den andr e har 
vackra händer. De kan in te låta bli att trycka dem. Som två äls kande som sover 
ligger sedan deras hän der på varann på bordet. [. ..] När det vari t stilla läng e 
vaknar deras händer. De sträcker på sig i sömnen. De har drömmar innan de 
vaknar. När de är riktig t vakna ser de på varann och är förv ånade över at t de 
är tillsam mans. Sedan blir de glada över det. Då förenas de och sjunker in i 
varandras ömhet. Sen ski ljs de långsamt och går åt var sitt håll, men hela tid en 
längtar de efter varan dra. Det syns på deras fingrar (s. 69 f.). 

Bengt vill ha sin fars kärlek men förbehåller sig själv rätten att förakta och 
hata honom. Han vill b åde vinna och övervinna Knut. Bengts vacklande 
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inställning till fadern kan givetvis beskrivas i oidipuskonfliktens termer men 
blir som sådan rätt ointressant. Den kan emellertid också tolkas i ljuset av 
en teori, som har större generell räckvidd och därmed även större förkla
ringskraft än läran om oidipuskomplexet. 

Det imiterande begäret 
Det var inte din fot jag åtrådd e 
men din fot i Hennes 
vars steg leder till Intet. 

Gunnar Ekelö f 

Min hypotes är som redan antytts att Bengts begär inte gäller modern som 
individ utan den forna enheten med "moderns kropp". Det betyder att han 
omedvetet söker den förlorade ursprungssymbiosen. Den föreningen är 
emellertid överindividuell, eller snarare preindividuell, och därför av annan 
art än den individfixerade incestönskan som enligt en förenklad, ortodox 
oidipusteori hittills av forskningen tillskrivits Bengt. 

Det givna i Bengts historia är en triangulär situation, men vad som är 
konfigurationens egentliga innebörd och vilken dynamik som styr processen 
är inte utan vidare klart. Triangelförhållandet som uppstår mellan sonen, 
fadern och den gemensamma kvinnan har, enligt mitt antagande, Bengts 
omedvetna symbiosdröm som djupaste drivkraft. Det innehåller emellertid 
också en annan, mera allmän aspekt. Denna får en allsidigare belysning, 
om man inte enbart utgår från Freud utan också tillämpar René Girards 
teori om det mimetiska begäret. Den girardska teorins vittsyftande 
sociokulturella och metafysiska aspekter kan lämnas därhän i detta sam
manhang. Jag tar upp endast den del av teorin som har relevans för pro
blematiken i Bränt barn. Som en allmän introduktion vill jag anföra de 
utgångspunkter Girard själv redovisar i essän "'Triangular' Desire".43 

Cervantes' Don Quijote är Girards paradigm för mimetiskt begär. Det är 
en roman vars tema kan sägas vara imitation, vilket innebär att pro
tagonisten är uppfylld av drömmen om perfektion genom efterlikning av ett 
ideal. Detta ideal är Amadis, "stjärnan och solen för kärlekens modiga rid
dare", som Don Quijote benämner honom.44 Genom att gå in för en 
fullständig imitation av idolen har Don Quijote avstått till Amadis det som 
är individens fundamentala privilegium, nämligen att själv bestämma vad 
han vill eft ersträva: 
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he no longer chooses the objects of his own desi re — Amadis must choose for 
him. The disciple pursues objects which are determined for him, or at least seem 
to be determine d for him, by the model of all chi valry. We sh all cal l this model 
the mediator of desire.45 

Modellen för allt som ryms i begreppen riddarskap och höviskhet är 
Amadis. Han blir därmed förmedlaren av Don Quijotes passionerade öns
kan att bli den fulländade riddaren, och målet skall uppnås genom 
hängiven efterlikning: "Chivalric existence is the imitation of Amadis in the 
same sense that the Christian's existence is the imitation of Christ."46 I de 
flesta diktverk har karaktärerna önskningar och målsättningar som är 
enklare än Don Quijotes. Det förekommer ingen "mediator", förmedlare, 
bara subjekt och objekt. Begäret är spontant, oförmedlat, och det kan 
beskrivas som en rak linje mellan subjektet och objektet. Denna direkta linje 
finns med också i Don Quijotes begär, men den är inte väsentlig: "The 
mediator is there, above the line, radiating toward both the subject and the 
object."47 Detta trippelförhållande kan uttryckas med en spatiell metafor, 
triangeln. Objektet skiftar med vart och ett av Don Quijotes äventyr, men 
triangeln består: "The barber's basin and Master Peter's puppets replace 
the windmills; but Amadis is always present."48 Den metaforiska triangelns 
spetsar utgör subjektets, förmedlarens och objektets positioner. Men inte 
bara objektet kan bytas ut mot ett annat, som i exemplet ovan, utan också 
positionerna kan skifta. Förmedlaren kan komma att inta även t. ex. objek
tets position, och subjektet kan få objektsposition i förhållande till 
förmedlaren. Positionerna kan alltså både variera och fördubblas. Triangeln 
får därför inte uppfattas som en Gestalt; den är inte statisk utan systemisk. 
Triangeln är ett slags strukturell modell, eller rättare "en hel familj av 
modeller": 

But these models are not "mec hanical" like those of Cl aude Lévi-Strauss. They 
always allu de to the mys tery, trans parent yet opaque, of human relat ions.49 

Det triangelmetaforen beskriver är den process där människan låter sitt 
begär bestämmas av någon annan. Processen innebär att hon uppger sin 
autenticitet och integritet — och det har i sin tur negativa följder för alla 
hennes relationer till medmänniskor och omvärld. Det inte minst märkliga 
med Cervantes Don Quijote är från Girards synpunkt den insikt om det imi
terande begäret som den förmedlar: 

Chivalric passi on defines a desire acco rding to An other; opposed to this desi re 
according to O neself that most of us pride ourse lves on enjoyi ng. Don Quixote 
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and Sancho borrow their desires from the Other in a movement which is so fun
damental and primitive that they completely confuse it with the will to be 
Oneself.50 

Ett signifikativt drag i det imiterande begärets mekanism är subjektets oför
måga att inse att hans passion inte är spontan utan betingad av en modell, 
förmedlad av den andre. Därmed blir det mimetiska begäret illusoriskt och 
ihåligt, och i motsats till en autentisk passion blir det destruktivt. Det 
riskabla är den omedvetna uppgiveisen av den egna viljan och integriteten: 
"From the moment the mediator's influence is felt, the sense of reality is 
lost and judgment paralyzed."51 

Det övergripande objektet för Don Quijotes passion är att förverkliga det 
ideala riddarskapet. Men det mimetiska begärets objekt kan också vara av 
en mera konkret art, objektet kan vara en person. Det blir då fråga om en 
speciell typ av imiterande begär där förmedlarens möjlighet till aktivt 
agerande blir en helt annan: 

the mediator him self desir es the object, or could desire it: it is even this ver y 
desire, real or presumed, which makes this object infinitely desirable in the ey es 
of the subject. The mediation begets a second desire exact ly the same as the 
mediator's. This means that one is always confronted with two competing desires. 
The mediator can no longer act his role of model without also acting or appear
ing to act the role of obstacle. 52 

I Don Quijotes fall finns det en oöverbryggbar fysisk och reell distans mellan 
subjektet och förmedlaren. I denna andra typ av imiterande begär blir 
förmedlaren inte bara en modell utan också en rival, ett hinder för sub
jektet. Den förra typen av förmedling kallar Girard "external mediation", 
extern förmedling, och den senare "internal mediation", intern förmed
ling.53 Girard nämner tre stora romanförfattare som avslöjare av det 
mimetiska begär som uppstår genom intern förmedling — Stendhal, Proust 
och Dostojevskij. Var och en av dem skildrar en speciell, social sfär där det 
imiterande begäret opererar. Hos Stendhal är det offentliga och politiska 
livet hotat av lånat begär. Hos Proust sprider sig det onda också till d en 
privata sfären men förekommer ändå inte inom familjekretsen, vilket 
däremot är fallet hos Dostojevskij. Den interna förmedling som dessa förfat
tare gestaltar kan indelas i två olika typer: "one can distinguish exogamic 
mediation in Stendhal and Proust from endogamie mediation in Dostoyev-
sky".54 Det är varianten intern, endogamisk förmedling som är tillämplig 
på problematiken i Bränt barn. 
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Min hypotes är att Bengts kärlek till Gun varken är en incestuös passion 
för modern, överförd på moderssubstitutet eller en spontan erotisk lidelse. 
Den är ett imiterande begär där fadern inte bara är Bengts rival utan också 
— och primärt — en modell och förmedlare. Den omständigheten att Bengt 
blir erotiskt attraherad av Gun redan innan han sett henne, medan hon 
ännu existerar för honom bara som en okroppslig föreställning om faderns 
älskarinna, visar att hans åtrå är en imitation.55 Därmed anges också in
direkt att fadern fungerar som förmedlare och modell. Men Knuts 
modellfunktion kan även härledas direkt ur ett speciellt sakläge. Enligt 
Girard väljer subjektet sin modell därför att denne är eller antas vara i besitt
ning av "det gudomliga" som genom honom kan överföras till subjektet.56 

Också Bengt vill bli delaktig av något som fadern besitter men han själv 
saknar. Han vill ti llägna sig Knuts kraft och virilitet. 

Redan i expositionen klargörs det att Bengt är impotent. En enda gång 
har han legat med en flicka, det var ett tillfälligt möte under militärtjänst
göringen (s. 8 1). Med sin fästmö, Berit, har han emellertid inte haft sex
ualumgänge: "så snart han tar i sin fästmö fryser han. Han tycker om 
henne, men han fryser. Därför har han inte kunnat äga henne" (s. 26). 
Bengts impotens kan ses som en av de förutsättningar, som gör fadern till 
en modell för honom. Bengt kan inte åtrå en kvinna av egen kraft, hans 
begär måste förstärkas av någon som har större emotionell och sexuell 
potens än han själv. Knut blir en modell i denna mening när han på 
hustruns gravöl räcker Bengt den lilla gula, parfymerade näsduken. Bengt 
förstår omedelbart att det finns en okänd kvinna i faderns tillvaro och den 
insikten stimulerar honom erotiskt. Bengt möter först den okända kvinnans 
doft, sedan hennes röst i telefonen när han av misstag tar emot samtalet som 
var avsett för Knut, och strax efteråt bränner han sig på ett ljus. Det står 
vid moderns tomma plats. Detta är textens sätt att avslöja att Bengt blivit 
erotiskt intresserad av den okända Gun, faderns älskarinna. Från den stund 
Bengt bränner sina händer på lågan, som fadern sedan leende blåser ut, har 
Knut blivit inte bara en modell och förmedlare utan också en rival. Bengt 
är nu det "brända barn", som "dras till elden likt en mal till ljuset" (SS 5, 
mottot). Hans sökande efter Gun börjar. 

Hans längtan har väckts, men den maskeras som hat. Hatet kan tyckas 
framsprunget ur en berättigad avsky för sveket mot hans mor. Men som vi 
sett är Bengts kärleksfulla saknad efter modern hycklad. Den är en kompen
sation för de icke erkända skuldkänslor han har gentemot henne, och hatet 
mot inkräkterskan är en komponent i denna försvarsmekanism. När Bengt 
vågar medge att han egentligen inte tyckte om sin mor behöver han inte 
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längre — av den anledningen — hata Gun. Men så länge Bengt inte 
medvetandegjort sina egentliga känslor för modern kan han inte heller tillstå 
att han är lockad av faderns älskarinna. Det som ser ut att vara en interper
sonell konflikt mellan å ena sidan den trolöse fadern, hans medbrottsling 
den främmande kvinnan och sonen med moderslojalitet å den andra är 
således primärt en intrapsykisk konflikt inom Bengt. Hatet utgör en skydds
mekanism också på ett annat sätt. Det markerar Bengts vägran att medvetet 
erkänna fadern som den modell och mediator han är, men texten under
minerar Bengts försäkranden. Jag vill analysera några genomgående sym
boler för att visa hur texten demonstrerar att Bengt blir erotiskt fascinerad 
av Gun redan innan de mötts. 

Den lilla parfymerade näsduken förblir långt in i historien en indikator 
på Bengts passion. Den är från början förknippad med den konfunderande 
sammanblandningen av känslorna för modern och Gun, och den ger en 
fingervisning om att Bengts kärlek till modern — som läsaren ännu i det 
här skedet uppfattar som äkta — kommer att ta en annan inriktning. Med 
Guns näsduk torkar Bengt sina tårar vid kistan, och papperet med dikten 
som han läser vid moderns grav har fått doft av näsdukens parfym (s. 19). 
Detta papper med sorgedikten till modern river han sönder i små bitar som 
han låter singla ner i graven (s. 2 0). Den parfymerade näsduken däremot 
behåller han. Symboliken är uppenbar: känslan för modern viker för en 
fokusering på den främmande kvinnan. När Bengt hört Guns röst i telefonen 
efter begravningsmiddagen sitter han och tuggar på en flik av näsduken. 
Han har parfym i munnen också när han bränner sina händer på ljuslågan: 
"Därför kan han ingenting säga. Så bittert smakar dens parfym som man 
hatar" (s. 31). I det första brevet till sig själv skriver han att fadern berättat 
om sin väninna och sitt förestående giftermål med henne: 

På natten sov ja g inte. Men ja g tog hennes näsduk ur den mörka kostymen. Jag 
försökte riva den i små bitar. Men den va r mycket stark. Star kare än jag . Så jag 
lade mig igen. Men lukten låg jag och hatade hela natten (s. 34). 

I Bengts första erotiska dröm — som relateras mellan februari- och 
marsbreven — kombineras näsduken med den röda klänningen och med 
hunden, det vill säga Guns hund som fadern samma dag tagit hem utan 
att säga vems den är. I drömmen känner Bengt inte igen sin kropp, lika litet 
som han känner igen sitt namn som ropas utanför rummet. Det rum han 
befinner sig i är fullt av brinnande svarta ljus och det är mycket hett. Kring 
hans främmande kropp är svept en mantel som han för hettans skull för
söker dra av sig. Men han lyckas inte trots att han sliter tills händerna svider 
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och han ser att de är röda av blod. Då märker han att också manteln är 
av blod. Drömmen slutar: 

Bara ljusen är kvar. I det fladdrande skenet från dem kommer en stor svart hund 
tassande emot honom. Hunden är det som ropar hans främmande namn. När 
den är förfär ande nära hör han hur namnet ly der. Namnet är Gun och rösten 
är faderns. Även hundens ögon är faderns. Han vill fly men då är han förlamad. 
Långsamt lägger hunden sina heta tass ar på hans hö fter. Då vill han skrik a sitt 
riktiga namn. Men tungan är en stor het klum p. Han biter och biter. När han 
bitit sig ont vakna r han (s. 56). 

När han vaknar, finner han att han i munnen har en tuggad näsduk som 
"smakar tårar och parfym" (s. 5 7). 

Också på fiktionens verklighetsplan kopplas näsduken och hunden sam
man på ett avslöjande sätt. En kväll kommer hunden in i Bengts rum, 
hoppar upp i hans säng och gräver med tassarna fram näsduken under 
kudden och lämnar rummet. Efter ett tag kommer fadern tillbaka med 
näsduken som hunden haft i munnen och fört till honom — för att den hade 
Guns doft. I sitt brevreferat av händelsen skriver Bengt: "Pappa frågade 
varifrån jag hade fått näsduken. Det kunde jag inte svara på" (s. 94). Bengt 
vet naturligtvis mycket väl vems den gula näsduk är som han har under sin 
huvudkudde. Vid det här laget har Bengt redan sett Gun, listat ut att hon 
är kassörskan på biografen Lyktan. Dit har han dragits som av en magnet 
under vinterns kvällar, och den dag han och Gun presenteras för varandra 
försvinner näsduken — bokstavligt — ur historien (s. 99). Gun har nu fått 
reell existens, och näsduken behövs inte längre som fetisch och substitut. 

Den röda klänningen och hunden får däremot en alltmer framträdande 
symbolfunktion inte bara i drömmar utan också i fiktionens empiri. Både 
hunden och klänningen är sinnebilder för sexualiteten, begäret. Den 
citerade drömmen har en starkt erotisk atmosfär, och den röda klänningen 
är en hettande mantel av blod, omöjlig att befria sig från. Det är uppenbart 
att Bengt redan vid drömtillfället insett att moderns röda klänning skulle 
skänkas till G un — som han då ännu inte sett. Sensualiteten i drömmen 
är också klart förknippad med henne, men när Bengt i brevet till sig själv 
i mars återberättar sin dröm finns ingen antydan om dess erotiska kvalitet: 

Häromnatten hade jag en mycket otäck dröm. Jag drömde, att jag stod i ett stort 
rum med många svarta ljus. Jag var mycket konstigt klädd och svettades häftigt. 
Plötsligt kom pappa in i rummet och kallade mig med den andras namn. Då 
märkte jag, att jag hade mammas röda klänning på mig. Efte råt förstod jag, att 
drömmen hade handlat om min trohet mot mor (s. 64). 
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En månad senare återkommer Bengt i följande brev till sin saknad efter 
modern som tar sig uttryck i drömmar, särskilt i en dröm om hennes röda 
klänning: 

Den drömmen har sedan dess återkom mit i skilda form er. Va rje gång blir jag 
lika rädd när jag vaknar, men samtidigt erfar jag också en känsla nästan av gläd
je vid tanke n på att någon som jag älskat kan vara så lev ande kvar inom mig. 
Jag kunde nästan säga nju tning i stället fö r glädje, ty under sj älva drömmen är 
det just njut ning jag känne r (s. 93). 

Nu erkänns förstulet en erotisk dimension i drömmen, men den 
kamoufleras som kärleksfull saknad efter modern. I den dröm om den röda 
klänningen och hunden som relateras i texten och som jag delvis citerat — 
vi kan kalla den originaldrömmen — finns modern inte alls med. Däremot 
fadern, Gun och Bengt själv. Identitetsförskjutningarna är komplicerade, 
men det rör sig om just dessa tre personer. Hundens röst och hundens ögon 
är faderns, och den som hunden kallar Gun och på vars höfter han lägger 
sina heta tassar är Bengt. I drömmen är Bengt således inte bara han själv 
utan också Gun, men när han vaknar, ligger han naken i sängen "med 
händerna tryckta mot sina heta höfter" (s. 56). Han intar hundens—faderns 
position. Hunden står för faderns sexualitet och begär efter Gun, och i upp
vaknandets kroppsställning anges symboliskt att faderns aktiva sexualitet 
överförts till Be ngt. 

En annan symbol som indikerar Bengts mimetiska begär är foten med 
varianterna skor och fotspår. Också denna anger retrospektivt att Bengt var 
fascinerad av Gun innan han sett henne. Foten är ursprungligen en skapelse 
av Bengts erotiska fantasi. Han har sökt fram sin mors silkesstrumpor och 
låter silket rinna mellan fingrarna: 

I ena strumpfoten sticker han sedan in sin hand. En gång har modems fot funnits 
där, där hans hand nu lig ger, slapp och het. En gång var moderns fot ett lång t 
mjukt stycke kött och senor förvarat i en tunn tunn strumpa. [...] Det är en lång 
smal fot ty hans hand är lång och smal. Det är också en ung fot. Han tänker 
att det är moderns fot som ung. 

Han tycker att det är en vacker tanke, men när han tän kt den länge b lir han 
plötsligt orolig. Han vet inte varf ör (s. 74). 

Strax efteråt faller Bengt i sömn och drömmer om en fot: 

Den foten håller han i sina händer. Den är mycket het. Den är också mycket 
vacker. Och så är den naken. Långsamt för han den till sin mun och kysser den. 
Först då märker han att foten är död, död men het (s. 76). 
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I följande brev till sig själv, "Brev i april", kommenterar han också dröm
men om foten: 

Två gånger har jag dröm t om att jag hållit hennes fot i mina hände r. Bägge 
gånger har jag kyss t den, ty så vacker har den varit (s. 93). 

För läsaren är det uppenbart att Bengts drömmar, tvärtemot hans egna 
påståenden, inte handlar om modern utan om henne, som han ännu inte 
sett. Retrospektivt visar det sig att Bengt själv visste att det förhöll sig så. 
Redan innan Bengt erkänt vems fot han egentligen drömde om, har texten 
avslöjat det för läsaren. Det sker i kapitlet "Fotspår under vattnet", där 
Bengts fascination inför avtrycken av Guns fot i sanden och hennes våta spår 
på golvtiljorna övertygande visar att drömmens fot var hennes. Vid sitt 
första kärleksmöte med Gun yppar Bengt sedan själv det hemliga innehållet 
i drömmarna: 

Jag ha r drömt om din fot, viskar Beng t. 
Och nog är det sant. När hon böjer fote n i strumpan ser han att det är den 

fot han redan hålli t i sin hand i drömmen (s. 174 f.). 

Analysen har visat att Bengt var erotiskt attraherad av Gun innan han 
träffat henne eller ens sett henne. Det kan därför slås fast att han imiterar 
det begär som redan var riktat mot henne. 

Ett av de drag som enligt Girard är signifikativa för denna typ av imitativt 
förmedlad passion är att objektet inte, som i spontan kärlek, har värde i sig 
utan blir värdefullt på grund av förmedlarens begär. Den omständigheten 
att Bengt åtrår Gun utan att ha sett henne, visar att begäret för honom är 
det primära och objektet egentligen godtyckligt. "The mediator's prestige 
is imparted to the object of desire and confers upon it an illusory value", 
säger Girard, och av det följer att: "Triangular desire is the desire which 
transfigures its object."57 Eftersom objektets värde är illusoriskt blir det 
åtrådda objektet ointressant om förmedlaren/rivalen avstår från det. Av 
samma orsak kan subjektets långvariga förening med objektet inte heller 
alstra ständigt förnyade upplevelser av lycka och samhörighet utan ger i 
stället upphov till leda. På septemberön, när Bengt fick rå om Gun, tog 
kärleken slut inom två veckor. Hennes värde för honom var en chimär. Själv 
densamma som fjorton dagar tidigare var hon plötsligt i Bengts ögon gam
mal, oskön, kättjefull och oren — hon var "the transfigured object". 

Den medierade passionens beroende av modellen visar sig också däri att 
den är ofrånkomligt infiltrerad av svartsjuka, den är "strictly subordinated 
to jealousy, t o the presence of the rival".58 Vid den första snabba kyssen 
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mellan Gun och Bengt på midsommarön medger han, som vi minns, att 
hans hat- och hämndkänslor mot Gun ingenting annat varit än maskerad 
svartsjuka (s. 165). Svartsjukan är, manifest eller latent, så gott som ständigt 
närvarande hos Bengt. På septemberön är den — i de känslornas ständiga 
maskspel som är kännetecknande för Bengt — delvis ett förvänt uttryck för 
hans leda. Det är en sadomasochistisk besvikelsereaktion för att kärleken 
inte höll. Desto mer genuin är den ett knappt halvår senare när Bengt 
förlorat Gun till Knut. Liksom svartsjukan är hatet inbyggt i det mimetiska 
begäret. Den imiterande erotiska passionen kännetecknas framförallt av 
ambivalens, och denna ambivalens gäller inte minst modellen—mediatorn. 
I sin egenskap av modell, som ett i åtminstone något avseende beundrat 
föredöme, omfattas förmedlaren av subjektets sympati, men som rival 
väcker han aggressiva känslor: "The subject is torn between two opposite 
feelings toward his model — the most submissive reverence and the most 
intense malice."59 Detta är en adekvat beskrivning av Bengts känslor för 
sin far. Girards teori om det mimetiska begäret förklarar både Bengts 
överhettade men förträngda kärlek till fadern och hans hat. Det är 
modellen—rivalen i faderns gestalt som skapar ambivalensen. 

Bengt är djupt osäker på sin egen identitet, både den allmänt personliga 
och den sexuella. Hans imitation av faderns begär bottnar i en önskan att 
vara det fadern är; det är fråga om både en identifikation och en 
maktkamp. I Gun söker Bengt sin far och försöker komma honom nära. 
Genom att ta kvinnan från fadern besegrar Bengt honom, övervinner 
honom och blir till sy nes den starkare — som ändå ständigt är hotad. 

På denna nivå har det ingen betydelse att Knut och Bengt är far och son. 
Situationen har en generell giltighet för relationen mellan ett subjekt och en 
modell—rival, i detta fall mellan den unge mannen och den äldre, mogne 
mannen. Enligt Girards teori är subjektets och modellen—rivalens gemen
samma kärleksobjekt till slut ingenting annat än en förevändning. Det utgör 
ett svepskäl för subjektets inte erkända "kärlek" till modellen, för subjektets 
metafysiska begär — i Girards terminologi.60 Ambivalensens andra pol, 
Bengts hat mot fadern, har tolkats både som en oidipal komponent (t. ex. 
av Lagercrantz) och som "helig vrede", som uttryck för en moralisk protest 
(t. ex. av Stenström). Som vi sett är problematiken inte oidipal, och Bengt 
för heller ingen moralisk kamp fast det kan se så ut. 

Bengt intalar sig själv och andra att han hatar Knut för att denne handlat 
omoraliskt, det vill säga varit svekfull mot hans mor. Men kausalför-
hållandet är det omvända. Bengts moraliska förkastelsedom är en konsek
vens av det hat han hyser mot Knut. Hatet, kamouflerat som moralisk 
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indignation, är en protest mot det grepp fadern som modell håller honom 
Q ättrad i. För Bengt gäller att hans "ethical judgments are rooted in hatred 
of a mediator, a rival" som han kopierar.61 Knuts handlingssätt, 
bedrägeriet, upprepas mångfaldigt av Bengt, och genom sin moraliska dom 
över fadern dömer han också sig själv. I sin rädsla för att själv bli bedragen 
blir Bengt både den mest fördömande moralisten och den störste 
bedragaren. Hans beteende är det imiterande subjektets: "The sickest per
sons are always t he most worried by the sickness of Others."62 

Subjektets förhållande till objektet är liksom relationen till modellen— 
rivalen präglad av ambivalens. Imitationen, som innebär ett 
beroendeförhållande till modellen, blir en form av hegelsk herre— 
slavrelation som utlöser en existentiell masochism. Men masochismen är 
enligt Girard alltid den ena aspekten av Janusansiktet sadomasochism; där 
masochismen förekommer finns också sadismens möjlighet och vice versa. 
"Sadism is the 'dialectical' reverse of masochism."63 Masochismen är det 
primära och sadismen en invertering av den: 

Tired of pla ying the part of the m artyr, the des iring subject chooses to become 
the tormentor. The tr iangular conception of desire reveals the relationship of the 
two attitud es and their frequent alteration.64 

Det främsta kännetecknet på existentiell masochism är moralism: 

The masochist has a grudge against the very Spirit of E vil. And ye t he does not 
want to crush the wicked so much as to pro ve to them their wickedness and his 
own virtue ; he wants to cover them with shame by making them look at the 
victims of their own infamy .65 

Bengts hämndplaner går ut på just att väcka skamkänslor — och hålla 
dem vid liv — hos fadern och att "säga sanningen" till Gun. Hans strategi 
är att för syndarna bevisa deras orättfärdighet. Masochisten älskar inte det 
Goda för dess egen skull, vilket är uppenbart också i Bengts fall, utan för 
att det Onda skall bli mera hatat. Drivkraften är inte medkänsla med den 
förorättade modern utan hat: "Compassion is never a principle but a result. 
The principle is hatred of the triumphant wicked."66 "De triumferande 
onda" illustrerar det samband mellan hat och svartsjuka som är så påtagligt 
hos Bengt — den onda gärningen är ond för att den är segrarens och för 
att segraren inte är han. När Bengt själv gör samma handling och kan 
triumfera, då är handlingen god. Bengt hatar inte ondskan i sig utan enbart 
det onda som görs honom. 

Existentiellt svänger Bengt mellan en masochistisk och en sadistisk håll
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ning. Han är både den förorättade moralisten och övermänniskan som i 
kraft av sin suveränitet — sin "renhet" — har rätt att förtrycka, straffa, 
utöva makt och "slå" (s. 34 f.). Detsamma gäller också hans sexuella bete
ende. Man finner en pendling mellan masochism och sadism även där. 
Bengts sexuella sadomasochism är en spegling av ambivalensen i hans 
känsla för Gun. 

För sadismen i Bengts fall gäller att den är av olika slag. Den kan vara 
symbolisk och göra bruk av en ställföreträdare. Den kan också vara enbart 
psykisk eller både psykisk och fysisk. Första gången Bengt våldför sig på 
Guns hund är det fråga om en symbolisk sadomasochism. Bengt har — 
enligt en minutiöst uppgjord plan men till synes helt ofrivilligt — överraskat 
Knut och Gun i en intim scen på moderns ottoman och tar därefter hunden 
med sig ut på gården och misshandlar den: 

Varje slag g ör honom ont, ty det är sig själv han slå r och sin egen mun måste 
han bita ihop för att inte skrik a av smärta . För att inte skr ika av jube l också, 
ty det är också henne han slår (s. 123). 

Misshandeln av hunden, som är ställföreträdare både för honom själv och 
för Gun, är i konkret mening ett sadistiskt övergrepp mot ett djur. Den är 
också en symbolisk, samtidig sadism och masochism. Symbolisk sadism av 
samma typ, denna gång dock oskyldigare då inte en levande varelse men 
den famösa ottomanen får ta emot slagen, redovisas av Bengt själv i maj
brevet. Knut och Gun har ringt från en restaurang för att fråga när Gun får 
komma och hälsa på igen. Bengt blir — som han låter förstå — mycket 
oangenämt berörd av att Gun försöker göra sig till för honom; i själva verket 
är han erotiskt upphetsad: 

Plötsligt hade ju den skamliga syn jag i veckor sökt tränga ner i mitt medvetande 
tvingat sig på mig med en sådan f örfärande kraft, att jag kände att fick jag inte 
utlösning för mitt rase ri i handling skull e jag helt enkel t inte kunna härda ut 
(s. 129). 

Bengt "ser" Gun liggande på ottomanen som den kvällen när han över
rumplade henne och fadern, och med en kudde i vardera handen 
misshandlar han henne med sådan kraft att det ena örngottet går sönder. 
Efteråt känner han sig utmattad men samtidigt tillfredsställd över att han 
äntligen "hämnats det onda" som tillfogats honom: 

Efteråt medan jag låg på ottomanen och vilade ut var jag for tfarande fylld av 
denna glädje, som endas t renheten kan skänka en människa. Jag tror, att det är 
den största glädje som finns att känna att man hämnats på det smutsiga (s. 130). 
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"Renhetens glädje" står i Bengts hycklande språkbruk sannolikt denna gång 
för en sexuell utlösning — om inte en fysiologisk ejakulation så en psykisk 
sådan. 

På midsommarön kommer Bengt underfund med vad det är han hatar 
hos Gun: det är hennes kropp. Han vet också varför han skall hämnas: "Det 
är för att kroppen har skimrat så genom vattnet" (s. 149). Under hela mid
sommarvistelsen är Bengt uppslukad av sin fixering vid Guns kropp, särskilt 
hennes axlar gör honom som besatt (s. 148, 149, 152, 153). När alla fyra 
solbadar intill varandra, låter Bengt oförmärkt sin blick vandra över Gun, 
uppifrån och ända ner, och det gör honom "het av hat" (s. 163). Så het 
att han "måste söka skugga" och lägger sig i den solhettande fyrkantens 
gräs där han sett Knut och Gun smeka varandra, och nu upprepas samma 
symboliska misshandel av Gun som på ottomanen. Han kastar sig "på 
magen, river gräset, biter i det som ett djur, trycker sig mot det och 
misshandlar det" (s. 163). 

Vad det är fråga om i de citerade fallen är att Bengts sexuella begär in
verteras i hat som tar sig uttryck i symbolisk sadism. Allvarligare blir hans 
sadistiska tendenser när han fått Gun. 

Vi har redan tangerat den psykiska sadomasochism Bengt hemfaller åt 
på septemberön, då han tröttnat på Gun och njuter av sitt "lidande". Sam
tidigt som han försjunker i självömkan känner han "smärta" över att inte 
kunna göra henne så illa som han ville (s. 205). Han lyckas dock göra henne 
förtvivlad genom att slå hunden, och efteråt är han nöjd: "nöjd över att ha 
fått göra henne ont, nöjd över att själv ha fått lida" (s. 2 08). Med mordet 
på hunden tillfogar han henne mera ont än hon egentligen orkar bära. Han 
vill inte bara plåga henne utan även förgöra något av det som är hon själv 
genom att döda hunden, vilket hon anar. Strax före självmordsförsöket på 
vinterön slår Bengt i desperat svartsjuka Gun med hundkopplet (s. 123). 
Den symboliska misshandeln har till slut övergått i en sadism som är fysiskt 
våld av grövsta slag. 

Det faktum att Bengts passion för Gun inte är spontan utan en imitation, 
förklarar varför den blir så inautentisk, så föga varaktig, så bemängd med 
sadomasochism, svartsjuka och hat. De företeelserna är enligt Girard lika 
oupplösligt förenade med det mimetiska begäret som de är främmande för 
spontan, äkta kärlek. 
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Öknen blommar — en hägring 

Enligt min tolkning opererar två omedvetna begär samtidigt inom Bengt, 
dels det mimetiska begäret som är riktat mot Gun som individuell kvinna, 
dels begäret efter återförening med "moderns kropp" som Gun också 
representerar. Bengts imiterande begär har sina konkreta psykiska orsaker, 
men blir också medlet, instrumentet för att nå en symbolisk tillfredsställelse 
av detta andra, djupare liggande begär, som kunde kallas symbiosbegäret. 
Imitationen har sin grund i Bengts vacklande identitetsupplevelse som är 
förbunden med hans existentiella osäkerhet. Denna kluvenhet hos Bengt 
inför tillvaron, svängningen mellan livsvilja och dödsdrift, är också förutsätt
ningen för kärleksskildringens djuppsykologiska symbolnivå. När Bengt 
första gången upplever Gun som sin "mor" och blir mer erotiskt upphetsad 
än någonsin (s. 201), är det den förträngda drömmen om återföreningen 
med "moderns kropp" som blir manifest hos honom. På den psykologiska 
realismens plan styrs han fortfarande av sitt mimetiska begär med alla de 
inautentiska drag den imiterande "kärleken" uppvisar, men på en 
psykologisk djupnivå drivs han av symbiosbegäret, som han omväxlande 
bekämpar och ger sig hän åt. 

För att kunna tydliggöra och motivera den nyläsning jag företar även av 
slutavsnittet i Bränt barn — som tycks klinga ut i en milt jublande lovsång 
till livet — är det nödvändigt att granska tre olika aspekter av texten. En 
aspekt är berättartekniken, och i synnerhet den metaforik Dagerman gör 
bruk av. En annan är den moraliska problemställning som den psykologiska 
realismens skikt formulerar, och en tredje är den problematik som i en 
djuppsykologisk dimension går som en underström genom texten. 

I det aktuella romanavsnittet, som omfattar kapitlen "Klockan tre", "Ett 
sönderrivet avskedsbrev" och "När öknen blommar", utvidgas hund
metaforen. Den svarta hunden, som i sin konkreta skepnad försvunnit ur 
berättelsen, ersätts av ett hundbegrepp som Bengt själv ger en representativ 
innebörd. Den inskränkta och lågsinta människan kallas hund. Första 
gången Bengt använder uttrycket hund är när Knut och Gun nyvigda går 
till sin bröllopsnatt, de ser ut som "små nöjda hundar" (s. 223). På vinterön 
upprepar han benämningen, och i sitt avskedsbrev beskriver han den 
mänskliga existensen som "de små hundarnas land". Beskrivningen av 
hundlandet i avskedsbrevet är en parallell till B engts uppgörelse med den 
ytliga, slappa livshållning han själv tar avstånd från i brevet till Gun (s. 186). 
Skillnaden mellan den uppgörelsen och avskedsbrevet ligger i att Bengt i det 
förra var enbart domare men nu placerar också sig själv på de anklagades 
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bänk. I de små hundarnas land är han dock själv en stor hund: "En stor 
hund har jag varit därför att jag bedragit er alla. Jag har också varit en liten 
hund, ty jag har bedragit mig själv. I de små hundarnas land bedrar vi alla 
oss själva" (s. 241). Bengt har varit en stor hund både i sin egenskap av den 
störste bedragaren och i kraft av sin förmåga att analysera "de små hundar
nas läge" (s. 241) och för att han i motsats till dem kan känna skam 
(s. 243). 

Laurie Thompson ser ett tematiskt samband mellan fiktionens verkliga 
svarta hund och invånarna i "de små hundarnas land". Den svarta hunden 
står enligt honom för djurisk passion, och en värld befolkad av hundar 
anger att "people are ruled by their passions in everything they do".67 För 
min del tror jag inte man skall överbetona sambandet mellan den verkliga 
hunden med dess symbolfunktion och hundlandets invånare, de opererar i 
olika kategorier. Den svarta hunden har en stark symbolladdning, men sym
boliken är tolkningsbar, och tolkningen är mera avhängig av läsarens me-
ningsperception än av författarens intention. "De små hundarnas land" 
däremot ser jag som en av författaren medvetet skapad allegori med 
bestämd innebörd. 

När Bengt dödar den svarta hunden gör han det inte bara för att straffa 
Gun utan också för att värja sig mot ett dunkelt anat hot. Han försöker 
förgöra något av henne själv. Thompson har påpekat att hunden har sym
bolisk innebörd på tre olika nivåer. Bengt själv ser den som en symbol för 
Guns skuldtyngda förflutna som måste utplånas innan han kan älska henne. 
Läsaren ser hunden också som en symbol för Guns erotiska attraktion 
"which affects Bengt so deeply and yet which he fights to avoid admit
ting".68 Dessutom, menar Thompson, attackerar Bengt med hundmordet 
någonting som hotar att stiga upp ur hans omedvetna: "the as yet 
unacknowledged fact that Gun is a mother-substitute in the Freudian 
sense".69 Thompson har rätt i att hunden har en sexuell symbolladdning. 
Men som läsningen av Bengts drömmar visade, står den inte enbart för 
Guns erotiska attraktivitet. För mig förefaller symbolfunktionen mer 
komplicerad än så. Påståendet att Bengt kämpar för att inte erkänna Guns 
sexuella attraktion är inte heller giltigt för den tidpunkt när hundmordet ut
förs. Bengt har för länge sedan medgett och accepterat sin passion för Gun, 
och hans problem vid den aktuella tidpunkten är tvärtom att lidelsen falnat 
på det medvetna planet för Gun som person. Hon lockar inte längre Bengt 
som erotisk partner, som älskad kvinna; hon har blivit honom för 
"välkänd" och fyller honom med leda. Men Bengts åtrå flammar upp på 
nytt när han plötsligt ser Gun som sin "mor". Intressantare är därför 
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Thompsons iakttagelse om hundens tredje symbolfunktion. Den är helt 
adekvat om man byter ut "Freudian sense" mot det jag kallar "Lacanian 
sense". Gun och hennes sexualitet är inte ett hot mot Bengt som substitut 
för modern Alma — vilket vore den freudianska innebörden — utan som 
en inkarnation av den icke-individualiserade moderns kropp i ursprungs
symbiosen. Hunden är bland mycket annat i mytologin också en symbol för 
den Stora modern, "Hyndan", som tillskrivs erotiska innebörder. När den 
är svart symboliserar den döden. Den har också innebörden icke-tid och 
kaos.70 Det är i sin komplexa mytiska aspekt av Modern som sexualitet 
och förintelse hunden symboliserar Gun, när Bengt dödar den. Handlingen 
är ett försök att avvärja den hotande önskningen om att sjunka tillbaka in 
i det uppslukande modersskötet, att gå in i kaos och utplåning, ty det är 
efter det att Bengt känt hotet av en sådan önskan hos sig själv som han 
dränker hunden. Det är som Modern Gun återväckt hans åtrå (s. 201) , och 
det "bakåtböjda" begär Bengt anar hos sig själv får honom att utföra sin 
panikhandling. 

Den svarta hunden som symbol hör till det irrationellas och omedvetnas 
sfär i texten, och den är ytterst bärare av en symbolik som gäller Dagermans 
egen personliga och knappast helt medvetna problematik. Hundlands
allegorin är däremot en klartänkt och medveten analys, som gestaltar också 
generellt existentiella problem. Men eftersom Bengts konflikt på djupnivån 
är förenad med den svarta hunden som symbol och han kallar sig själv en 
hund, upprättas en dold förbindelse mellan de båda symbolentiteterna. Det 
innebär dock inte, som Thompson menar, att den svarta hunden egentligen 
skulle göra hundlandsallegorin mera begriplig för läsaren. Hänvisningen går 
i motsatt riktning: Bengt som en stor hund är en retroaktiv bekräftelse av 
den svarta hundens symboliska signifikans för tolkningen av honom själv. 

Jag tror inte heller att man skall se "djurisk passion" som en avgörande 
föreningslänk mellan den svarta hunden och hundlandsinvånarna. Den 
djuriska passionen representeras i romanens metaforik av tigern i motsats 
till förnuftets gasell (s. 191, 197 f.). Det som kännetecknar de små hundarna 
är tvärtom bristen på all slags passion, sensuell och intellektuell såväl som 
andlig. För det största äventyret, för att leva rent, är alla rädda i hundarnas 
land. De enda gångbara känslorna är små och tankarna ännu mindre, den 
enda gångbara lyckan är likgiltigheten (s. 241, 242). Passionens motsats, 
den likgiltiga ljumheten, är rådande. 

Ett viktigare samband än det mellan romanens svarta hund och de små 
hundarna finns mellan Dagermans hundland och Kafkas. Det hunduniver
sum där alla frågor tystas ner och en ensam forskande hund blir utstött är 
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en direkt förebild till de små hundarnas land med dess stora hund som 
analyserar och genomskådar. 

Stig Dagerman recenserade Kafkas "Den sanningssökande hunden" 
tillsammans med "Förvandlingen" och Processen i november 1945. Hans 
sammanfattande kommentar om de tre verkens existentiella problematik 
var: "Förintelsen är den enda räddningen eller i varje fall den minst grym
ma möjligheten i en värld där allt sedan länge är för sent."71 Om Kafkas 
hundallegori säger han: 

I "Den sanningssökande hunden" [. ..] sammanfattas alla Kafkas erfarenheter 
av sanningssökandet, där finns både frågorna och svaren, sanningen och tvivlet 
på samma sanning. [ ...] Det är typiskt för Kafkas hund liksom det är typi skt 
för Ka fka sj älv att han vill bli kvitt sin oerhö rda upplevelse av ångest och för
tvivlan genom en brutal analys, ett envist frågan de.72 

Den sanning Kafkas unga forskande hund söker är svaret på frågan 
varifrån födan kommer. Men eftersom alla negligerar hans frågor och för
söker få honom att upphöra med dem, beslutar han sig för att själv finna 
svaret på empirisk väg. Frågeställningen är till sin kärna av antingen—eller 
typ: krävs det en aktivitet av bestämt slag från hundarnas sida för att de 
skall få föda eller kommer maten till dem också om de är fullständigt 
passiva. "Och så gör han", säger Dagerman, "sitt stora experiment, som 
skulle kallas förutsättningslös analys i människornas värld." Dagerman fort
sätter: 

Han lägger sig i en dunge för att sväl ta sig till vissh et. [ ...] Men sig sjä lv kan 
hunden inte koppla loss ur sammanhanget. Förut sättningslösheten blir b ara ett 
sken när inä lvorna blandar sig i leken. Sanningen kan han inte nå utan att ta 
sig själ v av daga.73 

Det finns en klar analogi mellan Kafkas hunduniversum och Dagermans, 
nämligen däri att en särling avskiljer sig från en majoritet. Den sannings
sökande hunden ställs i kontrast mot de andra hundarna som "mobiliserar 
all tankekraft för att motivera det mest meningslösa i livet".74 På samma 
sätt genomskådar den stora hunden det oäkta, det låga och futila i Dager
mans hundland och ger en bild av beklämmande andlig misär. I "de små 
hundarnas land" är den passiva ondskan mer aktad än den aktiva 
godheten. Ingenting är äkta, inte ens falskheten är äkta. Man är falskspelare, 
men man gör allt "på skoj", och inte ens lögnaktigheten är riktigt lögnaktig: 
"Därför är allting lika sant och allting lika lögnaktigt" (s. 242).75 Ingen 
vågar tro på sig själv, ingen vågar tro på sin vilja, därför att var och en vet 
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att han är en falsk förrädare. Den enda vilja som finns är viljan att "alltid 
vara en annan" (s. 242 f.). Ingen visar sitt ansikte, ingen är sig själv, till och 
med maskerna bär masker: "Att sätta på en mask till kallas där demaske-
ring" (s. 243). Relationen mellan den ensamstående, analytikern, och det 
stora flertalet är emellertid, som vi skall se, mera komplicerad i Dagermans 
hundallegori än i Kafkas. 

Bengts avskedsbrev, sanningsdokumentet i allegorisk form, rivs sönder 
oläst när han räddats till livet efter självmordsförsöket. Thompson menar att 
avskedsbrevet blir betydelselöst och kan makuleras, därför att dess attityd 
och underliggande filosofi efter räddningen betraktas som felaktig av Bengt: 

Having actual ly cut his wrists, Bengt has committed himself compl etely to the 
view of life expressed in the letter. Having then been restored to life, having paid 
the price, as it wer e, he is able to accept the squal id nature of lif e ruled by pas
sion for what it is and to transcend it. In his new state of awareness, Bengt realizes 
that the conventional moralit ies which persuade us to censure the passionate 
realities of life and the "weakness" of character which prevent us from overcom
ing them are mean ingless.76 

Denna nya insikt hos Bengt är enligt Thompson en formulering av hela 
romanens "budskap". Läsaren inbjuds att ifrågasätta den konventionella 
meningen i begrepp som renhet och moral, rätt och orätt: 

Perhaps the big gest outrage in the novel to a conv entional moralist is the incest 
theme, the idea of Bengt making love to his mother—his mother in law (i.e., step
mother) rather than his natural mother, but shocking even so. The message 
seems to be that such facile and conventional ideas of right and wrong are 
misguided.77 

Det Thompson framhåller kan mycket väl ses som en aspekt av romanens 
idéinnehåll, men den egentliga problematiken ligger på ett annat plan. 
Thompson tangerar den i sin konklusion av romanens filosofi: "Being true 
to oneself, accepting facts irrespective of art ificial conventions", vilket i sig 
är en invändningsfri sammanfattning av den livshållning Bränt barn framför 
som önskvärd och riktig.78 Men att den rekommenderas garanterar inte att 
bokens huvudperson förmår göra den till sin. Den springande punkten är 
autenticiteten, sannheten mot det egna jaget och mot andra. 

Enligt Thompson har Bengt blivit sann mot sig själv i och med att han 
oberoende av gängse moralkonventioner återupptar det pseudoincestuosa 
förhållandet med Gun. Bengt skulle därmed i kraft av sin nya existentiella 
medvetenhet ha lyckats skapa autenticitet i sitt liv, den sannhet som jag 
menar hans renhetslängtan egentligen gäller. Men är Bengt verkligen sann 
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mot sig själv efter det sista suicidförsöket? Detta är den avgörande frågan. 
Thompsons läsning aktualiserar emellertid också ett underordnat problem 
som först bör granskas. Ar frihet från moralnormer i sig ett kriterium på 
autentiskt liv, o ch är denna frigörelse något som Bengt uppnår först i sam
band med räddningen från döden? 

Faktum är att Bengt aldrig för egen del känt sig bunden av moraliska 
normer eller ens av det man kunde kalla — om inte samvete — så empati. 
Hela hans livshållning, hans övermänniskoattityd, har tillåtit honom att 
sätta sig över varje hänsyn. Hans lovtal till den passionerade kärlekens 
"renhet", hans egen och Guns, är ingenting annat än en proklamation av 
individens rätt att negligera den rådande moralen (s. 186). Det har inte fun
nits någon konflikt för Bengt mellan hans egna driftsimpulser och ett norm
system, skrivet eller oskrivet, samhällets eller intimsfärens. Han har suveränt 
satt sig över varje inskränkning av den personliga friheten. Hans moralism 
har alltid gällt andra, inte honom själv. Suicidförsöket frigör honom därför 
inte från något moralkonventionernas tyranni, för han har aldrig varit 
underställd det för sin egen del. Han står fri gentemot alla moralprinciper 
före självmordsförsöket och han sätter sig likaledes över dem efteråt. Hans 
sannhet mot sig själv är uppenbarligen inte relaterad till den konventionella 
moralen så som Thompson gör gällande. 

Vad Bengt däremot tycks vara fångad i är det obsessiva fasthållandet vid 
en sorgekonvention som visar sig i kravet på vördnad för moderns minne 
och i den extrema fixeringen vid hennes dödsstund "klockan tre". I det av
seendet kan Bengt förefalla att vara bunden av ett konventionellt synsätt. 
Men en närmare granskning visar att "moderns minne" och saknaden efter 
henne döljer ett helt annat känslokomplex. Det är symptomatiskt att det 
alltid är de andra, i synnerhet Knut, som anklagas för svek och bristande 
pietet. Det är vidare typiskt att Bengt går in i sin domar- och hämnarroll 
bara när det passar hans egna behov. Ettårsdagen av Almas död har inte 
bara Knut utan också Bengt själv glömt bort — tills Berit påminner honom. 
Inte desto mindre anser Bengt sig ha rätt att förebrå de andra deras 
känslolöshet inför den döda (s. 2 30). De är då ute på vinterön, Bengt och 
Gun har återfunnit varandra som "vackra främlingar", och en intensiv 
svartsjuka mot fadern blossar upp hos Bengt. Men den uttrycks som hat mot 
de nygifta för deras svek mot modern: "Ar ni inte glada, skriker han. Det 
är ju jub ileum. Ett år sen mamma dog" (s. 232). Vänd till Knut säger han: 
"Ditt sorgeår är slut. Mitt börjar!" (s. 233). Men Bengts nya sorgeår är inte 
för Alma. Sorgen gäller Gun som han tror är förlorad för honom. 

Vid en retroaktiv läsning blir det fullt klart att talet om moderns minne 
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och domen över sveket mot henne är en försvarsmekanism hos Bengt vars 
syfte är att dölja hans svartsjuka. Bengts demonstrativa manifestationer av 
sorg och saknad är genomgående kopplade till svartsjukereaktioner. Sorgen 
och hämnden för moderns skull är den sköld han gömmer sig bakom. Detta 
gäller inte bara i början när Gun som faderns kvinna ter sig ouppnåelig, 
utan också när han fått henne och tröttnat på henne — när "kärleken" 
övergett honom — och återigen då han tror sig ha förlorat henne definitivt 
till K nut. "Moderns minne" är den mask hans svartsjuka bär. 

I svartsjukan ingår också en stark komponent av övergivenhet. Upp
levelsen av att vara övergiven och sviken finns alltid med i Bengts svart
sjukeutbrott. Mitt i sitt mest desperata raseri är han det ensamma, utläm
nade barnet som vill hämnas för att det övergetts. Med samma regel
bundenhet som Bengt åberopar modersminnet när han drabbas av svart
sjuka, leds också hans tankar in på självmord. Bengts självmordsbeteende 
är alltigenom styrt av hämndbegär. 

Det yttersta incitamentet också till det sista och mest livshotande dödsför
söket är, liksom tidigare, en extrem svartsjukeupplevelse. Men Bengts svart
sjuka, hur rabiata och "manligt" våldsamma uttryck den än tar sig, är som 
alltid också nu parad med det övergivna barnets hämndbehov och 
självömkan: "Ensam i mörkret och snön lämnar man honom" (s. 231), och 
som en "värk stiger minnet av modern upp inom honom. Som en värk och 
en feber" (s. 23 1). Ju mera desperat Bengts svartsjuka är, desto intensivare 
framstår "moderns minne". 

Bengts påstådda konventionalism kan således visas vara en maskering av 
det inre hot hans egen inautenticitet utgör, och denna brist på sannhet tar 
sig uttryck i svartsjuka, hat och destruktivitet. Bengt befrias inte, objektivt 
sett, från detta genom mötet med döden och räddningen. Hans enda stund 
av verklig "existentiell medvetenhet" och av autenticitet finns i av
skedsbrevet. Det klart analyserande och moget självgenomskådande brevet 
står dock i skarp kontrast till hans samtidiga självömkande och svart-
sjukebesatta psykiska tillstånd: 

Men medan han skriver hoppas han, hoppas att dörren skall öppnas, att ljus och 
värme från det stora rummet skall strömma in, att någon sedan skall föra honom 
in i ljuset och värmen. Men ingen kommer [. ..] (s. 231). 

Han längtar efter värme och gemenskap samtidigt som han är fylld av ett 
förtvivlat hat. Det är nu han skriker ut sina anklagelser mot de andra och 
slår Gun. 

Skillnaden mellan den insiktsfulla självsynen i brevet och Bengts besin-
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ningslösa beteende är anmärkningsvärd. Brevets tankegångar låter sig inte 
självfallet förenas med Bengts psykiska tillstånd och hans av primitivreak
tioner präglade handlingssätt. Bengt i brevet och Bengt i sitt beteende ter 
sig som två oförenliga entiteter, två skilda individer. Den ena är infantilt 
pockande, sadomasochistisk och destruktiv, medan den andra är smärt
samt men ärligt självanalyserande. Man kan med fog säga att brevet ut
trycker ett annat medvetande än Bengts. Det sönderrivna avskedsbrevet är 
inte heller romantekniskt integrerat i fiktionen, ingen av de övriga personer
na får ju läsa det. Det blir en kommunikation enbart mellan Bengt och 
läsaren; egentligen ett direkt meddelande till läsaren från författaren av sam
ma typ som tidningsinsändaren "Varför älska vi att sjunka" i Bröllops
besvär. Men för att Bengt överhuvud skall kunna uppfattas som en 
psykologiskt realistisk gestalt och inte bara som en mannekäng för idéer och 
problem, måste brevet ses som integrerat i hans medvetande. Bengt framstår 
då som en paradoxal komplexitet av genomlyst intellektualitet och omogen 
destruktiv emotionalitet. 

Det finns också vissa ansatser i texten att överbrygga klyftan mellan den 
gestaltade Bengt och medvetandet i brevet. Där sägs, som vi minns, att min
net av modern stiger upp som en feber inom honom. Febern stiger alltmer, 
och samtidigt "blir han klar som febersjuka blir" (s. 231). Bengts febrila 
tillstånd anges som förutsättning för brevets överraskande och osannolika 
klarsyn. En annan förenande länk mellan Bengts psykiskt kaotiska situation 
och brevets analytiska, Kafka-inspirerade tankevärld är Berits påpekande. 
Hon säger att Bengt ser ut som en hund, och detta övertygar honom om 
att han bör dö. Även Berit ser honom sådan han sett sig i sin självupp
görelse. Han är dömd inte bara av sig själv utan också av de andra. 

Med detta som utgångspunkt kan man komma fram till att Bengts sista 
självmordsförsök är betingat av intellektuella överväganden; det är lös
ningen på en moralisk konfliktsituation. Men då bortser man från de svår
förenliga motsatserna i skildringen av Bengt och tar fasta på ett enda drag 
— det avskedsbrevet står för — som det allt dominerande. Bengt görs av 
författaren till en valplats för kampen mellan förnuftets späda gasell och pas
sionernas tiger (s. 1 91 ff.).79 Om det är förnuftets gasell i betydelsen för
måga till ärligt genomskådande som talar i avskedsbrevet, så är det de 
destruktiva känslornas tiger som styr hans samtidiga handlingssätt. Typiskt 
för Bengts impulsstyrda beteende är att ett vårdslöst yttrande av Gun om 
en vacker neger hon sett, stegrar hans svartsjuka till det outhärdliga och blir 
det slutliga incitamentet för honom att låta faderns rakkniv sjunka in i 
köttet.80 
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Avskedsbrevet antyder en olöslig moralisk-intellektuell konflikt som orsak 
till dödsbeslutet. Men det som genererar den etiska problematiken och blir 
den existentiella krisens utlösande faktor är en våldsam känsloturbulens. 
Svartsjuka, känslan att vara bedragen och övergiven, är den egentliga 
drivkraften till suicidförsöket. Bengts extrema svartsjuka och paniska upp
levelser av att vara övergiven och bedragen har sin rot i att han själv är en 
bedragare. Bengt bedrar skoningslöst och är just därför rädd att bli 
bedragen på samma sätt. I sin skräck för att bli sviken förråder han än mer 
och råkar in i en accelererad självhetsning, en ond cirkel som bara klarsynt 
besinning kunde befria honom ur. Han ser förräderi också där det inte finns 
(t. ex. s. 230, 233). Hans ständigt återkommande reaktion på upplevelsen 
att vara bedragen är självmordsimpulsen. 

En möjlighet att bryta den onda cirkeln ges av den självinsikt Bengt 
redovisar i avskedsbrevet. Han har upprepade gånger i breven till sig själv 
och för Gun framhållit analysens nödvändighet, men tidigare har 
analyserandet varit ett raffinerat sätt att föra sig själv och andra bakom 
ljuset. Det är först i avskedsbrevet, när Bengt på allvar står inför döden, som 
han förmår genomskåda och se sig själv. Nu ser han äntligen sanningen. Allt 
han omutligt fördömer, bedrägeriet i alla dess former, den bristande auten
ticiteten och nihilismen, gäller honom själv. Och han vet det. Han säger 
med klarsynt ärlighet att han varit både en stor och en liten hund. Bengts 
beskrivning av de små hundarna och den stora i kombination är ytterst ett 
självporträtt. Bengt är för första gången sann mot sig själv. Han erkänner 
sin lögnaktighet och svekfullhet, han beskriver den människa han varit men 
inte vill v ara och det liv han levat men inte vill leva. Därmed öppnar sig 
också en möjlighet till ett annat slags liv. En fortsättning från denna position 
efter det sista självmordsförsöket skulle ha kunnat befria honom ur den 
onda cirkeln av bedrägeri och fruktan för att bli bedragen. Det skulle ha 
kunnat ge hans liv och hans jag den autenticitet han längtat efter. Men sann 
mot sig själv kan Bengt vara bara i beröringen med döden. För honom 
gäller Dagermans ord om Kafkas sanningssökande hund: "Sanningen kan 
han inte nå utan att ta sig själv av daga" (se o van s. 135). 

Subjektivt genomgår Bengt emellertid en livsförvandling genom mötet 
med döden och räddningen. När blodet som i en dröm rinner ur honom 
upplever han en "förvånad frid" (s. 234). Han är matt, lugn och glad samt 
fylld av kärlek till fadern, Gun och Berit. "Hans hat har flutit ur honom. 
Tigern har dött av blodförlust. Även gasellen är nu död. Det som är kvar 
är en resignerad ömhet" (s. 2 35). Bengt befinner sig i ett tillstånd bortom 
ont och gott. Också efteråt, när han förstår att han inte skall dö, känner han 
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samma milda frid och kärlek. När Bengt vaknar morgonen därpå heter det: 

Lugn och modig vilar man i världens famn. Långsamt fylls man av en varm för
vissning: Det var inte för att dö man gjorde det, inte för att bli rädd ad helle r; 
utan för att få frid (s. 2 44). 

Bengts frid är frihet från hat, svartsjuka och aggressivitet, den är känslan 
av att älska och vara älskad. Bengt var ute i kylan och mörkret, både 
bokstavligt och bildligt, men när han försökte döda sig togs han in i värmen 
och gemenskapen (s. 231). Han blev plötsligt mittpunkten för de andras 
intresse, han blev det viktigaste i världen för dem alla tre,- och det var just 
detta han ville. H ans önskan var att bli det älskade barnet. Att ha frid är 
för Bengt att vara ett älskat barn. Det betyder att känna rum, tid och Sym
bolisk ordning försvinna, "alla avstånd är lika långa och alla ord lika 
obegripliga men vackra" (s. 23 6), det är att glida in i drömmen om gräns
utplåningen, drömmen om den absoluta närheten och enheten. Frid är för 
Bengt att sjunka in i det odifferentierade, att uppge integritet och auten
ticitet, att börja dö eller att sjunka in i modersskötet. 

I dödsnärheten och i den fantiserade modersföreningen genomgår Bengt 
en likartad identitetsupplösning; hans vuxna jag försvinner och han blir ett 
barn: "Mamma, viskar han och smeker henne som en son. Då blir också 
deras hetta stor" (s. 2 47). När Bengt med "öppna ögon" älskar Gun som 
sin mor är det en symbolisk beskrivning av hans återvändande till ur
sprungssymbiosen, till föreningen med "moderns kropp". Med bejakelsen 
av drömmen om ursprungsskötet förnekar Bengt den insikt han uttryckte i 
det sönderrivna avskedsbrevet. Identitetsupplösningen i dödsnärheten och 
i den symboliska moderssymbiosen svarar mot en tillbakagång på den 
moraliska nivån. Därför kan man säga att Bengts påbörjade död, som av
bryts med sutureringen av rakknivssnittet, fullbordas i hans förening med 
Gun som Modern. Han överlever visserligen kroppsligen, men han dör 
andligen. Han går in i en inre död genom förnekandet av sanningen om 
sig själv, genom att inte våga fortsätta att vara ärlig. Bengt utplånas 
moraliskt genom att inte acceptera sin egen mognad. 

Subjektivt och medvetet upplever Bengt dock räddningen från 
självmordet och barnaskapet hos Gun som en återfödelse, en ny livsbörjan. 
Bengts inre situation förmedlas nu helt av berättaren. Romanens sista replik 
är Bengts viskning "mamma". Allt som efter detta rör sig inom Bengt 
återges i berättarens framställning. I en lyriskt-extarisk apoteos, säger Egil 
Tornqvist, solidariserar berättaren sig fullständigt med Bengt och Gun och 
gör sig till talesman för alla som bränt sig.81 På den medvetna sym
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bolnivån knyts nu romanens centrala metaforik samman i en syntes. 
Vinterns köld och snö, som i öppningskapitlet kontrasterades mot ljuslågan 
Bengt brände sina händer på, utvecklas till dikotymin isöken—vulkan.82 

Bengt har blivit bränd inte bara av ljuslågor utan också av vulkanens eld; 
vulkanutbrotten är hans egna emotionella eruptioner — i synnerhet det 
sista som ledde till beröringen med döden. Den öken av is, som både han 
och Gun levat i, smälter tack vare den vulkaniska hetta som gjort Bengt till 
ett bränt barn. I dityrambiska tongångar välsignas både isöknen och 
vulkanerna: 

Deras vita öken tö ar. Och se, öknen blommar. De älskar öknen. Myck et älskar 
de varandra, men mest älska r de sin öken, inte lyck ligare än förr, inte heller 
bättre men mycket mindre dumma. Var ma och visa l igger de och ser upp i det 
vita taket , grannens golv där ett sjukt barn da nsar. Visa, ty vishet är att vara 
förälskad i att leva . Men dumhet är att skämmas över kä rlek (s. 247). 

Vid första anblicken ter sig den extatiskt skildrade ökenblomningen som ett 
tillstånd av förhöjd livskänsla och djup insikt: 

Nyss har vi sett vå rt livs öken i hela dess förfär ande utsträckning. Nu ser vi att 
öknen blommar. Tätt ligger inte oaserna, men de finns. Vi vet att ökne n är stor, 
men dessutom vet vi att i de största öknarna finns de flesta oaserna. För att få 
veta detta måste vi betala dyrt. "Ett vulkanutbrott är priset. Dyrt, men inget lägre 
finns. Därför skall vi vä lsigna vulkanerna, tacka dem för att deras sken är starkt 
och deras eld så het. Tack a dem för att de har blän dat oss, ty endst som blän
dade får vi vår ful la syn. Också tacka dem för att de bränt oss, ty endast som 
brända barn kan vi värma andra (s. 247 f.). 

Den nya vishet som tillskrivs Bengt är insikten att man skall bejaka livet 
och inte skämmas för kärlek. Men den "visheten" är ingenting nytt, för den 
hade han också som nyförälskad i Gun (s. 185 f.). Den repeteras nu när han 
återförälskat sig i henne. Skammen kom med ledan när "lusten slocknat", 
men den var aldrig primär (s. 197). Denna vishet eller insikt innebär inte 
en utveckling hos Bengt utan endast en återkomst till en tidigare station i 
den upprepningarnas cirkelgång hans liv utgör. Bengts nya vishet blir på så 
sätt illusorisk. Lika illusorisk är ökenblomningens filosofi som utgångspunkt 
och kraftkälla för en ny livsinriktning. Den generella levnadsvisdom som de 
avslutande betraktelserna förmedlar innehåller tre utsagor. Den första är en 
otvetydig sanning men av typen truism: vårt liv kan liknas vid en öken där 
lyckostunderna, de stora, är sällsynta oaser som vi bör vara tacksamma för. 
Den andra, som måste betraktas som tvivelaktig, är att bara vulkanutbrott 
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kan ge oss denna insikt. Att välsigna vulkanerna, cle existentiella katastrof
situationerna, är "duellantens" hållning, och det den uttrycker är ett slags 
desperation. (Se nedan kapitlet om Den dödsdömde.) Den tredje utsagan, 
vars allmängiltighet likaså kan ifrågasättas, är att vi blir sant medmänskliga 
endast genom lidande och luttring. Detta är vacker retorik för Bengts del. 
Han är bränd av sin egen besinningslöshet, men hans förmåga att som 
bränt barn värma andra är ytterst selektiv. Den gäller åtminstone inte Berit 
och Knut. Hans svek mot dem fortsätter. 

Upplevelsen av öknens blomning är till synes subjektivt ett aktiverande 
utgångsläge för framväxten av en livsmening. Men blomningens tillstånd är 
inte dynamiskt laddande, det är inte en ny livsöppnande insikt utan endast 
en stillastående frid. Denna frid är somnolent, den är bedövning och dom-
ning: "Vulkanen sover. Även våra stackars nerver sover. V i är inte lyckliga, 
men vi har en tillfällig frid" (s. 247). Den illuderade livsförnyelsen blir en 
livsdämpning klädd i euforins förföriska lyster. 

Texten är djupt tvetydig. Den underminerar sin egen jubelton med en 
mörk insikt om upplevelsens euforiska karaktär av chimär. På samma sätt 
som febereuforin bottnar i ett patologiskt tillstånd i organismen, är Bengts 
epifani en skön förgiftning. Bengt återföds inte till ett sannare och visare liv. 
På den psykologiska realismens plan har han förrått sig själv, förkastat den 
uppnådda sannheten mot det egna jaget och därmed bundits än fastare till 
rundgången i sin circulus vitiosus. På den symboliska djupnivån har han 
glidit in i den yttersta självuppgivelsen. 

Inte heller på kärlekshistoriens plan är det panegyriska slutavsnittet en 
pålitlig happy end. Bengt och Gun har återfunnit varandra i en till synes 
stark och oemotståndlig kärlek: "Mycket älskar de varandra" (s. 247). Men 
påståendet att vulkanen sover — och följaktligen kan vakna när som helst 
— anger tillståndets tillfälliga karaktär. Ingenting i slutavsnittet upphäver 
den syn på den varaktiga kärlekens omöjlighet som texten tidigare 
redovisat. 

Romanens skenbara peripeti är steget fram till dödens gräns och "åter-
födelsen". Den egentliga vändpunkten är det sönderrivna avskedsbrevet, 
som inte bara formulerar romanens centrala problematik — sannhetsfrågan 
— utan också innebär en öppning till e tt annat levnadssätt. Den möjlig
heten upplöses emellertid i den med förrädisk tvetydighet skildrade 
återgången till samma livshållning som förut. Jubilateslutet är därför en anti
klimax, vilket texten på ett beslöjat sätt antyder. Genom sina knappt skönj
bara förbehåll och sina halvt dolda gensagor "dekonstruerar" texten sig 
själv: samtidigt som den framför sitt budskap upphäver den det. Den livs
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bejakande ökenblomning romanen mynnar ut i får därför karaktären av 
hägring. 

En huvudpunkt i Girards teori om det mimetiska begäret i litteraturen 
är att detta inte bara beskrivs utan också genomskådas av de verkligt stora 
författarna. Dagermans position är inte helt klar i detta avseende. I historien 
om Bengt gestaltar han ett imiterande begär, men frågan är om han också 
inser dess art. Berättaren tycks i slutkapitlet understryka autenticiteten i 
Bengts nya, "renade" känsla för Gun och i hans livsförsoning efter 
självmordsförsöket. Bengts och berättarens samfällda förkunnelse jävas 
emellertid, som vi sett, av textavsnittet som totalitet. Textens ifrågasättande 
av sin egen lyckodrömsskildring får denna att framstå som ett försök till 
magisk besvärjelse i stället för redovisning av en inre verklighet. Denna 
"djuptextens'7 desavuering av "yttextens" budskap tyder på att författaren 
— om också kanske på ett oreflekterat sätt — är medveten om det inauten-
tiska, mimetiska inslaget i Bengts begär. 

* 

I min analys av Bränt barn har jag koncentrerat mig på några prob
lemställningar som är relevanta för undersökningens syfte, de t vill säga att 
klargöra Dagermans kärlekssyn och det samband som finns mellan ångest, 
erotik, död och modersgestalt i hans texter. 

Ett indicium på att den kärleksuppfttning som romanen redovisar också 
är Dagermans egen, är hans vacklande hållning till sin huvudperson. Ibland 
distanserar han sig eftertryckligt från Bengt och intar en ironisk och rentav 
fördömande attityd, men däremellan identifierar han sig helt med honom. 
Detta är en berättarteknisk ofullkomlighet som är oavsiktlig, men den är 
givande därför att den i texten skapar öppningar och sprickor där förfat
tarens egen problematik kommer till synes. Enligt min tolkning visar Dager
man — omväxlande medvetet och omedvetet — sin egen konfliktfyllda in
ställning till kärleken. Han vill tro på den men kan inte. Konklusionen av 
det explicita resonemanget har visat sig vara kärlekens omöjlighet. I det 
visionära slutavsnittets till synes besinningsfulla kärlekslycka tycks den 
tidigare slutsatsen emellertid bli upphävd, men som vi sett, förnekar texten 
själv här sin egen kärleksvision. Som kärleksroman blir Bränt barn i sin för
föriskt känsliga och passionerade sensualitet en förälskelsens Höga visa. 
Men kärleken som djup, varaktig och vitaliserande känslobindning framstår 
som en omöjlighet. 

Det Bränt barn ytterst bearbetar är sambandet mellan modern/moders
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symbiosen och döden. Bengt som meningsbärande struktur på den person
liga problematikens nivå blir av samma art som Draga i De dömdas ö. Men 
där Dragas död kunde läsas som en följdföreteelse av symbiosbegäret — för 
att hon vill endast moderssymbiosen blir hon livsoduglig — upprättas i 
Bränt barn en klar analogi mellan moderssymbios, det vill säga föreningen 
med den symboliska modern, och döden. De är utbytbara storheter, det ena 
står för det andra. Längtan efter "moderns kropp" är dödslängtan, och att 
dö är att återförenas med modern. För Bengt innebär försjunkandet i 
"moderns" sköte, fallet ner i vällustens brunn (s. 210) samma mentala 
erfarenhet som det konkreta döendet i förblödning. När Bengts "känsla vet 
att det är sin mor han äger" faller han i "den djupaste brunn" där allt det 
negativa, aggressiva och plågsamma sköljs av honom (s. 201 f.). Han är 
barnet som återvänt till moderns famn, till ursprungsskötet, och han får 
sinnesro. Den konkreta döden ger samma befrielse och lugn: "Med en 
känsla av förvånad frid känner han hur livet rinner ur honom med varje slag 
i den sönderskurna ådern" (s. 234). Döden är att återvända till modern: 
"Att hålla på att dö är att bli som ett barn" (s. 236). 
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2 

EROTIKEN SOM OFFE RHANDLING 

Vi har nu ingående granskat två former av erotik som var och en på sitt 
sätt är manifestationer av det jag kallat drömmen om moderssymbiosen, 
Dragas fantasikärlek och Bengts symboliska incest. Ingendera av dessa 
former visar sig vara livsduglig, ingendera är på sikt vitaliserande för sub
jektet. 

Säreget för både Dragas och Bengts erotiska engagemang är en inkrökt 
självcentrering och egoism. Det finns emellertid i Dagermans texter också 
en erotik som är raka motsatsen, en erotik där subjektet är helt osjälviskt. 
Men även här — liksom i så utpräglad grad i Dragas fall — saknas den 
reciprocitet som kännetecknar erotisk kärlek, ömsesidig lust och längtan, 
givandet som tagande och tagandet som givande. Den sexuella handlingen 
blir inte en kärlekens fysiska realisering i vanlig mening utan ett instrument 
för självuppoffring av olika slag. Man kunde säga att eros förvandlas till 
agape, eller ställs i agapes tjänst. I det som jag kallar Vérotisme des coeurs1 

— den erotiska kärleken — ingår givetvis också något av agape; den när
mar sig i ideala fall hos båda parter en syntes av sensuell lidelse och andan 
i Korintierbrevets kapitel 13:4—7. Men i den erotiska variant jag nu kom
mer att undersöka, försvinner eros helt i betydelsen sinnlig lust och passion. 
Kvar är bara ett medlidande och en offervilja som övertar den fysiska 
kärlekens åtbörder. Ett givande subjekt ger sig självt som offer åt ett tagande. 

En parallellfigur till Draga i De dömdas ö är den sextonåriga Siri, 
slaktaren Westlunds dotter, i Bröllopsbesvär. D ragas erotiska historia upp
repas och varieras i gestaltningen av Siri, men Siri utvecklas till ett stadium 
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som Draga aldrig uppnår. I utgångsläget är de så lika varandra att man kan 
se dem som varianter av samma subjekt i skilda sammanhang. Estetiskt-
formellt existerar Draga i en surrealistisk kontext, och hennes far är en 
karikatyr som verkar tagen ur en samtida utländsk B-film. Sir i ingår i en 
berättelse med handfast uppländsk förankring, och hennes far är, trots vissa 
överdrivna drag, en fullt realistisk person. De formellt betingade olikheterna 
har sin motsvarighet på det psykologiska planet. Psykiskt befinner sig Draga 
i det amorfa och bottenlösa och lyckas aldrig ta sig ur det, medan Siri på 
ett helt annat sätt — trots sin romantiska kärleksdröm — har fast mark 
under fötterna. Det viktiga gemensamma draget och utgångspunkten är den 
erotiserade relationen till en död mor. Hos båda får moderslängtan en sen
suell dimension som tar sig uttryck i olika former av autoerotik. Också det 
bildspråk och den symbolik som karakteriserar de båda kvinnorna samman
faller i väsentliga drag. Den röda stjärnan, metaforen för Dragas begär, 
återkommer hos Siri. "Det finns en stjärna", och den stjärnan har hon 
"hängt under sin röda skärm, den lyser milt i rummet där hon gråtit. Den 
lyser mildast på moderns bild som hon hängt på väggen nyss" (s. 1 08). 
Stjärnan, det röda och modern är integrerade i ett lust- och längtans
komplex hos Siri liksom hos Draga. Men Draga sökte aldrig något annat 
än den röda stjärnan—modern; också när hon tydde sig till Jimmie Baaz 
var det för att han återgav henne den röda varma stjärnan. Siri däremot 
tänker sig också en annan stjärna som skall ersätta den autoerotiska 
modersstjärnan: 

Men en gång ska det finnas en annan stjärna, en gång finner den blanke nyckeln 
till sitt enda rum, hon blundar och sluter sin mun, en stor skönhet välver plötsligt 
sin smär ta över henne, hon gråter en stund igen. 2 

För Draga var det manliga principiellt motbjudande, smutsigt och 
förnedrande. Bara en döende eller död man kunde vara vacker och ren. Siri 
ställer sig avvisande till de män som hon tills vidare har konkret kännedom 
om, det vill säga fadern och hans opolerade vänner, samt tonåriga klumpiga 
pojkar. Men hon förnekar inte det manliga i sig. Tvärtom, hon drömmer om 
den som skall komma, den idealiserade mannen med ett övermänskligt 
skönt yttre och inre: 

En gång ska den komma som inte nyps och svär u tan har an dra händer. Utan 
har ett anna t språk och en skönhet öv er all t förs tånd. Och den gången ska det 
finnas andra sätt och andra rum där ingen behöver svettas, där ingen har finnar 
i pannan, där ingen lukt ar brän nvin (s. 108). 
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En dröm om renhet besläktad med Dragas och Bengts finns också hos 
Siri, en längtan bort från det vulgära, råa och låga. Den annorlunda man
nen, "den blanke", är den som skall forverkliga Siris renhetsideal och ge 
henne den väntade lyckan: 

Den andre böje r sej ner öve r ängen, hon är en äng. Hon är en stor slida, hon 
är en balja för en sabel. En gång komm er den blanke, han går lätt över ängen, 
det finns ingen rost på den klingan. Det finns ingent ing annat än stjär nan som 
lyser och den blanke som kommer, den blanka sabeln som kommer för a tt vila 
i sin balj a efter slaget. Den är rö d av blod, balja n blir fylld till brädden, det gör 
inte ont (s. 109). 

I Siris fantasi liksom i Dragas djungeldröm är den manliga penetrationen 
representerad av ett vasst vapen. För Draga var kniven som stöttes fram och 
tillbaka innanför hennes rygg ett pinoredskap, men Siri väntar med glädje 
på den blanka sabeln, som inte gör ont. Siri har en deciderat heterosexuell 
inriktning. Hennes autoerotik är bara en ersättning för "den blanke" som 
ännu inte kommit: "Hon knäböjer framför spegeln, hon böjer knä för sej 
själv, hon är den som kommer, än så länge, hon är i stället för den andre, 
den blanke. Ave Maria, min kropp" (s. 109). 

"Ave Maria" ter sig något oväntat i sammanhanget. Det är dock mer 
innebördsrikt än man kanske i första hand tänker sig. Siris exklamation av 
tillbedjan är uppenbart ett uttryck både för att hon dyrkar sin egen kropp 
och att hon ser sig själv som en ren jungfru. Men sammanställningen av 
jungfru Maria med sabeln, det vassa blanka vapnet, ger vidare associa
tioner. Det för tankarna till Bibelns gamle Simeon som förunnades se 
Jesusbarnet i templet och då profeterade för Maria: "Ja, också genom din 
själ skall ett svärd gå" (Lukas 2:35). Svärdet går genom Siris själ när hon 
märker att den som kommit inte var den väntade, utan en man som för sin 
egen förtvivlans skull gör henne illa och lämnar henne i djup ensamhet. 

I det sexuella mötet med mannen upphör slutgiltigt överensstämmelsen 
mellan Draga och Siri. Hos båda utlöser mötet frustration. Hos Draga upp
står besvikelsen därför att hon primärt är fylld av motvilja, hos Siri därför 
att hennes förväntningar är för högt ställda i förhållande till v erkligheten. 
Den avgörande skillnaden mellan dem ligger i deras sätt att hantera sin 
besvikelse; Draga blir destruktiv, hos Siri föds medkänsla. Dragas mord på 
Boy Larus är en del av hennes egen självförstörelse, Siris offrande av sig 
själv, hennes valfria förnedring, leder däremot till en djupare medmänsk
lighet och mognad. Båda kvinnorna är offer för "det manliga", men Draga 
offras mot sin vilja medan Siri offrar sig frivilligt. 
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Georges Bataille jämställer i sin bok Uérotisme sexualakten med den 
rituella offerhandlingen i tidiga kulturer. Erotiken är i Batailles existentiella 
tolkning människans "acceptans av livet intill döden — men inte till o ch 
med döden".3 Med detta menas att erotiken, i betydelsen den sexuella 
aktiviteten hos människan, har två sidor. Den är en fysisk handling sam
tidigt som den också är ett psykologiskt sökande efter existensens gränser 
och den andre, som individen normalt är utestängd ifrån. Bataille betecknar 
människan och allt levande som diskontinuitet medan döden ses som kon
tinuitet. Människan definieras således som ett diskontinuerligt väsen. Det 
signifikativa för individen är hans absoluta slutenhet i sig själv, hans abso
luta isolering. Detta diskontinuerliga väsen, den mänskliga individen, har 
på en gång ett starkt behov att förbli i diskontinuiteten, livet, och en 
nostalgisk längtan tillbaka till kontinuiteten, icke-varat i tid.4 I den 
religiösa människoofferriten ges de levande medverkande en förnimmelse av 
uppgående i den offrades kontinuitet, det vill säga hans slutgiltiga död. 
Även om denna identifikation med en ställföreträdare är endast momentan, 
är den väsentlig därför att den tillfredsställer den diskontinuerliga varelsens 
omedvetna längtan tillbaka till kontinuiteten. Offerriten är, menar Bataille, 
en överträdelsehandling genom att den symboliskt för en stund släpper in 
kontinuiteten, döden, i diskontinuiteten, livet. Döden, upplösningen tillåts 
hota ordningen som människans sociala vara och själva samhällssystemet 
bygger på. I samma mening är sexualakten en överträdelse — i äktenskapet 
liksom i offerriten en reglerad sådan — därför att kontrahenterna i den 
"öppnas för döden".5 

Det specifika för offerriten är i Batailles termer att en diskontinuerlig 
varelse bringas till våldsam utdrivning ur diskontinuiteten, livet. Detta 
förlopp har flera faser. Offret, som är passivt, blir först "mise à mort", det 
vill säga utlämnat åt döden, öppnat för döden. I detta skede har offret som 
diskontinuitet inställt sig på att dö och därvid försatt sig i en existentiell 
krissituation. Därefter följer dråpet utfört av en offerpräst, som per defini
tion är aktiv och våldsam. Dråpet är identiskt med våldets, dödens tillträde 
till den diskontinuerliga varelsen och därmed med den fundamentala över
trädelsen av det sociala förbudet mot våldet—döden. 

Den erotiska akten kan enligt Bataille jämställas med offerriten, 
betraktad, som han säger, med "den inre erfarenhetens blick".6 I sexual
akten övergår individen från det diskontinuerliga normaltillståndet av 
slutenhet och isolering till begärstillståndet som innebär att öppna sig för 
våldet, döden och den andre. Den inledande fasen kallar Bataille nu "la 
mise à nu", det vill säga avklädningen, nakengörelsen, och det leder in i 
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själva överträdelsehandlingen. I den förnimmer de älskande döden i 
samlagets våldsamma karaktär. Båda går in i en existentiell krissituation; 
individens av diskontinuiteten dikterade isolering bryts genom förlusten av 
självförnimmelsen (le s entiment de soi) och genom förnimmelsen av den 
andre (le s entiment de F autre).7 Detta överskridande av jagets och duets 
gränser innebär en partiell förlust av diskontinuiteten och ett samtidigt upp
gående i alltet, i kontinuiteten. Döden finns som en alltid närvarande möj
lighet i den erotiska akten därigenom att existensen ifrågasätts då den av 
diskontinuiteten betingade isoleringen tillfälligt upphävs. Sexualakten blir 
därmed en "acceptans av livet intill döden", en existentiell krissituation på 
lika villkor för mannen och kvinnan.8 

Så långt är Batailles teori — med de givna premisserna — generellt giltig. 
Men hans fortsatta resonemang om identiteten mellan offerriten och den 
erotiska akten skapar en rollfördelning mellan man och kvinna som inte har 
samma universella giltighet, trots den fysiologiska logi k som finns i den. 
"Offret", den passiva deltagaren i erotiken är kvinnan enligt Batailles 
analogi. Det är hon som genom avklädningen, nakengörelsen, öppnar sig 
för våldet och döden, för penetrationen som är en genomboxrning i 
bokstavlig mening. Mannen som utför våldet är "offerprästen". Denna del 
av resonemanget innebär ett byte av aspekt genom att problematiken 
placeras på ett annat plan än det ontologiska. Antagandet om den för båda 
könen gemensamma existentiella krissituationen ersätts av en syn på sexual-
akten som är betingad av kulturella, sociala eller psykologiska faktorer. I sin 
råa, bokstavliga form är denna en beskrivning av våldtäkten. Men i en mer 
subtilt psykologisk mening ger synsättet en nyckel till tolkningen av både Siri 
och Hildur i Bröllopsbesvär. 

Bildspråket kring Siris sexuella debut, både hennes eget och berättarens, 
associerar till martyrskap och offerdöd. Den manliga sexualiteten beskrivs 
som våld, som ett dödsvapen, "den blanka sabeln" som skall bada i blod 
(s. 1 09). 

Medan Siri ännu tvekar att följa Ivar och de båda dricker vatten vid 
brunnen — handlingen som symboliserar släckandet av inre eld och törst 
men också att bli delaktig av livets källflöden — upptäcker hon att han inte 
är den som skulle komma. Hon ser in i ett par ögon som inte är de rätta: 
"Nej, vill hon skrika, det är inte du" (s. 202). Men då är det redan för sent. 
Hon känner "sin vilja förtvina under hans arm", hon följer honom och "bär 
hans arm som ett kors bort mot det månbelysta Golgata" (s. 2 09 f.). Det 
som skulle bli Siris första kärleksvandring blir en via dolorosa. Men det blir 
också hennes väg till inre mognad. Draga kunde aldrig ta sig ut ur sin 
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erotiska drömvärld, hon förblev dess fånge. Siri inser på vägen till 
havreåkern drömmens karaktär av illusion, och hon förstår att det 
fullkomliga existerar bara i fantasin: "Hon bär och bär, det är inte den rätte. 
Han kommer aldrig, tänker hon, man får ta den man tycker mest synd om" 
(s. 210). 

Det är inte av lust Siri ger sig till Ivar utan som offer. Hon vill hjälpa 
honom, men det kan hon inte. Det är av ett obetvingligt behov att bestraffa 
sig själv som han tillåter sig att förföra henne. Han gör det inte ens av fysisk 
lust, och hans handling bara ökar hans skuldbörda och självhat. Siri är ett 
offer han egentligen inte vill ta emot. Men i sin masochistiska destruktivitet 
ikläder han sig offerprästens roll och utför det våld som får offerblodet att 
flyta: "Medan jorden dricker hennes blod till botten ligger hon kvar" 
(s. 212). Siri dör en symbolisk död på sitt månbelysta Golgata. Det som dör 
är den unga flickans tro på den erotiska kärleken: 

Hon är ensamm are än hon nån gång varit, havren står som en vägg mellan 
henne och den blanke. Och den blanke finns inte, har aldrig funnits, den blanke 
kommer aldrig att finnas mer (s. 212). 

Den väntade kommer aldrig. Genom den smärtsamma insikten lyfts Siri ut 
ur sin narcissistiska drömvärld, och en förmåga till självutgivande 
medkänsla börjar spira hos henne. Siri krossas inte av sin besvikelse. Hon 
växer. 

När den skarptungade och förgrämda Irma gör klart för Westlund och 
alla bröllopsgästerna att Siri och luffaren Ivar "varit i havren", blir Westlund 
skakad i både sin fadersauktoritet och sin sociala prestige: "Säg att det är 
lögn, skriker han, säg att det inte var en luffare" (s. 21 8). Men Siri svarar: 
"Det var synd om honom" (s. 218). Siris inställning är helt obegriplig för 
erotikern Westlund: "Inte går man med nån i havren för att man tycker 
synd omen." Varför går man annars, blir Siris svar. Någon av kvinnorna 
påpekar att "han är snygg den där luffarn", varpå Westlund rasande skriker: 
"Säg att det var för att han var snygg då." I den spända tystnad som följer 
väntar alla på Siris svar. " Nej", säger hon och upprepar, "jag tyckte synd 
om honom" (s. 219). Den enda som förstår Siri är Hildur. Systerligt tar hon 
hand om sin styvdotter: "Man tycker synd om, säger hon gråtfärdig, det är 
väl det enda man kan" (s. 219). 

I historien om Siri sker genom det införda offermotivet en glidning från 
eros till agape. Den erotiska handlingen förlorar sin karaktär av sensuell 
kärlek och blir en symbol för uppoffring och medlidande. Siris erfarenhet 
integreras i den offer- och förnedringsmystik som är romanens centrala om 
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också halvt dolda tema tills det kulminerar i Hildurs paradoxalt extatiska 
och till synes meningslösa självuppgivelse. 

Liksom Siri kan inte heller Hildur få det hon vill ha; också hon söker sin 
ouppnåelige vän, också hon får nöja sig med att "man tager vad man 
haver". Och den man tar och har är också för henne den som väcker 
medömkan snarare än kärlek. 

Hildur är emellertid en långt mera komplicerad gestalt än den purunga 
Siri. Hildur har samma godhet och inre styrka som Siri, men hon är inte 
som Siri fri från svek. Hildur uppvisar en kombination av de motsatta drag 
som är karakteristiska för Siri och för Svea. Hon har både Siris fallenhet för 
självförglömmande, känslig empati — kanske allra vackrast manifesterad i 
hennes relation till fadern — och Sveas nyktra förmåga att klara av sitt liv 
— och sitt väntade barn. Westlund har gjort sitt hembiträde Svea gravid, 
men när han gifter sig med Hildur försäkrar hon sig om en annan barna
fader. Westlund får i sin tur faderskapet för det barn Hildur utan någons vet
skap väntar med Martin som hon är kär i och varit hemligt förlovad med. 
Martin är fattig och saknar alla möjligheter att inom rimlig framtid försörja 
hustru och barn. "Vänta ett par år bara tills det ordnar sej med eckonomin. 
A ungen har det väl bra där han ä", hade Martin skrivit till Hildur (s. 71) . 
Men Hildur vill inte bli som Irma, den äldre systern som är ogift mor till 
Gunnar. Därför låter hon Westlund lägga klaven om hennes hals — det är 
frieriet och hennes bejakelse —, därför skriver hon efteråt i "rädsla och 
feber" det brev till Martin som är hennes brytning med honom. "Tack och 
ajö, tänkte hon och la haspen på till hjärtedörrn" (s. 71) . Men brevet med 
ringen hon skickar till Martin hemsöker henne: 

Det stod ingen avsändare bakpå men ändå kom det tillbaks. Varen da natt fram 
till lysningen och ett tag efter. I drömmen således. I drömmen satt hon vid bordet 
med en tjock hög papp er framför sej och allihop skulle hon fylla var meningen. 
Men innan hon hunnit börja kommer en spindel kilan de tvärs över bordet hän 
mot na. Det är en stor en och rädd blir hon. Hon tar lite papper för att klämma 
ihjäl en. Högen rasar och spindeln kilar in under arken a. Då slänger hon sin 
bunt övern men hör hur han är l ite längre ut. Då klämmer hon på pappret tills 
han inte mer komm er fram. Så nånstans där un der måste spindeln ligg a. Men 
var? Ett efter e tt lyfter hon bladen, till slut är hon strax i botten utan att hon 
hittat en. Och det är då det hiskliga händer. Det understa papperet lyfts av sej 
själv, si tter på spindelns rygg och spindeln växer och växer. Til l slut är han stor 
som en näve och rusar mot na. Och hon vaknar, bröstet är fullt av fasa, hon letar 
runt i sängen. Barnet är det enda hon hittar. 

Drömboken har hon läst rät t igenom men inget hittat om det. Så nu vakar 
hon hellre. En gång går väl allting över (s . 72 f.). 
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Bröllopsdagens morgon finner Gunnar ett hjärta inristat på stallslider-
väggen och visar det för Hildur: "Ett nytt hjärta på väggen! Ett hjärta gjort 
i natt! Hennes eget blir stelt och sväller, sp indelskräcken slår ut i bröstet" 
(s. 75). Hildur förstår att Martin finns i närheten, och hon söker honom 
bland de tre luffarna som härbärgerats i ladan under bröllopsdygnet. Men 
det är inte förrän på natten som hon möter Martin, och då har han knackat 
tre gånger på brudens fönster. Tretalet är ominöst i svekets sammanhang — 
innan hanen galit skall du tre gånger ha förnekat mig var Jesu ord till Petrus 
den sista natten. När gryningen kommer är Martin förnekad och död. 
Redan första gången Martin knackar anar Hildur intuitivt att det är han, 
och hon skriker fast hon ingenting sett utom spåren i det daggvåta gräset. 
Den sista knackningen hörs när bröllopsfesten är långt framskriden på 
natten. 

Sen blir Hild ur vita st av de vita, det knackar ju på föns tret åte r, [ ...] hårdare 
än gången förr, hårdare än i mor se. Och ångesten skakar sin mörka krona inom 
na, hon letar efter vännen si n, inte finns h an här. Då tager hon vad hon hav er, 
tar de ögon hon möter, Irmas hätsk a tar hon och Sveas ondskefulla; [ ...]. 

— Ska vi inte far a hem nu Hilmer, viskar hon till mannen, ögona förföljer 
henne ända längst dit ner där alla måste vara ensamm a (s. 139). 

Hildur hade fruktat men också innerst hoppats att Martin skulle komma för 
att vinna henne tillbaka. Det är ju honom hon tycker om och ville ha; 
Westlund som hon tagit för att bli försörjd väcker aversion hos henne. Men 
när Martin kommer är det för sent: "Om du skulle ha kommit skulle du 
ha kommit förr. Jag är gift nu. Heter Westlund i efternamn" (s. 20 7). Hon 
avvisar hårt och obönhörligt Martins närmanden. Paradoxen hos Hildur är 
att hon håller stånd mot Martin när de till s lut möts i sensommarnattens 
mörker, men hon öppnar sin bädd för den druckne Simon i gryningen när 
alla andra somnat och Martin dött för egen hand. Martin kom, men inte 
för Hildurs skull utan för en triumfs skull. Han ville hämnas genom att "fira 
en bröllopsnatt med Westlunds fin" (s. 208). Det är så Hildur uppfattar 
Martins desperata lust. "Du! Jag vill ha dej. Jag vill ha dej nu. Nu innan 
han —", säger Martin (s. 208). De orden gör Hildur iskall. Hon slår honom 
så hårt hon kan med grimman över ansiktet och fylld av förakt ser hon 
honom krypa mot henne. Hon hör honom kvidande tala om hur han lidit, 
hur han vandrat hela veckan från Västmanland till Uppland sedan han fått 
veta att hon skulle gifta sig. Men Hildur låter sig inte bevekas, hon "viskar 
skrikande" att han skall ge sig i väg, annars ropar hon på sin man. Det är 
då Martin hotar att krossa sig framför hennes fötter, och det är då Hildur 
förstår att han verkligen ämnar ta sitt liv: 
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Hon ser pån, vet redan vad som ska hända. Men det får henne bara att hata 
mera, hon fyller lun gorna med hatets luft. 

— Hilmer, skriker hon allt hon förmå r. Hilmer! Hilme r! (s. 209). 

Hildurs uppfattning av Martins beteende som ett försök till en triumfatorisk 
hämnd kan ses som uttryck för en försvarsmekanism hos henne själv. 
Oberoende av vilka motiv Martin har är hon tvungen att tolka hans avsikter 
som hon gör, för att inför sig själv kunna urskulda sin hjärtlöshet mot 
honom. 

Försöker man tolka Hildur psykologiskt, kan man finna orsaker till hen
nes hårdhet. En är kravet att vara "anständig", lojal mot den nyblivne 
maken — och det är vad hon själv åberopar. En annan är det djupare och 
personligt rotade behovet att inte låta kärleken till Martin blossa upp på nytt 
när hon nu gjort sitt val och lagt "haspen på till hjärtedörrn" (s. 71). Martin 
är en lockelse och ett hot. Därför måste hon värja sig. Men den egentliga 
orsaken till hennes hårdhet, det som väcker "spindelskräcken" på nytt, är 
medvetenheten om att hon svikit Martin — och sig själv. Hennes obarmhär
tighet är ett slags förtvivlan som blir vrede och hat när hon tror att hennes 
svek möts av hans. Då sviker hon honom för andra gången. 

Om Hildur — som texten säger — vet vad som skall hända, blir hon 
medskyldig till hans död. Genom sin vägran att gå honom till möte gör hon 
honom till et t konkret dödsoffer. Hade hon haft medkänsla med Martin i 
isstacken hade det — kanske — kunnat rädda honom. Hon slog honom 
i ansiktet med grimman och han hängde sig i den. Simon behöver ingen 
räddning, men åt honom ger hon sig med öppna ögon. Han blir den som 
får "fira en bröllopsnatt med Westlunds fru" (s. 208). 

Det är Westlund Hildur väntar sig när hon med slutna ögon och motvilja 
i sinnet hör stegen komma in i rummet och kläderna falla i golvet. Hon 
tänker där hon ligger och blundar hårt i sängen att bara hon inte ser på 
honom kan hon klara av att låta honom få vad han vill h a: 

Jag ska inte se pån, tänkte hon, hon vände sej möten. Hon såg i alla fal l. 
Hon såg men hon slog inte Simon i a nsiktet, hon smekten. Hon lyfte s ej fram 

möten, hon hatade det, hon gjord e det i alla fall. Hon gjord e det med en sorts 
glädje (s. 232 ). 

Hildurs erotiska handling med Simon ter sig som det absolut meningslösa 
offret. Det hade funnits anledning att "tycka synd om" Martin och prisge 
anständigheten för hans skull. På Simon är offret bortkastat, han firar tvärt
om en verklig triumf över sin konkurrent — som han redan bragt på 
ekonomiskt fall — genom att också besegra honom i brudsängen. Varför 
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låter Hildur det ske? Varför plötsligt denna fullständiga brist på medmänsk
ligt ansvar och solidaritet hos henne. Den varma levande Hildur med sin 
mjuka förståelse för andra förvandlas i obarmhärtigheten mot Martin och 
bejakelsen av Simon till e n monstruöst känslokall kvinna. 

Man kan emellertid läsa in ett psykologiskt motiv hos Hildur också här. 
Den erotiska akten med Simon kan ses som en självbestraffhing. Martin var 
död och Hildur visste varför. Man kan tänka sig att Simon blir på en gång 
ställföreträdare för Martin och instrument för den penitens hon ålägger sig. 
Simon är hennes möjlighet till totalt svek och total förnedring, och hon går 
medvetet och villigt in i denna yttersta självfördömelse. Som erotiskt offer 
för Simon öppnar hon sig självmant för döden och tar därmed symboliskt 
del i Martins död. Genom handlingens karaktär av på en gång självbestraff
ning och källa till självhat intar Hildur den position Ivar har visavi Siri. 
Samtidigt är hon också liksom Siri — i Batailles mening — offret som ut
sätts för våldet och döden. 

Jag har tolkat Hildurs offerhandling som ett försök att "öppna sig för 
döden" i Batailles mening och därigenom sona sveket mot Martin. Men 
detta förutsätter att Hildur är medveten om sitt svek mot Martin och sig 
själv. Texten ger ingen entydig klarhet på den punkten, sveket är aldrig 
erkänt av Hildur. Men dess följder verkar i hennes omedvetna som ångest 
— spindelskräcken —, som det sanslösa hatet mot Martin och till slut som 
nödvändigheten att sätta allt på ett kort, att störta sig i självförnedring. 
Hildur känner en tvingande lust att sjunka så djupt det går för att nere i 
det yttersta mörkret kanske finna det ljus "som ljuset självt förmenar" 
henne, det ljus som slocknat i hennes liv, i hennes själ, genom sveken hon 
begått utan att själv inse det (s. 234). När hon självvalt går in i förnedringen 
och tar offrets roll i den erotiska akten med Simon är hon bortom ont och 
gott, bortom rationella och moraliska bevekelsegrunder. Hon är desperat 
utan att veta varför. Hon söker undret. Hennes offer är inte avsett att gagna 
någon — så som Siris var — det blir ett självändamål, ett sätt att nå en 
paradoxal frid, att finna "frälsning". Till detta återkommer jag i framställ
ningens sista avsnitt. 

Skildringarna av Siri och Hildur ger även de en bild av erotiken som en 
förvrängning av det den kunde vara. I Bröllopsbesvär liksom i de tidigare 
romanerna framstår den erotiska kärleken som orealiserbar. Den 
genomgående hopplösheten i de dagermanska texternas kärlekssyn har 
sannolikt varit en bidragande orsak till forskningens antagande om skräck 
och äckel inför sexualiteten hos författaren själv. Denna fråga vill jag belysa 
i följande kapitel. 
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3 

MYTEN OM S EXUALSKRÄCKEN 

Alltsedan Artur Lundkvists utfall i pessimismdebatten 1946 mot de unga 
40-talisternas allmänna sexualfientlighet,1 har Stig Dagermans inställning 
till erotiken ansetts vara präglad av skräck och äckel.2 Det finns onekligen 
mycket av explicit sexualäckel i Dagermans texter, och det finns på sym
bolplanet inslag av ångestbetonad vämjelse som kan tolkas som uttryck för 
aversion mot det sexuella. Men att för den skull, som vissa forskare gjort, 
dra slutsatsen att sexualskräcken var Dagermans eget personliga problem, 
måste anses förhastat.3 I Dagermans produktion finner man åtskilliga 
skildringar av rå och brutal erotik. Man kan tänka på våldtäkten i Ormen, 
Bills hantering av flickor i samma roman och Boy Larus i De dömdas ö, för 
att inte nämna den allmänna sjaskighet och förtvivlade förnedring som 
huvudsakligast kännetecknar den sexuella sfären i Bröllopsbesvär. Allt detta 
är emellertid realistiska skildringar. Det är 7 Verklighetsreportage7 återgiv
ningar i fiktionens form av sådant som Dagerman både hört berättas om 
i drängstuga, i kasern och på skärgårdsbåtar och själv iakttagit — inte minst 
tvingats iaktta. 

Under uppväxtåren i Älvkarleby kunde Stig Dagerman inte undgå att 
bevittna åtskilliga utslag av vulgär erotik som kanske kitdade hans pre-
pubertala nyfikenhet men framförallt väckte motvilja. Anita Björk har åter-
gett hans upplevelser av allmogekalas i Älvkarleby på ungefär följande sätt: 
Först lagar kvinnorna en lunch som äts med många supar till. Så har de 
att ta itu med en väldig disk, och fem minuter efter det att den är klar får 
de börja laga middag. Vid middagen blir männen berusade, och sen ham-
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nar folk i säng hur som helst med varandra: "I fyllan och villan spelar det 
ingen roll om man lägger sig med Kalle eller Ville eller L asse." Detta vilda 
liv skapade aversion hos Stig. Det gav honom skräckupplevelser. Han 
hatade vulgaritet typ Alvkarlebyfester, arbetarsuperier och "slarviga 
knull".4 Att äcklet finns med när han omformar verklighetsmaterialet till 
konst är helt naturligt. Vad man kan få veta om Stig Dagerman själv av 
detta, är inte att han lider av sexualskräck, men att han tar avstånd från 
sexualiteten i dess råa och vulgära former. 

Mer komplicerad är frågan om det äckel och den rädsla för sexualiteten 
som man tyckt sig kunna utläsa på symbolplanet. Ar till e xempel Dragas 
motvilja mot manlig sexualitet en inverterad "bekännelse"? Gömmer förfat
taren sig bakom hennes identitet för att kunna ge utlopp åt sin egen avsky 
för den smutsiga sexualiteten? Om vi försöker besvara detta bör vi minnas 
två saker. För det första, Draga är ingalunda sexualfientlig, hon är tvärtom 
mycket sensuell med stor förmåga att uppleva erotiska sensationer. För det 
andra, det är endast sexualiteten i manlig form hon har avsmak för — och 
just det har sannolikt en avgörande innebörd på den latenta meningsnivån, 
i "subtexten". 

Jag anser det riktigt att man i Dagermans texter kan se en inställning till 
erotiken som inte är alldeles oproblematisk.Men den finns inte i den 
utsträckning — och framför allt inte med den signifikans — som en viss 
forskningsinriktning gör gällande. Vad man hävdar är att Dagermans 
livsproblematik var en oförmåga att integrera driften i den egna per
sonligheten och att upphovet till hans livsångest därför var sexualskräck.5 

Den hypotesen motsägs emellertid av Dagermans egna texter: den "smut
siga" erotiken uppvägs av den "vackra", och all ångest är inte sexualångest 
— även om någonting som man kan ge den benämningen också finns.6 

Den biografiska slutsatsen — skenbarligen utläst ur texterna — om sex-
ualskräcken som Dagermans personliga problem falsifieras också av empi
rin. Det fanns ingenting av äckel och hämningar inför det kroppsliga i 
Dagermans erotiska umgänge med kvinnor.7 Dagermans djupaste per
sonliga problematik gällde inte sexualiteten. Inte kärlekens fysiska utan dess 
psykiska, mentala förverkligande var hans problem. 

Det sexualäckel man kan utläsa ur Dagermans diktning — och då avser 
jag symbolnivån — är inte relevant för hans eget förhållande till k vinnor. 
Det är inte primärt. Däremot har det, menar jag, en indirekt, sekundär 
personlig förankring. Min hypotes är att äcklet — förutom den allmänna 
redan analyserade aversionen mot vulgärsex — hänför sig till en bestämd 
dimension av den sexuella sfären, och därifrån får det i det konstnärliga 
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skapandet en spridning även i andra dimensioner. Detta gäller för det 
personligt-psykologiska planet. På en allmängiltig existentiell nivå har sex
ualiteten — också hos Dagerman — en viss ångestladdning i det att den 
förbinds med döden. Detta skall jag å terkomma till. 

Ett signifikativt drag i Dagermans författarskap är att vissa motiv och 
gestalter envist återkommer. De har ofta sitt ursprung i en barndomsupp
levelse som satt djupa spår i det känsliga och fantasifulla sinnet. Ett sådant 
motiv — i detta fall konkret och avgränsat — är fönsterknackningen. Den 
förekommer som suggestivt moment både i Bröllopsbesvär och i pjäsen Den 
yttersta dagen} I romanen utgör fönsterknackningen upptakt till den 
övergivne fästmannens tragedi. I Den yttersta dagen är den mindre omvärvd 
av dramatik, men också där förebådar den död innan dygnet är till ända. 
Ett annat motiv som är gemensamt för Bröllopsbesvär och Den yttersta 
dagen, och dessutom för novellen "Snöblandat regn", är den förgrämda 
äldre dottern i gården som är ogift mor — i pjäsen med skuldkänslor för 
änglamakeri. Farmodern, Dagermans ställföreträdande mor under de tidiga 
åren, återkommer i varierande inkarnationer, alltid lika ömsint och in-
levelsefullt gestaltad. Hon finns i Bröllopsbesvär (Hilma), i Den yttersta 
dagen (Märta) och i den novell om diktandets och levandets förutsättningar 
som har titeln "I farmors hus". 

Barndomsupplevelser blir hos Dagerman efterhängsna motiv, än med 
central och än med perifer ställning, antingen klart självbiografiska eller 
nödtorftigt maskerade. Men det är anmärkningsvärt att de stora traumatiska 
upplevelserna i barndom och adolescens, den tidiga modersförlusten och 
det meningslösa vansinnesdråpet på farfadern aldrig direkt bearbetas i 
konstnärlig form.9 De finns emellertid likafullt närvarande i texterna som 
det icke helt utsagda, det symboliskt förklädda. 

Ett distinkt motiv som dyker upp repetitivt är den homosexuella för
förelsen. Det möter i två romaner, Ormen och De dömdas ö, samt i ett 
endast delvis tryckt filmmanus. Kärnan i detta motiv är att en homosexuell 
sjöman riktar sin sexuella aktivitet mot en ung pojke. 

I Ormen behandlas motivet i avsnittet 'Tygdockan '. Sören son, en äldre 
värnpliktig på permission, blir vittne till at t en sjöman som är en gammal 
bekant till honom men som han absolut inte vill konfronteras med, lockar 
en liten pojke ombord på en båt förtöjd utanför Grand hotell. Sörenson vet 
att han borde ingripa för att rädda pojken, men han tvingar sig att låta bli 
för att inte själv råka i svårigheter. Sörenson träffar emellertid den gamla 
kvinna som gett sig ut för att söka pojken. Hon är pojkens farmor, och han 
bor hos henne. Farmodern vill ha Sörensons sällskap tills pojken återvänder, 
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men när den gamla slumrat till går han ut driven av sin oro. I porten möter 
han pojken och vill h jälpa honom in — inte minst för att lindra sin egen 
skuldkänsla över sveket mot honom: 

Medan han stod och funderade märkte han plötsligt hur den magra pojkkroppen 
slappnade och hängde öve r hans arm. Sedan krökte s den som en muskel och 
huvudet föll som avbrutet. Han började krä kas i farstun över Sörens ons arm. 
Sörenson höll en hand under hans haka och kände hur våldsam eruptionen inom 
honom var. T ill slut vände han honom försiktigt på rygg när det började gå över 
och det var då som han för and ra gången mötte pojken s ögon. Och eftersom 
trappljuset fortfarande brann kunde han ju inte undgå att se i hans ögon va rför 
han hade kräkts. Det var inte av vin eller fet mat. Det var i äcklet över den 
vidriga vuxna världen, över lömskhete n i alla handl ingar och fegheten, d.v.s. 
fruktan för att v ara rädd. Han hade kräkts åt Söre nson som hade trott att det 
går an att smita från ångesten för allt som händer andra som från en 
krognota.10 

Läsaren får ingen inblick i pojkens inre, men hans vämjelse inför det 
homosexuella övergreppet visas som en projektion av Sörensons 
skuldkänsla. Sörensons starka reaktion på sitt eget förräderi är ett indirekt 
mått på det trauma som tillfogats pojken ombord på båten. 

I De dömdas ö gestaltas motivet från den förfördes synvinkel. Den bisex
uelle kapten Wilson berättar i en tillbakablick om sitt liv och sin inre 
ensamhet för en sovande gatflicka som han inte velat ligga med men ha som 
lyssnerska: 

Det händer ju en gång att den m edelålders eldaren på den lill a kustbåt dit han 
som skolpojke en gång har flytt som jungman för att bli ännu mera ensam bjuder 
in honom i den lilla elda rskansen och för för honom eft er att ha äcklat honom 
med kvinnornas lukter och sjukdomar o ch fått honom att dricka några glas 
whisky, det som händer är så förvånande att han inte hinner göra motstånd, det 
är så fö rfärligt nytt, det är som om ett förut okänt djur plötsligt uppenbarat sej 
för honom och gjort honom lam av förvåning och rädsla, men sedan känner han 
sej så smu tsig att han vil l hoppa överbord och drunkn a för att ändig en bli ren 
när han i mörkret går tillbak a över däcket och ner i skansen.11 

I Ernst Wilsons berättelse skildras inifrån den upplevelse som i Ormen iakt
tas endast utifrån, ur Sörensons perspektiv; konturerna fylls ut med inne
håll. Det som hände Tygdockan-pojken och det som hände skolpojken Ernst 
Wilson blir en och samma traumatiserande erfarenhet. 

Aren 1938—40 var Stig Dagerman under sommarloven tidningsförsäl
jare på Vaxholmsbolagets båtar. Om detta har Dagerman själv berättat 
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biand annat i två prosastycken, "Avsked till havet" (1942) och "När jag var 
båtbud" (1952).12 Desa sjösomrar gav stoff till novellen "Bon soir". Den 
15-årige Sune i novellen står på gränsen till vuxenlivet, fylld av nyfikenhet, 
önskan att träda in i det och rädsla för att göra det. Han svärmar för den 
vackra vuxna Barbro, som ger honom hans första kyss. Men när hon visar 
ansatser att förföra honom drar han sig skyggt och räddhågat undan. Han 
vill men vågar ändå inte. Han "känner sej som en sträng, en ännu ospelad 
sträng som är rädd för att gå av när någon börjar knäppa på den eller en 
dynamo som snurrar och snurrar utan att det blir något mer av det".13 

Men när Barbro inleder ett förhållande med Paul, besättningsmannen som 
är osams med sin fru, gör det "ont" i Sune. Barbro är förlorad för honom, 
och därför betraktar han henne också som förtappad. 

Innan han somnar på kvällarna har han fantasier om hur han skulle över
raska Barbro och Paul med en isbill, stå hotande och svänga den ovanför 
"deras svettiga oanständiga smutsiga kroppar för att visa att han har för
mågan om också inte viljan".14 Sunes svartsjuka gör Barbro "smutsig". 
Det blir Greta, hon som säger bon soir och har tänder som svettande 
cement, som Sune till sist går med på att låta sig förföras av. Det har funnits 
en momentan känsla av ett slags förlorarnas gemenskap mellan Sune och 
henne, men det är inte av ömhet eller lust han lovar komma till henne på 
natten. Nu vill han helt enkelt utföra sitt mandomsprov. Han ser fram emot 
att följande morgon lika obesvärat som alla de andra kunna säga "det spelar 
ju ingen roll hur hon ser ut, det är bara det där som spelar nån roll".15 

Men innan kvällen kommer har sedlighetspolisen varit ombord och fört bort 
Greta. Det är då Sune kräks på toaletten: "Kan det bli hur smutsigt som 
helst det här, tänker han och spolar."16 

I "Bon soir" uttrycks på ett sensitivt sätt en pubertetspojkes omogna 
inställning till kvinnan och erotiken. Den blir synlig även i den stereotypa 
uppspjälkningen av kvinnan i madonna och sköka. Barbro är den vackra 
och rena som älskas på höviskt avstånd. Hon blir emellertid en fallen ängel 
och "livet är så orättvist".17 Den vinddrivna Greta är bara ett sexualobjekt 
utan egenvärde, ett instrument för olika slag av behovstillfredsställelse. 

Hos Sune finns en längtan, en pockande drift men också en naturlig 
skygghet och osäkerhet inför den sexuella debuten. Hans hat mot den egna 
"vita kroppens ondska" uttrycker denna pubertala ambivalens. Med den 
strängt fördömande inställning till onani som var allmän ännu under Dager
mans uppväxttid blir den typen av självförebråelser nästan ofrånkomliga. 

Sexualskräck i kvalificerad mening är inget framträdande drag hos den 
15-årige Sune. Däremot poängteras den blandning av lockelse, skygghet och 
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svartsjukt självhävdelsebehov som är kännetecknande för åldern. Som slut
vinjett för novellen står en äckeleruption som därför ter sig nästan över
raskande i sin intensitet. I fiktionen är Sunes kräkning knuten till chocken 
över att Greta var smittad med könssjukdom, och hans reaktion kan i sig 
vara nog så befogad. Det intressanta är emellertid att vämjelseutbrottet får 
avsluta novellen och därmed blir starkt accentuerat. Berättartekniskt är 
detta naturligtvis effektfullt, och eruptionen kan ses som en förtätad bild av 
den desillusion inträdet i vuxenlivet för med sig. Men som metafor för 
missräkning och besvikelse blir den dock för överdriven. Det finns sannolikt 
en dold innebörd i att avslutningen på den komprimerade berättelsen om 
Dagermans tre sjösomrar är denna vomering av äckel över sexualitetens 
smutsighet, ett äckel som texten inte fullt motiverar. Det förefaller tvärtom 
som om vämjelsens egentliga orsak genomgått någon transformation. 

Förmodligen på uppmaning av Alf Sjöbeig gjorde Stig Dagerman ett 
filmmanus av novellen "Bon soir".18 Filmmanuset har titeln Sommarens 
skepp, och persongalleriet är något utökat jämfört med "Bon soir". 
Huvudpersonen själv i novellen, Sune 15 år, heter nu Bengt och är ett år 
äldre. Den vackra båtservitrisen Barbro heter Beth, och den förbisedda fula 
flickan heter Gerd. Matrosen Paul har ersatts av Nisse och en jungman, 
Stumpen, har tillkommit. 

Bengt svärmar för två flickor, Beth på båten och den ouppnåeliga kon
sulsdottern i land. Men han har ingen framgång hos någondera. Däremot 
låter han sig förföras av den ensamma ömhetshungrande Gerd och fanti
serar under kärleksakten att hon är Beth. 

I "Bon soir" var båtens eldare inte namngiven, men i Sommarens skepp 
heter han Martin. Den starkaste spänningen finns inte i någon av de hittills 
nämnda relationerna, utan mellan Martin och Bengt. Martin är den trotsige, 
normbrytande arbetaren som drömmer om att göra myteri och också lyckas 
iscensätta ett klumpigt försök. Han är ett slags karikatyr av en anarkist. 
Mellan Martin och Bengt uppstår en laddad atmosfär. Deras första möte på 
tumanhand skildras så här: 

Men bakom honom har Martin kommit upp ur maskinrummet. Han står orörlig 
i uppgången och ser på pojken som långsamt blir medveten om att någon iakttar 
honom. När han vänd er sig om blir ha n först skrämd av det hotan de i Mart ins 
plötsliga uppdykande. Av det sätt på vilket Martin står där tyst och ser på honom 
anar han instinktivt en fara, men han förstår ännu inte innebörden av den. När 
Martin vinka r honom till sig kan han emellertid inte låta bli att närma sig 
honom, och rädd och samtid igt nyfiken följer han honom ner för lejdaren ner i 
maskinrummet.19 
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Martin vill lära Bengt hur man skyfflar in kol i fyren. Men Bengt är förvirrad 
och Martin säger med en märkvärdig ton i rösten: var inte rädd. Han kom
mer allt närmare och Bengt ryggar tillbaka inför det egendomliga leendet 
i Martins ansikte. Martin upprepar sitt var inte rädd och fortsätter att le 
medan han kommer närmare. Men Bengt är rädd. Han slänger skyffeln och 
rusar besinningslöst därifrån. Martin förföljer honom inte, ropar bara på 
honom. 

Martin gör förnyade närmanden, men Bengt avvisar honom. I slutet av 
sommaren, när Bengt befinner sig i ett tillstånd av psykisk upprivenhet, gör 
Martin sitt sista försök att förföra honom. Kvällarna är mörka. Bengt har 
stått till rors och blivit skräckslagen intill bristningsgränsen för att han tror 
sig ha rammat en segelbåt, men han vågar inte tala om det för någon. För 
sin ängslans skull kan han emellertid inte sova, och han går ut och strövar 
på mellandäck för att möjligen få sällskap. Men alla sover utom Martin som 
står i eldarskansen och tvättar av sig sotet. Han får syn på Bengt och ber 
honom komma ner. Martin bjuder på brännvin. De spelar kort och Bengt 
gör allt för att glömma sin gastkramande farhåga över segelbåten. Men det 
lyckas inte, och till slut rinner alltsammans ur honom: 

— Hur är det att döda en människa frågar han. Då tvin gar Martin ur honom 
hela sanningen. Och med lena ord och röre lser lovar han att ingent ing säga åt 
någon om Bengt bara är snäl l mot honom. 

— Och vad är det att var a snäll, undr ar Beng t. 
— Det är att göra som jag vil l. 

Men Beng t vill inte. Han slår Ma rtin i ansiktet oc h flyr [. . .]20 

I det självbiografiska manuset Sommarens skepp möter läsaren den 
homosexuelle sjömannen-eldaren i helfigur, men det sexuella övergreppet 
görs inte här. Det har skildrats utifrån i "Tygdockan" i Ormen och inifrån 
i Ernst Wilsons historia i De dömdas ö. Den stora vämjelsen är gemensam 
för alla båtberättelserna, och Sunes kräkning i "Bon soir" är analog med 
Tygdockan-pojkens. Lägger man de fyra versionerna av båtupplevelser över 
varandra framstår en berättelse om en djupt skakande erfarenhet, som rent 
hypotetiskt kan vara författarens egen. Aven om antagandet inte har kunnat 
bekräftas eller falsifieras har det ett starkt stöd i de inomtextliga kriterier jag 
lagt fram. Det stöds också av Dagermans konstnärliga metod, som i hög 
grad går ut på att använda privat själsinnehåll, men i en undanglidande och 
beslöjad form.21 De dokumentära texter och de konstnärliga skildringar 
som behandlar Dagermans båtsomrar skapar tillsammantagna i enlighet 
med Lejeunes teori det självbiografiska rum där den intima sanningen om 
författaren kan stå att finna.22 
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Om min hypotes är riktig, skapar den ett meningssammanhang även 
kring Dragas äckel och avsky för den manliga sexualiteten i De dömdas ö. 
Vad vi får tänka oss är att Dagerman i Dragas reaktioner på Boy Larus, och 
alla andra former av maskulin erotik hon möter, lägger in en erfarenhet av 
påtvingad manlig sexualitet riktad mot en annan man. Därav det extrema 
äcklet.23 

Men frågan om den dagermanska sexualskräcken är inte helt uttömd 
med detta. Dagerman var en sammanatt personlighet, och jag menar det 
vara befogat att också konstatera en skräck kopplad till sexualiteten som 
sådan — sexualitet i sin "ideala" form — hos honom. Men då måste på
ståendet problematiseras. Den fruktan jag avser har ingenting gemensamt 
med banal vämjelse och rädsla inför kroppslighet, den bottnar inte i en 
personligt-psykologisk problematik utan den är av existentiell art. Det gäller 
den fruktan som har den dubbla innebörden skräck och vördnad. Sexuali
teten är då inte i sig något lågt och smutsigt, men den uppfattas som det 
existentiella kristillstånd Bataille talar om, som ett accepterande av livet 
intill döden. Genom gränsöverskridningen av det egna jaget, upplösningen 
av gränsen mellan självet och den andre, blir den erotiska akten en momen
tan beröring med icke-varat. Också Robert Jay Lifton noterar den 
transcenderande innebörden i sexualakten och den fruktan som den väcker: 

Awe and dread on the part of both sexes has to do with the special psychic invest
ment that we human beings, death-aware creatures that we are, make in the s ex 
act. [...] Our capacity for symbo lizing and feeling in the sex act dimensions 
beyond our finiteness is inseparable from our fearful awareness of death, separa
tion, disintegr ation.24 

Sexuell transcendens och dödsmedvetande ingår, framhåller Lifton, i den 
dialektik som den mänskliga evolutionen lämnat i arv, en dialektik som för 
alltid olöst utgör själva kärnan i mänsklig energi.25 

Batailles och Liftons resonemang kunde tjäna som direkta kommentarer 
till Stig Dagerman. Jag vill a nföra ett citat där Dagerman i komprimerad 
form ger sin syn på kärleksakten som en existentiell krissituation: 

Varje vuxe n människa anar att kärl eken är en förberedelse til l döden. Ögonen 
är upps pärrade, inte av lust som den oskyldige tro r utan av fruktan.26 

Dagermans mångomtalade sexualskräck, hans kluvenhet inför det sexu
ella — blandningen av "äckel och fascination" i Thompsons formulering27 

— är inte vad den ser ut att vara. Det är ytterst inte fråga om skräck inför 
sexualiteten som kroppslighet utan för det den representerar: kaos, upplös
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ning, död. Men sexualiteten som symbolisk dödsnärhet och gränsöverskrid-
ning gör den inte bara ångesdaddad utan ger den också dess djupa fascina
tion. Människan som älskar, säger Dagerman i ett prosapoem, "anar att 
kärleken är dödens syster. Men det hindrar henne aldrig från att fången i 
sin bana bryta sig in i grannens cell, jublande: Jag är fri."28 
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4 

DEN OM ÖJLIGA KÄ RLEKEN 

Det var, menar jag, inte kärlekens fysiska sida, sexualiteten som sådan, som 
var problematisk för Stig Dagerman. Däremot rör hans texter vid problem 
kring erotikens mentala dimension, förmågan till en tillitsfull, varaktig 
känsla. 

I Dagermans texter tar sig de diktade personernas bristande tillit ofta ut
tryck i våldsam svartsjuka. Svartsjuka i extrem form, sådan den gestaltas 
framförallt i Bränt barn, kan ses som en manifestation av det slags 
jagsvaghet som kallas narcissism. Kännetecknande för den narcissistiska 
personlighetstypen är enligt Johan Cullberg en stark självcentrering och en 
hög uppfattning om det egna värdet; självbilden är "grandios". Den starka 
sälvuppskattningen är emellertid på ett motsägelsefullt sätt kombinerad 
med en "djup längtan efter beundran och bekräftelse från andra".1 Både 
det grandiosa — övermänniskoattityden — och det starka behovet av 
erkännande och bekräftelse finns hos Bengt i Bränt barn. 

Specifikt för de människor som har den narcissistiska läggningen är 
vidare en oförmåga att uppleva djupa känslor av soig och depression: 

Ytligt kan de te sig deprimerade, t. ex. om de överges. Det kara ktäristiska är 
dock att dessa känslor mera består av aggressiva tankar och fantasier om hämnd 
än av förlust- och sorgupplevelser (s. 141). 

Som vi sett ger de återkommande föreställningarna om öveigivenhet hos 
Bengt i Bränt barn upphov till svartsjukereaktioner som i sin tur utlöser en 
självmordsimpuls. Denna impuls är förbunden med aggressivitet; själv-
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destruktionens syfte är hämnd. I dessa situationer blir Bengts beteende 
nästan en illustration till beskrivningen av den narcissistiska personen såsom 
"på djupet ett hungrigt och rasande barn" (s. 141). Bengts hämndreak
tioner, som blir existentiella katastrofsituationer, omväxlar emellertid med 
tillstånd av känslotorka och ligiltighet, ett slags inre tomhet: 

Känner man mycket djupt efter märker man att lodet a ldrig når botten. Då blir 
man rädd för d jupet inom sig. Men riktigt rädd blir man för st när man förs tår 
att ett annat namn för djup är tomhet (SS 5, s. 207). 

Upplevelsen av inre tomhet är även den kännetecknande för narcissismen 
(Cullberg s. 142). Cullberg talar också om ensamhet och rentav livshat som 
säregna för den narcissistiska personligheten (s. 262). Även dessa drag 
präglar de diktade figurerna Draga i De dömdas ö och Bengt i Bränt barn. 
Ett annat narcissistiskt kännetecken är "oförmågan att vara beroende", det 
vill säga känslomässigt fäst vid en annan människa (s. 141). Också detta är 
framträdande hos både Draga och Bengt. 

I synnerhet Bengt ter sig därför som en nyanserad och ganska fullständig 
gestaltning av en narcissistisk personlighet. Hur mycket av Dagerman själv 
det finns i hans skapelse Bengt — i form av medveten självsyn och av 
omedvetet inlagda egna personlighetsdrag — kan naturligtvis inte 
otvetydigt fastställas. Dagerman har emellertid, som jag försökt visa, lagt in 
sin egen kärlekssyn i romanen om Bengt, och den uppvisar narcissismens 
karakteristikum. Så är fallet också med uttalanden Dagerman gör i eget 
namn. 

I Stig Dagerman, diktaren och människan, en text från 1950, som 
trycktes första gången i Lagercrantz' biografi, säger Dagerman om sig själv 
(som han omtalar i tredje person): 

Ett förvridet kärleksliv i barn domen och ungdomen gör visserligen förälskelsen, 
svärmeriet, till en så gott som oundgänglig stimulans för honom, men ett ensidigt 
uppgående i en förbindelse är livsfarligt för honom, då det rubbar hans nödvän
diga balans och driver honom in i förtviv lan och dödstankar.2 

Denna självbekännelse, som visserligen har ett delvis ironiskt tonfall, men 
som ändå tycks röra vid väsentligheter, är bara en annan formulering av den 
syn på kärleken som Bränt barn uttrycker. 

Olof Lagercrantz publicerar i sin biografi ett aldrig avsänt brev till Anita 
Björk som hittades i en stuga på Dalarö där Dagerman bott några veckor 
våren 1951. Jag citerar brevet efter Lagercrantz: 
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Det är fruktansvärt att plötsligt känna att inne i en är ba ra ett hål av smuts och 
förruttnelser. Jag begär inte att du skall först å mig, ännu mindre att du skall 
förlåta mig. Jag ber dig bara tr o mig när jag säge r att allt jag g ör är att befr ia 
dig från en börda, som skulle ha tyngt ditt liv och kvävt dig i din under bara 
blomning. Jag gör det inte av räd sla, jag är int e rädd för nå got utom möjli gen 
för det som väntar mig. Jag tr or man får beta la för allt, även för sin död. Jag 
vet att ja g tillfogar dig en smärta, men den är ko rt och lättare än den pina m itt 
liv skulle ha vållat dig. Om jag varit en annan människa, en värdefull och mogen, 
skulle ingen lycka ha varit större än den du ha r berett mig. Nu var inge n olycka 
större därför att jag inte ett ögonblick varit värd dig. Det är en fruktansvärd upp
levelse, som jag vet kommer att besparas dig, att känna sig upplösas och sjunka, 
när man tigger om att få vä xa och stiga. När v alet slutligen kommer mellan att 
behöva leva som en paria eller dö som en stackare måste jag välja som jag gjort, 
därför att jag in billar mig att en dålig människas död gör världen bättre. Gud 
låte vårt barn likna dig. Jag har älskat dig och jag kommer att göra det så länge 
det tillåts mig. Förlå t mig men tro mej åtminstone. Stig. 3 

I denna nakna bekännelse talar en vilja att både ge och ta emot kärlek — 
men också en oförmåga till detta. 

Det framgår inte av brevcitatet om självmordsimpulsen skulle kunna vara 
utlöst av svartsjuka, det vill s äga att också ett hämndbehov kunde ligga 
bakom beslutet att dö. Men tillsammans med brevet i papperskorgen fanns 
även ett fotografi av den älskade. Det var sönderrivet i småbitar och hennes 
ansikte var utplånat.4 Liksom för Bengt i Bränt barn — och flera andra av 
de diktade gestalterna — var svartsjukan, den bristande tilliten ett problem 
också för Stig Dagerman själv.5 

Analysen av romantexterna blottlägger en pessimistisk kärlekssyn som 
bekräftas av de biografiska dokumenten. Denna upplevelse av kärlekens 
omöjlighet framträder ännu tydligare i det postuma romanfragmentet Tusen 
år hos Gud (1954). I en "skeppsbrutens drypande skepnad" besöker Gud 
Newton i hans hem i London.6 Gud söker "världens hjärta och sin egen 
avbild". Han vill bli kvi tt sin suveräna position, sin förmåga att göra under 
som skiljer honom från världens hjärta, han vill gå in under naturlagarna, 
uppleva människans lott. Newton ger honom denna gåva och initierar 
honom i människovarandet så att ingenting skall förvåna honom i det liv 
som väntar, varken "de andras handlingar" eller hans "egen smärta" 
(s. 275). Gud får lära sig känna fruktan, förödmjukelse och äckel. Dessa in-
sceneringar har en överdriven, skräckromantisk prägel. Seriös och djupt 
gripande är däremot gestaltningen av den ensamhet som är människans. 
Newton leder in Gud i ett rum med en taffel, dämpat upplyst av ett enda 
ljus. Vid taffeln s itter en ung kvinna och Newton säger till Gud: 
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Min vän, ni känner nu den stora mänskl iga smärta, som består i människans 
längtan efter att gör a ett unde r, till vilke ts utförande hon saknar kraft. Ni skall 
nu få lära känna den största mänskliga smärtan, som består i insikten o m 
kärlekens omöjli ghet (s. 277). 

Den unga kvinnan spelar så hänförande att Gud tvingas falla på knä vid 
hennes fötter, och hennes ansikte är så skönt att han "först grips av vördnad 
för den okända, sedan av kärlek till henne och slutligen av åtrå efter henne". 
Han lägger sin hand på hennes heta arm och frågar om hon vill följa 
honom, och hon svarar sorgset och kärleksfullt: "Jag stannar hos dig i tusen 
år." Men hantverkare stormar glammande in i rummet och monterar ner 
kvinnan, händerna skruvas av handlederna, peruken dras av huvudet, "de 
vrida den älskades huvud runt runt som en skruv tills det lossnar" och Gud 
ser att det verkligen suttit fastskruvat på en bål av järn. "Min vän, du 
älskade en docka", säger Newton, men Gud vägrar acceptera det; han anför 
att hon spelade, att hennes ögon hade en mänsklig glans, att hennes arm 
var varm, att hon hade talat och lovat honom tusen år. För varje argument 
svarar Newton: "Din kärlek trodde så" (s. 277). I stor skönhet och med 
återhållen smärta gestaltar Dagerman i denna episod en förvissning om 
kärlekens illusoriska väsen, dess omöjlighet. 
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III 

Den lockande förintelsen 





1 

DÖDEN SOM FAKTUM OCH FÖRESTÄLLNING. 
SJÄLVMORDSPROBLEMATIKEN 

Stig Dagerman har kallats dödsbesatt, både i sin diktning och i sitt liv. 
Självmordshandlingarna är legio i hans texter, och de var många också i 
hans verklighet.1 Hos Dagerman är de stora existentiella frågeställningar 
som gäller döden, kärleken och ångesten i ovanligt hög grad brännande per
sonliga problem. Den mest sammansatta och komplicerade problematiken 
gäller döden, därför att de övriga livsproblemen är oskiljaktigt förbundna 
med den. Det är först i analysen av Dagermans inställning till döden som 
de andra konflikter han brottas med kan få en djupare belysning. 

Dödsmotivet i någon form intar en framträdande plats i alla fyra 
romanerna, och det förekommer i varierande utformning i mer än hälften 
av de sjutton novellerna i Nattens lekar. Det har en central ställning i flera 
av skådespelen, främst i Den dödsdömde, som är en bearbetning och 
utveckling av novellen med samma namn, men också i Upptäcktsresanden, 
Skugggan av Mart, Streber och Den yttersta dagen. 

Dödsmotivet hos Dagerman kan indelas i undergrupper: naturlig död, 
död genom olyckshändelse, mord eller dråp och självmord. Gränsen mellan 
de olika dödssätten som motiviska kategorier är emellertid ingalunda alltid 
klar. Det som beskrivs som en dödsolycka eller ett naturligt dödsfall kan 
vara ett maskerat självmord som Scrivers i Ormen, Åkes i Streber, Jimmie 
Baaz' i De dömdas ö. Likaså kan ett mord vara ett självmord därför att offret 
frivilligt låter det ske, såsom till exempel Wilson i De dömdas ö, Den 
dödsdömde och Upptäcktsresanden i pjäserna med samma namn. På en 
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symbolisk nivå kan mord tolkas som partiella eller förberedande självmord. 
Till detta återkommer jag. 

Mindre iögonenfallande men lika viktig som den konkreta dödens 
motivsfär är hos Dagerman tematiseringen av en inre, andlig död. Det är 
konfrontationen mellan fysisk d öd och inre död som skapar ett av de stora 
spänningsfälten i Dagermans texter. Det är också den som utgör självmords
problematikens kärna. 

Närmast vill jag undersöka vilken innebörd döden har i de fiktiva per
sonernas existentiella problematik. Huvudvikten kommer att läggas på 
självmord och självmordsförsök, som jag med en gemensam benämning 
kallar självmordshandlingar.2 Som utgångspunkt för granskningen anför 
jag några av Robert Jay Liftons aspekter på döden som ofrånkomligt faktum 
i människans existens. 

Ordet död har enligt Lifton två betydelser: döendet och tillståndet av 
icke-liv. Den första betydelsen är främst förbunden med sorg och förlust, 
den andra med det egna jagets icke-existens. Men betydelserna är relaterade 
till varandra, de är delar av en fundamental enhet. Oberoende av om vi 
betonar händelsen eller tillståndet, och oberoende av vilka dödskriterier, 
hjärndöd eller hjärtdöd, vi har så anser vi att döden omfattar organismen 
som totalitet. Utifrån detta enhetliga perspektiv kan döden symboliseras på 
flera olika sätt. Det första och grundläggande är att se döden som livets slut, 
som en organisk och psykologisk bestämmelse, en del av vår 
"naturalhistoria". En annan aspekt på döden kallar Lifton mimetisk, det 
vill säga att livet imiterar döden. Det är idén om "death in life", känslan 
av vitalitetsförlust och av att vara "icebound".3 Detta är vad jag i min 
framställning kallar inre död eller andlig död. 

En tredje innebörd som kan ges döden är — fortsätter Lifton — att se 
den som en utmaning, till och med som ett slags "musa". Detta är inte 
sällan diktarens förhållningssätt. Heinrich Böll har formulerat det så: "En 
konstnär bär döden inom sig på samma sätt som en god präst sitt 
breviarium" (s. 8 ). Uppfattad på detta sätt ger döden mening åt livet: 

That symbolization depends upon a heightened awareness of the natu ral func
tion of death as a counterpoint to life, and as an ever-present limitation that gives 
shape to existence and grounding to wisdom (s. 47). 

Medvetandet om och accepterandet av dödens ofrånkomlighet kan fördjupa 
och intensifiera livskänslan. Man måste "know death in order to live with 
free imagination" (s. 47). Försöken att förneka dödens realitet, det vill säga 
undantränga tanken på den, hämmar den psykiska vitaliteten och kan, 
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paradoxalt nog, ge upphov till i nre död. 
En fjärde mening döden kan få är att den är oskiljaktig från katastrof, 

förintelse, absurditet. Ens egen individuella död kan inte skiljas från känslan 
att allt upphör. Den uppfattningen är alltigenom onaturlig. Ingen kan 
visserligen föreställa sig sin egen icke-existens, men man kan normalt 
mycket väl tänka sig världen där "jag" inte längre finns, likaväl som man 
kan föreställa sig världen där "jag" ännu inte existerade. Men när individen 
jämställer sitt eget slut med alltings slut innebär det att den egna döden, 
oberoende av ålder och omständigheter betraktas som för tidig, absurd och 
oacceptabel. 

Den sistnämnda innebörden i döden — individens död jämställd med 
total förintelse — berör en central problematik i Liftons teori. På det in
dividuella psykologiska planet signalerar denna inställning en panisk och 
egocentriskt omogen attityd till döden. Filosofiskt är den solipsistisk; 
världen existerar i "mitt" medvetande, och när medvetandet slocknar 
utplånas världen. I vår tid av nukleärt förintelsehot kan denna onaturliga 
inställning emellertid bli alltmer framträdande. Den individuella döden blir 
en antecipation av att "the whole world is dying" — den föreställning 
Hiroshimas överlevande sade sig ha haft vid atomsprängningen (s. 47). Vet
skapen om att det är möjligt för människan att utplåna inte bara all civilisa
tion utan också allt liv som jorden bär, kan få ödesdigra konsekvenser för 
individens inre vitalitet.4 

Möjligheten att föröda vår jord blev en hotande realitet vid atombomb
ningen av Hiroshima den 6 augusti 1945. Stig Dagerman uppmärksam
made omedelbart denna milstolpe i mänsklighetens historia med en 
"dagsedel": 

Nyss sprang en bomb 
i Japans land 

Atombomb kalla s den 
Vart män skligt hjärt a står 

i brand, 
nu får vi fred igen ! 
Om klotet sprä ngs, — som 

var man vet 
då blir det fred i evighet. 5 

Dagerman insåg till fullo innebörden i det nya framtidsperspektivet, och 
hans roman De dömdas ö kan tolkas även som en allegori över de sista män
niskorna på en planet där inga livsbetingelser längre finns. 

Det finns två bärande tankar i Liftons teori, i hans "death and life con-
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tinuity paradigm". Den första är att människan måste kunna acceptera sin 
förestående död utan att undantränga vetskapen om den. Förutsättningen 
för verklig inre vitalitet, för känslan av liv, är att människan kan godta 
dödens faktum och ändå "övervinna" sin död, "can know death and yet 
transcend it" (s. 47). Men för att kunna detta — och det är Liftons andra 
centrala tanke — har människan behov av en föreställning om odödlighet; 
inte i form av den individuella själens konkreta fortbestånd men som en del
aktighet i något slag av livskontinuitet: en symbolisk odödlighet (s. 47) .6 

Han säger: 

We, in fact, require symbolization of continuity — imaginative forms of transcen
ding death — in order to confron t genuinely the fact that we die (s. 17). 

Lifton framhåller ytterligare: 

Death does indeed brin g about biolog ical and psychi c annihilation. But life in
cludes symbolic perceptions of connections that pre cede and outlas t that anni
hilation (s. 18). 

Människan vet, mer eller mindre reflekterat, att de sociala strukturer hon 
ingått i fortbestår även när hon själv är borta. Hon "finns kvar" i dem 
genom den personliga påverkan hon bidragit med. Insikten om det kan ge 
henne den dödsöverskridande kontinuitetsupplevelse Lifton kallar sym
bolisk odödlighet och som han, enligt min mening helt riktigt, anser vara 
ett allmänmänskligt behov. 

Denna för människans inre vitalitet så viktiga känsla av "fortlevnad" kan 
ges olika symboliseringar. Lifton talar om fem allmänna föreställningsformer 
av symbolisk odödlighet, den biologiska och biosociala, den teologiskt-
religiösa, den kreativa, den naturförankrade och den mera speciella typ 
som han kallar transcendenserfarenhet (experiential transcendence). Den 
biologiska och biosociala föreställningsformen kan i sin högsta utveckling ut
tryckas i orden: jag fortlever i mänskligheten. Den teologiska eller rel igiösa 
formen för symbolisk odödlighet kan vara bokstavligt uppfattad och inne
bära en föreställning om liv efter döden, inte bara om det individuella 
medvetandets överlevnad utan även om en befrielse från livets bördor och 
en övergång till en högre existens. Den tredje formen av symbolisk 
odödlighet är den som uppstår genom mänsklig kreativitet — antingen 
genom storverk inom konst, litteratur och vetenskap eller genom mera 
anspråkslös inverkan på människor och förhållanden runtom oss. 
Konstnären har sedan länge ansetts besitta detta slags odödlighet. Under 
vissa epoker har konstnären tillerkänts odödlighet på grund av sin profetiska 
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funktion, sin mission som förmedlare mellan människans sekulariserade och 
Guds eller de rena idéernas rike. En modernare syn på konstnärens 
odödlighet har Malraux uttryckt med idén om den obrutna kedjan av 
konstnärligt skapande genom vilket inte individen, men människan, det 
mänskligas kontinuitet, uppenbarar sig själv (s. 21). Den fjärde formen hän
för sig till upplevelsen av samhörighet med naturen, dess eviga bestånd och 
kretsloppet i den. 

Den femte formen av symbolisk odödlighet är av ett annat slag än de 
övriga. Den är helt beroende av ett psykiskt tillstånd som är så intensivt och 
alltomfattande att tid och död försvinner. Detta är den klassiska mystikens 
tillstånd, extasen. Men denna typ av symbolisk odödlighet har räckvidd 
också utanför de religiösa mystikernas krets och kan vara av både religiös 
och profan art. Extasen, den transcendenta erfarenheten, griper över de 
övriga fyra formerna av symbolisk odödlighet genom att den är en 
konkretisering av den föreställda överskridning av jaget som även de 
innebär. 

Karakteristiskt för mystikens tillstånd i alla dess manifestationer, religiösa 
och profana, är "a sense of extraordinary psychic unity, and perceptual in
tensity, and of ineffable illumination and insight" (s. 25). Det extatiska 
tillståndet kan uppträda på ett kontinuum som sträcker sig från dionysisk 
excess (sexuell orgie eller total förening med Gud) över relativt "ordinär ex
cess" (samlag och idrott) till my cket stillsamma apollinska ögonblick (för
sjunkandet i minnen eller i det skönas olika uppenbarelseformer). Det 
gemensamma för alla slag av extatisk upplevelse är att den subjektiva tids
uppfattningen sätts ur funktion, tidsflödet upphör i ett evigt nu. Denna 
tidsöverskridande harmoni upphäver momentant döden som fakticitet. Det 
som sker i extasen är att man psykologiskt — våldsamt eller milt — färdas 
ut ur sig själv och känner delaktighet i den större mänskliga processen. Det 
extatiska tillståndet, "when grounded and full is our source of awareness of 
a larger connection" (s. 34). 

Kärnan i alla former av symbolisk odödlighet är upplevelsen av 
förblivande delaktighet i ett större sammanhang, i en kontinuitet utöver det 
individuella livsspannet. Att acceptera döden och samtidigt överskrida den 
genom att kunna föreställa sig symbolisk odödlighet är en förutsättning för 
inre vitalitet, för känslan av liv. D ödsmedvetandet i förening med föreställ
ningen om symbolisk odödlighet ger livet värde och mening, tillför det dess 
unika kostbarhet. Men döden kan också i sig bli meningsskapande om livet 
bedöms som omöjligt att fortsätta. Detta är den suicidales position. 

Till Liftons teori om självmordet hör antagandet att idén om den självför-
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vållade döden ingår som en ursprunglig komponent i människans föreställ
ningar om liv och död. Den sammanfaller med medvetandets uppkomst: 
"When man discovered death, began to symbolize, create culture — when 
man became man — he realized that he could kill others, and kill himself' 
(s. 241). Lifton visar att tidig mytologi stöder detta antagande. Han 
konkluderar: 

Suicide in various forms seems suffic iently universal that one must suspect its 
practice to be compatible with the perpetuation of the human species. In any 
case, its practic e in humans — and it doesn't occur in other species — is in
evitably in the service of symbolized purpose and experience. As human beings, 
we would not know how to kill ourselv es in the absence of some internalized 
mental structure around the mean ing of that act. And analogously, no cultural 
practice (or prohibition) of suicide can be devoid of shared meanings around the 
act (s. 243). 

Det förefaller som om alla kulturer, både förgångna och nu existerande, 
skulle ha en plats för självmordet; det betraktas som ett möjligt alternativ 
för människan samtidigt som det omges med en blandning av vördnad, 
skräck och förbud. Självmordet är "universally viewed both as possible and 
a threat to a particular group's definition of human connection" (s. 245). 
Sålunda inte bara tillåter utan också anbefaller olika kulturer, religioner, 
regeringar och politiska rörelser vissa former av självmord, som omvärvs av 
regler och ges en strikt ritualisering. Kristet martyrskap är ett sådant ex
empel, ett annat är det japanska rituella självmordet, harakiri eller seppuku 
(s. 246). 

I det kulturella självmordet finns således en djuptsyftande mening, vars 
innebörd är ett säkerställande av "eviga värdens "bestånd. Det ritualiserade 
självmordet ger enligt detta synsätt offret en position i den mänskliga 
gemenskapen som är av mera varaktig art än den han hade som levande, 
den transcenderar hans individuella död. Hans handling, inspirerad av det 
han och hans samfund tror på, ger hans liv dess djupa mening samtidigt 
som den avbryter det. I motsats till det samfundsmässigt sanktionerade 
självmordet står det individuella som den enskilde själv fattar beslut om och 
utför i det fördolda. Det är den företeelsen som är av speciellt intresse i sam
band med Dagermans texter. 

I vår kulturkrets har självmordet nästan uteslutande betraktats som ett 
psykiatriskt problem. Men att ge det en enbart patologisk etikettering är att 
vägra befatta sig med den meningsbärande funktion det har i människans 
system av symboliseringar kring liv och död. Självmordet hör naturligtvis 
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också till den psykiatriska problemsfären, och det borde ha en hög 
angelägenhetsgrad för den psykiatri som "ställer frågor". Men frågorna 
tenderar att blockeras av en nedärvd skräckslagen motvilja och fördömande 
inställning av judiskt-kristet ursprung som påverkar också sekulariserade 
läkare. Det finns även en motsatt, delvis omkastad och därför psykologiskt 
besläktad tendens att omge självmordet med en romantisk aura. Hur man 
än ser på självmordet så har det att göra med inte bara död och destruktion 
utan också med "protest and transformation" (s. 240). Självmord begås av 
varierande motiv. Ändå finns det något som är psykologiskt specifikt och 
gemensamt för alla som utför denna handling: 

There are fundam ental psychological differen ces in the suicides of the deeply 
depressed and unfulfilled person, the gifted artist or writer, the religious or 
political mar tyr, the distraught parano id schizophrenic, and the man who in 
quietly Socrat ic fashion makes a decision that death is preferable to a certain 
kind of living. Yet each performs an absolute act of se lf-destruction. Our unitary 
sense would insist that, whatever their differences, they share something of 
psychological importance.7 

Liftons poäng är att den mänskliga samhörighet självmördaren vet med 
sig att han bryter, den etablerar han samtidigt på ett annat och hållbarare 
plan, i en den "symboliska odödlighetens" dimension. Detta ger hans 
handling mening. Själva beslutet att dö kan därför inge en starkt stegrad 
livskänsla — och därmed den djupa tillfredsställelse som ligger i orden jag 
har levat. Detta är vad Lifton kallar sälvmordets "universal logic and its 
relationship to meaning and immortality" (s. 252). 

Uppfattningen om självmordet som meningsbärande i sig är en kompo
nent som, reflekterat eller inte, ingår i varje beslut om självförvållad död. 
Den är en förutsättning för handlingen. En annan nödvändig förutsättning 
för att individen skall ta detta drastiska steg är en typ av inre störning — 
detta gäller också så kallade "friska" självmord. Det störningstillstånd som 
föreligger vid suicid kan beskrivas i metaforer som "being cornered, 
trapped, encircled, having all exists blocked" (s. 248). Den inre situationen 
är en förening av depression och förtvivlan. Lifton beskriver den genom att 
ange vad som är närvarande i individens psykiska innehåll: 

Present is an overwhelming sense of being hemmed in, blocked, thwar ted, a 
sense of the impossibility of achieving form or meaning ("icebound" in 
Binswanger' term ) and all of this being permanent and unalter able (s. 249). 

Denna förtvivlan och hopplöshet, som är ett slags inre död, är således 
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förenad med föreställningar om framtiden, men en framtid som är olevbar. 
Det är därför man kan dra slutsatsen att självmördaren kan skapa en fram
tid endast genom att döda sig själv: 

That is, he can reawaken psychic action and imagine vital events beyond the pre
sent only in deciding upon, and carrying throug h, his suicide. And for that 
period of time, howev er brief , he lives with an imagined futu re (s. 249 f.). 

Men inte varje människa drabbad av denna ine död tar sig själv av daga. 
Alternativa lösningar är att fly in i mental sjukdom, leva i en stelnad för
tvivlan eller i "the ordinary realm of conflict, pain and possibility" (s. 255). 
En inre störning av det slag som ovan beskrivits och en föreställning om den 
självförvållade döden som en meningsbärande handling är således nödvän
diga men inte tillräckliga förutsättningar för suicid. Det avgörande för att 
ett självmord skall realiseras är en tredje komponent. Det är vad Lifton 
kallar individens "image-model of suicide" eller "suicide construct".8  

Denna inre självmordsmodell eller självmordsföreställning är enkelt uttryckt 
individens mentala närhet till sjä lvmordet som ett konkret handlingsalter
nativ för honom själv. 

Ett samband Lifton tyckt sig kunna fastställa, är att en tidig stark upp
levelse av separation ger upphov till en senare suicidfixering. Man antar att 
det späda barnet kan erfara en separation som livshotande: "it is probable 
that the earliest image of annihilation is direcdy associated with separation 
(during the symbiotic phase of the first few months of life)" (s. 63). Hur 
resten av processen försiggår, hur förnimmelsen av hotande tillintetgörelse 
som separationen skapar länkas till u ppkomsten av en självmordsföreställ
ning, och hur denna övergår i självmordsfixering och konkreta suicidförsök, 
vet man inte. 

Självmordsfixeringen kan hanteras på olika sätt. Den kan, liksom 
föreställningen om den naturliga döden, bli en källa till kreativ och 
grundläggande energi. Men den kan också generera ett inre förstelnande, 
en inre död, genom att den blir ett slags förvaringsrum för icke erkänd fört
vivlan; individen lever i en inre "stås", är "icebound" (s. 260). I det senare 
fallet kan självmordsmodellen ersätta handlingen, antingen temporärt eller 
genom ett helt "life of su icide" (s. 255). Men lika svårt som det kan vara 
för en utomstående att skilja mellan genuina självmordsförsök och "gester" 
— nödropet "rädda mig till ett nytt liv" — lika vanskligt är det att på 
förhand avgöra om och när ett sådant suicidait liv blir instabilt och avbryts. 

Stig Dagermans biografi visar att hans vuxna liv var "a life of su icide". 
Hans dödsupptagenhet och självmordsfixering uttrycks inte bara i hans 
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egen praxis och i hans principiella resonemang utan också i de självmords
impulser han lägger in i sina diktade gestalter och även ofta låter dem full
följa. Samtidigt visar detta att han hade förmågan att låta sin suicidfixering 
bli en källa till kreativitet. Det kan inte heller uteslutas att bearbetningen 
av självförvållad död också var en form av terapi — de fiktiva personernas 
självmord kunde fungera som substitut för hans eget outförda. 

Inte bara självmord utan även mord har en hög frekvens i Dagermans 
texter, något som inte förvånar om man ser dessa dödshandlingar utifrån 
Liftons syn på kopplingen mellan självmord och mord. Han säger: "We 
should not be surprised to find suicidal impulses coexisting with homicidal 
ones" (s. 247). Mord och självmord kopplade till varandra har enligt Lifton 
— liksom enligt Freud — ett gemensamt ursprung men detta är inte 
dödsdriften som generell instinkt — vilket Freud anser — utan en av in
dividuella orsaker uppträdande förnimmelse av inre död, "severe depres
sion and numbing" (s. 248). I sådana fall gäller att "suicide becomes a (if 
not the) motivation for murder".9 I dessa kombinerade mord—självmord 
är förnimmelsen av inre död, detta att vara "icebound", motiv för både 
mordet och självmordet. Det är en successiv reaktion på det outhärdliga i 
den inre livlöshetens tillstånd. Mordet blir ett led i självmordet som sökande 
efter liv, efter känslan av liv, om också bara för en kort stund av livsintensi
fiering. Det blir samtidigt en garant för slutgiltig "frid" genom att det leder 
till den egna döden. 

Liftons forskningsresultat och hans teori, inte bara om döden som 
naturligt fenomen utan framförallt om självmordet, ger möjlighet till en ny 
läsning av Dagermans texter. Sambandet mellan mord och egen död kan 
— tydligast i Den dödsdömde men också i andra verk — avvinnas en helt 
ny dimension i ljuset av den psykologi som Lifton företräder. 

Jag kommer i detta avsnitt att koncentrera mig på studiet av det samband 
som kan finnas mellan destruktivitet och modersrelation. Därutöver vidgas 
undersökningen till att gälla de hållningar till en naturlig död som texterna 
redovisar. 
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2 

DÖDEN OCH DEN SVIKANDE KV INNAN 

AIT DÖDA KVINNAN 

Morden i Dagermans diktning är oftast mord på en kvinna, och en kvinna 
är oftast också orsak till självmord och självmordsförsök. Undantag från det 
allmänna mönstret är de två morden i De dömdas ö; Draga dödar Boy 
Larus och Lucas Egmont tvingar kapten Wilson att gå till e n säker död. 
Mordet på Wilson är emellertid tvetydigt, det kan också ses som ett 
maskerat självmord, ty Wilson hade inte behövt lyda Egmont om han inte 
velat. 

I Dagermans första roman Ormen är dödshandlingen ett modermord. 
Om detta mord utförs eller inte i fiktionens verklighet förblir oklart. Det sker 
emellertid på symbolnivån, och som min analys visat i avsnittet "Moder
mordet som symbolisk rit", etableras på det latenta meningsplanet en för
bindelse mellan ångest, mord, självmord och modersgestalt. 

Skuggan av Mart 
Skuggan av Mart repeterar Ormens modermord. Om modersgestalten i 
Ormen var en närmast mytisk figur, en personifikation av Den onda 
modern, möter vi i Skuggan av Mart en helt konkret kvinna som rentav har 
en namngiven förebild i verkligheten.1 Trots väsensskillnaden mellan 
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Ormens groteska onda mor och pjäsens individualiserade fru Angelica finns 
en djupgående likhet mellan dem. Båda är fortryckande intill kvävning, 
båda är cyniskt hänsynslösa. Fru Angelicas relation till Gabriel är ett enda 
avvisande. Hon sviker honom genom att vägra honom varje känsla utom 
sitt förakt. All h ennes kärlek och dyrkan ägnas den döde hjälten, äldste 
sonen Mart. 

Som fiktiv person saknar fru Angelica trovärdighet därför att hon 
framställs som den personifierade ondskan. Till att börja med har 
läsaren/åskådaren kanske en viss motvillig förståelse för hennes bristande 
tålamod med den närsynte, fumlige Gabriel och hans litet veligt under
dåniga "ja mor", "nej mor". Jämsides med att sympatin för den olycklige 
unge mannen växer, ser läsaren emellertid att fru Angelica inte bara är var
dagligt småelak mot sin son. Hon är sadistiskt och utspekulerat grym på 
ett sätt som har patologisk anstrykning. Hänsynslöst provocerar hon Gabriel 
att utsätta sig för förnedring. Hon kränker honom så djupt att mordhand
lingen till slut är det enda som återstår för honom. Porträttet av fru Angelica 
är i sin överdrivna ensidighet inte konstnärligt övertygande — om man för
väntar sig en mångdimensionellt och plastiskt utformad karaktär — men 
som hatbild av en mor är det etsande. På sitt sofistikerade vis är fin 
Angelica ännu mera mosntruös än Ormens mytiska moder.2 

Skuggan av Mart behandlar flera olika motsatsförhållanden: 
hjältemod—feghet, handling—passivitet, att ta—att bli fråntagen, att vara 
lyckad—att vara misslyckad. Flera av dessa motsatser "dekonstrueras", de 
visas i en dager som gör att motsättningen upplöses. Motsatserna övergår 
i varandra, byter förtecken i en process som böljar fram och åter. Denna 
värderelativism speglar bland annat författarens komplicerade inställning till 
begrepp som mod och feghet, handling och passivitet insatta i sin samtids
kontext. Man får utgå från en pacifistisk grundinställning hos Dagerman, 
men man vet att han hade en oförställd beundran för det spanska in
bördeskrigets och motståndsrörelsernas kämpar. Likaså var han väl för
trogen med det neurotiserande i en av neutraliteten påtvingad nationell roll 
som passiv iakttagare till fascismens framfart i Europa. Man får anta att 
frihet för honom var lika viktig som fred. Därför skildras också motstånds
kämpen Mart genom Gabriels förmedling med så stor sympati och görs till 
en levande människa, i motsats till den falskt idealiserade bild fru Angelica 
skapar av sin unge döde. 

Samtidigt som pjäsen är ett äreminne över frihetens försvarare är den 
också en uppgörelse med hjältedyrkan. Myten om hjälten sticker Dagerman 
effektivt hål på. Han gör det dels genom att låta Gabriel klarsynt se att Mart 
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inte var så fullkomlig som hans mor hävdar, dels genom att införa en 
hjältekarikatyr, Victor — den ständige segraren. 

I konfrontationen mellan Gabriel och Victor avslöjas heroismens 
ihålighet. Gabriel har erkänt varför han inte deltog i motståndsrörelsen som 
Mart och Victor, trots att han hatade tyskarna; han hade varit alltför rädd. 
Han frågar i sin tur Victor varför denne varit med utan att ha känt hat mot 
ockupanterna, och han får svaret: "Jag ville lyckas förstås."3 Att lyckas, bli 
ansedd som lyckad, är Victors enda och genomgående motivation, och han 
undrar liknöjt om inte det är tillräckligt. Gabriel vet att Mart hade andra 
bevekelsegrunder. Denne gjorde det för att han ansåg att det måste göras 
och inte för att själv vinna ära: 

Han skulle aldrig ha pratat om det efteråt, därför att han avskydde det. Att skjuta 
folk ur bakhåll menar jag. Och allt det andr a. Men han gjo rde det som var a v
skyvärt därf ör att det var nö dvändigt. Det har jag ald rig kunnat. Jag h ar alltid 
spytt åt det. Men ni, ni gjorde det avskyvärda, inte därför att det var nödvändigt 
utan där för att ni tyckte om det (s. 358). 

I Gabriels replik anges tre olika förhållningssätt till aktivismen, hand
lingen i form av dödande. Mart accepterar tyrannmordets princip fastän 
han har en djup motvilja mot att döda en medmänniska. Victor finner ett 
slags njutning i att döda fiender, i synnerhet som det befrämjar hans person
liga image, glorifierar honom. Gabriel, slutligen, kan inte förmå sig att döda 
ens i det mest upphöjda syfte. Gabriels erkända rädsla, som hindrade 
honom att delta i motståndsrörelsen, är således inte primärt en skräck för 
att själv bli dödad utan rädsla för att tvingas döda. Att döda en människa, 
även en hatad ockupant, är att förneka sin egen mänsklighet, det är att göra 
"det avskyvärda". Att förinta en annan människa är att döda något inom 
sig själv, tyck s Gabriel mena. För honom är dödandet det mest förbjudna, 
även om det sker för frihetens skull. Nesligast av allt är skottet ur bakhåll. 
Gabriels formulering "Jag har alltid spytt åt det" har inte att göra med 
feghet, det vill säga att kroppen, nerverna skulle vägra vara med. Det for
muleringen uttrycker är ett intellektuellt och moraliskt ställningstagande. 

Inte bara dödandets handling problematiseras genom de olika inställ
ningarna hos de tre männen utan också den pacifistiska hållningen. I kon
frontationen mellan dessa motsatta attityder till livsberövandet relativiseras 
både dödandet som stipulerad moralisk handling — dödandet i krig — och 
pacifismens, icke-dödandets princip. Att döda för frihetens skull kan vara 
såväl moraliskt som omoraliskt, att vägra döda för friheten kan likaså vara 
bådadera. 
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Gabriels pacifism anges av honom själv som orsak till a tt han inte blev 
motståndsman under ockupationen. Det egna folkets frihet och 
självbestämmanderätt var inte ett tillräckligt vägande skäl för honom att ge 
avkall på förbudet att döda. Ändå skjuter denne pacifist sin mor ur bakhåll 
när hon berövat honom det sista av hans egen inre frihet. Likt en den inre 
världens ockupant har hon bemäktigat sig honom och styrt honom mot den 
yttersta förödmjukelsen och besvikelsen. Efter det sadistiskt iscensatta av
slöjandet av att Thérèse inte vill ha honom utan föredrar Victor, utför han 
sin nödvändiga privata befrielsehandling. Men historiens sens moral, åt
minstone på det personliga planet, tycks bli denna: att döda för att vinna 
frihet är att döda också själva friheten. Någonting av den inställningen får 
ses som en av de oartikulerade förutsättningarna för Gabriels pacifism, och 
just detta är också vad som sker honom när han utför sitt modermord. Att 
Gabriel har denna insikt och ändå, mot bättre vetande, mördar är pjäsens 
tragiska ironi. 

Gabriel är en sammansatt gestalt. Han framstår i många stycken som 
naiv, emellanåt gör han intryck av att vara nästan förståndshandikappad. 
Men detta uppvägs av en skarpsynthet och känslig intuition som står i 
markant kontrast mot hans delvis bristfälliga verklighetsorientering. 

Ett av textens mest laddade avsnitt är uppgörelsen med modern. Med 
obönhörlig logik låter han fru Angelica avslöja att hon älskade sin äldste son 
för hans manliga attraktivitet och inte för hans heroism. På Gabriels fråga 
om fru Angelica älskade Mart för att han var modig och inte för att han 
var en man, svarar hon att det är samma sak. "Nej mor", säger Gabriel, 
"det är det inte. Mart var inte alltid modig. Men du älskade honom ändå. 
Du älskade honom för att han var man. Inte för att han var modig" (s. 331). 
För att få bekräftelse på det han redan vet tillägger Gabriel en fråga: "Mor, 
kan man älska ett barn, jag menar som en älskare?" Bekräftelsen uteblir 
inte, fru Angelica svarar: "Ja, Gabriel. Men man får det inte" (s. 331). 
Gabriel förstår att fru Angelica längtar efter en man som är en son. I Victor 
har hon funnit ett substitut för mannen-sonen Mart. För att Victor skall 
bindas till henne själv så som hon vill, bör han överta Marts fästmö Thérèse, 
och fru Angelica drar sig inte för att utöva koppleri (s. 327). Även Gabr iel 
vill ha Thérèses kärlek, men Victor "tar" henne. Mart och Victor är de som 
lyckas. Gabriel är förloraren i varje spel. Som man kan han inte få Thérèse, 
som son kan han inte få sin mors tillgivenhet. Det finns alltid en eller annan 
hjälte som står mellan honom och kvinnorna. Man kan säga mellan honom 
och kvinnan. För på ett djuppsykologiskt plan blir modern och kvinnan 
nästan identiska som kärleksobjekt. Den invecklade erotiska identifika
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tionsprocess Gabriel frilägger hos fru Angelica saknar inte helt motsvarighet 
hos honom själv. Fru Angelica är attraherad av sin manlige, vackre son och 
upplever honom i den dimensionen med Thérèse som ställföreträdare. När 
Mart är död blir Victor ett substitut för honom. Fru Angelica överflyttar sin 
incestuöst färgade kärlek på den döde sonens fästmös nye man, och Thérèse 
är återigen den nödvändiga förmedlaren av fru Angelicas indirekta begärs
uppfyllelse. 

Det finns en incestuös dimension också i Gabriels längtan efter moderns 
kärlek, han vill bli älskad av henne, så som hon älskade hans bror: "Men 
om jag vore man, mor, en stark, riktig man — älskade du mej inte då? Jag 
menar som honom." "Kanske, Gabriel", svarar fru Angelica (s. 328). I ett 
skede tror Gabriel att han erövrat Thérèse. Hon är emellertid inte nog för 
att bekräfta hans värde. Bara modern kan det, men modern vägrar. Hon 
frånkänner honom varje egenskap som kunde väcka sympati, hon ger 
honom inget berättigande alls. "Måste alla vara hjältar", frågar Gabriel. Fru 
Angelica svarar nej: "Men det finns män som är så obetydliga, så fula och 
så motbjudande att de måste bli hjältar för att kunna bli älskade" (s. 336). 
Gabriel drar slutsatsen att de måste dö, och fin Angelica bekräftar: "Ja, 
Gabriel. Du har förstått mig rätt. De måste dö. Men på ett fint sätt" (s. 336). 
Fru Angelica låter sin son veta att det vore bäst om han inte funnes till. Bara 
som död kunde Gabriel ha en möjlighet att vinna sin mors kärlek — eller 
åtminstone bli accepterad av henne. Som levande kan han det inte. 

För att bli fri, för att komma ut ur den återvändsgränd han försatts i, 
dödar han sin mor. Det är ett uppror, men det är också en gruvlig hämnd 
för att hon svikit genom att förvägra honom sin kärlek. I ett euforiskt rus 
av handlingskraft och mod känner han sig en stund fri och suverän — tills 
Marts skugga visar sig på väggen. Gabriel förstår att hans modermord är 
ett led i hans egen förintelse av sig själv: 

Jag har alltid frusit. Jag har alltid varit blind. Jag har alltid varit ful. Jag har alltid 
varit feg. Jag ha r aldrig varit älskad. Jag ha r alltid v arit övergiven. Men jag har 
aldrig vari t ensam. Förrän nu (s. 369). 

Gabriel faller på knä framför modern där hon sitter i sin stol dödad av hans 
skott: "Jag är så rädd. Jag är så ensam. Mamma!" (s. 369). Ropet på 
mamma är en bön om återförening med modern. 

I Dramatens programblad "Om ett skuggspel" (1948) skriver Dagerman 
att människors skuggor blir kvar när de dör, och dessa skuggor "skrämmer 
oss, fostrar oss eller dödar oss". "Den enda hjälpen", säger han, "är att 
släcka lampan."4 Marts skugga dödar inte Gabriel, men moderns sätt att 

184 



använda den mot honom gör det. För Gabriel blir den enda utvägen att 
släcka lampan, att gå in i det slutliga mörkret. Mordet blir en etapp i 
självförintelsen, att döda sin mor är att döda sig själv. Utgången är densam
ma för Gabriel som för Scriver. 

Det pjäsen Skuggan av Mart tematiserar på den latenta meningsnivån är 
inte skuggornas välde över de efterlevande utan moderssvekets effekt. Starka 
mödrar är det starkaste som finns, får fru Angelica säga (s. 338). Moderns 
oerhörda styrka är att hon kan skapa både tillit till livet och ångest för livet 
hos sin son. Det subtexten säger är att tro på livet och tro på kärleken blir 
en omöjlighet för den som sviks av sin mor. Sviker den första kvinnan, 
modern, följer av detta att alla kvinnor är svekfulla, själva livet tycks svika. 
Detta är, som jag s er det, textens ångestfulla innebörd på djupnivån. 

Mannen från Milesia 
I "Mannen från Milesia" sammankopplas på symbolplanet kvinnomord 
och modermord. Novellen ingår i den grupp som kännetecknas av sur
realism och fantastik, och den kunde med fog kallas en mardrömshis
toria.5 Största delen av novellen utgörs av jagpersonens dröm, men skilje
linjerna mellan denna inlagda dröm och fiktionens verklighet är glidande. 
I en näranalys av texten kan dock drömsekvensen avgränsas. 

Fiktionens verklighet markeras av årstidsangivelsen vinter, medan 
drömsekvensen omfattar flera årstider. Årstid och väderlek har här, liksom 
så ofta hos Dagerman, sin egen symbolladdning. Vintern med sina frusna 
vatten, kölden, stelheten och de klaustrofobiska, instängande snöfallen, är 
ett själens landskap, tillståndet av inre död. I drömavsnittet förekommer 
förutom vinterköld också regn; drömmen medger illusionen om en möjlig
het till upptinande, till liv som verkligheten inte längre har utrymme för. 

Det som sker på fiktionens verklighetsnivå, det vill säga utanför dröm
men, är att jagberättaren, Ralph Singerton, vandrar i sin vintriga hemstad. 
Han kommer i snöyran till en för honom obekant stadsdel, stadens 
slumkvarter, som inger honom både rädsla och nyfikenhet. På ett toig står 
en pump som inte ger vatten, den är frusen med en istapp i mynningen — 
en metafor för jagpersonens inre situation. När Singerton mediterar över 
pumpen överraskas han av en polis som han känner sig hotad av. Han 
finner på en undanflykt då konstapeln frågar vad han har för sig, och han 
påstår sig vara på väg till en bar. I stället går han in i ett garage och sover 
där hela dagen, men att det förhåller sig så framgår först mot slutet av tex-
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ten. Singerton vaknar av att polisen, morgonens konstapel på torget, bultar 
på dörren, och utan att bli förhörd bekänner han att han gjort sig skyldig 
till mord. Berättelsens förlopp omspänner endast en dag, men 
drömsekvensen förlänger tidrymden till månader. Verklighetsnivån och 
drömnivån glider förrädiskt samman genast efter jagberättarens möte med 
polisen på torget. Texten säger att Ralph Singerton går in på Sohoitiska 
baren, när han egentligen gömmer sig i garaget; i och med hans inträde på 
baren tar således drömsekvensen vid. 

Miljön ä r en stad med stadsdelsnamn som — liksom personernas — är 
engelska. Beskrivningen förefaller att vara inspirerad av amerikanska 
gansterfilmer.6 Men miljön är samtidigt en konsekvent psykoanalytisk 
allegori, en gestaltning av Freuds andra topografiska modell, superego— 
ego—id. Överjagets ort, stadsdelen Tropico där de respektabla förmögna 
bor, sammanbinds genom en bro med den strävsamma medelklassens 
stadsdel Milesia. Denna har i sin tur en bro som gräns till Sirley, det vill säga 
slummens område med inslag av kriminalitet och med människor som lever 
friare och mer hämningslöst än de i Tropico och Milesia. Jagberättaren bor 
givetvis i Milesia. Denne jagberättare har gått vilse i snöfallet och av misstag 
hamnat i Sirley, o ch när han förstår att han befinner sig där tänker han: 
"Hade jag från början vetat vad allt som skulle komma att hända hade jag 
naturligtvis vaktat mina steg .. "7 Han har låtit sitt driftsskikt ta 
överhanden, först i sexuellt avseende, sedan genom att mörda — detta är 
innebörden i att ha förirrat sig till Sirley. Ett annat klart belägg för att Dager
man medvetet ger sin version av den topografiska modellen i form av en 
stadsplan, är drömsekvensens konstaterande att Sirleys folk på natten in
vaderar det korrekta Milesia: 

Gatorna var fyllda av folk, men av folk från Sirley. Trasiga tiggare blandades med 
darrande krymplingar, hårt målade skökor knackad e till sej försu pna älsk are 
genom att bulta med nickelmynt mot stuprören, halveleganta ficktjuvar blixtrade 
med sina hände r, sutenörerna drog fram i vimlet med små bitska hundar i 
koppel. På natten flyttade det föraktade folket från Sirley till det ambitiösa 
Milesia (s. 231). 

Texten inbjuder explicit till en psykoanalytisk läsning. Det innebär att den 
samtidigt formulerar sin egen gåta. Texten redovisar sin dröm, den visar, för 
att använda Freuds terminologi, drömmens manifesta innehåll, men det blir 
läsarens sak att följa "drömarbetets" process och tyda de underliggande 
"drömtankarna", drömmens latenta innebörd.8 

Den unga kvinnan Nelly h ar mördats när berättelsen börjar. Detta vet 

186 



inte läsaren, men drömsekvensen ger på ett tidigt stadium antydningar om 
mord. En antydan är jagberättarens uppvaknande ur en dröm (inne i dröm
men) med fingrar som "var ömma och stramande som om jag försökt 
strypa någon" (s. 2 28). En annan är den makabra situationsbilden av en 
anonym kvinna som skjuts på isen "uppifrån Sirleys husgytter". Hon "föll 
tungt baksänges och sjönk sakta ner genom isen" (s. 2 27). Bilden tecknar 
en dubbel död, kvinnan blir först skjuten och sjunker så under isen, dör 
kvävningsdöden i vatten. Även isen är en dödsmetafor, den ständigt 
återkommande symbolen för inre död. Det avlossade skottets motiv har av 
en del Dagerman-forskare genomgående setts som en sinnebild för manlig 
sexuell aktivitet, för ejakulation.9 I just det här sammanhanget menar jag 
att den tolkningen har relevans. Den i överförd betydelse skjutna kvinnan 
som dödas av kvävning anger i komprimerad form Nellys öde. 

Läsaren möter Nelly endast i drömsekvensen och uteslutande i jagberät
tarens referat. Nelly försöker på olika sätt etablera kontakt med Ralph. Hon 
kommer till honom med pensionatets frukostbricka men blir inte insläppt, 
hon skriver brev som bara väcker hans avsky trots att han medger att han 
tidigare tyckt om henne (s. 229, 231). Han är motvilligt attraherad av 
henne. Vad man kan sluta sig till, därför att det framstår som plausibelt på 
grund av textens inre logik, är att jagberättaren gjort Nelly gravid. Med sina 
avvisade kontaktförsök vädjar Nelly till h onom att ta sitt ansvar för henne 
och barnet. Men han varken vill eller kan. Han är arbetslös och medellös, 
och än viktigare, Nelly d egraderar honom: "Jag avskydde henne mer än 
någonsin; trots hennes generositet, välvilja, kanske kärlek, påminde mej 
någonting hos henne häftigt om Sirley" (s. 231). Sirley ä r inte bara slum
mens och kriminalitetens område utan också det jäsande livets ort. Nelly 
hör till Milesia, men hon bejakar även det som Sirley står för, nämligen de 
ursprungskrafter som kan vändas till gott eller ont. Nellys livsnärhet är av 
det goda slaget. Hon beskrivs förutom som generös, välvillig och kärleksfull 
också som "munter och uppkäftig" (s. 228). Sirley-inslaget hos henne ter 
sig enbart sympatiskt. Men Singerton vill inte ha något att göra med Sirley. 
Ironiskt nog blir han, trots sitt krampaktiga förnekande fånge i driftsskiktets 
destruktiva, livsnegerande dimension. Han blir uteliggare i Sirley, Nelly 
däremot förblir bosatt i Milesia. 

Nellys agerande i drömsekvensen, hennes kontaktförsök — refererade av 
jagberättaren i presens — återger vad som försiggått före mordet. När Nelly 
till slut uppträder in persona i drömsekvensen känner hon inte igen Ralph. 
Detta möte mellan jagberättaren och Nelly, då hon kastar ett mynt till 
honom för att bli lämnad i fred, anger den definitiva skilsmässan mellan 
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dem, det vill säga hennes död. Men kvinnan som undflyr honom är också 
en symbol för levandets förlorade möjlighet. Nelly representerar naturlighet, 
sensualitet och fruktbarhet. Hon står för liv. Och det är livet Singerton söker 
hos henne. Han både söker det och stöter bort det. Hans ambivalens inför 
levandet speglas i den kluvna hållningen till henne. Han talar om hur mot
bjudande han kunde tycka att hon var när hon kröp ner till honom i sängen, 
"fast jag lät det ske därför att jag var så förtvivlat hungrig eller så hungrigt 
förtvivlad" (s. 230). Singerton hungrar efter liv, men i sin förtvivlan förmår 
han inte anta livets utmaning. Det är livet självt han avvisar i Nelly. 

Nelly figurerar således både på fiktionens verklighetsplan och i 
drömsekvensen, medan drömmens övriga personer existerar endast i 
jagberättarens medvetande. Det förekommer ett antal kvinnor som alla — 
inklusive Nelly och Milly — har halmgult hår, och gemensamt för dem är 
deras anklagande attityd till huvudpersonen. Milly är väninna och kollega 
till gatflickorna på Sohoitiska baren. Hon uppträder inte utan blir bara om
talad i gåtfulla ordalag såsom en utvald och upphöjd. Hon fördes av en man 
till Tropico och återkom aldrig. Drömsekvensens övriga relevanta personer 
är den skumme herr William, porträttförsäljaren, hemmahörande i Sirley. 
William är förmedlare mellan Singerton och konsthandlaren Rozin, som har 
sin affär på gränsen mellan Milesia och Sirley men sin bostad i Tropico.10  

William är den som säljer det magiska porträttet till Ralph Singerton, 
magiskt därför att det skiftar skepnad. Denna målning har en dominerande 
roll i berättelsen. Porträttet beskrivs så här: 

Det föreställde ett ansikte, men ett ansikte med de väsentligaste partierna, 
ögonen och näsan, dolda av en bred, gul hand med tjocka blå ådror. Bara 
munnen, halvöppen och av allt att döma tandlös, och pannan, rakt uppåt
stigande i en svartgrön bakgrund, var allt som syntes (s. 224 f.). 

Handen som döljer ögonen och näsan är bred, det vill säga stor i 
förhållande till ansiktet. I det lilla ansiktet finns en mun utan tänder. Detta 
ansikte kan ses som ett spädbarns. Handen som delvis täcker det har 
svällande ådror, vilket anger att greppet är hårt, ett kvävningsgrepp. Ansik
tet blir för läsaren det ofödda barns som Singerton kvävde när han strypte 
Nelly. Detta ansikte aktiverar Singertons skuldkänslor och ångest till det 
outhärdligas gräns. I nattmörkret strömmar ett sällsamt ljus ut från bilden: 

Det bländande skenet kom ur porträttets ögon, fingrarna som förut tätt samman
pressade hållit blicken gömd hade glidit isär, kanske bara några millimeter, men 
redan det allra minsta var mer än nog. Ur de smala springorna sprutade en 
bottenlös fasa som liksom slog bort alla grundvalarna för m in normala exist ens 
(s. 229). 
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Singertons slutliga projekt i drömsekvensen blir att lösa porträttets gåta, 
"att få fatt på den stackars människa vars tragedi ligger dold i det" (s. 234). 
När Singerton i drömmen äntligen finner den plats han sökt, garaget mitt 
emot krogen Negerfyllan, har han också "fått upp ett spår" (s. 235). 
Singertons sökande beskriver hans utveckling mot ökad medvetenhet, mot 
det som är sanningen om honom själv. N är han just skall ta sig in i det hus 
som kommer att avslöja för honom själv vem han är, står konsthandlaren, 
den gamle mannen från Tropico, plötsligt vid hans sida. Också 
konsthandlaren hade drabbats av porträttets ångest, också han har mördat 
en kvinna, och även han skall möta sin sanning. Inne i garaget hänger 
Singerton upp porträttet på en spik, och till sin häpnad och skräck märker 
de båda männen att bildens ansikte långsamt böjer sig "framåt och sedan 
neråt mot cementgolvet" (s. 236). Medan de hackar upp cementgolvet, blir 
Singerton medveten om en ny förändring i porträttet, han ser oförmärkt upp 
i det och stirrar "rätt in i konsthandlarens ohyggligt uppspärrade ansikte" 
(s. 236). Detta markerar sanningens minut för konsthandlaren; kvinnan 
som ligger framstupa framför dem i cementgropen är hans offer: 

— Milly, sa jag tonlöst . 
— Milly, upprepade konst handlaren, Milly, Mil ly, Mi lly. 

Plötsligt tog han tag i henne och vände henne för siktigt på rygg. Ja g minns att 
jag sk rek till av fasa. Det var Nel ly som låg där . Nelly (s. 236). 

Det är då jagberättaren ser på porträttet igen. Han möter sitt eget ansikte 
"vanställt av sorg, av vämjelse, av fruktan" (s. 236). Porträttets gåta var 
hans egen och dess sanning är hans. Porträttet av barnet, det barn jagberät
taren med sitt mord indirekt förintat, är till slut han själv. Han har dödat 
sitt eget jag genom att döda kvinnan-modern. Jagberättarens modermord 
är egendomligt dubblerat. Milly, som dödats av den äldre mannen, person
galleriets fadersfigur, framstår genom sin anknytning till honom som en 
modersgestalt. Identifikationen Milly-Nelly g ör att jagberättarens kvinno
mord samtidigt är ett symboliskt modermord. 

Återigen är mordet, liksom i Skuggan av Mart, en etapp på vägen till 
självförintelse. Dödshandlingen mot kvinnan är också här — på ett kryp
tiskt och kamouflerat sätt — riktad mot en modersgestalt. Även berättelsens 
avslutning på fiktionens verklighetsnivå anger den uppgivenhet som vet 
bara en utväg. Jagberättaren överlämnar sig till polisen. Konstapeln, lagens 
väktare och verkställare, kan — om vi följer Freuds topografiska modell — 
ses som det slutliga överjaget. Den "legale" konsthandlaren från Tropico, 
som framstod som ett "egoideal", visade sig vara destruktiv och driftsstyrd, 
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en hycklande representant för överjagets "legalitet" och en lika dålig far, 
lika livsförnekande som jagberättaren själv. Konstapeln däremot är sam
tidigt ett "överjag" och en autonom entitet. Han står utanför jagpersonens 
psykiska system därför att han inte ingår i drömmens persongalleri. Han är 
den Andre, den objektive rättsskiparen som skall utkräva straff. Men i sin 
förståelse och välvilja blir han på samma gång en genuin fadersgestalt, 
fadern som både dömer och förlåter. Jagberättaren ser sin ångest 
materialiserad en sista gång och glider som ett trygghetssökande barn in i 
en fadersfamn: 

Fascinerad såg jag den långa sva rta bato ngen som en reptil slin gra se j ur hans 
armhåla och med mju k rygg dyka i den ny fallna snön. Sedan sjön k jag av svim
mad ihop i hans arma r (s. 237). 

Konstapeln, som representerar Lagen och Domaren, ter sig så mild därför 
att han också är förlossaren, befriaren. Han ger den drömlösa sömnen, den 
frid som döden-i-livet förvägrar. 

Det latenta dröminnehållet i "Mannen från Milesia" är hatkärleken till 
modern-kvinnan som blir en hatkärlek till livet självt. Den ångest texten 
uttrycker är ytterst ångesten för att leva. På textens ytnivå härrör jagberät
tarens ångest ur att han mördat och försökt borttränga insikten om sin 
handling. På den latenta meningsnivån är mordet tvärtom en följd av 
ångesten. Denna ångest och förtvivlan är känslan av hjälplöshet inför det 
inre döendet, känslan av livsoförmåga. Den är så stor att den inte kan klart 
artikuleras, men den måste ändå kommuniceras. Dagerman låter jagberät
taren kommentera den text han ingår i: 

— Men det finns känslor, invände jag, som slår igenom konstens alla trossbott
nar, slår pensel n ur konstn ärens hand, ramen ur ramh antverkarens och kasta r 
ut dem i bottenlö s natt. Det de känner är så oerh ört att de inte kan orka va ra 
ensamma om att uppleva det (s. 233).11 

I sin transcenderande fantastik och sin drömförklädnad förmedlar texten 
den känsla som är "bottenlös natt". Men novellen är säkert och medvetet 
komponerad, penseln sitter ännu stadigt i konstnärens hand. Att försöka ge 
form åt den bottenlösa nattens livsupplevelse var för Dagerman ett sätt att 
tygla den, att hindra den från att ta överhanden — att vinna tid. 

Uppfattad på detta sätt är ångestens konstnärliga gestaltning i sig en form 
av terapi. Men kontroll över ångesten kan tänkas uppnås också på ett annat 
sätt i dikten. Detta kan man hypotetiskt anta är fallet just i "Mannen från 
Milesia". Författaren skapar en invecklad logisk struktur i texten, och 
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gestaltningen av ångesten blir en intrigmässig gåta. Men eftersom denna 
gåta kan lösas, finns inte längre någon ångest; ångesten är analyserbar på 
textplanet och därför inte längre farlig och hotande. Att gestalta ångesten i 
texten innebär att samtidigt distansera sig från den på personplanet: 
besegrandet av ångesten i livet sker i dikten. På tvärs mot alla intentioner 
och planer slår emellertid ångesten ändå igenom på nytt — den kontroll 
som uppnås genom gestaltning är endast temporär. 

* 

Skuggan av Mart och "Mannen från Milesia" bearbetar, förefaller det mig, 
samman grundproblematik, moderssveket och det därav följande hatet som 
källa till livsån gest och livsoförmåga. 

I Skuggan av Mart är hatkärleken till modern-kvinnan klart uttryckt, och 
orsaken till den förtvivlan som resulterar i mordet är likaså uppenbar, det 
är moderns-kvinnans kärleksvägran. Moderssvekets förödande mentala 
effekt uttrycks i konkreta termer. I "Mannen från Milesia" är mönstret inte 
lika tydligt när det gäller dubbelkvinnan Milly-Nelly. Men enligt min läsning 
är Milly genom att hon sammankopplas med den äldre mannen en sym
bolisk modersfigur, och Nelly blir en modersgestalt i och med att hon bär 
det barn som på symbolnivån är jagberättaren själv. 

Skillnaden mellan texternas båda huvudpersoner, Gabriel och Ralph 
Singerton, ligger i att den förre representerar ett tidigare utvecklingsstadium 
än den senare. Gabriel kämpar för sin rätt att leva och älska. Han försöker 
få grepp om sitt liv, m en modern är ett direkt hinder för hans människo
värdiga existens. Det finns mera av inre vitalitet kvar hos Gabriel än hos 
Singerton. Gabriel har att börja med en försiktig tro på livet, men hinder 
av oöverkomligt slag stäv jar hans tillit till sina egna livsmöjligheter. Historien 
om Gabriel visar en process, en utveckling från primär livsvilja till en 
själsdödande ångest inför livet. 

Hos Singerton är den processen redan fullbordad. Den traumatiserande 
konflikt som får antas vara upphovet till hans livsångest finns knappt an
tydd, men ångesten visas desto tydligare. Medan Gabriel hämnas på sin 
mor genom att döda henne, hämnas Singerton på livet genom att döda 
kvinnan, den blivande modern. Singerton sviker livet för att han känner sig 
sviken av det. Hans ångest är generaliserad till total livsoförmåga. Hos 
honom är den inre döden långt mera framskriden, han är "icebound" 
redan när berättelsen börjar.12 Men också Singerton genomgår ett slags 
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utveckling, en inre förändring. Hans irrande i Sirley är en vandring i livs
ångestens labyrint. Det är emellertid också ett sökande, en kunskapsprocess 
som långsamt leder fram till en avgörande insikt: han kan vinna sitt liv bara 
genom erkännandet att han inte förmår leva. 

Mönstret blir till sist likartat i Skuggan av Mart och "Mannen från 
Milesia". Hos Gabriel ger mordhandlingen en tillfällig upplevelse av livskraft 
och suveränitet innan han bryter samman och förstår att det är sitt eget 
omöjliga liv han vill göra slut på. I förlängningen av hans mordhandling 
finns outtalat en önskan om den enda förening med modern som är möjlig, 
föreningen i döden. Denna blir en analogi till ursprungssymbiosens förening 
i liv, och den innebär på ett mytiskt-symboliskt plan det paradoxala hoppet 
om en återfödelse, om en ny början. 

I Singertons fall är det bekännelsen av mordet, medgivandet av den egna 
livsoförmågan som möjliggör befrielsen ur ångestens grepp. Först när den 
slutliga uppgiveisen är fastställd ger ångesten vika för en momentan känsla 
av revitalisering. Angesten var metaforiskt ett fasans bländande sken som 
träffade honom och marterade honom med sin "blick", omöjlig att undfly. 
Nu är det han som "ser" ångesten, den är objektiverad, oskadliggjord: som 
en lång svart orm dyker den ner i den nyfallna snön och försvinner. Men 
i samma stund utplånas också han själv i comans mörker. 

Inte i själva mordhandlingen, men i den frivilliga överlåtelse till den egna 
döden som akten innerst utgör, finns källan till den kortvariga men intensiva 
upplevelse av livsförsoning som både Gabriel och Singerton, var på sitt sätt, 
ger uttryck åt. 

Att döda kvinnan-modern är att avsäga sig livet. Men just i avsägandets 
stund strömmar livet till en sista gång som en mjuk närhet, en värme. Den 
inre dödens stelfrusenhet tinar och jaget uppgår i livets flöde ett kort 
ögonblick — innan allt är slut. Detta skeende kan emellertid också tolkas 
på ett annat sätt. När mannen symboliskt dödar modern, så dödar han 
också barnet inom sig själv. Barnets död är då uppgiveisen av det sym-
biotiska begäret och därmed accepterandet av Faderns lag, vilket är den 
enda möjligheten att nå fram till e tt vuxet, självständigt liv. 

ATT DÖDA SIG SJÄLV 
Om morden i Dagermans texter är befrielse- och hämndakter med 
förövarens egen död som oundviklig konsekvens, så kan man säga att 
självmordshandlingarna oftast har samma syfte men i omvänd ordning. Den 
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egna döden är det primära, men den är avsedd inte bara som befrielse utan 
också som hämnd och straff för de oförrätter som begåtts mot jaget. Alltid 
tillstädes, och djupt förbunden med självmordsimpulsen, är en subjektiv 
känsla av övergivenhet, av att vara sviken. Ibland är i texterna denna 
övergivenhet faktisk, ibland är den inbillad, och i det senare fallet är 
känslan identisk med svartsjuka. 

Redan i Ormen etableras kopplingen svartsjuka—suicidförsök. Här är det 
— enda gången i Dagermans produktion — fråga om kvinnlig svartsjuka 
som leder till en självmordsimpuls. När Irène vet att Bill bedragit henne med 
Wera, känner hon en så förtvivlad övergivenhet och en så frätande svart
sjuka att hon vill göra slut på sitt liv. Men sin död ser hon uteslutande som 
en hämndakt och bestraffning. Hon föreställer sig att hennes frånfälle skulle 
göra Bill förkrossad: 

Ge honom bara, ge honom bara, han ska få ång ra det, och fastän hon ofta, ja 
så ofta hon var ensam, sa sej med starkt eftertryck, att hon inte vai' kär i honom, 
inte det allr a minsta, bränd e svartsjukan i henne som en sjustjärna nu och hon 
kände en vild lust att hämnas och det var så enkelt, så nära, bara att släppa 
med fingrarna och hasa ner på fotsteget med huvudet före och sen slå i hårt och 
vara borta. 13 

Irenes självmordsimpuls frambringas av svartsjuka och hämndbegär. Den 
uppvisar samma mönster som flertalet av texternas manliga självmordskan
didater. Bengt i Bränt barn anger själv sårad idealitet som motiv för sitt sista 
självmordsförsök, men som redan noterats i analysen är svartsjukan den 
egentliga drivkraften till hans handling. Hämndbegäret är inte lika klart 
uttalat i samband med denna sista självmordsimpuls som i de föregående 
försöken, men det finns där implicit. Bengt gör inalles fyra självmordsförsök 
före det sista och mest ödesdigra. 

Det första suicidförsöket äger rum natten före midsommaraftonen under 
alla fyras vistelse på ön. Han ror ut i avsikt att dränka sig. Som det 
självömkande barnet vill han straffa dem som lämnat honom ensam. På 
morgonen skall de upptäcka den tomma båten, "ekan som med kölen i 
vädret kommer drivande in mot dem svart som en likkista" och då "skall 
de äntligen förstå att han är död, att han hämnats på dem för allt ont de 
gjort honom".14 Men när det verkligen gäller vill han inte dö utan gör allt 
för att ta sig i land och "är glad över att ha blivit räddad".15 

Bengts svartsjukeattack på septemberön ger upphov till en liknande 
suicidimpuls. Helt oöverlagt kastar han sig i båten för att ge sig ut i den höga 
sjön, men Gun hindrar honom. Ett tredje slarvigt planerat självmordsförsök 
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gör Bengt strax innan han på vinterön skriver sitt avskedsbrev om de små 
hundarnas land. Han är upprörd över att Gun låter sig smekas av Knut, 
vilket han uppfattar som ett förräderi mot honom själv. Rasande och 
gråtande i sin översiggivenhet skall han hämnas genom att dö: "När de 
kommer ut med sitt ljus skall de se honom hänga i ett träd."16 Han gör 
ännu ett hängningsförsök med hundkopplet omedelbart efter att han 
avslutat avskedsbrevet och slungat ut sina anklagelser om jubileet, men han 
hejdas åter av Gun som han slår över ansiktet med kopplet.17 

Alla dessa suicidförsök ter sig improviserade. De får närmast ses som 
markeringar, som ett slags hämndutlevelse i fantasin. Inte heller det sista för
söket med rakkniven tycks vara entydigt avsett att leda till döden, iscensatt 
som det är mitt ibland de andra som genast kunde rycka till undsättning. 

Gemensamt för Bengts självmordsimpulser är att de uppstår ur svart
sjuka. Och liksom hos Irène finns hos Bengt en livlig föreställning om de 
efterlevandes reaktion på hans död — som om han själv kunde vara med 
och iaktta den. Hans död skall ge de drabbade skuldkänslor och 
medömkan med honom, den oförskyllt lidande. Bengts reella förhållande till 
döden — som skiljer sig från den hållning han ger uttryck åt i det sönder
rivna avskedsbrevet — är en pueril ni-är-dumma-jag-vill-inte-leka-med-
längre-attityd, som egentligen inte omfattar insikten om döden som något 
oåterkalleligt. Man har intrycket att han uppfattar sin död som ett hot mot 
de närstående, ett hot som när det gjort sin skrämselverkan kan återkallas, 
och som därför inte avslutar hans liv. 

Det är signifikativt att tankar på den döda modern, som "övergivit" 
honom framträder så starkt i samband med Bengts svartsjukereaktioner för 
Guns skull. Han regredierar till b arnet "som ingen bryr sig om". Men när 
det gäller Gun är hans övergivenhet inbillad, hon "bedrar" honom bara i 
teknisk mening. Detta inser inte Bengt, berättaren framhåller det emellertid 
klart: "Hon kan inte begripa att inte han förstår att hon är glad över att 
ha återfunnit honom"18 och "aldrig är vi så ömma mot den som vi är 
bundna vid som när vi fått visshet om att den främling vi älskar älskar oss 
tillbaka".19 Bengts känsla av övergivenhet är helt subjektiv, den motsvaras 
inte av ett faktiskt sakernas tillstånd. Svartsjukan gör honom blind, och han 
tar till r akkniven för att han känner sig övergiven, inte för att han är det. 
Det är på textens manifesta betydelseplan en inbillad övergivenhet som 
driver Bengt till sjä lvmord. 

Den subjektiva upplevelsen av övergivenhet som incitament till suicid 
saknar dock inte alltid ett objektivt och förklarande korrelat i självmords
skildringarna. Martin i Bröllopsbesvär som tar sitt liv den natt Hildur gift 
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sig och Åke i Streber har båda förlorat den kvinna de älskade. En upplevd 
övergivenhet liknande Bengts i Bränt barn och en reell förlust av den 
älskade kvinnan kombineras i Dagermans berättelse om den dödsdömde. 

Den dödsdömde — ett paradigm 
Det yttre dramat och det inre 
Novellen "Den dödsdömde" och pjäsen med samma namn är visserligen 
två separata diktverk, men problematiken är identisk i de båda texterna.20 

Den avgörande skillnaden är att den ena texten är avsedd att läsas och den 
andra att framställas på scen. Mycket av det som kan förmedlas i skrift — 
till exempel en persons medvetandeström — kräver andra och mer explicita 
uttryck på en teaterscen. Detta gör att pjäsen Den dödsdömde får ett större 
omfång och en rikare detaljutformning. Vidare blir problematiken klarare 
utformad i pjästexten än i novelltexten — därmed dock inte sagt att den 
mera bearbetade pjäsen är bättre än novellen i konstnärligt avseende. 

Inte bara grundproblematiken utan också formuleringarna av de centrala 
idéerna sammanfaller i de båda texterna. Påståendet om den dödsdömdes 
tillvaro som "den säkraste av existenser" kan tjäna som exempel. I novellen 
uttrycks denna tanke så: 

— Säker, sa han, stabil , stabil dä rför att den bygg de på visshet en om er och 
världens obarmhärtighet, på vissheten om att man in te döms til l döden eller till 
livet på grund av sin a handlingar utan på gru nd av andr as uppfattning om ens 
handlingar (SS 4 , s. 247). 

I pjäsens replik är lydelsen följande: 

Säker därför att den byggde på vissheten om världens obarmhärtighet, på 
vissheten om att man inte döms t ill döden på grund av sin a handlingar utan på 
grund av andras uppfa ttningar om ens handlingar (SS 6, s. 54). 

Texterna om den dödsdömde kan enligt mitt förmenande betraktas som två 
varianter av samma idékomplex, den ena avsedd för läsning, den andra för 
scenisk framställning. Mot bakgrund av detta finner jag det rimligt att se 
pjäsens diktade figur den dödsdömde som identisk med novellens 
dödsdömde. I min tolkning koncentrerar jag mig dock på pjästexten, efter
som problematiken, som nämnts, är tydligast utförd där, men jag tillåter 
mig att också infoga novellen i undersökningen.21 

Den sentens Dagerman har som motto i De d ömdas ö, "Två ting fyller 
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mig med fasa, bödeln inom mig och bilan ovanför mitt huvud", kunde han 
ha valt också för Den dödsdömde. Inte minst därför att orden i ett nötskal 
fångar textens två dramatiska nivåer. "Bilan ovanför mitt huvud" anger det 
yttre dramat, intrigen, den samhällskritiska aspekten, och "bödeln inom 
mig" det inre dramat, huvudpersonens personliga psykologiska prob
lematik. 

Périlleux har betecknat Dagermans dödsdömde som en typ av camusk 
absurd hjälte sådan han beskrivs i Le mythe de Sisyphe (1942). Den dager-
manske hjältens dom är orimlig därför att den inte betingas av något brott. 
Dagerman låter sin dödsdömde protestera mot det absurda genom att förbli 
trogen sin dom och klarsynt välja döden.22 Périlleux framhåller emellertid 
också skillnaden mellan Camus' absurde hjälte och Dagermans 
dödsdömde. Den förre avvisar konsekvent döden tills den är oundviklig, 
därför att döden för honom är absurditeten par excellence. Därmed skulle 
endast klarsyntheten vara det som förenar Camus' absurde hjälte och 
Dagermans. Men som min analys kommer att visa, är det tveksamt om 
Dagermans dödsdömde, så som Périlleux menar, klarsynt väljer döden. I 
ett litteraturhistoriskt perspektiv är den dödsdömde mera en camusk 
"främling" än en Sisyfosmytens absurde hjälte. Camus' L'étranger (1942), 
som kom ut på svenska i maj 1946, angriper också den rättsväsendet, 
domarnas egenmäktiga förfarande och en allmän fördömande, obarmhärtig 
moralism. 

Liksom främligen hos Camus, Meursault, är också Dagermans 
dödsdömde alienerad, en outsider i sitt eget liv. Själv har Camus definierat 
Meursault som en man som inte vill delta.23 Karakteristiken kunde lika väl 
gälla den dödsdömde, även han vägrar spela med. Men orsaken till h ans 
vägran är kanske en annan än för Meursault, och kanske inte heller så själv
vald som hos denne. Den stoicism man kan se hos Dagermans dödsdömde 
är inte i första hand den absurde hjältens stolta val att acceptera ödet och 
därigenom besegra det. Den är uppgivelse och längtan efter ett slut. 
Stoicismen är inte en protest mot det absurda utan kapitulation inför det. 

Mera betydelsefull än Camus för helhetskonceptionen av Den dödsdömde 
torde Kafka ha varit. I den långa recensionsessä med titeln "Kafka — 
sanningssökaren" som Dagerman publicerade i november 1945 säger han 
om Processen: 

Den detaljerade beskrivningen av detta grymma rättsväsende, som i grunden inte 
är något annat än ett exe kutionsväsende, är så plågsam t uppriktig att man inte 
behöver tvivla på att Kafka på samma gång som han velat framställa den hopp
lösa kampen mot skulden också velat skildr a institu tionernas barb ari [.. .].24 
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I detta citat finns kärnan till tematiken i Den dödsdömde. Det anger den 
dagermanska textens två nivåer, det yttre dramat och det inre, protesten 
mot inte bara rättsväsendets utan också det rådande normsystemets obarm
härtighet och huvudpersonens kamp med den egna känslan av skuld. 
Också upplösningen av Den dödsdömde är inskriven i Dagermans läsning 
av Kafka: "Uppskov eller skenbart frikännande är den anklagades 
sviktande rädddningsplankor, men till sist öppnar sig ändå avgrunden."25 

Frikännandet är illusoriskt också i Den dödsdömde, katastrofen är ound
viklig som om den vore förutbestämd. Det kunde vara sin egen text Dager
man talar om när han säger om Kafkas Förvandlingen: "den ogäldade 
skulden vet bara en räddning, som kanske också den bara är skenbar: 
förintelsen".26 

I Dramatens programblad inför premiären på Den dödsdömde i april 
1947 säger Dagerman: 

När jag sk rev dra mat var den dödsdömde naturligtvis jag sjä lv, det var därf ör 
jag skrev det. Det är först efteråt som han har b livit någon annan, det är allti d 
först efte råt som de subtila tolkn ingarna infin ner sig. 27 

Vad Dagerman här formulerar är att ett diktverk förändras under tidens 
gång också för författaren själv. Men det som texten var för sin författare, 
det den dödsdömde var för Dagerman i konceptions- och skapelseskedet är 
inte desto mindre av speciellt intresse. Utsagan att den dödsdömde var han 
själv när han skrev, ger utgångspunkt och riktning för min analys. Den 
legitimerar på ett nästan alltför tillmötesgående sätt den tolkning jag velat 
göra. Men den är givetvis ingen garanti för att den dagermanska proble
matik jag finner i Den dödsdömde helt sammanfaller med den som förfat
taren medvetet lagt in i texten. Dagermans utsaga blir inte mindre intressant 
för att han senare indirekt tar avstånd från den; den efterföljande dementin 
blir tvärtom snarare ett slags kriterium på sanningshalten i påståendet. 

Dagerman hade, som Lagercrantz påpekat, ett starkt behov att inte blot
ta sig, att dölja sig bakom masker och förklädnader.28 Jag menar att detta 
behov uppvägdes av, eller kolliderade med, ett annat lika dominant: 
behovet att lämna ut sig själv, att bearbeta och kommunicera de inre pro
blemen för att nå fram till medmänniskan, för att bli "sedd" och ac
cepterad.29 Dessa konträra tendenser, skyggheten och kommunika
tionsbehovet, är orsak både till att Dagerman i sin diktning för fram sin 
personliga problematik men i beslöjad form och till att han i efterhand 
gärna förnekar att den finns där — när den blivit för tydliggjord. Ett 
genomgående drag i Dagermans reaktioner på kritikernas läsning av hans 
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böcker är att han framhåller sitt politiska eller samhällskritiska budskap på 
bekostnad av symbolik och psykologisk tematik. I snart sagt alla 
Dagermans verk, och framförallt i de tre första romanerna finns såväl ett 
"offentligt" engagemang som existentiella frågeställningar och privat 
djupborrning. Men de senare tenderar han att "tolka bort" i sina efter
handskommentarer.30 Den dödsdömde visar det typiskt dagermanska 
mönstret av utåtvändhet och inåtvändhet, social medkänsla och protest mot 
förtryck lika väl som penetration av en privatproblematik. Den dödsdömde 
protesterar inte mot sin egen dödsdom som är ett juridiskt mord, men han 
opponerar sig generellt mot myndigheternas makt att beröva individen hans 
frihet. Om den dödsdömde i skapelseskedet var författaren själv — vilket 
Dagerman fastslagit — så visar detta hur intimt sammanvävda den 
frihetliga socialismens ledande tankegångar var med hans personlighet, 
med hans livstolkning. Den oskyldigt dömde blir i sin existentiella situation 
en sinnebild för det ofrånkomliga frihetsberövande som anarkismen menar 
att statsmakt och myndigheter alltid står för.31 Det är här civilisations
kritiken får sin förankring, det är detta som ger Dagermans "subtila tolk
ningar" deras relevans, och som gör den dödsdömde till e tt slags Envar. 

Efter det att han skrivit Den dödsdömde fann Dagerman i verkliga livet 
konkreta inkarnationer av sin fiktiva gestalt. "Och vilka är de dömda", 
frågar han i Dramatens programblad. Han svarar: 

Det kan vara soldater som återvänder hem efter ett avslutat krig, dessa de tusen 
gånger dödsdömda som kommer hem från fronterna med kropparna täckta av 
osynliga banesår. De dödande skotten blev visserligen aldrig avlossade men 
luften är tät av dödsångestens svalnade bly. "Den dödsdömde" kan vara en 
sådan just hemkommen soldat som är så förvånad över att leva att han inte kan 
göra det. Han dör eftersom han redan var död ("en dödsdömd dör inte när bilan 
faller utan när domen faller", en soldat ö verlever inga drabbningar, det ser b ara 
så ut). 32 

Erwin Leiser har påpekat att Dagermans Den dödsdömde "gestaltar 
samma problematik som Wolfgand Borcherts Utanför dörren, det första 
tyska efterkrigsdramat".33 Också den tyska pjäsens idé är att soldaten inte 
överlever slaget även om det kan tyckas så. Leiser framhåller det europeiska 
perspektivet i Dagermans diktning och understryker äktheten i hans 
släktskap med den i ordets mest brutala mening hemlösa efterkrigsgenera-
tionen. 

I Dramatens programblad, som skrevs efter reportageresan till Tyskland, 
redovisar också Dagerman själv möten med dödsdömda i detta krigs
härjade land. Hans egen fiktive dödsdömde blev en 
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livstrött soldat i Be rlin med en kula från Monte Cassino kvar i kroppe n eller en 
ung trasig hemlös pojke som drev omkring på en järnvägsstation och frågade om 
vägen till Amerika eller en gammal kvinna i en bunker i Hannover som berättade 
att hon tog farväl till livet varje gång bomblarmet gick under krigsnätterna. 
Människor som fått så många lektioner i konsten att dö att de inte längre förstod 
sig på att leva. 34 

I programbladet berättar Dagerman således både vad den dödsdömde var 
— vem han var — när texten skrevs och vem eller vilka han blev. Dager
man säger att "denne dödsdömdes sätt att vara dödsdömd ingenting annat 
är än en spegelbild av en konkret situation". Författaren säger emellertid 
också att den dödsdömde är en symbol, "en symbol, en dröm eller, för den 
som så vill, en figur i en saga".35 Detta innebär att gestalten får en gräns
överskridande innebörd, han får en representativitet utöver den konkreta 
singulära. Dagerman betecknar den dödsdömde som både "spegel" och 
symbol. Men fyra månader efter tillkomsten av programbladet tar han i en 
intervju avstånd från varje symbolisk tolkning av Den dödsdömde. Man bör 
inte, säger Dagerman, 

uppfatta huvudp ersonen som den renodlade bilden av Människan! Pjäsen är 
tänkt som en protest mot samhällets — inte det biologiska live ts — obarm
härtighet! Lägger man in för mycket symbolik bli r dramat pessimistiskt — och 
som sådant ser jag det inte. 36 

När Dagerman säger detta har den stora pessimismdebatten förts under 
hösten 1946 och våren 1947 och resulterat i att 40-talets "pessimister", 
med Vennberg och Dagerman i spetsen, förklarat sin pessimism vara inte 
pessimism, men kritisk medvetenhet.37 Helt i enlighet med denna nya 
positionsbestämning säger också Dagerman, såsom nämnts, att han 
"numera har utbytt begreppet ångest mot medvetenhet" [...].38 Nu, när 
Dagerman definierar Den dödsdömde som en rent samhällskritisk inlaga, 
konkretiseras också problematiken i ett bestämt typfall, personifierat av en 
före detta Långholmsfånge som författaren mött på Drottninggatan och som 
känt igen sig själv i pjäsens huvudperson. Mannen i fråga hade avtjänat sitt 
straff och var beredd att börja ett nytt hederligt liv. Men det faktum att han 
suttit fängslad gjorde det omöjligt för honom att få behålla en anställning: 

Det en gång skedda förföljde honom, samhället accepterade honom endast som 
— brottsling. Och snart bar han åter Långholmens fångdräkt, den han burit hela 
tiden utan att veta om det! Han hade aldrig lyckats bli kvitt den . .. Han var 
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dömd trots att han av tjänat sitt straff, och kommer att v ara dömd i hela sit t liv 
— inte på grund av sina egna gär ningar utan på grun d av andra s uppfattning 
om dem. Han var i själva ve rket Den dödsdömde i min pjäs. 39 

Denna Dagermans sista tolkning får väl sägas vara ett uttryck för hans 
starka behov att framhålla samhällsengagemanget i den egna diktningen. 
Det är knappast förmätet att nyansera hans påstående och se mannen på 
Drottninggatan som en aspekt av den dödsdömde i pjäsen och novellen, 
men samtidigt hålla fast vid att textens helhetsperspektiv är mycket vidare 
och djupare än Dagerman i detta uttalande är benägen att medge. Den 
samhällskritiska aspekten som han här gör allenarådande finns naturligtvis 
med, och texten har full täckning för hans konklusion i det tidigare nämnda 
programbladet: "Det är domarna som måste bli annorlunda, mindre 
domare, mera människor, mindre rättvisa, mer mänskliga."40 Den kritiska 
synen på rättsväsendet som har rötter i Dagermans anarkistiska åskådning 
och som fått ytterligare näring hos Kafka och Camus, är givetvis en bärande 
linje i Den dödsdömde. Man kan säga att den är intrigens logiska förutsätt
ning: huvudpersonen är ju oskyldigt dömd till döden. Inte bara den rätt-
skipande instansen anklagas, inte bara "samhällets obarmhärtighet", utan 
också den konventionella moralism hos den enskilde som tar sig uttryck i 
fördömandet av en medmänniska därför att hon är eller antas vara 
avvikande. Samhälls- och civilisationskritiken i Den dödsdömde är klar och 
tydlig nog, likaså den anteciperande inlevelsen i den tyske soldatens och 
andra psykologiska krigsoffers situation — liksom i den verklige straffångens 
på Drottninggatan i Stockholm. 

Den stora komplikationen i Den dödsdömde är emellertid att huvudper
sonen ingalunda entydigt är det offer för samhällets obarmhärtiga, 
frihetsberövande orättvisa som han tycks vara. Han är det endast i teknisk 
mening. Juridiskt är han oskyldig till det brott han dömts för, men moraliskt 
är han skyldig. Och han vet det själv. Därför avstår han från att protestera 
mot den dom som avkunnats. Det är denna komplikation som gör Den 
dödsdömde så intressant både i estetiskt och psykologiskt avseende. Inom 
den ramen utspelas textens inre drama. 

Detta inre drama anges redan i pjäsens första akt, i expositionen, då de 
församlade journalisterna klargör omständigheterna kring den dödsdömdes 
frikännande för fängelseportvakten. Den som var skyldig till mordet på den 
dödsdömdes hustru, hennes älskare, hade infunnit sig hos polischefen och 
bevisat sin skuld strax efter det att avrättningen skulle ha ägt rum. 
Omedelbart efter sin bekännelse begick han självmord på polischefens rum. 
På grund av bödelns plötsliga sjukdomsattack hade avrättningen uppskjutits 
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och eftersom mördaren under tiden avlagt bekännelse kunde den oskyldigt 
dömde friges. Portvakten förvånas över att mannen kunnat dömas till döden 
då han var oskyldig, och han frågar om den dömde inte talat om för rätten 
att han var utan skuld. Journalisterna svarar att han nog gjorde det i början, 
men ingen trodde honom och så föll han till föga för bevisningen och 
erkände allt. Den logiska frågan blir då varför han erkände om han inte var 
skyldig. Journalisten svarar: "Ja, det vet ingen ännu. Det skall vi fråga 
honom om när han kommer. Det kan ingen förstå."41 Den frågan är det 
inre dramats problemformulering. 

Magnus Florin har i en kort analys av Den dödsdömde definierat pjäsens 
problematik så här: 

Dagerman utgår från en skuldekvation. Den oskyldigt dömde måste begå det 
brott han felaktigt dömts för — bara brottet kan bekräfta och uppväga den skuld 
han pådyvlats och lider under .42 

"Skuldekvationen" representerar en sedan länge använd läsning av Dager
man. Lagercrantz är sannolikt den som först påpekat den återkommande 
tendensen hos Dagerman att balansera en skuldkänsla med ett brott — 
även om han inte använt termen skuldekvation.43 Iakttagelsen är riktig i 
många fall, man kan tänka på Lucas Egmont i De dömdas ö som försöker 
ge sin metafysiska skuldkänsla konkret substans genom kriminella hand
lingar, eller på Ivar i Bröllopsbesvär som också beter sig så. Påståendet är 
kanske delvis giltigt också för Den dödsdömde — det täcker i varje fall en 
aspekt av textens problematik. Men som karakteristik av problemets 
totalitet blir det en förenkling. 

Den mekanism Florin beskriver har giltighet för textens samhälls- och 
civilisationskritiska nivå, för pjäsen som "spegelbild" — för mannen på 
Drottninggatan —men inte för "symbolen". Textens verkliga komplikation 
ligger på den psykologiska nivån. Den dödsdömde mördar inte kvinnan för 
att "bekräfta och uppväga den skuld han pådyvlats". Den skulden hade 
lyfts av honom både av domarna och av moralisterna. Men han är dömd 
av sig själv, därför kan rättens och medmänniskornas frikännande inte 
befria honom från skuld. Han vill dö, men inte för att i stolt medvetenhet 
trotsa dödsdomens absurditet utan för att bli fri från den obsession som 
marterar honom.44 

Den dödsdömde handlar om att vara dömd i tre olika avseenden, att vara 
dömd av rättsväsendet, av medmänniskors moralism och av sig själv. De två 
förstnämnda aspekterna har en allmängiltig prägel och generell räckvidd, 
medan den tredje är koncentrerad till huvudpersonens privata psykologiska 
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problematik. Liksom Dagermans tematisering av ångesten kan utläsas i 
politiska, existentiella och psykologiska termer, får också temat "att vara 
dömd" dessa tre dimensioner. Det är den sistnämnda, hittills minst upp
märksammade aspekten i pjästexten jag vill undersöka. Innan jag går till 
närläsning i syfte att försöka frilägga det jag kallar det inre dramat, vill jag 
stanna något inför den existentiella tematik som gäller inställningen till 
döden och som genomförs i gestaltningen av medlemmarna i De räddades 
klubb. 

"De räddades " attityd till döden 
Medlemmarna i De räddades klubb är dels representanter för den opålitligt 
svängande allmänna opinionen med dess hyckleri och obarmhärtighet, dels 
renodlade ironiskt sedda typer — de saknar egennamn — som företräder 
olika, lätt karikerade livshållningar. Det gemensamma för dessa klubb
medlemmar, Upptäcktsresanden, Den nästan korsfäste, Mannen med 
duellen och Forsfararen, är att de alla mirakulöst räddats från en till synes 
säker död. Detta är något som de tydligen aldrig kan upphöra att känna 
förvånad tacksamhet för och som de celebrerar med regelbundna sam
mankomster. "De räddades" upprepade festliga kvällssamkväm är en form 
av dödsupptagenhet; det är ju minnet av den hotande dödsfaran de ständigt 
återkommer till. Men denna dödsfixering står i livets tjänst, den skapar en 
kontrast som ger livet fullhet, lyster ch substans.45 

De två mest homogena typerna är Upptäcktsresanden och Den nästan 
korsfäste. För dem båda var det av största vikt att möta döden "som en 
man". För Upptäcktsresanden innebär det att dö stående: 

Jag höll mej ståen de hela tiden.Det kände s som om jag brann. Jag flöt b ort ur 
livet och drömde att jag simm ade i en flod av eld. Jag tro r jag reda n är död, 
jag tror jag r edan har lämnat allting bakom mej då jag plöt sligt mitt genom all 
smärta, tvä rs genom eld och brinnande blod blir medveten om skottlossning i 
trakten. Vilda sk rik av fasa. Tjut från döds sårade. Soldater har upp täckt min 
belägenhet och kommit till undsättn ing. Mina her rar, jag står for tfarande när 
hjälpen kommer. Jag står upprätt när bajonetterna skär av r epen. (SS 6, s. 36. ) 

Hos Upptäcktsresanden finns ett trotsigt motstånd mot döden in i det sista. 
Den nästan korsfäste, missionären, spikades aldrig upp på sitt kors av 

vildarna, men han bar det — "som en man" — åttahundra meter på två 
timmar; och han låg en hel natt under dess tyngd på ett fält sedan hans 
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plågoandar skingrats. Det var den tyngsta, kallaste och lyckligaste natten i 
hans liv. Han var först och främst lycklig över lidandet, över att äntligen ha 
fått ett lidande som han kunde sucka över utan att skämmas, ett lidande 
som liknade Hans, det vill säga Kristus. Så var han lycklig för en sak till, 
och det säger han nästan blygt förläget: han var lycklig över att ha räddats 
(s. 42 f.). Både dödsmotstånd och livsaptit är svagare hos Den nästan 
korsfäste än hos Upptäcktsresanden, som är en hedonist med omättlig livs
hunger. Inför döden gällde tydligen bara en sak, att hålla stilen även om det 
värsta händer, men eftersom döden lyckligtvis blev lu rad, kan ingenting nu 
hindra honom att njuta av livet i fulla mått. Han nästan avundas den 
dödsdömde den speciella bouquet som fyra månaders späkning i cell tillför 
det orgiastiska frosseri han menar det måste vara självklart att hänge sig åt: 

Gud vad ja g skulle önska att vara i er situa tion nu. Gud vad jag sk ulle äta, gud 
vad jag skull e dricka. [...] Sätta en tjock cigarr i käften och suga som ett 
spenabarn til ls lung orna gungar av rök en. [ ...] Allting skull e få hända och jag 
skulle bara låta det störta över mej som ett hällregn. En dörr s kulle til l exempel 
öppnas förstår ni. Någon skulle komma intas sande. Gå över mattan fram mot 
mej. Och jag sk ulle bara knipa ihop ögona änn u mer och tänk a: Ar d et så där 
kvinnor går över mattor, så där sakta, så där smygande, så där vissa om att snart 
bli älsk ade. Och sen: Ar det så där en arm kän ns när den lind as om halsen på 
en. Ar det så dä r att bl i smekt. Ar det så där at t sakta falla mot en mjuk kropp 
under en (s. 2 9 f.). 

Upptäcktsresanden föregriper här, som vi skall se, den dödsdömdes möte 
med kvinnan i chambre intime — hans beskrivning av hur mötet var avsett 
att vara ställs i skarp kontrast till hur det blev. Så snart ett tillfälle ges ut
trycker Upptäcktsresanden sin livsberusning: "Nu blir det stadigt ljusare. 
Kvällarna blir längre och längre. Med ett ord: det är vår och personligen 
tycker jag det är en fröjd att leva" (s. 30). Räddningen gav Upp
täcktsresanden ett starkt dödsmedvetande som för honom blir en anledning 
till liv som excessiv sinnesnjutning.46 

För Upptäcktsresanden är döden i sig enbart negativ. Det enda tänkbara 
positiva i samband med den är utmaningen att möta den heroiskt, "som 
en man", och acceptera att allt är slut. Den nästan korsfäste har en mera 
ambivalent hållning, döden är inte bara negativ. Hos honom finns en dröm 
om martyrskap förbunden med döden, drömmen att vandra i Mästarens 
spår. Man skulle vänta sig att Den nästan korsfäste som präst också 
föreställer sig ett evigt liv i förening med Gud bortom döden. Men texten 
uttrycker ingen sådan föreställning hos honom, däremot bekänner han sig 
till en annan form av symbolisk odödlighet. Den natt han bar korset var han 
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övertygad om att han skulle dö: "Vi gick över ett fält. Det doftade ur natten 
från blommor och träd. Du skall dö, sa jag till mej själv, du skall dö men 
allt detta skall överleva" (s. 42 ). När han tänkt detta, godtagit sin död och 
symboliserat sin "överlevnad" som en del av den natur han ingått i, räddas 
han åter till livet. Den nästan korsfästes uppfattning om det bestående och 
orubbliga i naturens cyklicitet och människan som en del av den, står fram 
särskilt tydligt i kontrast till den dödsdömdes föreställning om naturförlop
pens stagnation i och med hans dom. Den dödsdömde är förvånad över att 
det blivit vår: 

Ni förs tår jag trodde det var vinte r ännu, vinter som då. Jag trodde att allti ng 
hade stelnat när det där hände med mej, att ingentin g hade förvandlats, att 
ingenting hade skett, att allting var som då (SS 6, s 28). 

Den nästan korsfäste replikerar: 

Men det var väl under bart att se att livet gick vidare trots allt ? Vad som än 
händer, kär a ni, korsf ästning, stening , kröning med törne kronor, häggen blom
mar varje år. Vide busken skjuter nya skott. Roso rna fyller våra trädgårdar med 
sin doft. Så underb art (SS 6, s 29). 

För den dödsdömde hade tiden och världen stannat när han fick sin dom. 
Världen hade dömts till döden med honom. Hans personliga katastrof upp
levdes av honom som universell, hans död var alltings död, vilket erinrar 
om den undergångsinställning som Lifton studerat. Den nästan korsfäste 
däremot vilar tillitsfullt i förvissningen om livets fortbestånd trots den en
skilda individens död. Han känner en trygghet i liv och död som, trots hans 
profession, helt saknar teologisk färgning med tro på den individuella 
själens fortbestånd. Hans förtröstan är helt relaterad till naturen som garant 
för symbolisk odödlighet. 

Det finns ett slags okuvlig livsenergi hos de räddade jag hittills ta lat om, 
en glupande dionysisk livshunger hos Upptäcktsresanden och en lugn glädje 
över varat hos Den nästan korsfäste. Forsfararen står genom sin letargi i 
kontrast till de övriga. Han förefaller lika vilse i sitt liv som i sin död. Han 
känner ingen glädje över att ha blivit räddad från döden. Han vill inte ens 
tala om sin märkliga räddning. Den talföre Upptäcktsresanden påbörjar en 
målande utläggning, men Forsfararen avbryter honom: 

A gud, varför måste ni tala om det! Ni talar om det varje gång . Varför måste 
jag uppleva det på nytt, på nytt, på nytt. Räcker det inte med en gång då! (SS 6, 
s. 44). 
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Till slut går Forsfararen med på att själv berätta hur det var: 

Stocken kom, javisst, stocken kom. Jag for nerför forsarna slingrad kring den där 
stocken. Armen slets av av två andr a stock ar. Efter åt var jag glad Öv er a tt ha 
blivit räddad (SS 6, s 44). 
Det är som om han rabblade upp en utantilläxa som han fortast möjligt 

vill ta sig igenom. Den sista meningen verkar pliktskyldigast tillfogad, ty det 
förväntas att man skall vara glad över sin räddning. Forsfararen är ambi
valent till räddningen, han kom stympad ut ur den, och hans liv är inte 
längre vad han ville a tt det skulle vara. 

Forsfararens inställning till räddningen undan döden leder över till den 
dödsdömdes egen. Forsfararen räddades till ett reducerat, krympt liv, de t
samma gäller den dödsdömde. Medlemmarna i klubben hade alla försatts 
i en omedelbar konkret dödsfara som de räddades ur, både hotet och rädd
ningen var ett tillfälligt avbrott i deras livskontinuitet. Den dödsdömde 
däremot var dömd att dö men tvingad att leva under denna dom: 

Ni vet hur det är att vara i dödlig fara men hela tiden ha räddningen i sikte, 
hela tiden kunna hoppas. Men ni vet inte hur det är att leva utan räddning. 
(SS 6, s 53.) 

Den dödsdömdes räddning — när den kommer — blir därför en dom av 
ett annat slag, en dom att på nytt börja leva ett liv som redan dött inom 
honom: "En dödsdömd dör inte när bilan faller. Han har dött långt innan. 
En dödsdömd dör när domen faller" (SS 6, s 98). Därför blir räddningen 
en illusion, man kan inte vara "dödsdömd på morgonen och livdömd på 
kvällen" (SS 6, s. 98). Har "man en gång accepterat döden är det svårt att 
få ut nånting av en liten räddning" (SS 6, s. 98). Den avgörande skillnaden 
mellan medlemmarna i De räddades klubb och den dödsdömde är att de 
förra tar ställning bara till den konkreta fysiska döden, medan den 
dödsdömdes problematik också gäller en inre död. Jag har redan påpekat 
likheten i Forsfararens och den dödsdömdes attityd till räddningen, den är 
en räddning till liv som inte är riktigt liv. Fö r Forsfararen är det så för att 
han blev invalidiserad, han kan inte längre göra det som gav hans liv inne
håll. Den dödsdömdes hinder för fortsatt liv ligger på ett inre plan. 

Något av den dödsdömdes problematik finns på ett subtilt sätt inskrivet 
i berättelsen om den av de "räddade" jag hittills inte talat om, Mannen med 
duellen. Mannen med duellen skiljer sig från de övriga räddade genom att 
han repetitivt uppsöker döden. Han saknar all rädsla för att utsätta sig för 
döendet: "Nej, rädd är jag a ldrig. Jag umgås med döden så ofta jag kan. 
Det är så fostrande" (s. 37). På frågan varför han ständigt duellerar, svarar 
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han: "För att man vill bli räddad förstås" (s. 39). Duellanten vill inte dö, 
men han vill h a dödsnärheten, den upprepade dödsrisken för att kunna 
känna en större livsintensitet. Denna inställning till döden är en stegring av 
det dödsmedvetande Lifton ser som en förutsättning för livets värde och 
mening: den ständigt närvarande begränsning som ger form åt existensen 
och som skapar en grundval för visdom.47 Duellanten hör till den männi
skotyp, som enligt Heinrich Böll, har samma förhållande till döden som den 
katolske prästen till si tt breviarium, det vill säga konstnären generellt.48 

De övriga klubbmedlemmarnas räddningar kan — i något fall bara till 
nöds, men dock — ses som realistiskt godtagbara händelser trots den 
ironiska typisering de får. Men duellantens historia har speciella konnota-
tioner, symboliska övertoner som spränger ramen för realism, och sym
boliken är på ett svårfångat sätt knuten till huvudpersonen, den 
dödsdömde. Mellan Mannen med duellen och den dödsdömde uppstår en 
personlig relation och en värdegemenskap som saknar motsvarighet i övrigt. 
Mannen med duellen igenkänner en like i den dödsdömde så snart han ser 
honom: 

Jag tyckte om er genast jag såg er stå där på trappan i kväll. Det var nånting 
med ert sätt a tt gå nerför den där trappan som berörde mej så säll samt. Ni såg 
ut som om ni långsamt men ytterst tveklöst och målmedvetet stegade upp 
duellantens tjugo steg. Det är en man, tänkte jag, en man som säker t aldrig 
duellerat men som ändå instinktivt anar vad det betyder att göra det (s. 37). 

Mannen med duellen är så starkt intresserad av den dödsdömde att han ut
manar honom. Förutsättningen för denne professionelle duellants utma
ningar är att han tycker om den han skall skjuta: "Jag tycker om er. Ni har 
duellantens ansikte. Säg, får jag skjuta er?" (s. 38). Den dödsdömde accep
terar och Mannen med duellen överlämnar den ena av sina pistoler till 
honom; de skall mötas bakom kyrkogården följande dag klockan elva. 
Genom att anta utmaningen har den dödsdömde definierat sig själv som 
duellant. Han har fastslagit sin sannolika dödsstund. Han dömer därmed 
nu sig själv till döden och är beredd att ombesörja dödsdomens 
verkställande. Den dödsdömdes identifikation med duellanten ger ytter
ligare ett betydelseskikt åt den historia Mannen med duellen berättar; den 
får giltighet också för tolkningen av den dödsdömde. 

Det mirakulösa är att Mannen med duellen lyckades skjuta "världens 
styvaste skytt, en greve av Portugal" och själv överleva (s. 38). Ännu 
märkligare är dock det som orsakar denna utgång, det vill säga den okända 
stora röda fågel som plötsligt uppenbarade sig i en av ekarna med sin gälla, 
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klara och olycksbådande sång. Det är den fågeln den grevlige mästerskytten 
skjuter i stället för att sikta på sin motståndare — som därför hinner avlossa 
ett dödande skott. Den övernaturliga röda fågeln blir därmed räddningen 
för Mannen med duellen. Men fågeln dödas. Och det är här ett starkt 
symbolladdat moment förs in i texten. I en duell skall den ene av två 
överleva, men här är två döda och en överlevande. Fågeln dör en 
ställföreträdande död för Mannen med duellen, som enligt alla odds borde 
ha besegrats av världens främste skytt. Men man kan fråga sig vem eller vad 
som egentligen dör och vad som överlever. 

Fågeln är en uråldrig symbol för själen. Det är därför inte långsökt att 
tänka sig den röda fågeln som en sinnebild för duellantens inre. Hans kropp 
dog inte i den farligaste duellen av alla, men han framlever sitt fortsatta liv 
som en robot. Han är en programmerad själlös maskin i sin oupphörliga 
jakt på möjligheter att få utsätta sig för den yttersta förintelsens risk. 

I parabeln om duellanten och den röda fågeln ligger en insikt om 
risktagandets onda cirkel. Dödsrisken är ett stimulerande narkotikum som 
upphäver känslan av inre död och momentant återger existensen dess lyster. 
Men det är en stimulans som kräver allt tätare doseringar och som ändå 
aldrig kan skapa ett verkligt fäste i livet. 

Risktagandet, spelet med döden, som initieras av en brist på inre liv, blir 
ju längre det fortsätter alltmer utarmande. I pjäsens sista akt säger Port
vakten till Mannen med duellen: 

Jag ska säga er att ni har överle vt alldeles för många gån ger. Det syns på ert 
ansikte. Vad jag vet om duellanter är det att de som överlever, ja ba ra en gång 
för my cket . .. [...] 
Duellanter som överlevt alltf ör många gånger slu tar med att sätta pistole n för 
pannan. (SS 6, s. 96). 

Också den dödsdömde är en potentiell duellant, eftersom han accepterar 
utmaningen och tar emot pistolen. 

Werner Aspenström har i en artikel skrivit apropå Mannen med duellen: 

Det finns en typ av ska pande människor som stä ndigt håller undergångstanken 
aktuell för att på så sätt stegra livet och få daglig hjälp att försona sig med världen 
och älska tingen. De måste up pehålla sig i en mel lanzon, på strandlinjen mellan 
eld och skugga; och liksom spela re frest as de att stän digt öka insats en och nå 
en större tri umf eller ett större nederlag. 49 

Dagerman hörde till dem, menar Aspenström: "Han hade, som han själv 
skriver om en av sina gestalter, 'duellantens ansikte'."50 
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Kvinnorna och den dödsdömde 
Det som endast suggereras med ett slags stream of consciousnessteknik i 
novellen — att den främmande kvinnan blir identisk med hustrun — utsägs 
i pjäsen diekt av den dödsdömde: "Det var min hustru jag sköt" (s. 9 2). 
Männen i De räddades klubb och journalisterna begriper inte hans på
stående. Den enda som förstår något av den psykiska process som ledde till 
mordet på den prostituerade är den kvinnliga journalisten Eva. Hon frågar 
varför han gjorde det, men svarar själv: 

Jag vet hur hon var. Hon plågade er. Hon påminde er oupphörligt om det förflut
na. Ni fösökte hejda hen ne. Förs t med ord — men ord gick inte (SS 6, s. 91). 

Eva solidariserar sig med den dödsdömde; när männen kallar honom feg 
för att han accepterar sin död, säger hon: "Så talar en modig" (s. 98). 
Genom sin inlevelse i huvudpersonens inre situation blir Eva med sina kom
mentarer ett slags berättarsubstitut som för läsaren-åskådaren förtydligar 
bilden av den dödsdömde och ger oss författarens syn på honom. Eva får 
dessutom representera "det kvinnligas" positiva sida. De tre andra kvinnor
na i pjäsen står för en kvinnlighet som har en negativ och destruktiv verkan 
på den dödsdömde. Jag bortser från den unga flickan som i första akten 
omtalas av Petrus och som förs bort på dödens kärra med sin älskade. I sin 
egenskap av kvinna saknar hon betydelse i den dödsdömdes historia. Hon 
ingår endast i den inledande parabeln, vars funktion är att ange pjäsens 
stämningsläge (SS 6 , s. 8—10). 

De tre kvinnorna är den dödsdömdes mor, hans hustru Sylvia och 
Louise, den prostituerade. Modern är med bland läktarpubliken på avrätt
ningsplatsen. Den dödsdömde försöker fånga hennes blick, få se hennes 
ögon en sista gång, men hon stirrar envist ner i golvet (s. 46 f.). Hon vägrar 
kännas vid sin son. Modern, som skymtar fram bara denna enda gång i 
berättelsen, ger genom sin frånvändhet den dödsdömdes ensamhet dess 
smärtsamma djup. 

Moderns oåtkomlighet anger den tonart som blir gällande för relationen 
med de båda andra kvinnorna. Den dödsdömdes förblivande upplevelse av 
hustrun och Louise är en frustration som leder till destruktivitet. Sylvia och 
Louise blir på ett egendomligt sätt varandras spegelbilder. Det är inte bara 
så, att Louise intar hustruns position — vilket utsägs både i novellen och 
pjäsen — och därför blir mördad, utan också så att detta föregåtts av ett 
slags omvänt positionsbyte. Hustrun, vars kärlek den dödsdömde längtade 
efter, bjöd honom sin kropp, men han upplevde att hennes känsla var hos 
den andre mannen och han kunde inte nå henne. Hustrun blev därför jäm
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förbar med en prostituerad som är sexuellt generös men inte älskar. Louise' 
utmanande sätt att frikostigt bjuda ut sig blir därigenom ett dubbelt hån 
och en dubbel pina. Det var inte kön den dödsdömde ville ha utan sin 
hustrus kärlek, men också hon hade erbjudit bara sin kropp liksom Louise 
gör. Därför blir scenen på divanen i chambre intime en så plågsam upprep
ning av hans sista möte med hustrun. 

Den dödsdömde har en högt uppdriven känslighet. Han förnimmer 
själsliga rörelser hos sig själv och andra som förändringar och avvikande 
egendomligheter i den fysiska miljön. Fenomenet är särskilt påfallande i 
hans perception av chambre intime, där någonting är obestämt "fel". Men 
också när han återvänder efter sin långa resa, "då allt hunnit hända" under 
hans bortavaro, finner han att det 'Var nånting i luften, nånting i de första 
orden du sa, nånting med sängarna och ordningen hemma" (s. 79). Detta 
nya annorlunda i atomosfären och rummet väcker hans misstankar om 
Sylvias otrohet. De förstärks av att hon plötsligt drar in honom i sängkam
maren, "hetsigt, brådskande" (s. 79). Han tolkar Sylvias lidelse som ett för
sök att "gottgöra något, dölja något genom överdriven vänlighet" (s. 7 9). 
Det är klart för honom att Sylvia varit otrogen under hans frånvaro, vilket 
är ett riktigt antagande. Men den öppna frågan är om han tolkar Sylvias 
beteende rätt i fortsättningen: "Sen klädde du av dej, Sylvia. [...] Du 
klädde av dej för någon annan, Sylvia, för någon icke närvarande. A hur 
jag hatade dej när jag märkte det, Sylvia" (s. 79). Han tycker sig se att 
Sylvia klär av sig för en annan man.51 Men han "ser" detta för att han 
redan fått klart för sig att Sylvia bedragit honom. Ingenting talar emellertid 
för att Sylvia fortsätter, eller ens har en önskan att fortsätta sin förbindelse 
med älskaren efter det att hennes egen man återvänt. Mycket talar tvärtom 
emot. Mannens känselspröt registrerar helt riktigt Sylvias skamsenhet över 
ett snedsprång. Hennes lust kan trots detta vara akta och riktad mot honom 
— inte mot någon frånvarande. Man får anta att Sylvia gjort ett val, och 
att det är sin egen man hon valt. Det är därför hon blir mördad av den 
försmådde älskaren. Men detta förstår aldrig den dödsdömde. Om han in
sett det skulle han inte ha varit "dödsdömd". 

Rummet 
Det finns ett motsatsförhållande mellan två olika rumstyper i Den 
dödsdömde, yttre större rum och inre små. Man kan se dessa rum som 
medvetandeformer. Textens strukturering av yttre rum versus inre rum 
tydliggör de båda medvetandetillstånd den dödsdömde rör sig mellan. De 
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yttre större rummen parallelliserar ett vidgat och klart medvetande, ett 
kritiskt tänkande och en social medvetenhet. De inre, trånga rummen står 
för den jagcentrerade problematik som den dödsdömde utgår från och åter
vänder till. 

Tre v iktiga rum är gemensamma för både novellen och pjäsen. Känne
tecknande för dem alla är att de är små och att de i den dödsdömdes 
föreställning övergår i varandra. De tre rummen är sovrummet, dödscellen 
och chambre intime på restaurangen. Endast chambre intime framställs på 
scenen. Också i novellen återges dödscellen och sovrummet enbart i den 
dödsdömdes eller i berättarens återblickar. Det är i dessa rum som 
huvudpersonens inre drama, det djuppsykologiska skeendet utspelas. I det 
inre dramats rum förlorar han greppet om både sig själv och omgivningen; 
i chambre intime tycker han sig rent bokstavligt förlora fotfästet. Men i de 
yttre större utrymmena blir han samlad och skarp, här behärskar han situa
tionen. Det samhälls- och civilisationskritiska resonemanget är helt förlagt 
till dessa yttre rum, fängelsets förhall och restaurangens kabinett. I de 
lokaliteterna uppträder den dödsdömde som något av en förkunnare. Här 
levererar han sin kritik av rättsväsendet och av människors obarmhärtighet 
och hyckleri. Han är engagerad men samtidigt lugn. Det är här han 
deklarerar sin insikt om att man "inte döms till d öden på grund av sina 
handlingar utan på grund av andras uppfattningar om ens handlingar" 
(SS 6, s. 54, SS 4, s. 247). Och vidare: "I alla de dömandes ögon är den 
oskyldige lika skyldig som den skyldige" (SS 6, s. 53; jfr även SS 4, s. 247). 

Det trånga rummet kontrasterat mot offentlighetens utrymmen symboli
serar således de två dimensioner i texten som jag kallat det yttre dramat och 
det inre. 

I chambre intime står den dödsdömde hela tiden med ryggen mot dörren 
utan att röra sig ur fläcken till det ögonblick han dödar kvinnan. I novellen 
går han mot henne där hon halvligger på divanen och utför dråpet med sina 
händer; hon såg "med skrikande ögon att hans händer var som knivar" 
(SS 4, s. 251). I pjäsen skjuter han henne från sin position vid dörren och 
går först sedan fram till d ivanen för att finna att hustrun som han trodde 
sig ha dödat var en främmande kvinna: "Men den döda som jag h ittade 
på divanen var naturligtvis någon annan. Efteråt är det alltid någon annan. 
Efteråt är det alltid något annat" (SS 6 , s. 94). 

När den dödsdömde blir stående vid dörren i chambre intime är det för 
att han inte kan förmå sig att gå längre in. Han är oroad av en 
"fruktansvärd beskaffenhet hos rummet" (SS 4, s. 249). I novellen får han 
snabbt klart för sig vad rummets "fruktansvärda beskaffenhet" är, det 
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saknar fönster (SS 4, s. 249). I pjäsen dröjer det längre innan han förstår 
varför rummet oroar honom så starkt. Så snart han trätt in känner han: 
"Det är nånting som är fel här" (SS 6, s. 57). Varje detalj i rummet som 
han rannsakande kontemplerar, ger Louise anledning att framhålla sina 
kroppsdelars förträfflighet i tur och ordning. Alla brukar tycka att hennes 
kinder, hennes armar, hennes ben etc. är bra, får hon förklara. Genom 
denna kontrapunktiska teknik skapas en analogi mellan rummets bestånds
delar och kvinnans kropp. Analogin blir fullständig när den dödsdömde 
undrar över golvet: 

Golvet, kan det v ara golvet? Golvet? Vad är det med golvet? Lutar det på något 
konstigt sätt? Faller man inte ner i det som i en b runn om man skulle gå? (SS 6, 
s. 60). 

Sig själv ovetande identifierar han nu rummet med kvinnan. Att gå över 
golvet, att gå in i rummet är att låta sig falla in i den brunn som är kvin
noskötet.52 Kvinnan själv, Louise, får göra den explicita identifikationen: 

Du! Alltin g kunde bli så bra. Se på mej. Du! Se på mej nu. Inte p å nånting 
annat. Vad betyder taket , golvet eller nånting anna t? Du! Det är jag som är 
rummet. Det är jag som oroa r dej. [. ..] Drunkna i mina ögon.D runkna i mina 
läppar. Drunkna i mej. (SS 6, s. 74.) 

Efter Louise' långa sirensång börjar den dödsdömde långsamt förstå 
rummets gåta: "Jag börjar veta det. Inte ännu. Inte ännu — men snart" 
(SS 6, s. 75). Så frågar han abrupt varför det inte finns fönster i rummet, 
och frågan innehåller sitt eget svar: "Det är en mörkcell, Louise. En 
dödscell. Jag är instängd i en cell. Jag är tillbaka, Louise" (SS 6 , s. 78). 
Detta är sista gången han tilltalar Louise med hennes eget namn. Från och 
med repliken "A gud, nu minns jag allting" (SS 6, s. 78), är det som om 
den dödsdömdes verklighetsuppfattning skulle ha grumlats. Trots Louise' 
skrämda protester kallar han henne med hustruns namn, Sylvia. Nu sam
manfaller de tre trånga rummen, sovrummet där avklädningsscenen först 
försiggick, dödscellen där den upprepades i fantasin och chambre intime 
där den upprepas i verkligheten. De tre rummen blir ett för den 
dödsdömde: 

Du ligger som då — precis som då. Så låg du i cellen i en månad. En hel månad 
av evighe ten. Jag sto d med ryggen mot celld örren. Kylan från dörren slog över 
mej, men jag kunde inte flytta mej. Jag stod som fastnaglad, Sylvia (SS 6, s. 79). 

Han står på samma sätt fastnaglad vid dörren inför Louise nu som inför 
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den hallucinerade hustrun i dödscellen. Minnet av cellhallucinationen, som 
projiceras på verklighetens chambre intime, glider samman med minnet av 
den ursprungliga händelsen: "Hela tiden märkte jag det, Sylvia. Men det 
var när du började ta av dej brösthållaren som jag plötsligt visste a llting" 
(SS 6, s. 79). Brösthållaren blir också i chambre intime den utlösande 
faktorn. Samtidigt som Louise bjuder ut sina bröst som "brinner under 
silket" och börjar lossa behån gör mannen sig beredd med revolvern och 
skjuter henne. Hon är Sylvia för honom, hon är kvinnan som svikit och där
för måste hon dö. Han gör nu det han ville göra efter den första avkläd-
ningsscenen men aldrig hann, genom att han blev förekommen. Han utför 
nu det dåd han redan dömt sig själv för — därför att han velat göra det. 
Det ger honom äntligen frihet, frihet från rummets tvång. Kvinnan är det 
krympande rummet: "han tyckte att väggarna kom krypande för att kväva 
honom, och det vita taket sänktes och golvet med sin röda matta höjdes" 
(SS 4, s. 249). Kvinnan är hans dödscell, fängelset han kan bryta sig ur bara, 
genom att förinta det. 

Den dödsdömde är mentalt en fånge i det inre rummet — sovrummet, 
chambre intime, dödscellen. Bara temporärt har han kunnat glömma det 
inre rummet när han vistats i de publika utrymmena, fängelsets förhall och 
restaurangens kabinett. Och även då har han hela tiden varit medveten om 
sin dom, dubbeldomen — den juridiska orättfärdiga dom som upphävts 
och den fördömelse han hemligt uttalat över sig själv. In get juridiskt frikän
nande har kunnat befria honom från det inre rummets fängelse, endast hans 
egen handling. 

Evigheten 
Samtidigt som den dödsdömde är rummets fånge är han också evighetens 
fånge. Rum och tid brukar betraktas som ekvivalenta kategorier, medan 
evigheten motsvaras av vad som kunde kallas icke-rum. Men den 
dödsdömde existerar paradoxalt nog i evigheten, för honom har tiden upp
hört — liksom för den som är död. Han är inte bara det trånga rummets 
utan också evighetens fånge. Först när evigheten "krossats" kan han gå in 
i tiden, i livet. 

"Evigheten" har i den dödsdömdes kontext tre aspekter. I första hand 
markeras en störning i den del av verklighetsuppfattningen som gäller tiden. 
Vid schizofreni förekommer en störd uppfattning av rum—tiden som kan 
ta sig olika uttryck. En är att tiden accelererar och allt blir ett hektiskt kaos 
av osammanhängande intryck. En annan typ av störning är att tiden står 
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stilla, blir "evighet" och binder subjektet vid tvångshandlingar. Den avstan
nade tiden, stagnationen, stillaståendet ingår i den beskrivning som den 
dödsdömde ger av "evigheten".53 Detta stillastående uttrycker inre död. 
Men evigheten står också, i den dödsdömdes egen beskrivning, för kaotisk 
förryckthet, tillståndet där allt på en gång är både möjligt och omöjligt. Den 
tredje innebörden evigheten får är en form av ständig återkomst, ett 
cirkulärt händelseförlopp av oupphörlig upprepning. Även de tta är ett ut
tryck för andlig död. 

När den dödsdömde första gången nämner att han varit i evigheten, kan 
det förstås helt enkelt så att tidsuppfattningen blir förvirrad vid en långvarig 
vistelse i isoleringscell: "Jag var dödsdömd. För en dödsdömd finns det bara 
evigheten. En dag är evigheten. En minut är evigheten. En månad är 
evigheten" (SS 6, s. 70). I början av samtalet med Louise tror den 
dödsdömde att han lämnat sin evighet bakom sig. Det som är nära att föra 
honom tillbaka in i tiden igen är Louise' läppar när han först f år syn på 
henne. Läpparnas förvandlingar blir ett tecken för den dödsdömdes pend
ling mellan evighet och tid, mellan inre död och möjligt liv. "Så vackra läp
par. Som stora mogna hallon efter regn", säger han till Louise innan de går 
in i chambre intime (SS 6, s. 54). Men där inne slås han av insikten att 
någonting är fel med rummet och han glömmer den lust hennes läppar 
väckte. Han börjar minnas evigheten, glider in mot den igen, och Louise 
försöker med all den övertalningsförmåga hennes ord och hennes kropp 
mäktar hålla honom kvar i ett här och nu: "Men kyssas kan du väl ändå. 
Om du har glömt det ska jag lära dej" (SS 6, s. 70). Den dödsdömde svarar: 
"Du vet i evigheten finns det inga läppar" (SS 6, s. 70). Den fortsatta 
dialogen avslöjar den kaotiska innebörd som denna evighet har. Evigheten 
som tillstånd beskrivs i sin paradoxalitet, en syntes av möjligt och omöjligt, 
allting och ingenting. "I evigheten kan man allting" (SS 6, s. 71). Men 
också: i evigheten kan man inte kyssas, för där finns bara ett par läppar, 
ens egna: "Jag trodde det bara fanns ett par" (SS 6, s. 71). Sakta återvänder 
den dödsdömde igen till minnet av lockelsen i den levande kvinnans sen
suella närvaro: "Plötsligt såg jag dina läppar. Där ute i kväll" (SS 6, s. 71). 
Båda talar om hur de velat kyssa den andras läppar, och den dödsdömde 
säger: 

Jag tänkte: De läpparna, de mjuka, varm a, fuktig a, blänkan de läpparna, dem 
vill jag kys sa. Dem vill jag suga in mot mina. Dem vill jag pres sa mina egna 
läppar mot tills a llting blöder. A de läpparna , de läpparna kan allting ske med 
(SS 6, s. 72). 
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Den dödsdömdes minne av sin egen reaktion på Louise' läppar tycks 
vara nära att återbörda honom till livet. Men just när han talar om det in
tryck hennes läppar gjorde på honom, minns han deras inträde i chambre 
intime: "Plötsligt stod vi här inne. Du låste dörren inifrån. [...] Då hände 
det" (SS 6, s. 73). De levande läpparna som ville söka kvinnans för
vandlades och blev ensamma som i evigheten: 

Plötsligt hände nånting med mina läppar. Plöt sligt fanns det bara ett par läppar 
i världen. Det var b ara mina läppar som fanns. De blev hård a som då. Skinnet 
spändes som en sträng. De blev plöt sligt frost iga. Tjälen sjönk i dem. Jag tro r 
de blev blåa som is. [...] Plötsligt var det nånting med rummet som hade 
slungat mej tillba ka ner i evigheten. Plöts ligt fann s det ingen tid läng re (SS 6, 
s. 74). 

De levande läpparna indikerar att han befinner sig i tiden, eller på väg in 
i den, in i livet, medan läpparnas döda stelhet sammanfaller med evigheten. 
När han minns sina läppars förvandling förstår han att felet med rummet 
är just detta att det försätter honom tillbaka i evigheten, att chambre intime 
är dödscellen, evighetens rumsliga benämning. Att vara i dödscellen, att ha 
fått domen, att vara i evigheten är detsamma som inre, andlig död: "En 
dödsdömd dör inte när bilan faller. Han har dött långt innan. En dödsdömd 
dör när domen faller " (SS 6, s. 98). Den död som omtalas är tillståndet 
inre död. Det finns en genomgående metaforik för den inre döden, och 
läpparna ingår i den. Tidens och livets läppar är varma, mjuka, fuktiga, 
magnetiska för andra läppar, men läpparna i evigheten är ett enda ensamt 
par, hårda, frostiga, blåa som is. 

Den inre dödens köld uttrycks också i novellen liksom i pjäsen direkt 
genom årstidsfenomenen. I novellen är det vinter när den dödsdömde 
släpps ut ur fångelset. Episoden i snödrivan är textens första angivelse av 
årstid och väderlek. Den känsloladdade konfrontationen mellan den 
dödsdömde och snön anger indirekt att köld- och vinterbildspråket inte 
bara är en årstidsbestämning utan också möjligt att läsas symboliskt. 

Plötsligt föll h an abrupt baklänges och sjönk dju pt ner i en sn övall, men när de 
lutade sej över honom och strök fram hans ansikte ur snön måste han redan ha 
kommit till medv etande för han viska de upprepade gånger att de skull e hjälpa 
honom; de måste hjälpa honom viskade han, eftersom det inte fanns någon som 
behövde så mycket hjäl p som han (SS 4, s. 240). 

Han var drunknad i den inre livlöshetens snö, han behövde hjälp. Han 
måste grävas fram för att återkomma till livet. 
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Senare talar den dödsdömde själv om fallet i snön och yppar att det var 
avsiktligt. Han väntade sig något av det. Det blir en parallell till mötet med 
kvinnan och avlockas därmed en ny dimension: 

Jag vill inte ky ssa er, sa han, vet ni var för ja g gjorde det ny ss? Jo dä rför att jag 
inför utsikten av att för alltid förlora mina läppar fick en så förfärlig längtan efter 
att kyssas att ja g kröp omkring i cellen och kys ste väggarna, låtsades att de bar 
kvinnomunnar förstår ni, och jag för bannade alla de gånger under mitt för ut
varande liv då jag a v ren försumlighet gått miste om kyssar. [...] På samma sätt 
greps jag under en av de sista dagarna före avrättningen av en löjlig lust att ramla 
omkull i en snödrivna. Jag mindes med vällust alla gång er jag fall it i snö och 
förbannade alla gånger jag lå tit bli det. När jag kom ut i eftermiddag var det 
första jag gj orde att handlöst falla i en snödriva (SS 4, s. 250). 

Men erfarenheten blev en "fruktansvärd besvikelse". Vetskapen om att han 
aldrig mera skulle få se snö hade kommit honom att idealisera upplevelsen 
så starkt att verkligheten inte kunde motsvara den (SS 4, s. 250). Han vet 
att kvinnoläpparna han längtat efter lika intensivt inte heller ger honom 
någonting nu när han kan få dem. För honom är bara det ouppnåeliga 
åtråvärt. Endast minnet av livet men inte livet självt kan han tillgodogöra 
sig-

Fallet i snön får först långt fram i texten sin dubbelbetydelse. Men redan 
omedelbart efter snödrivsepisoden kopplas i novellen köldmetaforiken på 
ett tydligt sätt direkt samman med den dödsdömde. Han och de namnlösa 
männen har placerat sig i en bil för att åka till restaurangen, och den 
dödsdömde vill le hövligt mot dem, men "mungiporna satt fast, mungipor
na hade frusit" (SS 4 , s. 240). 

Man kan se en ambivalens i den dödsdömdes förhållningssätt till sin egen 
situation av inre livlöshet och ensamhet speglad i novellens beskrivning av 
natur, årstid och väderlek. Samtidigt som han vill ut ur denna situation 
värnar han om den. Snön var först något som han längtat efter men måste 
räddas ifrån; han ber själv om hjälp och undsättning. När han så inneslutits 
i ett välvilligt kamratskap, i en gemenskap, blir människorna omkring 
honom "en bur av kött". Tillhörigheten blir ett fängelse, som han vill fly från 
ut i "det rena ensamma snöfallet", in i sin egen vintriga ensamhet (SS 4 , 
s. 241). 

Fruset vatten är en dominerande symbol för den dödsdömdes tillstånd. 
Men symboliken är inte entydig. Det frusna och stelnade är generellt, som 
jag ser det, sinnebild för den dödsdömdes tillstånd av inre död. Men när 
han känner sig tillfälligt vitaliserad får också vinterlandskapet en positiv 
framtoning. Genom den nyansering snön och isen får åskådliggörs hans 
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pendling mellan svaga inbrytningsförsök i livet, tiden och återfallen i 
evigheten—ensamheten och den inre döden. Mest markant exponeras hans 
ambivalens i de två bilderna av skridskobanan. 

En kort stund känner den dödsdömde något som liknar glädje över att 
han frikänts: "jag är ju fri nu, fri för första gången på månader, förbannat 
fri helt enkelt [...]" (SS 4, s. 241). När han tänker detta syns skridskobanan 
för första gången: "en ljusring roterade på ett stort blått isfält framför dem" 
(SS 4, s. 241). Mötet mellan det gula dansande ljuset och den blå isen med 
sina snabba åkande skuggor associerar ingalunda i första hand till inre för-
frusenhet och död. Det finns tvärtom en livsbejakelse i bilden som ger dess 
symbolladdning en dubbelhet. Skridskobanan antar en helt annan och 
otvetydig karaktär när den passeras på nytt efter det att den dödsdömde 
mördat kvinnan. Bilen kör sakta utmed "den långa svarta skridskobanan" 
som ligger "öde under en ensam lampa" (SS 4, s. 251). Kölden i naturen 
är nu entydigt en bild för livsförlust, stelhet och död; stjärnorna är "isnålar", 
träden står "frusna", man färdas över en bro över "ett fruset vatten" (SS 4, 
s. 252). Novellens sista naturbeskrivande sats är denna: "några stora svarta 
stenar låg alldeles meningslöst och sov på den snöbetäckta isen" (SS 4, 
s. 252). Satsen säger inte bara något om utsikten från bilfönstret, den säger 
också: se gravstenar, bårtäcke och dödens sömn; se bilden av en slutgiltig 
stagnation och förstelning, den inre dödens evighet en människa fångats i. 

I pjäsen kontrasteras den avstannade vinter, som den dödsdömde fort
farande dväljs i, mot verklighetens vår som de som känner sig levande njuter 
av och gläds åt. Skillnaden mellan ett levande inre och ett dött blir 
därigenom kanske ännu effektivare framhävd i skådespelet än i novellen. 

En dimension av evigheten den dödsdömde talar om är den inre, andliga 
döden symboliserad av en avstannad, förblivande vinter. Men evigheten har 
ytterligare en aspekt. Evigheten är upprepningstvång. "Du var med mig i 
evigheten, Sylvia", säger den dödsdömde i sin monolog till Louise i 
chambre intime. "Så låg du i cellen en hel månad. En hel månad av 
evigheten" (SS 6, s. 79). Kvinnan på divanen i chambre intime, på britsen 
i cellen och på sängen i sovrummet är densamma. Och ständigt upprepas 
samma scen i ett oupphörligt här och nu, i en cirkelgång utan slut: 

Jag stod dä r och det var må nsken som föD in genom gluggen. Det föll öv er dej, 
Sylvia. Det fick ditt hår att glänsa som nu, Sylvia. Du knäppte upp ditt halsband 
som nu. Och din blu s, Sylvia. Plötsl igt ville jag kasta mej över dej. Jag s tod inte 
ut längre. Jag slet mej loss från dörren du. Jag ville hämnas och älska dej, Sylvia. 
Hämnas och älska. Jag var över dej — och föll i en tom säng med min längt an 
och mitt hat (SS 6 , s. 79). 
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Natt efter natt upprepas denna hallucination. Upprepningens rundgång 
bryts äntligen när den dödsdömde ser Sylvia i Louise och kan skjuta henne. 
Han måste döda för att göra slut på evigheten, upprepningen av den natt
liga scen där han torteras lika starkt av sin svartsjuka som när hustrun ännu 
levde. Svartsjukan, oförmågan att känna tillit, är uttrycket för den 
dödsdömdes brist på inre liv. D et är för att bli fri från sin svartsjuka, sitt 
outhärdliga upprepningstvång, sin evighet, som han mördar den oskyldiga 
Louise. Han dödar i desperation kvinnan för att själv bli "levande". När 
den dödsdömde skjuter Louise gör han det således inte klarsynt och av fritt 
val utan som offer för sin obsession, hans handling är tvångsmässig. Men 
den förvirrade handlingen är hans nödvändiga befrielseakt: 

Det var min hustru som jag sköt. I ev igheten finns det bara ett rum och där ligger 
min hustru på en säng. Där låg hon på en säng tills fö r en timma sedan. I det 
rummet hände bara en sak. I det r ummet började hon alltid klä av sej. Los sade 
halsbandet. Knäppte upp blusen. Lossade brösthållaren. (SS 6, s. 94.) 

Alternativet till e vigheten är emellertid inte tid och liv utan det definitiva 
slutet: 

Evigheten är en grammofonskiva som hakat upp sej. Evigheten kros sar man 
med en hammare — pang! — och allt är slut (SS 6, s. 94). 

Den dödsdömdes evighet med alla dess fasetter är i sin nakna intensitet 
en skakande gestaltning av andlig död. 

Subjektdubbleringen 
Den dödsdömde handlade i konceptionsskedet enligt Dagerman om honom 
själv. Han var den dödsdömde. Men inte bara huvudpersonens konfliktstoff 
är hans. Också andra figurer, främst Mannen med duellen, får ses som 
dagermanska personlighetsdrag gestaltade som fristående subjekt. 

Den dödsdömde är ett spel med identiteter också på det formelit-estetiska 
planet — tydligare i pjäsversionen än i novellen där figurerna är anonyma. 
Spelet med identiteter finns i ett halvt dolt dubbelgångarmotiv. Huvudper
sonen, den dödsdömde, heter Vilhelm Streng (SS 6, s. 13), och hans hustrus 
älskare i vars ställe han dömts till döden heter Valter Sax (SS 6 , s. 14). 
Namnen kan tänkas antyda en offer—bödelrelation. Man kan se Sax och 
Streng som metaforer för destruktivitet respektive livskontinuitet. Saxen kan 
klippa av strängen, livstråden; destruktiviteten kan ta makten över det 
konstruktiva.54 Om man analyserar rollfördelningen mellan de två fiktiva 
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personerna Sax och Streng, så kan man konstatera att saxen klipper av 
strängen i flera avseenden. Först tar Sax hustruns kärlek ifrån Streng. Sax 
nöjer sig inte med det. Han dödar Strengs hustru och låter Streng ta straffet 
och dödsdomen. Så långt är Sax bödel och Streng offer. Men med Sax' 
självmord går Streng in i Sax' tidigare position. Hans återstående lev
nadslopp blir en upprepning av Sax'. Streng dödar Louise, det vill säga han 
dödar Sylvia i Louise. Han gör detsamma som Sax gjorde. Genom detta 
mord har han gett sig själv en dödsdom som nu är oåterkallelig. Han har 
med sin handling dömt sig själv till döden, vilket på textens symbolplan är 
liktydigt med självmord. Streng och Sax får därmed identiska öden. Men 
det finns också en annan identitet mellan dem: Sax gjorde det Streng ville 
göra — och skulle ha gjort om han hunnit. I sin fantasi gjorde han det om 
och om igen när han i den nattliga cellen hallucinatoriskt såg avklädnings-
scenen upprepas. Streng hade begått mordet i sitt hjärta redan innan han 
blev fängslad. Därför protesterade han inte heller mot sin dödsdom (SS 4, 
s. 244). Han kände skuld och han förnyade sin imaginära skuld var natt i 
månstrimman i dödscellen, tills han fick möjlighet att föröva det brott han 
inte bara dömts för utan dömt sig själv till: m ordet på kvinnan. Men efter 
att ha dödat kvinnan finns för Streng liksom för Sax bara en möjlighet kvar, 
att själv dö. Streng är först Sax' offer, men liksom Sax blir han i tur och 
ordning kvinnans bödel och sin egen. 

I det narrativa förloppet är Valter Sax den drivkraft som sätter i gång 
berättelsen. Han är genom sitt sexuella förhållande med Sylvia orsaken till 
alla fyra huvudpersonernas olycksöde. Strengs upplevelse av att han förlorat 
Sylvias kärlek blir hans stora trauma. Det är detta att han ser Sylvia klä av 
sig för en annan man och inte det att hon är död som marterar honom 
nätterna igenom i fängelsecellen. 

Som fiktiva figurer borde Streng och Sax i relation till Sylvia — i 
kärlekstriangeln — få motsatta positioner. Den ena borde bli segrare och 
den andra förlorare. Eftersom Streng upplever sig som förlorare borde Sax 
rimligen kunna känna sig som segrare, den som vinner kvinnan och livet, 
men i texten garderas mot varje sådan läsning. Den lämnar öppet vem av 
de båda som hade Sylvias gunst, och hur det än må förhålla sig agerar båda 
som förlorare. Textens utsägelse tillåter två olika tolkningar av Sylvias rela
tion till res pektive Streng och Sax. Strengs egen uppfattning är att Sylvia, 
när han kommer hem från sin resa, är förälskad i en annan man. Han kän
ner sig sviken och övergiven och fylls av hat och hämndkänslor. Min analys 
har pekat på möjligheten att Streng misstar sig på Sylvias aktuella känslor, 
han är inte ratad av sin hustru. Om min läsning är felaktig finns det på det 
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manifesta betydelseplanet en viss psykologisk motivering för Strengs upp-
givelse, hans hat och sorg. Men då blir Valter Sax obegriplig. Varför mördar 
han Sylvia om hon älskar honom, om han vill ha henne och kan få henne? 
Den enda förklaringen är att också han, oberoende av vad Sylvia egentligen 
känner, tror sig vara övergiven av henne på samma sätt som Streng så klart 
visar. Båda läsningarna ger samma resultat: även om mannen — antingen 
Streng eller Sax — har kvinnans kärlek litar han inte på den, finner den 
inte tillräcklig. Han hämnas genom att döda kvinnan och därmed dömer 
han också sig själv till d öden. 

I subjektet den dödsdömde kan man teoretiskt läsa in Streng och Sax 
som två tänkbara utvecklingsmöjligheter, två dynamiska kraftfält inom sam
ma personlighet, destruktivitetens och livskontinuitetens. Men till slut utgör 
de inga alternativ till varandra, de representerar trots namnsymboliken inga 
motsatta krafter och de står inte för valmöjligheter. Sax och Streng är 
dubbelexponeringar av ett och samma subjekt. Det är inte för intet som 
huvudpersonen genomgående kallas den dödsdömde i stället för Vilhelm 
Streng. Både Streng och Sax har dömts till döden av sig själva, och båda 
är på den latenta meningsnivån den dödsdömde.55 Den Sax som tar Sylvia 
ifrån Streng är hans egen bristande tillit, hans oförmåga att tro på en 
kvinnas kärlek. 

I subjektdubbleringen Streng—Sax artikuleras olösligheten i det inre 
dramats problematik. Vad som tematiseras i triangeln Sylvia—Streng—Sax 
är en misstro mot kvinnan och kärleken överhuvud, ett fundamentalt tvivel 
på möjligheten av en djup och varaktig känslorelation både av erotisk och 
annan art. Själva det medmänskliga bandet tycks avklippt eller hotat. 

Det inre dr amats substruktur 
Den dödsdömde söker sin fysiska död därför att endast döden kan ge 
honom den känsla av befrielse som levandet förvägrar honom. När jour
nalisten Eva säger om hans accepterande av döden att han är "en modig 
man" (SS 6, s. 98), så är det inte ironiskt menat. Det är tvärtom relevant 
med avseende på hans inställning till sin död. Den dödsdömde saknar inte 
modet att dö, men han saknar modet att leva. Och det är denna livsångest 
som det inre dramat handlar om. 

Det jag ka llar det inre dramat, det psykologiskt spänningsfyllda skiktet, 
ligger fullt avläsbart i texten. Till detta hör att huvudpersonens "dödsdömd-
het" inte är ett resultat av domares och medmänniskors dom utan 
skuldkänslan för att han önskat döda sin hustru och också utfört mordet 
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gång på gång i sin fantasi. I det inre dramat ingår också den hallucina
toriska sammansmältningen av de båda kvinnorna, likaså att de tre trånga 
rummen glider ihop till ett, och att de är kvinnan och "evigheten", fängelset 
som måste krossas. Den dödsdömde dödar av svartsjuka, hans upprepade 
fantasimord och hans mord på ställföreträdaren är en hämnd för hustruns 
svek. Det reella mordet är dessutom i hans förvirrade sinnestillstånd det 
mest närliggande sättet att avbryta det nattliga upprepningstvångets tortyr. 

Vad är det då egentligen som sker i den ständigt upprepade nattliga 
scenen, i evigheten, i det rum där det "hände bara en sak. I det rummet 
började hon alltid klä av sej. Lossade halsbandet. Knäppte upp blusen. 
Lossade brösthållaren" (SS 6, s. 94). Det som oupphörligt repeteras är den 
situation som väckte mannens svartsjuka, det evigt upprepade är kvinnans 
svek. Men i den dödsdömdes historia börjar inte kvinnans svek med 
sovrumsscenen. Hustruns svek är i sig en upprepning av den första kvinnans 
svek. Den första kvinnan är modern. Hon har svikit genom att vägra honom 
sin kärlek. 

I texten antyds, som vi redan noterat, modersveket endast i förbigående, 
dock mycket suggestivt och med stor genomslagskraft. Huvudpersonen 
berättar om stunden just innan avrättningen skulle ske, han står på estraden 
med dödsinstrumenten och ser på publikläktarna som löper runt den stora 
salen: 

Det är då jag up ptäcker henne 
Upptäcktsresanden 

Upptäcker vem ? 
Den dödsdömde 

Min m or. 
Upptäcktsresanden 

Så, ni har en mor i livet. 
Den dödsdömde 

Men hennes blick möter jag int e, förs tår ni. Det är det 
katastrofala. (SS 6, s. 47.) 

Den dödsdömde är drabbad av moderns frånvändhet, hennes bortvända 
blick. Hon finns där, hon "är i livet", men hon befattar sig inte med sonen. 
Detta upplever han som katastrofalt. På textens ytplan, i berättelsens 
förlopp, sviks den dödsdömde först av hustrun och sedan av modern. Det 
väsentliga i textens meningsproduktion är emellertid att moderns svek 
bedöms som katastrofalt. Därmed får det en generaliserad innebörd som 
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gör att det inte binds enbart till avrättningssituationen. Moderns bortvända 
blick kan ses som en metafor för ett grundläggande och livsformande svek 
mot sonen. För att modern svikit uppfattas varje kvinna som potentiellt 
svekfull. Kvinnan blir bara en trolös och lustfylld kropp — en Sylvia, en 
Louise — som aldrig kan tillfredsställa den omättbara längtan 
modersdeprivationen skapat. 

Den centrala betydelsen i det inre dramats substruktur är denna. För en 
man som traumatiserats av ett tidigt moderssvek blir konsekvensen en 
deformerad syn på kvinnan som kärlekspartner. Kvinnan utsätts inte bara 
för orimliga — omedvetna — förväntningar utan också för en oresonlig 
misstro. Att hon förr eller senare överger sin partner är ett axiom som hennes 
eget beteende inte kan påverka. Den bristande tilliten, rädslan för att bli 
övergiven, tar sig uttryck i svartsjuka som stegras till hat och hämndbegär, 
och dessa hämndkänslor gäller inte bara den aktuella kvinnan utan 
omedvetet alltid också kvinnan i det förflutna. 

Kvinnan framställs i texten som ett krympande rum, vilket visats, men 
det som därmed gestaltas är den dödsdömdes egen inställning till kvinnan, 
till kvinnokönet. Hans relation till kvinnan, den ständigt svikande, gör hela 
hans existens outhärdlig. Själva livet blir detta inspärrande rum som håller 
honom i ett kvävningsgrepp. Kvinnan som dödscell blir livet som dödscell. 
Den bristande tilliten till modern—kvinnan vidgas till att gälla livet som 
helhet. Att inte våga lita på livet, att känna ångest för att leva är att vara 
skadad i sin inre vitalitet — det är en inre död. Det är att vara dödsdömd 
i djupare mening. Tragiken i den dödsdömdes situation är att han inte vågar 
och därför inte kan leva. Mot denna inre sanning väger juridiska domar och 
frikännanden lätt, det går inte att få ut någonting "av en liten räddning" 
(SS 6, s. 98). Den inre död som är bristande tillit till livet, kan subjektivt 
erfaras som livets svek mot jaget. Och även detta svek, livets svek, kan väcka 
hämndkänslor. Men hur kan en människa straffa livet? Man kan utkräva 
hämnd på en annan människa genom att döda henne, men livet självt kan 
man hämnas på — eller tro sig göra det — bara genom att ta sitt eget. 

Den dödsdömdes omedvetna projekt är att straffa modern-kvinnan för 
hennes kärleksvägran och att ta hämnd på livet för att han inte kan leva 
det. Han fullföljer projektet, krossar "evigheten" och "rummet" — och 
förintar samtidigt sig själv. Det är på en gång en befrielsehandling och en 
desperat självuppgivelse. Men uppgiveisen vänds i en paradoxal försoning. 
Den dödsdömde har hämnats på modern—kvinnan, och efter hämnden 
kan han försona sig med henne. I cellen, i det lilla rummet finns ett hav, 
och i det vattnet, utanför en ö, ett kors på väggens inristade karta. Det är 
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också den dödsdömdes kors. I havet utanför Zanzibar upphör hans evighet 
— evigheten som inre död. 

I sin slutmonolog i fångelsets förhall beskriver den dödsdömde den väg 
han nu har att gå; en lång mörk korridor, lång och mörk men trygg: 

Sen plötslig t en dörr i den korridoren. Den dörren är öppen. Den dörre n går 
inåt. Sedan ett lit et rum, ett tryggt litet rum utan evighet. Ett rum där evigheten 
är kross ad. Ett lyck ligt lite t rum (SS 6, s. 99). 

Det trånga rummet, dödscellen som var den torterande eviga upprep
ningens ort har nu blivit en fridens boning. Den dödsdömde gör den om
vända färden genom födelsekanalen. Han återvänder genom de mörka, 
trygga korridorerna till ursprungsrummet, det lyckliga lilla rummet som är 
begynnelsen och slutet — uterus och gravkammare. Den onda modern som 
kvävde honom i livet blir Den goda modern i döden. Inför sin slutgiltiga död 
har han äntligen nått säkerhet och trygghet, försoning och lugn. I sin död 
har han vuniiit sitt liv. 

* 

De genomgångna texterna i detta avsnitt handlar om att döda och att dö. 
Ytterst gäller det i båda fallen subjektets egen död, ty enligt min läsning är 
mordets motiv och medvetna konsekvens avsägelsen av det egna livet. 
Mordet blir därför en etapp i självmordet. 

Det som utlöser självmorden är ofta en subjektiv känsla av övergivenhet 
och förlust. Förlusten kan ha en objektiv realitet, men den kan också vara 
en inbillning eller ett hot som subjektet erfar. I de senare fallen blir den sub
jektiva reaktionen inte sällan en våldsam svartsjuka. Svartsjukan är således 
ett uttryck för en fundamental osäkerhet. 

Gemensamt för texternas alla självmordshandlingar är att själva 
suicidbeslutet, både när det genomförs och när det stannar vid ett försök, 
ger subjektet en upplevelse av vitalisering, livsförnyelse. Självmordsförsöket, 
som är ett slags symbolisk död, en beröring med döden, medför en verklig 
pånyttfödelse av längre eller kortare varaktighet. Kontakten med den 
verkliga döden ger en symbolisk pånyttfödelse, ett återvinnande av livet om 
också bara momentant. 

I de tidigare analyserade romanerna Ormen, De dömdas ö och Bränt 
barn intar samma tematik, dödandet och döendet — en framträdande 
plats. Jämsides med mord- och självmordshandlingarna tematiseras en 
ambivalent hållning till en modersgestalt. Denna modersfixering tar sig dels 
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uttryck i hat som leder till modermord i Ormen och Skuggan av Mart, dels 
i en stark längtan, klart formulerad hos Draga i De dö mdas ö och Bengt i 
Bränt barn, mera förtäckt i Den dödsdömde. Komplikationen är emellertid 
att hatet, även om det leder till destruktivitet sällan är renodlat; hat och 
längtan syntetiseras till en hatkärlek. Också när modern dödas, som i 
Skuggan av Mart, är pjäsens sista ord ett vädjande "mamma". Viskningen 
och ropet mamma går som en underström genom texterna också när kniven 
förs till moderns strupe. 

Modermordens orsak är ytterst förlust och frustration som väcker hat och 
hämndkänslor. Irène i Ormen har inte bara självmant lämnat hemmet, hon 
känner sig också förskjuten. Den ödesdigra dagens morgon är hon fast 
besluten att försöka återvinna föräldrarnas tillgivenhet, men modern får bete 
sig så att varje tanke på försoning blir en omöjlighet. Angesten över den 
förlorade modern hindrar henne att leva, och när hon äntligen får Bill kan 
hon inte ta emot honom, det är bara modern hon söker. Det korta 
ögonblick hon tror att mordet på modern bara var en ond dröm känner hon 
jubel — och samtidigt lust att ge sig hän åt kärleken till Bill. Men hon finner 
inte modern, och jublet blir aska. Den försvunna modern står mellan henne 
och kärleken. 

Den "försvunna" modern, modern som svikit och som genom den 
ångestbenägenhet separationen skapat hindrar framväxten av en tillit till 
kärleken och livet, är det som ytterst tematiseras i mord- och självmords
skildringarna. Hos alla de personer som utför självmordshandlingar i 
Dagermans verk finns en stark kärlekslängtan. Detta "rop på kärlek" som 
deras suicidhandlingar innebär är egentligen ett "rop på liv".56 Denna 
process förklarar svartsjukeupplevelserna som mord- och självmordsincita
ment. Förlusten av kärlek, inbillad eller verklig, är ett grundläggande hot 
mot den inre vitaliteten, den undergräver radikalt känslan av fotfäste i livet. 
Att överges eller tro sig bli övergiven av sin kvinna är att separera från sin 
mor en gång till.57 Den första separationen kan vara det normala växande 
ifrån modern som varje individ mer eller mindre tillfredsställande 
genomgår, men den kan också vara av ett djupgående traumatiskt slag. Om 
så är, blir också förlusten — inbillad eller verklig — av kvinnan senare i 
livet en långt mer skakande erfarenhet. Om den första separationen varit 
tillräckligt traumatiserande, blir grundinställningen den att kvinnan alltid är 
beredd att svika och överge. Av det ta följer en ständig "endangered securi
ty" som hotar den inre vitaliteten. Under sådana omständigheter är det 
svårt, för att inte säga ogörligt att etablera ett stabilt och moget erotiskt 
kärleksförhållande. Kärleken blir omöjlig. 
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Lars-Olof Franzén har i en recension av de fyra första volymerna i 
nyutgåvan av Dagermans samlade skrifter (Ormen, De d ömdas ö, Nattens 
lekar och Tysk höst) noterat den erotiska kärlekens frånvaro. Det finns, säger 
han, "i dessa böcker inte ett förhållande mellan man och kvinna som ut
trycker värme och sinnesglädje" Han talar om "den djupa puritanismen 
och sexualhatet" och säger att svartsjukan "är den känsla hos Dagerman 
som kommer närmast kärlek".58 Iakttagelsen om svartsjukan är enligt min 
mening riktig — jag hänvisar till min utredning ovan. Som jag försökt 
klargöra i min framställning kan Dagerman däremot inte betecknas som 
puritan och sexualhatare. Det finns stark erotisk hetta, djup lust och sinnlig 
ömhet i hans texter. En annan sak Franzén påpekar är att erotiskt färgad 
lust hos Dagerman inte i första hand är knuten till könet utan till föreställ
ningar om döden: 

Det uppseendeväckande med Dagermans ångestmetaforer och dödssymbolik är 
att de inte entydigt uttrycker dödsfruktan. De är visserligen laddade med ångest, 
men i ångesten ingår ett starkt inslag av attraktion och lust, kanske den 
egentligen enda djupa lust som är synl ig i hans förfa ttarskap.59 

Franzén har ånyo rätt i att döden är förbunden också med lust. Enligt min 
läsning beror detta på att döden och modern, den symboliserade modern, 
modersdrömmen, på ett omedvetet plan sammanfaller. Döden—modern är 
den stora eggeisen vars beröring är vitaliserande. Döden och modern är 
också i samma mån föremål för både hat och längtan. 

Jag har kallat Den dödsdömde ett paradigm därför att i dessa texter — 
mera embryonalt i novellen och fullt utvecklat i skådespelstexten — sam
manfattas och koncentreras den problematik som är det centrala objektet 
för min undersökning. I Den dödsdömde visas livsångesten som inre död, 
som bristande tillit till livet och kvinnan och som kärleksoförmåga. Vidare 
visas här klarare än tidigare sambandet mellan livsångestens uppkomst och 
en svikande mor. Den dödsdömde formulerar på ett subtilare sätt än andra 
texter det som är kärnan i självmordsproblematiken. Självmordshandlingar
nas utlösare i de tidigare texterna är vanligen en känsla av övergivenhet och 
förlust. I Den dödsdömde uppenbaras ett tidigare dolt samband mellan 
övergivenhet—svartsjuka och inre död. Den senare visar sig förutsätta den 
förra som självmordsorsak, de interagerar med varandra, och båda har sitt 
upphov i ångesten, den livsångest som kan uppstå ur en tidig 
modersdeprivation. Den bristande livstron, den kanske förnekade inre 
livlöshetskänslan, aktiveras vid upplevelsen av förlust. Förlusten kan vara 
verklig eller inbillad, men oberoende av detta leder den till hatkänslor och 
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självdestruktiva impulser — med revitalisering och livsförsoning som ytters
ta syfte. 

Stig Dagerman har aldrig i sina självbiografiska texter direkt sagt någon
ting om vad den tidiga modersförlusten betydde för honom. Vilken inverkan 
den hade på hans personlighetsutveckling visste han sannolikt inte — 
sådant är knappast möjligt att exakt bestämma vare sig av vederbörande 
själv eller av utomstående. Vad som emellertid är dokumenterat är att han 
redan som barn kände till att hans mor var i livet, och att hon lämnat 
honom ifrån sig när han var endast några veckor gammal. I "Ett barns 
memoarer" skriver han: 

Jag sätter mig vid grinden och tittar på kvinnorna som cyklar förbi i sina brokiga 
klänningar. Cykl ar förbi . .. Men jag v et att en gång ska en av dem bromsa in 
cykeln, hoppa av fra mför grinden och springa fram och lyfta upp mig. Det ska 
vara min mamma, henne som jag ald rig har sett. 60 

Den drömmen gick aldrig i uppfyllelse. Dagerman träffade sin mor första 
gången när han redan var vuxen.61 I "memoarerna" säger han ytterligare 
om modern: "Man bara talar om henne ibland, hur hon kom till gården, 
födde mig en natt mitt i potatisupptagningen (när man ändå har så mycket 
att göra!) och försvann efter porton dar."62 Lagercrantz anger i sin Dager
manbiografi att Helga Andersson, Stigs mor, stannade på gården en och en 
halv månad efter pojkens födelse och därefter återvände till sitt arbete på 
telegrafverket i Härnösand.63 Även o m Dagerman dramatiserat händelse
förloppet en smula genom att förkorta sin tid med modern, kvarstår ändå 
faktum att hon lämnade honom ifrån sig när han var nyfödd, enligt Lager
crantz precis när barnsängstiden var till ända. 

En viktig förutsättning för att en människa skall kunna älska, kunna 
etablera en djup och varaktig känslorelation utan misstro och ångest, är att 
hon själv blivit förbehållslöst älskad i ett tidigt avgörande skede av sitt liv. 
En grundläggande tillit till livet skapas av den trygghet det lilla barnet kän
ner i sitt förhållande till modern eller till den person som ersätter henne. Stig 
Dagerman blev omhändertagen av sin farmor. Denna äldre kvinna väckte 
stor tillgivenhet hos honom och gav honom säkert den trygghet, värme och 
ömhet ett barn behöver. En nära människa fanns från början som den fasta 
punkten i gossen Stigs tillvaro. Men mycket snart blev han medveten om att 
hon inte var den hon skulle vara. Dagerman säger i "Ett barns memoarer": 
"Alla andra har föräldrar. Jag har bara farföräldrar."64 

Det förefaller troligt att den livsångest som bearbetas i Dagermans texter 
har sitt upphov i en för tidig separation från modern. En ytterligare 
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komplikation i hans fall var att han visste att hans mor fanns, han visste att 
hon lämnat honom ifrån sig. Han väntade att hon skulle komma, men hon 
kom inte. Detta kunde han knappast tolka på annat sätt än att hans mor 
inte ville ha honom. Han var övergiven av henne, han var oälskad. Den 
genom sin obefintlighet totalt frustrerande modersrelationen påverkade i sin 
tur utvecklingen av en allmän "objektrelation", speciellt beträffande kvin
nor, och skapade en känslomässig osäkerhet. I texterna avsatte 
modersdeprivationen på ett medvetet plan såväl hat- som kärleksbilder av 
en mor. På ett omedvetet plan gav den, i ett slags arketypisk utformning, 
upphov till e n identifikation mellan Moder, död och återfödelse. 

Olof Lagercrantz har sagt om författare och författarskap: 

Litteraturvetarna har en önskan om förf attarskapet som en väg från station till 
station. Men författarskapet är ambivalent, det innehåller inte en organisk, lineär 
utveckling; olika sidor sti ger upp vid olika tillf ällen. Mer än en väg är det likt 
ett träd. Ett tr äd som förgrenar sig i ski lda riktningar, kanske får nya grenar, bl ir 
kraftigare.65 

Som ett sådant träd ser jag Stig Dagermans diktning. Han "skriver" stän
digt på samma roman, den mångförgrenade texten om en ångest som har 
sitt ursprung i upplevelsen av den första kvinnans svek och som gör hans 
liv till en kamp mot hotande inre död — temporärt botad bl. a. i 
förälskelsens, i skapandets och i den konkreta dödsberöringens intensiva 
upplevelser. Men det finns också i Dagermans författarskap en diakron 
dimension, en utveckling mot större mognad. En kraftig ny gren på hans 
träd är Bröllopsbesvär. Också i denna roman finns livsångesten med, tema-
tiserad i kvinnosvek, skuldkänslor och den inre dödens problematik. Men 
modersfixeringen — både i form av hat och längtan — har dämpats. I de 
hittills genomgångna texterna har modern varit framställd dels som den 
Onda, ett hatobjekt vilket förintas — såsom Irenes mor i Ormen och 
Gabriels i Skuggan av Mart — dels som den Goda, den fullkomliga lustupp
fyllelsen och tillfredsställelsen. Jämsides med denna syn på modern som 
antingen "ond" eller "god" — men inte en integration av vardera — har 
vi noterat en pessimistisk kärlekssyn. De skönlitterära texternas misstro mot 
den erotiska kärlekens möjlighet har visat sig motsvaras av en liknande 
skepsis kopplad till subjektiva känslor av värdelöshet hos Dagerman själv. 
Kärleken mellan man och kvinna får inte heller i Bröllopsbesvär en mindre 
problematisk framtoning än i andra texter. Modersgestalten har däremot 
ändrat karaktär. Den åldrande Hilma framstår som en levande människa 
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med brister och förtjänster — och med en stor fond av godhet och med
känsla. 

Dagermans upprepade framställning av den uteslutande onda och den 
uteslutande goda modern kan i en djuppsykologisk mening tolkas också 
som uttryck för att han inte förmått integrera de onda och de goda sidorna 
i sitt eget psyke.66 Modern Hilma i Bröllopsbesvär skiljer sig, som redan 
nämnts, från texternas tidigare modersgestalter och utgör i sin trovärdiga 
mänsklighet en fusion av "ond" och "god" moder. Detta kunde i en djup-
psykologisk tolkning ses som tecken på en sent fullbordad integrering av det 
onda och det goda inom upphovsmannen själv. Den hypotesen är emellertid 
osannolik, därför att den motsägs av Dagermans ambivalenta livshållning 
i senare skeden. Den varma, mänskliga modern Hilma får uppfattas mera 
konkret än texternas övriga modersfigurer, vilka i allmänhet har en sym
bolisk funktion. Hilma är ett porträtt av Stig Dagermans farmor och sam
tidigt något av en idealmor. Hildur i Bröllopsbesvär blir däremot en 
mångtydig gestalt med stark symbolladdning. Hon får som kvinnoväsen 
mytiska drag och blir i viss mån rentav författarens "inre självporträtt". 

I det stora hela karakteriseras Bröllopsbesvär av ett vidgat humant 
perspektiv. Parallellt med detta rör sig emellertid romanen i en annan 
dimension fram emot en variant av den hos Dagerman återkommande 
existentiella katastrofsituationen, vars paradoxala syfte är en subjektiv 
revitalisering och livsförsoning. 
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3 

DÖDENS INNEBÖRDER I BRÖLLOPSBESVÄR 

LIVETS OCH DÖDENS DIALEKTIK 

"I livet sover döden och i döden livet." Så lyder en av de avslutande men
ingarna i Bröllopsbesvär.1 I den satsen har Dagerman fångat det som är 
romanens essens, insikten om den komplicerade sammanflätning av liv och 
död som vår existens utgör. Både livet och döden ges en dialektisk inne
börd; livet bär inom sig dödens frö och döden — i någon mening — en 
ny livsbegynnelse. Men man kan se romanens dialektik strukturerad också 
på ett annat sätt. Livet är tesen, döden antitesen och sömnen den syntes 
som i sig innefattar både livet och döden. Den slutliga syntesen i 
Bröllopsbesvär utgörs av den symboliska odödlighet som känslan av 
samhörighet med naturen, mänskligheten, alltet innebär. 

Triaden livet, döden, sömnen är de bärande principer utifrån vilka 
gestaltningen sker. Dagerman har inte i något annat verk skildrat livets 
dionysiska dimension, livet som karnevalisk yra, så mångfasetterat som här. 
Det finns visserligen ett slags motsvarighet till bröllopsfesten i Ormens 
dryckes- och sexorgie, också den är "dionysisk"; inmängt i lössläpptheten 
och livsberusningen finns hotet om död. En avgörande skillnad är emeller
tid att den orgiastiska festen endast är en episod bland andra i Ormen, 
medan den är det centrala i Bröllopsbesvär.2 Men inte bara det dionysiska 
livet, den vilda, rusiga och virvlande livsintensiteten får en mångsidig teck
ning i Bröllopsbesvär. Också stillsammare och innerligare former av 
livsnärhet och livskänsla gestaltas. Det särpräglade i denna lugna vitalitets
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känsla, och själva källan till den, är människans nära relation till naturen. 
Både ett lustfyllt uppgående i den njutning sol, vatten, vind och dofter ger 
och en nästan andäktig samhörighet med odlingsmark och växtlighet får sin 
gestaltning. 

Den första typen av naturbetingad livskänsla visas med mästerlig konkre
tion i avsnittet om Rudolf och Sören när de är ute för att fälla björkar till 
lövningen (s. 89— 91). Den starka, sensuella glädjen i deras upplevelse av 
sommaren är en livsintensitetens kulmination. En höjdpunkt som uttrycker 
det andra slaget av samband mellan människa och natur är skildringen av 
Victor i rågåkern. Gamle Victor, länge frivilligt isolerad inomhus, har 
äntligen återfunnit något. Den stilla lycka rågen inger honom är en pånytt-
född känsla av att vara delaktig i ett liv och ett sammanhang av högre 
dignitet än det individuella (s. 226). 

I Bröllopsbesvär är människan och naturen i harmoni med varandra, de 
ingår som fullvärdiga beståndsdelar i samma övergripande ekologiska 
system. Så är inte alltid fallet hos Dagerman. Naturen framställs ofta som 
något hotfullt och fientligt som människan är alienerad från. Detta är en 
följd av den konstnärliga metod han ofta tillämpar; landskapet blir ett 
själens landskap, en projektion av subjektets inre olösta konflikter och 
ångestbenägenhet.3 I Bröllopsbesvär lever människan i samklang med 
naturen, och den intensifierade livskänsla naturnärheten alstrar får uttryck 
som i fullödighet och övertygande äkthet knappast har motstycke i Dager
mans övriga produktion. Denna textvärld myllrar och pulserar av liv, i nte 
bara människors utan också djurens och naturens eget liv.4 

Aven döden har i romanen flera aspekter än i något annat av Dagermans 
verk. Liv och död står nära varandra, de är sammanvävda som ränning och 
varp. Steget är kort från liv till död i intrigens konkreta handlingsförlopp, 
dödstillbud och död avlöser varandra i snabb följd. Vi möter ond bråd död, 
självförvållad och naturlig; symbolisk död och dödsvilja orsakad av självhat. 
Vi möter också stilla dödsberedelse där den enda önskan som återstår är 
att göra en sista god gärning mot en medmänniska. Vi finner även den 
speciella dialektiska relation som är så dominerande i Dagermans texter: 
den levande människan som är andligt död och den döende som känner 
en aldrig tidigare erfaren livsintensitet. Den stora syntesen av liv och död 
ges i slutets visionära panorama över all världens sovande. Denna sömn kan 
vara både livets och dödens. 

Det finns påfallande inslag av en romantiserande hållning till döden i 
Bröllopsbesvär. Det extatiska döendet, som får sin klimaktiska utformning 
i Sångarns slut, kan ses som en extrem manifestation av dödsromantisering. 
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Dödsromantiken har således en mystisk dimension — till den återkommer 
jag — men också en erotisk och en estetisk. 

Erotiseringen av döden framställs i samband med gamle luffarens 
bröllopsdikt. När han redan präntat ner åtskilliga strofer, slår honom tanken 
att man inte borde skriva om bröllop utan om döden: 

Så här: Du lil la människa, du brud! Din säng stå r bäddad til l den sista natt en, 
bröllopsnatten. Din svarta brudgum ställer sin klocka rätt, han fuktar sina läppar 
i den [sic] enda vinet, dina läppar skall torka dem, det vet du. Din enda 
brudgum heter döden, snart skall du bära hans namn. Snart s kall du bli älsk ad 
av den ende trogne älskaren, så klä av dej naken då, han har heta lakan (s. 115). 

Död och bröllopsnatt sammanfaller med varandra. 
Men döden inte bara erotiseras, den idealiseras också i estetiskt avseende. 

Döden som skönhet, skönheten hos den döende och döda, accentueras i 
flera sammanhang. Om Sångarn sägs: "det finns en renhet hos de döende 
som får oss att gråta" (s. 157). Hildur ser månen skulptera fram döden ur 
faderns anletsdrag, och hon "vänder hans sköna ansikte in mot skuggan" 
(s. 175). När den döde Martin förs från logen in till huset heter det: "De 
täckte inte över hans sköna ansikte, de bar det som det var lyft m ot solen 
över gårn" (s. 227). Alla, gamla som unga, blir vackra i döden. 

Erotiseringen och estetiseringen av döden framstår som ett slags döds-
kult. Detta är en speciell variant av Dagermans genomgående dödsupp-
tagenhet, men samtidigt återspeglar den en lång historisk utvecklings
process. Philippe Ariès har visat att västerlandets människa från och med 
1700-talet börjar se döden på ett nytt sätt, hon "förhärligar den, dramati
serar den, vill göra den uppseendeväckande och fängslande".5 Döden blir 
med andra ord förskönad och sentimentaliserad; kännetecknande för 
romantikens tidsålder är "välbehaget inför tanken på döden".6 Denna 
sentimentalisering och detta välbehag återfinner vi i Dagermans beskrivning 
av de sköna döende och döda. Men, som Ariès framhåller, romantikens 
dödskult föregicks av en annan syn på döden som var förutsättningen för 
denna senare. Mellan 1500- och 1700-talen ägde en viktig utveckling rum, 
vilket visar sig i periodens konst, där dödsmotiven får en erotisk innebörd. 

Oräkneliga framställningar och motiv i konsten och litte raturen från 1500-talet 
till 1700-talet sa mmanställer döden med kärleksakten, Thanatos med Eros [...] 
Då Bernini återger den mystiska föreningen mellan Gud och Sankta Teresa 
sammanbinder han omedvetet dödskampen med den erotiska extasen. 
Barockteatern framställer sina älskande par liggan de i gravar, som till exempel 
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Capulets familjegrav.7 1700-talets "svarta" litteratur förenar den unge 
munken och den vackra döda han vakar över.8 

Liksom kärleksakten uppfattas döden under denna tidsperiod mer och 
mer som ett gränsöverskridande som rycker människan bort från hennes 
dagliga liv och förnuftets värld. Döden blir, som kärleksakten hos markis 
de Sade, en plötslig våldsakt.9 Denna tolkning har "fötts och utvecklats i 
de erotiska fantasteriernas värld", men småningom har den kommit att 
påverka den allmänna uppfattningen om döden, och därmed träder dess 
erotiska karaktär tillbaka. Erotiken "sublimeras och dämpas, men lever 
kvar i en kult av dödens Skönhet". Döden är inte längre något som förbinds 
med vällust, men den är "beundransvärd genom sin skönhet: det är den 
död vi kan kalla den romantiska döden", säger Ariès.10 

I Bröllopsbesvär finner vi återklanger både av denna sublimerade döds-
kult, en gripenhet inför döden som skönhet, och av en historiskt tidigare 
förlagd erotisering av döden. Båda dessa föreställningar tjänar syftet att ge 
döden en paradoxal laddning av liv. De understryker på sitt sätt den 
dialektik mellan liv och död som formuleringen om dödens sömn i livet och 
livets i döden anger, och som anfördes inledningsvis. Samtidigt är både 
erotiseringen och estetiseringen en form av dödsdyrkan som ställs mot den 
livsdyrkan romanen också så starkt förmedlar. 

Ytterligare en variant av dödens och livets dialektik möter i Siris medita
tioner. Den sorgsna Siri tycker sig ibland veta "allting", då kan hon tänka 
så fina tankar och drömma så vackra drömmar: "Endast det levande är 
dött, kan hon tänka då. Bara mamma lever, det andra är dött för längesen" 
(s. 108). Skildringen låter Siri uppfatta modern som verkligen levande: 
"Modern tar sin stol och flyttar närmre, flyttar ända inpå, då kan allt annat 
kvitta" (s. 110). 

Innesluten i sin egen värld söker Siri den levande som skall komma och 
undviker att se på människorna omkring sig, "hon tittar bortom nånstans, 
förbi alla döda här på jorden" (s. 113). Den döda modern, hon själv och 
gestalten i hennes narcissistiska dröm, den väntade, är levande. Men döda 
är hennes far och slaktarkonkurrenten Simon, som sitter i rummet nedanför 
och dricker: 

Under golvet sitter de döda, dera s hårda röster bultar mot hennes golv, de låter 
som en folkpjäs i helvetet (s. 109). 

Och vidare: 

De döda skra ttar så de kiknar i sitt helv ete (s. 109). 
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De litterära allusionerna är ymniga i Siris syn på levande och dött. 
Rivalerna Westlund och Simon som "de döda i sitt helvete" associerar till 
Sartres Huis clos (1944), aktuell i Sverige sedan 1946. En annan hänsyft
ning som läggs i Siris mun är "Bara de levande skall alltid tiga" (s. 108). 
Det är en travesti på Erik Lindegrens "Och de döda skall icke tiga men 
tala", vilket är en återkommande formulering i dikten "De döda".11 

De anförda exemplen framstår som uppenbara influenser, medvetet eller 
omedvetet använda av Dagerman. Men de är inte bara lösryckta dekora
tioner som ger Siri ett föga trovärdigt djupsinne, utan de ingår i ett dager-
manskt tankesystem. Vad som framhävs med paradoxen om de levande som 
döda och de döda som levande, är insikten om döden i livet, en andlig, inre 
död, liksom också en gestaltad upplevelse av att de bortgångna kan te sig 
mera verkliga än de existerande. 

En av kapitelrubrikerna i Bröllopsbesvär lyder "Vem vet var min plåga 
sitter?" Jag vill nu söka analysera den inre plåga som driver romanens för
tvivlade till deras livsavslutande handlingar. 

SJÄLVMORDSHANDLINGARNA 
Också i de olika slagen av självmordshandlingar finns den livets och dödens 
dialektik som präglar helhetsstrukturen i Bröllopsbesvär. Som vi skall se är 
dödssökandets syfte inte bara att göra slut på ett omöjligt liv u tan även att 
skapa en — om också övergående — upplevelse av revitalisering och kon
tinuitet. Detta är särskilt tydligt i Villes fall, och likaså klart utsagt i Ivars. 
När det gäller Martin är denna omständighet mera förborgad, men dock 
fullt utläsbar ur textsammanhanget. 

Ville och faderskonflikten 
Ett självmord med förhinder är Villes, Ålasses sons upprepade försök att ta 
livet av sig under bröllopsdagens gång. Ville blir speciellt intressant därför 
att han själv efter räddningen så utförligt redogör för sina motiv och sin inre, 
emotionella situation. I Villes fall är självmordsimpulsen inte förbunden 
med en upplevelse av kvinnosvek. Den utlösande faktorn är tillspetsningen 
av en långvarig konflikt med fadern. Men i denna konflikt är en större prob
lematik inskriven: kampen för att leva ett riktigt liv, att inte dö en inre död. 
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I så måtto ingår också Villes problem i det vidare mönster jag ser i 
självmordstematiken, det tidiga sveket som upphov till förlorad livstillit, till 
känslan av bristande livsförmåga. Denna är hos Ville relaterad till en form 
av faderssvek på det moraliska planet. 

Villes inre kamp, som förs mellan hans behov av moralisk integritet och 
hans behov av solidaritet och kärlek, har pågått länge. I nuläget är han 
utmattad av sin strid och uppfylld av övertygelsen att livet inte låter sig levas 
av honom. För att rädda sitt människovärde, för att inte ge efter för döden 
i livet, ser han som sin enda utväg att utplåna sig själv. 

När Ville ger sig ut i skogen med sin sprängladdning ställer sig dock själva 
naturen på livets sida och motarbetar honom i hans uppsåt. Hans första 
sprängningsförsök kommer av sig därför att han ser en spindel som spinner 
sin väv mellan två granar. Trådarna glittrar så vackert i solskenet att Ville 
blir helt betagen och inte kan förmå sig att utföra sin destruktiva handling. 
Spindeln räddar hans liv.12 Det andra försöket omintetgörs av att han träf
far den vilsegångne franske pojken som han måste visa vägen hem. Den lille 
pojken blir också han, sig själv ovetande, en livräddare — åtminstone en 
livsförlängare. Samma fördröjande men inte avgörande verkan får badet i 
tjärnen: 

Jag låg i vattnet och såg granar na och började begri pa att ensam i skogen på 
dan kan ingen ta li vet av se j. Hela skogen är ju f ull av spind lar och my rstackar 
och smultronfall och frans ka grabbar och alla är de ute för att rädda en. Ska 
man dö, tänkte jag, så måste det ske på natten och i närheten av folk, vuxet 
folk, för vuxna männ iskor är de enda som inte vill rädda en. 13 

Men Villes hela plädering är ett uttryck för hans ambivalens inför döendet. 
Han tycker att han inte kan leva längre, men han vill ändå inte dö, han vill 
tvärtemot vad han påstår, bli räddad. När han slutligen försöker spränga sig 
med dynamit i nattmörkret på bröllopsgården, har han först gjort allt för 
att väcka festfolkets uppmärksamhet. Men ingen noterar hans signaler, 
ingen räddar honom. Att han överlever beror på att sprängningen — san
nolikt med hans eget bistånd — misslyckas. Först efter explosionen i 
brädstapeln vaknar den medmänskliga solidariteten, bröllopsgårdens man
folk rusar ut för att finna Ville o mtumlad men oskadd under plankorna. 
Han tas in i festens gemenskap, får en stärkande sup och berättar varför han 
ville döda sig. 

Så frilägger Ville sitt plågsamma dilemma, som är konflikten mellan att 
vara lojal mot fadern och viljan att följa sin egen uppfattning om rätt och 
orätt. Svårigheterna har uppstått genom att fadern lärt honom stjäla och 
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ljuga, rentav med våld tvingat honom. Till slut har Ville ljugit och tjuvskjutit 
av egen fri vilja, och det har gjort hans samvetsnöd än större. För att vara 
fadern till lags har han i trots och självhat skjutit en älgko på olaga tid och 
fått faderns oreserverade beundran. Men då utsträcks självhatet till att om
fatta också fadern: "Vi satt och söp hembränt ända till g ryningen. Hela 
tiden tänkte jag: Du är den nästa jag ska skjuta" (s. 163). En av de unga 
männen ställer den rimliga frågan varför Ville i nte gick hemifrån och tog 
jobb på sulfitfabriken om fadern var "så djävlig" (s. 163). Men den 
moraliska konflikten kompliceras av en emotionell. Fadern har fött förakt 
och hat hos Ville, men det har inte kunnat eliminera sonens kärlek till 
honom: 

Ar det inge n som begriper det, nästan skriker han. Ar det ingen som begriper 
att han är den enda jag har? Ar det ingen som kan fatta att ja g är det enda han 
har? Blir tjyva rna bättre om vi lämnar dem ensamma? Ljuger lögnh alsarna 
mindre om ingen tyck er om dem? (s. 163). 

Villes konflikt kulminerar i att han bär hand på sin far. Från det 
ögonblicket ter sig hans livssituation omöjlig, och han beslutar att dö. Men 
som vi noterat var han trots allt ambivalent inför självmordet. Vad han sökte 
var inte ett slut på sitt liv utan hjälp till en ny början. Han ville bli räddad 
till e tt bättre liv än det han dittills levat. 

Ett slags livsförnyelse för Ville i nnebär redan det att han vågar delge de 
andra sin självbekännelse och att de förhåller sig så varmt förstående och 
stödjande. Skildringen av Ville, som utlämnar sig själv med all sin förtviv
lan, och bröllopsfolket som omfattar honom med djup sympati, är en 
vacker bild av den medmänskliga solidaritet Dagerman ständigt efterlyste. 

Den stora livsförnyelsen för Ville ä r emellertid försoningen med fadern. 
Glädjen över att fadern och han återfunnit varandra, har varandra, är så 
stark att den träffar Ville "som ett klubbslag" (s. 1 68). När han, redlöst 
berusad bärs hem av bröllopsgårdens unga män, bäddar Alasse åt honom 
på verandan och lägger sig bredvid honom som om han vore ett litet barn. 
Fadern gråter av lycka över att ha Ville hos sig, och han jobbar och sliter 
för att få den stora tunga karlen intill sig, vänd mot sig, in i sin famn 
(s. 22 9). Det finns en lidelsefull intensitet i fars och sons känsla för varandra 
som, trots den lätt komiska beskrivningens distanseringseffekt, blir 
gripande. Men historiens lyckliga slut av "amor vincit omnia" förmår inte 
dölja att Villes moraliska dilemma egentligen kvarstår olöst. 

I Villes fall är självmordsförsöket avsett att misslyckas. Dess ändamål är 
att sätta ett slags punkt för en omöjlig livssituation och samtidigt utgöra 
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grogrund för en bättre. Robert Jay Lifton hävdar att "Suicide always con
tains a vision, however desperate, of revitalization".14 Påståendet har rent 
bokstavlig och konkret giltighet för den typ av självmordsförsök som Villes 
representerar. Hos Ville finns en obändig livskraft som, också om han dömt 
sig själv till döden, förmår upphäva denna dom. Så är inte fallet med Martin 
i Bröllopsbesvär. 

Potentiell och reell självmördare 
Dagerman har berättat att Martin i Bröllopsbesvär uppstod som en per-
sonifiering av en händelse i författarens barndom. Den morgon en av 
gårdens döttrar skulle gifta sig, upptäckte man en färsk inristning på 
stallväggen, och med en viss bävan antog man att den gjorts under natten 
av en försmådd friare.15 

Fastän Martin från början var tänkt enbart som en utfyllnadsfigur växer 
han till ett symboliskt betydelsefullt tecken i texten. Han blir inte en plastiskt 
utformad karaktär så som några av bifigurerna, han fungerar inte heller som 
språkrör eller som mannekäng för idéer, men han blir i de dagermanska tex
ternas tematisering av självmordet en dominant meningsbärande struktur. 

Martin väljer entydigt att dö. Men i motsats till Ville är han dömd inte 
bara av sig själv utan också av någon annan. Den han älskar vill hans död. 

När Martin ansluter sig till de två luffarna i bröllopsgården, har han insett 
varför Hildur sände honom avskedsbrevet med förlovningsringen, varför 
hon lämnade honom och tog slaktaren Westlund i stället. Hon ville inte som 
ogift mor föda det barn hon väntade med Martin. Hon ville inte ta risken 
att stå oförsörjd och "utskämd" tills han, idrottaren och höjdhopparen, 
lyckats skaffa sig en utbildning eller ett fast arbete på orten. Att hon vägrade 
ta denna risk visar Martin att hon inte trodde på honom. Hon underkände 
honom. Martins livsvilja är därför knäckt redan innan han möter Hildur vid 
isstacken på bröllopsnatten. Före mötet har han till de två andra luffarna 
fällt den ominösa repliken: "Det är domarna som gör oss till b rottslingar. 
Inga andra! Kom ihåg det!" (s. 199). Martin vet vem hans domare är. 

I en dialog mellan Martin och luffaren Ivar friläggs inte bara Martins utan 
också Ivars livssituation. Aven Ivar är suicidal, men han är vad man kunde 
kalla en potentiell självmördare. Neurotiserad av skuldkänslor över ett 
dödsförvållande han oavsiktligt varit orsak till, söker han sin död men utan 
att ta steget fullt ut. Han väntar på att "dödsfällan" skall slå igen om honom 
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(s. 222). Men det han egentligen vill ha är tröst, en tröst som ingen kan ge 
honom, därför att han visar varje rationellt argument och varje medkänsla 
ifrån sig. Ändå förebrår han generellt sina medmänniskor för att de inte ger 
honom den lindring han inte vill ta emot: "Det är ingen som begriper hur 
man ska bära sej åt för att trösta mördarna" (s. 199). Ivar lider, men hans 
lidande gör honom inte känslig för andras svårigheter, utan det är ett 
självcentrerat frossande i den egna plågan. Lidandet gör honom cynisk och 
besinningslöst brutal både mot sig själv och andra. Ivar samlar på sig ogär
ningar för att sona sin imaginära skuld — dödsförvållandet var en ren och 
oundviklig olyckshändelse — men de ger honom ingen lisa utan ökar bara 
hans självhat. 

Efter det att Ivar penetrerat sin egen livstragik, den neurotiska skuld han 
bär på, inför de andra luffarna, frågar han varför Martin, denne nykomling 
i kretsen kallad Sixten eller "den tredje", går på luffen. Martins dröjande 
svar ger hela hans problematik in nuce: "Ja du vet en annan är ju inge n
ting" (s. 199). I sin burdusa cynism, som är hans sätt att dölja sin förtvivlan, 
säger då Ivar att Martin i så fall kan ta en grimma och gå och hänga sig 
med en gång. I en kort självironisk historia redovisar Martin sin livssituation 
utan att den andre förstår hur ödesmättad den egentligen är. Han inser inte 
att Martin obevekligt närmar sig s in död, att hans beslut redan är fattat: 

Det var en grabb som var kär, fortsätter den tredje efter en stund, han har grim-
man i knät. Men jäntan ville inte ha'n för han var ingenting. Det enda han kunde 
var att hoppa höjd. Det tyckte inte jäntans morsa var nånting. Vad gör han, gick 
hon på och frågade. Bygger han? Nej, sa jäntan som sanningen var. Han hoppar. 
Huppar, undrade gumman. Ja höjd , svarad e jänta n. Oppåt sål edes? Ja, sa jän
tan. Varför huppar han inte ner då, frågte gumman. Det visste inte jäntan heller. 
Så hon tog en annan (s. 200). 

Brutalt säger Ivar att det gjorde hon förbannat rätt i, det var nog "inte 
mycket med den där grabben" (s. 2 00). Här börjar en spänning vibrera i 
dialogen när Martin ställer sin fråga: "Kan inte de som det är ingenting med 
ha känslor i kroppen?" Resonemanget fortsätter: 

— Det kan de nog, svarar Ivar, men vem har sag t att de blir bättre för det? 
— Man kan dö för dem, säger den tredje. 
— Ingen bli r bättr e av att dö, menar Iv ar. 
— Nej, men andra, säger den tredje gå tfullt (s. 200). 

Med dessa enigmatiska ord lämnar Martin logen. 
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Martins död 
Martin bär grimman med sig när han går ut i månskenet. Grimman är med 
också när han möter Hildur vid isstacken, och det är grimman han har runt 
sin hals när Ivar kommer in till b röllopsgästerna och ropar: "Vem hänger 
död på logen!" (s. 200). Svaret är ett "ensamt skrik", Hildurs. 

Förstår Hildur att Martin dött inte bara för att livet blivit omöjligt genom 
att hon gjort honom till ett "ingenting", utan också för att han velat göra 
hennes liv lättare genom att inte längre existera? Texten ger inget besked på 
den punkten. Fullt klart är det däremot att Martin själv är medveten om 
att han i dubbel bemärkelse dör för Hildurs skull. Han är dömd för att han 
förkastats av henne, genom hennes svek har han förlorat greppet om livet. 
Det enda han kan ge henne, den sista kärleksgåvan, är att försvinna. Han 
befriar Hildur från "spindelskräcken", det vill säga de samvetskval över 
sveket som hans fortsatta existens ständigt skulle kunna aktualisera hos 
henne. Martins insikt att man kan dö för sina känslor och att andra kan 
gagnas av det, gör hans död inte bara till ett livsnederlag utan också till ett 
självoffer. Men som offer blir Martins självmord också det Lifton kallar "self-
completion", ett slags paradoxalt självförverkligande, en positiv 
självbekräftelse. Det blir ett sätt att placera in sitt jag i "the 'design' of the 
cosmos".161 Martins fall gäller i hög grad Liftons allmänna karakteristik av 
självmordets innebörd: "The act of suicide is an expression of formative 
process, even as it ends that process in the individual."17 Med sin död vill 
Martin påverka utformningen av Hildurs liv till någonting gott. 

René Girard talar i Deceit, Desire and the Novel om olika slag av död. Det 
finns en död som är "death of t he spirit". Detta kan stå för döden i livet, 
men också för den reella död som för med sig frustration och hopplöshet 
därför att den är slutet på ett liv som känns alltigenom förfelat och ofärdigt. 
Motsatsen är den död som är "death as spirit", en död som fullbordar och 
skapar mening. Martins död blir trots allt en död av det senare slaget.18 

När Martin lagts på lit de parade på bröllopsmiddagsbordet bryter 
Hildur upp med sin man och styvdotter. Hon ser från det ena westlundska 
ansiktet till det andra: "Jag är en Westlund, kommer det plötsligt för henne, 
nu hör jag hit. Och mycket stark för Hildur Westlund de sina ner mot bilen" 
(s. 224). 

Martins död har befriat henne, gett henne hennes tillhörighet och gjort 
henne stark. 
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Kvinnans mytiska dimension 
Samtidigt som Hildur är en romanfigur, en person i sin egen rätt, får hon 
också en betydelsebärande funktion som "kvinnan" i mytisk mening. Detta 
manifesteras både i forhållandet till fadern och till M artin. 

På textens ytnivå är Hildur en ganska vanlig om också exceptionellt 
viljestark ung kvinna, som inom sig förenar både ömsint medkänsla och en 
förmåga att kalkylera nyktert, för att inte säga kallhamrat. Av förnuftsskäl 
sviker hon Martin. Mången ung man har svikits på samma sätt utan att han 
förlorat fortfästet i tillvaron, men för Martin är Hildurs svek själva livets 
förkastelse av hans jag. På denna nivå symboliserar hon det kvinnliga 
svekets princip, kvinnans svek som livets svek. Hon blir på symbolplanet 
den som har makt att ge och ta liv. 

Det finns dock, som vi sett, hos Hildur en dubbelhet, en ambivalens inför 
Martin. Under hela bröllopsfesten, egentligen ända sedan den tidiga 
morgonens fönsterknackning, väntar hon att han skall dyka upp, hon anar 
att han håller sig gömd i närheten.19 Hildur vill både ha Martin och bli av 
med honom. Denna inre konflikt kan lösas bara genom att Martin dör. 
Hennes skrik när Ivar frågar vem som hänger död på logen kan tolkas både 
som fasa över att det oåterkalleliga skett och som fasa över att hon önskade 
Martins död. Hon 'Visste" att han skulle ta sig själv av daga, och hon gjorde 
ingenting för att hindra det. Hildur dömer Martin till döden, bekräftar hans 
dödsdom över sig själv. Hon kunde ha hävt den, men hon gjorde det inte. 

I Hildurs förhållande till fadern kan man också utläsa två betydelseskikt. 
Hildur är den rara, varmhjärtade dottern, som så gärna vill ha motsträviga 
pappa med på bröllopsfesten; som tvättar honom, ger honom rena kläder 
och med sin älsklighet lockar ner honom från 'snigelhuset". Hildur är också 
den som förstår hans sorg när han skoningslöst av utomstående får veta att 
hans ögonsten, kon Kulla förts till slakt. Det är i bröllopsnattens Kullaepisod 
som Hildurs dotterposition transcenderas och öveigår i en det "allkvinn
ligas" dimension. Oversiggiven av sorg lägger Victor sig ner i Kullas tomma 
bås och fäster hennes klave om sin hals: "Jag är en gammal ko, viskar han. 
Och nu blir jag här tills jag är slaktfärdig" (s. 1 74). Hildur ströar under 
honom som man gör för att korna skall ligga rent och varmt, och hon lägger 
sig bredvid honom och talar tröstande. "Raklång ligger hon i båset med sin 
kropp smugen intill hans som en rock på en galge" (s. 174). I denna situa
tion är Hildur kvinnans alla inkarnationer. Biologiskt är hon dottern, men 
psykologiskt modern som vyssjar och lugnar sitt barn. Hon är också den 
älskande kvinnan som med sina ord av livsmod och med sin kroppsnärhet, 
värmen i sitt famntag, ger mannen ny styrka. 
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Men hon går utöver även denna mångfaldiga rollidentitet som allkvinna. 
Hon märker, säger texten, hur månen skulpterar fram döden ur hans an
sikte. Och hon tänker: "Det är jag som får döda honom.Det är jag som får 
göra hans ansikte så vackert" (s. 175). Till slut är hon rent mytisk, Den stora 
modern som dödsgudinna. 

Som Den stora modern, det kvinnligas princip, får Hildurgestalten 
"skaparens och förgörarens dubbelsidiga natur", hon "livnär, skyddar och 
ger värme, men upplöser, slukar och dödar också".20 Det som på djup
nivån tematiseras i Hildurgestalten är ett manligt beroende av kvinnans— 
moderns makt. 

ik 

Bröllopsbesvär ställer genom Villes och Martins självmordsproblematik två 
slags livshotande svek mot varandra. Det ena, faderssveket, är rationellt 
gripbart därför att det har en avgränsad moralisk dimension, och därmed 
är det också överkomligt. Det kan driva den drabbade till en cul de sac-
position, men återvändsgrändens ingång är aldrig definitivt stängd. 
Moderssveket—kvinnosveket har däremot på ett helt annat sätt alltomfat
tande konsekvenser. Det dödar därför att det uppfattas som, och därigenom 
också innebär, livets egen förkastelse. 

Ville fattar sitt beslut i en dynamisk konfliktsituation som ett offer för 
motstridiga krafter. Teoretiskt sett skulle dessa kunna harmonieras i en 
positiv kraftresurs — något som också sker när han bokstavligt sprängt sig 
ut ur sitt trängda läge. Martin är däremot från början dömd, hans möjlig
heter är uttömda och hans situation statisk. 

Det är ett rimligt antagande att Stig Dagerman i gestaltningen av 
självmordshandlingarna bearbetat en egen problematik. Inte minst Ivar, 
den potentielle självmördaren, har laddats med författarens eget 
konfliktstoff. I Ivars livshållning, redovisad i luffarnas samtal (s. 192—200), 
finns många paralleller till de förtvivlans resonemang Dagerman tre år 
senare för i eget namn i "Vårt behov av tröst är omättligt .. .".21 Ivar är 
i flera avseenden en "embryonal" Dagerman. Han är inte bara en potentiell 
självmördare utan också en potentiell författare, som i dagermanska termer 
diskuterar diktens förhållande till verkligheten. I detta avseende blir han inte 
bara Dagermans språkrör i en indirekt polemik mot Martinsons Klockrike-
romantik. Han får, vilket är viktigare, kontrastera diktens estetiserande 
skuldupplevelse mot verklighetens konkreta: studiet av Kafka ställs mot 
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ångesten över att ha kört ihjäl Oskar Johansson (s. 196—199). Ivar är en 
av de dagermanska texternas många skuldmarterade män, och det är just 
skuldkänslan som gör honom till dödssökare. Skuldkänslan som uttryck för 
livsångest i Dagermans texter vore värd en egen utredning, det är emellertid 
omöjligt att gå in på detta fascinerande ämne inom den föreliggande 
framställningen. 

Dagerman har i en tidningsintervju sagt om sin mångfasetterade roman 
Bröllopsbesvär. 

Det jag själv tycker är det centrala och viktigaste i boken är kapitlet om tjuvskyt
tesonen Ville, som går i skogen för att ta livet av sig men räddas. [...] Jag menar 
att livet nog kan vara så svå rt att det ser alldel es meningslöst ut, men så länge 
det finns människor som kan h jälpa en och man själv ka n hjälpa, så finns me
ningen där ändå. 22 

Intervjuuttalandet är intressant i flera avseenden. Dels för att Dagerman, 
sin vana trogen, i ett partikulärt problem i efterhand lägger in en 
allmängiltig innebörd, i detta fall solidaritetens betydelse. Dels för att faders
konflikten betecknas som central och väsentlig för Dagerman själv. Sam
tidigt har läsaren intrycket att författaren med sin poängtering av Villes 
historia vill dra en slöja över en problematik som innehåller ett ännu 
djupare och mer explosivt personligt konfliktstoff. 

Sin långt ifrån problemfria relation till fadern tar Dagerman upp i ett fler
tal konstnärliga texter. Det är bekant att Bränt barn innehåller en avsevärd 
del självbiografiskt stoff. På textens ytnivå blir Bengt ibland helt identisk 
med den unge Stig Dagerman själv. Bengts långa utläggning, där det 
dokumenterat sälvbiografiska avsnittet om Internationalen ingår, och som 
fortsätter med hans förklaring varför han inte vill bli som Knut, sin far, kan 
på goda grunder antas vara Dagermans egen självbekännelse.23 Konstella
tionen idealistisk son—korrumperad far är densamma i Brölllopsbesvär 
som i Bränt barn, men i den senare skrivna romanen saknas de politiska 
förtecknen och både far och son är målade i bjärtare, mer burleska färger. 
Samma typ av konflikt förekommer i relationen mellan den svekfulle sym-
boliske fadersfiguren Blom och den unge Ake i Streber. D agermans ambi
valenta inställning till sin far får också uttryck i novellerna "Nattens lekar" 
och "Var är min islandströja?". Knut i den sistnämnda novellen, återigen 
samma farsnamn som i Bränt barn, har också han haft Dagermans far som 
förebild.24 I Bränt barn, Bröllopsbesvär; "Nattens lekar" och "Var är min 
islandströja?" finns samma frustration och vrede över en fars otillräcklighet 
och tillkortakommanden, men i dessa texter uttrycks också en ömsinthet 
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och förståelse för denne bristfulle man — och ett behov av hans kärlek. 
Dagermans faderskonflikt ligger öppen i texterna. Den var gripbar också 

för honom själv och möjlig att konstnärligt bearbeta och påverka. Kvinno
sveket, kvinnans eller moderns, eller bådas i förening, är däremot i sin ofta 
diffusa symbolik, som förefaller att delvis vara framsprungen ur författarens 
omedvetna, långt mera komplext och gåtfullt. 

"VAR Ä R DEN V ÄN .. 
Enligt Kai Henmark finns i Bröllopsbesvär tankegångar som präglats av 
kristendomen. De resonemang Dagerman för i romanen erinrar, menar 
han, om både Lars Ahlin och Olov Hartman, den senare på 40-talet 
direktör för Sigtunastiftelsen. 

Båda dessa förf attares religi ositet är en religiositet under ifrån, och Dagermans 
frändskap understrykes av hans bruk av inledningsraderna till en känd 
väckelsesång: Var är den vän som överallt jag söker? enligt Hartman finner män
niskan en sådan vän i Kristus just då han är i sin djupaste förnedring. Dagerman 
nämner ingenting om "vännen ", han tror sej inte känna honom. 25 

I motsats till Henmark tror jag att Dagerman väl kände den vän som alla 
i romanen söker, men den som söks är inte Kristus eller Gud. För Wallin 
är den sökte Gud, vars spår han ser "varhelst en kraft sig röjer, En blomma 
doftar och ett ax sig böjer". Men den vän som söks kan ges en dubbel tolk
ning, vilket en uppmärksam läsning av psalmen visar: 

Var är den vän, som överallt jag söke r? 
När dagen gr yr, min längtan blott sig öker, 
När dagen flyr, ja g än ej honom finner, 
Fast hjär tat br inner. 

O ljuse ts, fridens, salighetens källa! 
När ska ll för mig din rena våg upp välla? 
Vem för er mig till dina friska flöden? 
Den stilla döden. 26 

Den vän psalmisten söker är också den stilla döden, ty den leder honom 
till "ljusets, fridens, salighetens källa", som är Gud själv.27 Psalmen är 
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införd under rubriken "En trogen själs glädje att skiljas hädan", och detta 
anger att den fromme ser själva döden som en vän, förmedlaren mellan 
människan och Gud. Men när döden för Wallin ä r en eftersökt vän därför 
att den förenar honom med Gud, så är denne vän för Dagerman målet i 
sig. Också för Dagerman har "den vän" en transcendent innebörd, men 
denna ligger knappast inom den kristna religiositetens referenssystem. I 
Dagermans texter — det gäller också Bröllopsbesvär — är döden en "vän" 
i sin egenskap av livsstegrande faktor. Antingen så att döden inte är definitiv 
utan bara en närhet, ett snuddande, som i självmordsförsöken och därmed 
en ny livsbegynnelse, eller så att den ger upphov till en starkt förhöjd livs
känsla just före utslocknandet. "Vännen" har emellertid flera innebörder i 
Bröllopsbesvär. En av dem är vän i helt alldaglig betydelse; en annan män
niska som är sympatiskt inställd och stödjande, som hyser varma känslor. 
Några av romanens personer finner sin vän i mänsklig gestalt: Alasse och 
hans son återförenas i t illgivenhet, Victor får en vän i dottern Hildur. Men 
Victor finner också den efterfrågade vännen i en djupare mening, som en 
inre försoning med liv och död. För Sångarn är vännen döden själv, i 
döendets extas fullkomnas hans liv. 

Victor och Sångarn 
I en mening har gamle husbonden Victor gått ut ur världen när berättelsen 
börjar. Han sitter i självvald isolering i den påbyggda övervåningen, som 
gett honom öknamnet Snigeln: 

Första gången man döps, den räknas inte. Det är de an dra gångerna som gäller. 
Det enda namn man har det är det man bär med skam. Det man får av viskarna 
och senapstungorna. Och har man by ggt ett hu s som bär ett hus på rygge n då 
heter man Snigeln tills man dör (s. 6). 

Bara nattetid när han tror de andra sover smyger han ibland ner, men aldrig 
i dagsljus. Maten bärs upp till honom, och "slaskhinken" bärs ner. Han träf
far ingen utom sitt husfolk, när någon av dem gör ett besök uppe hos 
honom. Victor är känslig för människors prat, för det som sägs "på broar
na". Han vet att han kritiseras för att han sålt mark för att kunna bygga 
på huset, och han tvivlar själv på att det var meningsfullt: "Idé eller galen
skap detta med huset? Kan kvitta, härikring har det alltid varit samma sak: 
idéer och galenskap" (s. 6 ). Ner går han inte, Victor, men ändå tror han 
sig fortfarande utöva sitt husbondeskap; han styr och sonen verkställer: 
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I gryningen lyser rågen. Råg har sin egen sol. Fast sna rt ska den skär as. Steg i 
trappan igen då. Om vi ska skär a, pappa? T a hit ett ax får ja g känna. Får väl 
bita i kornet i år ock efter ingen annan begriper (s. 7). 

Föga underrättad är han om vad som sker i familjen. Först när det lysts för 
Hildur tredje gången får han veta att hon skall gifta sig: 

"Tredje." Så långsamt går bud till en snigel. Men förresten: vad bryr sej en snigel 
om bröllop? Går han ut ur sitt hus för ett bröllops skull? Nä! Det räknas mindre 
än gropen i gången. Det enda som räknas är döden (s. 7). 

Victors föresats är att inte komma ner bland folk förrän han är död. 
Victor har i dubbel mening förkansat sig i sitt hus. Snigelhuset är fäst

ningen som skyddar honom mot hotet från både liv och död. I skygghet och 
bitterhet avskärmar han sig från människorna och från det normala livet. 
Samtidigt klamrar han sig fast vid detta krympande liv som är hans. Döden 
är hans största fiende, och den enda som han vet skall övervinna honom. 
Men han spjärnar emot. Klockorna, så viktiga för honom, är symbolen för 
hans envetna fasthållande vid livet och hans rädsla för att dö. Så länge 
klockorna går, så länge har han också tiden, är han i tiden och i livet. Victor 
är låst i en fruktan både för döden och för sina medmänniskor. När hustrun 
frågar om han inte skall komma till bröllopet svarar han: "Nej aldrig. Bättre 
att vara där man är, vara den man är. Bäst att vara den de gjort en till. De 
som gör" (s. 7 ). 

Victors envetna isolering är en skyddsmekanism. Vad han egentligen 
längtar efter är att bli erkänd, accepterad och älskad, men han vågar inte 
känna tillit till någon. Han vågar inte tro att någon ser honom och håller 
av honom som den han är, därför har han gått in i rollen av den de gjort 
honom till, "de som gör". Det som slutligen möjliggör för honom att uppge 
sin envisa föresats att inte visa sig bland människor är en förbehållslös 
kärlek. För första gången på mycket länge får Victor känna en människa 
nära sig. Den isbarriär av bitter oåtkomlighet som hustrun med sin försagda 
tillgivenhet inte kunnat smälta ner löser Hildur sakta upp — genom att hon 
själv förändras i sin inställning till fadern. Liksom Hilma går Hildur upp till 
Victor för att be honom vara med vid vigseln och bröllopsfesten. Också hon 
möter bara hans instängdhet i sig själv. Men plötsligt ser hon hans 
hjälplöshet, hans trötthet och "ålderdom, mjuk som såpa", och drabbas av 
insikten om sin egen likgiltighet och hårdhet: "När var jag här? När sa jag 
mitt sista ord till en? När tänkte jag en tanke om en som inte var: Snigeln. 
Gubbtoken" (s. 66). Hildurs gråt förlöser inte bara hennes egen äkta känsla 
för fadern, den får också hans frusenhet att långsamt börja tina. Men ännu 
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gör han motstånd mot att komma ner till människorna; när hon går och 
lockar honom att följa med, ser hon hur han "längtar men inte törs" (s. 68). 
Andå är det just detta möte med en människa, detta oväntade, förunderliga 
att dottern tycker om honom som ger honom mod att gå ut. Till slut kom
mer han ner och deltar i bröllopet. 

Victors väg ut ur den stelnade ensamheten tillbaka in i livet är inte rak 
utan vindlande, hans vandring är snubblande och tveksam: två steg framåt, 
ett steg tillbaka. Han är som ett regredierande barn, hans bitterhets lilla djur 
måste få dricka ömhet gång på gång. Han suger i sig kärlek som svampen 
suger vatten, och växer som den. För varje gång Hildurs vänlighet och 
ömhet bekräftar hans värde, blir han litet starkare, litet frimodigare, litet 
varmare själv. Förs t tar han bara emot — omättligt, men till slut blir han 
förmögen att själv ge, att göra något för en annan. Victor växer till med
människa. 

När bröllopsfesten slutat i tragisk stämning med Martins död har Victor 
försvunnit. Oroade går familjemedlemmarna ut för att leta rätt på honom: 
"De begrep inte att han bara var ute och sökte vad alla söker: Den vän" 
(s. 266). De fann honom i rågåkern: 

han stod inne i rågen, nästan begrav en i råg. De kunde se hur han stod och 
kände rågen svalla kring kroppen, han stod och badade i råg. När han kom ut 
på renen bar han ett ax i hand, de såg att han nöp ur ett korn och bet, han 
såg dem inte, han såg bara råge n (s. 226 ). 

De kunde alla se att han funnit något han länge saknat, han var lycklig och 
lugn. Badande i den höga säden är Victor omsluten av det växande, inne
sluten i livets famn, han är återbördad till sitt liv och till moder natur.28 

Hela hans livsverk som odlare är närvarande hos honom där han står i 
rågen. I denna stund av stilla, intensiv livskänsla kan han äntligen öppna 
sig också för sin död: 

Man går ner och dö r, man bär döden med sej vart ma n går. Därför är man så 
rädd för sej själv. Men ti ll slut blir man själv buren, då tackar man och tar emot 
(s. 22 6). 

Victors historia visar en utvecklingsgång från inre död till vitalisering, till 
liv i d jupare mening. Hans utgångsläge är ett tillstånd av både livsnegation 
och en samtidigt skräckfylld och trotsig fixering vid den fysiska döden. 
Genom Hildur får han hjälp till ett nytt inträde i livet, hennes varma känsla 
hjälper honom att lösa de inre kramperna och att börja foga samman det 
fragmenterade jaget. I rågen möter han så slutgiltigt sig själv — och det som 
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är större än han: hans egen symboliska odödlighet i naturens eviga 
kretslopp. I rågen blir Victor ånyo en hel människa. Han har funnit för
soningen med sitt liv och med sin död. 

Nu får han också kraft att göra något gott mot andra. Han tar sin finaste 
klocka och cyklar bort. Hilma förstår vart han är på väg. Hon ber till Gud 
att han måtte "komma fram", och Victors rågax lägger hon mellan sina 
bröst. Att komma fram är för Hilma att hinna göra en god gärning, kunna 
ge en annan människa något innan man dör. Det är så hon handlar mot 
Sångarn, då hon — liksom dottern — utvecklar kvinnans mytiska dimen
sion som vänder sig mot Den stora modern. "Komma fram" är i en vidare 
textmening att försona sig med liv och död, att acceptera den livets och 
dödens enhet som rågaxet symboliserar. Det innebär till slut det tillitsfulla 
uppgående i alltet som uttrycks i evangeliets ord: om icke vetekornet dör 
förbliver det ett ensamt korn. 

Vid en vägkant finner Victor gubben Bjuhr sovande med Westlunds och 
Hildurs ringar, vunna i nattens pokerspel. Dem vill han köpa tillbaka med 
sin bästa klocka. Hur det lyckas får läsaren inte veta, för när berättelsen 
slutar sover båda de gamla männen i Luttmans hage. Men det väsentliga 
är Victors syfte, hans aktiva handling för att återge Hildur hennes ring, och 
det stora är hans nya, inre frihet som symboliseras av att han kan offra sin 
klocka. Han är fri att leva och fri att dö. Man vet inte om Victor somnat 
i livets eller i dödens sömn under söndagsmorgonens sol, men man vet att 
han "kommit fram". I rågens rike blev han förtrogen med både sitt liv och 
sin död, han fann sin "vän". Han vilar tryggt, så som den gör som — med 
Liftons ord — överskridit sin död. 

I berättelsen om Victor liksom i skildringen av Magnus i hörspelet Den 
yttersta dagen (1952) behandlar Dagerman den åldriga människans 
förhållningssätt till döden. Hans upptagenhet av denna ämnessfär har 
sannolikt att göra med ett personligt erfarenhetsstoff, nämligen farfaderns 
brådstörtade död genom ett bestialiskt dråp. Det är som om Dagerman 
genom den lugna dödsberedelse han gestaltar hos sina gamla män sökte för
sona sig själv med minnet av farfaderns ohyggliga och meningslösa död, den 
upplevelse som han själv kallat sin "ungdoms absolut viktigaste händelse" 
(SS 7, s. 376). 

Också Sångarn i Bröllopsbesvär är en åldrande man som dör. Den prob
lematik som bearbetas i skildringen av honom är dock av ett helt annat slag 
än den som kännetecknar Victor och Magnus. 

I historien om Victor visas den förnekade dödsskräckens omvandling till 
bejakelse och försoning med liv och död. Hilma, Victors hustru, har ingen 
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rädsla för döden. Men hon hyser en annan fruktan: "en sak är man rädd 
för över alla andra. Den att döden dö utan att en gång, en enda, fått trycka 
någon som vill till sitt hjärta" (s. 5 4). Hilma sträcker ut sin 'Vanmäktiga 
kärlek" till mannen, till barnen: "Kommen till mig alla som jag älskar!" 
(s. 5 3). Men ingen vill k omma. Bröllopsmorgonen när Hilma ser på den 
sovande Hildur, tänker hon: 

Kära Gud låt mina barn sova evinnerligen. För när de vaknar älskar de mej inte. 
Varför blir man gammal, säg? Varför blir man ful? Och börjar lukta ur mun och 
kropp? Varför måste man leva nä r de man lever fö r vill le va en förutan, skjuter 
en bort när man vill komma nära, går när man vill nalkas dem? (s. 9 f.). 

Hilma känner sig oälskad. Men för henne är det till slut ändå viktigare att 
få ge än att få ta emot kärlek. Hennes stora åstundan är att "få göra någon 
gott till sist" (s. 63). Den hon framför allt vill göra något för är Sångarn på 
ålderdomshemmet, hennes ungdomsförälskelse och vän. Hilmas godhjärta-
de initiativ blir dessvärre anledningen till Sångarns sista stora förödmjukelse, 
men det leder också till hans slutliga och avgörande upplevelse av fullkomlig 
lycka. Utan att Hilma blir medveten om det är hon den som indirekt får 
ge honom det högsta goda. 

Sångarns livssituation dubbelexponeras inför läsaren. Den ses inifrån sub
jektet självt: vad han tror den är och tror den skall bli. Den exponeras också 
utifrån: vad den objektivt är. Hilma ser honom omväxlande som den han 
fortfarande tror sig vara och den han numera är. När han förstår att Hilma 
vill att han skall uppträda på dotterns bröllop blir han den store 
operasångaren Johan Borgh: 

Då reser sej Sångarn från soffan, högt från ovan ser han ner påna. Står på 
Operans höjder och ser ner på en klen publik. Och hon bäv ar förn nästan som 
hon en gång gjorde (s. 5 9). 

Hilma känner igen honom sådan han för länge sedan var: 

Hur han en gång stod och såg ner påna i en grön berså, fåglarna sjöng. Pannan 
var slät, han hade klara svarta ögon, en lock hängde ner pån, han luktade 
punsch och någe slags h årvatten. Och hon minns, men inte med rädsla lä ngre 
utan med något som är stör re, hur han sakta drog öppna till sej utan att så 
mycket som röra toppen av ett lillfinger. Och hur hon kom den gången med 
mjuka fingrar den gången för att tukta locken , inte vit den gången (s. 59). 

För Hilma är Sångarn i en mening densamme som förr, men samtidigt ser 
hon honom också klart som den han nu är. När han krymper i sin rädsla 
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inför rumskamratens förestående död förstår hon att det är sin egen död han 
fruktar. Hon förstår att han är rädd för att inte hinna med det han måste 
göra, skaffa sig upprättelse för sitt livsnederlag. Hennes ord — "Kom och 
sjung du Johan" — blir hans räddning (s. 62). Det är inte längre den stolte 
operasångaren utan en dödsskrämd som fått respit, som nu tacksamt tar 
emot hennes inbjudan. Sakta stiger inom honom en glädje över att vara vid 
liv, a tt vara efterfrågad. Hilmas ord bekräftar för honom att han ännu har 
en möjlighet, att han ännu kan hinna. 

Så snart han återfått fotfästet i tillvaron går han emellertid in i sin livslögn 
på nytt. Men i den töckniga livslögnen om en hägrande comeback blänker 
sanningen emellanåt till som ett bart huggande svärd. Det smärtsamma 
minnet störtar sig gång på gång över honom, minnet som är en mardröm 
och samtidigt en metafor för hans misslyckande: 

Mitt i sången kommer stela ansikten böljande in övern som havets vågor, det blir 
kallt som i en vak, han ligger i en vak, han skri ker på hjä lp. Han lyfte r halm
hatten som en sköld, den bräcks, munnen sjunker ihop, sången stöp till 
scengolvet med strupen avskuren, mördad av en fiol. He rregud, tänker han för
virrat, jag sjunger fel, min sång hör in te hit, den hör hemma i en annan opera 
en annan gång nånannanstans. Och drömmen är sedan evig, drömmen om den 
tystnad som alltid följer ( s. 116). 

Mardrömmens sanning lyckas Sångarn dock ständigt förvandla till en oför
rätt. En gång skall alla se att de dömt fel, intalar han sig och skriver åter 
ett brev till operastyrelsen. Men priset han betalar för att inför sig själv om
vandla sitt misslyckande till andras orättvisa behandling av honom själv är 
en förvrängd verklighetsuppfattning som tar sig uttryck i paranoia (s. 185— 
187). 

På bröllopsfesten blir mardrömmen bokstavlig verklighet. När han länge 
ynkligt väntat på att bli ombedd att sjunga och äntligen får stiga fram, 
förenas åter hans då och hans nu. Han är den uppburne konstnären: 

Och plötsligt står han mitt i salen, han står u nder lampan med glasknopparna, 
han står under en ann an lampa, han stå r högt över andra ansikten. Plötsli gt är 
Westlund borta, gardinerna går tysta opp, det kommer en n y lukt, en annan än 
brännvin och rök och svett, det kommer ett nytt ljus som är mörker och det finns 
inga ljusa ansikten mer, det finns bara vit a skjortbröst som lyser som blom mor 
på den djupa ängen. Han är ett i nstrument i det ta mörker, han spelar inte själv, 
en annan spelar, han fyller detta rum, han sprängs i sång . Men det fin ns en bur 
för alla våra sånger, mitt i detta jub el känner han hur svetten börjar rinna, han 
vill ta sej över pannan, han får inte opp en hand, han håller en halmhatt i bägge 
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händer, den väger mer än allting väg er. Järn ridån går sakta ner , den är rak 
knivsvass, den skär honom mittutav, den glider genom strupen, den gör inte ont 
(s. 13 3 f.);29 

När Sångarn vaknar ur sin svimning utan att riktigt förstå vad som hänt, 
är det lika angeläget för honom att få de närvarandes bedömning av sången 
som det förr var för honom som operaartist att få positiv kritik i pressen 
dagen efter en premiär. Genom hela resten av bröllopsfesten återkommer 
som en refräng: Hur sjöng jag? Begäret att bli uppskattad och erkänd gör 
honom till en tiggare som nöjer sig med den vänliga medkänslans lögner. 
Men än en gång blir mardrömmen verklighet när sanningen grymt avslöjas: 
han sjöng inte alls, inte en ton kom över hans läppar. Inte ens denna 
blygsamma comeback lyckades. Sångarns livsnederlag är fullbordat när han 
därtill finner att de femtio brev till operastyrelsen som han under åren gett 
till fattighusföreståndaren för att postas stannat i dennes skrivbordslåda. 
Hans livslögn brister som en bubbla. Han tar pärmen med breven och vill 
gå ut i skogen för att "slita stumheten ur sitt bröst", för att dö (s. 190). Han 
inte bara inser att han levat på en lögn — den fåvitska drömmen om en 
återkomst till operascenen — i sin desperation förnekar han hela sitt 
konstnärsskap: 

Jag har a ldrig hörts, tänk er han och låser op p. Jag ha r aldrig hörts, tänk er han 
och vacklar ut. Han ser en mun i månskenet, denna mun är öppen, denna mun 
sjunger. Denna mun är stum. Jag har alltid varit stum, tänker han [...] (s. 189). 

Men det förunderliga sker. Den ständigt förgäves brevväntande Tokanders 
lyckliggörs med femtiotvå brev och ber Sångarn sjunga. "Jag är stum", pro
testerar Sångarn men börjar ändå blundande sjunga svagt. Eftersom han är 
övertygad om att han inte hörs, kan han lika gärna se på Tokanders och 
få sin stumhet bekräftad: 

Så han öppnar ögonen och ser, alltjämt sjungande, på Tokanders. Och han 
märker på en gång och med ett gräns löst jub el: Tokanders hör honom sjunga , 
Tokanders' ögon hänger fastkedjade, inte v id honom, utan vid sången. [...] Och 
nu hörs han överallt på hela jorden, igelko ttarna hör honom och vaknar, algerna 
vajar av hans sång, han stige r över beigen, han är en orkan som pis kar öknen 
blodig (s. 191). 

Sviken av Operans publik, sviken av bröllopsfestens folk får Sångarn till slut 
en enda åhörare, "den minste av dessa våra bröder", som låter honom i 
dödsstunden uppleva att hans sång hörs — och att den fyller hela världen. 
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När Bröllopsbesvär skrevs hade Dagerman redan haft perioder av plåg
sam improduktivitet. Han hade flera havererade litterära projekt bakom sig. 
Frankrikeåret resulterade visserligen i romanen Bränt barn, men den arti
kelserie som var avsikten med vistelsen kunde Dagerman inte åstadkomma. 
Det filmmanus som resan med flyktingbåten till Australien skulle ge upphov 
till förmådde han heller inte skriva.30 Däremot fick han på återresan idén 
till romanen Bröllopsbesvär.31 Men i arbetet på denna bok uppstod 
allvarliga svårigheter. Hans tidigare improduktivitetskriser hade främst gällt 
vad man kunde kalla beställningsarbeten, men nu hotades han av att förlora 
greppet om ett romanarbete vars tillblivelseidé var helt hans egen. Detta var 
för honom en ny erfarenhet, som skulle komma att upprepas många 
gånger.32 Hösten 1949 skriver Dagerman i ett tillstånd av förtvivlan till sin 
förläggare: 

Jag är förvånad över att jag en gång, och inte för så länge sen, kunde for mulera 
en originell mening, ställa ihop ord som det stod lite skimmer kring. Jag är 
avundsjuk på den jag en gång var . [...] 

Om det är övergående — varf ör varar det så länge? Och om det inte går över 
— varför då fortsätta att låtsa s som om det fanns hopp? (SS 8, s. 241.) 

Samma förtvivlade hopplöshet artikuleras i romantexten: "Vad återstår 
för de stumma sångarna? Vad lämnas övrigt för de blinda vägvisarna? Jo, 
en större stumhet, ett djupare mörker" (s. 189 f.). Sin kommande proble
matik föregriper han med talet om stumhet och mörker, ty ännu var det inte 
den slutliga stumhetens och det sista mörkrets tid för honom. I ett brev till 
Ragnar Sandström, skrivet kort efter det ovan citerade, säger han jublande 
glad att det lossnat "mirakulöst": 

Gud vad det är ljuv ligt att kunna jobba igen , att vara i smältning efter tv å års 
istid. Jag har in te sovit tv å nätter på den tred je, om dagarn a går ja g i febe r, en 
skön, och känner mig saligt beru sad . .. (SS 8, s. 242). 

Det är den förstummade som brister ut i plötslig sång. 
Historien om Sångarn blir sålunda en förklädd kommentar till Dager

mans problem med den roman Sångarn ingår i och får därmed 
metakaraktär. Sångarns extatiska död handlar inte bara om en gammal 
avdankad konstnärs slut i blodstörtning, som ger honom den 
hallucinatoriska upplevelsen att hans toner fyller världen. Det är också fråga 
om en allegori över kasten mellan improduktivitet och skaparförmåga; det 
är skrivkrampen, förlamningen som övergår i skapandets under. Den 
förstummades död symboliserar den sjungandes pånyttfödelse. 
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Denna "pånyttfödelse", så som den skedde under arbetet med 
Bröllopsbesvär; väntade Dagerman förgäves på resten av sitt liv. Dagerman 
"förstummades"; under de sista levnadsåren svängde han mellan förhopp
ningar om att nya romanidéer skulle kunna förverkligas och uppgivna 
konstateranden att han inte kom någon vart med dem (SS 10, s. 306 ff.).33 

Hans sista stora försök var romanen om Almqvist, vars prolog postumt 
publicerades med titeln Tusen år hos Gud (1954). De tjugo första sidorna 
hade han sänt till förlaget i maj 1954, men under sommaren stod det klart 
för honom att han inte skulle lyckas genomföra romanprojektet.34 Dager
mans många påbörjade men inte slutförda romanförsök kunde liknas vid 
Sångarns brev som aldrig kom fram till operastyrelsen. Den kumulerade 
frustrationen över de upprepade misslyckade försöken, de vitala uppslag 
som rann ut i sanden, blev till slut en tung börda. Vi vet inte vad Dagermans 
död för egen hand hade för inre innebörd, om den gav hans liv den avklar
nade mening som självmordsbeslutet kan ge. I Sångarns död gestaltar han 
emellertid det som måtte vara drömmen om den "rätta" döden för en 
konstnär: att få död i ett ögonblick av intensivt skapande. Denna död är 
även en gestaltad dröm om en speciell form av symbolisk odödlighet; den 
individuelle sångaren dör, men världen efter honom är fylld av hans sång. 
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IV 

Begäret eßer liv 





DAGERMAN — "EN OFÖRLÖST MYSTIKER" 

I den litterära strömning som allmänt kallas 40-talismen brukar man som 
främsta kännetecken se en utpräglad intellektualism och ett starkt 
medvetenhetskrav.1 Forskningen har emellertid funnit att jämsides med 
den deciderat intellektuella hållningen också hos många 40-talister 
förekommer ett inslag av mystik. Bengt Holmqvist var sannolikt den som 
först noterade en allmän tendens till mystik hos 40-talets poeter, och han 
menade att deras hållning erinrar om "den unge Almqvists spänning mellan 
det konsekventa tänkandet och viljan till 'ett liv över frågornas liv?'2 

Birgitta Holm har understrukit att inslaget av mystik skall förstås utifrån de 
enskilda författarnas personlighet, men att det ändå är tillräckligt utbrett 
och framträdande för att kunna betraktas som något karakteristiskt för 
decenniet.3 Det bör naturligtvis noteras att 40-talismens mystik kan ses 
som ett fullföljande av en lång mystiktradition i svensk dikt. Närmast 
föregående är 30-talsmodernisterna, Gunnar Ekelöf med sin kontemplativa 
läggning, Artur Lundkvist och vitalisterna med sin Lawrence-inspirerade 
sexualmystik, Hjalmar Gullbergs religiöst färgade mystik, och längre tillbaka 
Vilhelm Ekelund, den av Holmqvist nämnde Carl Jonas Love Almqvist, 
vidare romantikerna med Erik Johan Stagnelius, för att inte nämna 
Emanuel Swedenborg och den heliga Birgitta. Men det nya med 
40-talismen i detta avseende är det uppenbara motsatsförhållande som 
mystiken ingår i; ingen tidigare diktargeneration har så strängt formulerat 
krav på kritisk medvetenhet och intellektuell analys som 40-talisterna. Det 
är som motpol till intellektualismen och medvetenhetskravet som 
mystikinslaget ter sig speciellt intressant.4 

Man frågar sig om denna motsättning har giltighet också för Stig Dager
man. Han var den som ställde de kanske skarpast formulerade kraven på 
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hänsynslös intellektuell analys. Redan i Ormen lät han sitt alter ego Scriver 
plädera för en ny intellektualism och avsvära sig allt samröre med den 
"infantila mystikens grottor å sängkammare". Det citerade yttrandet har 
emellertid en speciell adress; det är ett uttryck för Dagermans välkända 
kritiska inställning till nyvitalisternas sköteskult — betraktad som en övertro 
på sexualiteten som lyckobringare — och säger därför egentligen ingenting 
om hans inställning till e rfarenheter av transcendent art rent generellt. 

Werner Aspenström har sagt om Stig Dagerman: "Tidskritiker? Ja, men 
med lika rätt kunde man kalla honom en oförlöst mystiker." Dagermans 
"tjänst hos verkligheten" ser Aspenström som en sorts skuldmättad avbön, 
en daglig ursäkt för den "hemliga längtan efter försoning, en försoning utan
för världen, han bar på".5 Denna försoningslängtan, denna dröm om 
frälsning går som en stark underström genom så gott som hela Dagermans 
skönlitterära produktion. Den kan ibland kläs i religiösa termer, men att för 
den skull uppfatta Dagerman som en religiös mystiker vore sannolikt 
förhastat. När Dagerman redovisar sin inställning till den kristna tron, är det 
en agnostiker som talar: 

Jag sa knar tro och kan därf ör aldr ig bli någon lycklig människa, ty en lycklig 
människa skall aldrig behöva frukta att hennes liv är ett meningslöst irrande mot 
den vissa döden. Jag har varken ärvt en gud eller en fast punkt på jorden, 
varifrån ja g skulle kunna ti lldraga mig en guds uppm ärksamhet. Jag har he ller 
inte ärvt skeptikerns väl dolda raseri, rationalistens ökensinne eller ateistens brin
nande oskuld. Jag våg ar därför inte kas ta sten på henne som tror på ting, på 
vilka jag tvivl ar eller på honom som dyrkar ett tvivel, som vore inte även det 
omgivet av mör ker. Den stenen sku lle trä ffa mig sj älv, ty om en sak är jag f ast 
övertygad: att männ iskans behov av trös t är omättligt.6 

Så omättligt var Stig Dagermans behov av tröst att bara en gud skulle 
kunnat fylla det. I en självanalys från 1950, som berättar om tillkomsten av 
Bröllopsbesvär; säger han: "jag tigger om försoning och gemenskap men allt 
jag skall få är estetisk värdering".7 Två år senare heter det: "Men vad bryr 
jag mig om pengar och vad bryr jag mig om att jag bidrar till litteraturens 
förkovran — jag b ryr mig endast om det jag aldrig kan få: bekräftelse på 
att mina ord rört vid världens hjärta."8 Att " röra vid världens hjärta" ut
trycker begäret att nå fram till den andre, att bli villkorslöst godtagen och 
erkänd; det är ett rop på kärlek — som enligt Lifton också är "a cry for 
life".9 Det kan även tolkas som den ångestridne agnostikerns längtan efter 
den Gud han inte kan tro på. Den kärlek och försoning Dagerman traktade 
efter kunde han emellertid inte finna i religionen. Därav följer dock inte att 
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han skulle varit utestängd från erfarenhetstillstånd av mystisk art. Dagerman 
har själv vittnat om sådana erfarenheter, extatiska upplevelser vid sidan om 
och utanför tiden: "Saligheten står inte endast vid sidan om tiden, den 
säger upp livets bekantskap med den."10 Sina transcendenta erfarenheter 
ger han en profan tolkning: "mötet med en älskad människa, smekningen 
på huden, hjälpen i nöden, månskenet i ögonen, segelturen på havet, gläd
jen åt ett barn, rysningen inför skönheten utspelas helt och hållet utanför 
tiden".11 Det är således inte en kristen mystik vi finner hos Dagerman. Vad 
som möter i texterna är en mystik där den extatiska erfarenhetens utlösare 
är konkret dödsnärhet eller symbolisk död. Dagerman är framför allt en 
dödsmystiker. 

SJUNKANDETS M YSTIK 
I det föregående har vi om och om igen konstaterat att Dagermans fiktiva 
personer i närheten till döden eller i samband med beslutet att dö erfarit 
en inre vitalisering. Inte sällan är denna beskriven som en subjektiv upp
levelse av transcendens i form av översinnlig frid, salighet och enhet. Detta 
gäller i hög grad Bengt i Bränt barn. Hans "salighet" i samband med 
självmordsförsöket är en upplevelse av att lyftas ut ur den empiriska 
verklighetens och rationalitetens strukturer: "alla avstånd är lika långa och 
alla ord obegripliga med vackra" (SS 5, s. 236). Den är också känslan av 
"glad ro", alltomfattande kärlek och frid: "Frid med allt inom en som 
önskar dö, frid med allt utom en som vill tvinga en att leva" (SS 5, s. 244). 
Den dödsdömde vittnar inte i ord om en sällhetskänsla men ger uttryck för 
ett serent, avklarnat lugn, en översinnlig inre frid när han går att möta sin 
död. För båda är döendet enligt min tolkning en symbolisk återkomst till 
Modern och därmed en pånyttfödelse — om ock av kort varaktighet. Den 
symboliska återförening med Modern, som döden och dödsnärheten inne
bär, ger den transcendenta enhetsupplevelse som är mystikens "unio 
mystica", den mystiska föreningen. 

I Bröllopsbesvär förändras denna dödsmystik något. Sambandet död— 
Moder försvagas, och döendet i sig, både det konkreta, fysiska o ch det i 
symbolisk form framställda, initierar den mystiska erfarenheten. I Sångarns 
fall är det, som vi redan sett, fråga om konkret död. Men i hans varsebliv-
ning av det egna dödsskeendet finns ingen medvetenhet om livets upp
hörande; hans dödsstund är fylld av extatiskt liv. E n accentuerad kompo
nent i denna extas är förutom salighetskänslan enhets- och gränslöshetsupp-
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levelsen: genom sin imaginära sång förenas han med hela världen, med 
alltet. 

Den andra skildringen av mystik i Bröllopsbesvär gäller ett symboliskt 
döende. Vad jag avser är det som Ivar Harrie i en recension kallade Dager
mans förnedringsmystik; "en förnedringsmystik med (visserligen tveksam) 
utsikt hän mot konkreta gudsföreställningar som ligger alldeles i närheten 
av Lars Ahlins teologi".12 Om samma sak skrev Staffan Björk — också 
han med en hänsyftning på framförallt Ahlin — att Dagerman ger "det 
sedan några år välkända mysteriespelet om människans självförnedring som 
en väg till frid och försoning".13 Påpekandet att Dagerman influerats av 
Ahlins nederlagsfilosofi har sannolikt ett visst fog för sig. Jag menar emeller
tid att han ger den en egen speciell innebörd, det vill säga använder den 
metaforiskt. För Dagerman är, som vi skall se, förnedringen en form av sym
bolisk död som i sig bär livsförnyelsens möjli ghet. 

Det Harrie och Björck åsyftar med "förnedringsmystik" och 
"mysteriespel" är skildringen av Hildurs kris och den jämsides löpande 
meditation som framförs av en fristående, kontrapunktiskt inlagd stämma 
i form av en fingrad tidningsinsändare, "Varför älska vi att sjunka?". 

Hildurs beteende, hennes medvetna självförnedring, när hon tar emot sin 
mans konkurrent Simon i brudsängen, förefaller absurt. Det är svår
förståeligt inte minst därför att det rimmar så illa med den totalbild läsaren 
gjort sig av henne. Hildur blir plötsligt obegriplig, hon faller isär i två 
oförenliga personligheter. Reaktionen kan rentav bli att läsaren förtränger 
textens utsaga om Hildur på denna punkt, just för att den ter sig så osan
nolik. Detta är möjligen vad som skedde Victor Svanberg vid läsningen av 
Bröllopsbesvär. Han skriver i sin recension av romanen: 

hon vet att en blank riddare aldrig kom mer. [...] Det är därfö r hon håller till 
godo med luffaren i råge n. [. ..] Redan samma natt får hon besök av en annan 
man, en av fader ns äckliga supbröder. [...] Hon vill vända sig bort, vi ll blunda. 
Hon vill inte göra det hon gör: "Hon lyfte sig fram möten, hon hatade det, hon 
gjorde det i alla fall ."14 

Svanberg har uppfattningen att Siri, slaktarens dotter, är den som tar emot 
Simon i sin famn. Att en sådan felläsning är möjlig, tyder på att Hildur i 
detta skede inte längre egentligen existerar som romanfigur, hon får låna sitt 
namn åt ett medvetande som inte är hennes. I avsnittet "Erotiken som 
offerhandling" noterade jag att Hildurs "uppoffring", i motsats till Siris, inte 
är dikterad av medkänsla. Som offer är hennes handling meningslös, dess 
enda syfte är förnedringen i sig. Även om man kan ge en nödtorftig 
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psykologisk "förklaring" till Hildurs handlande utifrån hennes förutsätt
ningar som fiktiv gestalt, så blir det tydligt att hon i berättelsens slutfas 
representerar en medvetenhet hon inte har täckning för. Det är författarens 
egen problematik som placeras inom henne, med en romanteknisk och 
konstnärlig skevhet som följd. Dagerman skapar en existentiell katastrof
situation, en form av symbolisk död och återfödelse, vilken beskrivs som 
Hildurs. Denna motsvaras av en "existentiell katastroffilosofi" redovisad i 
den fingerade tidningsinsändaren. Det kan noteras, att Hildur efter krisen, 
jagets symboliska död och återfödelse, inte längre omtalas i texten med sitt 
egennamn utan endast som "hon", "den saliga" och "bruden". 

Hildurs kris är en gestaltning av sjunkandets mystik: 

Hon stod på knä vid sängen med sängkanten inskuren i pannan, det var kallt 
på golvet, det skull e vara det. Det var mör kt på bottnen, hon kröp naken om
kring och letade efter n ågot. Det fanns bar a stenar och mellan sten arna smuts, 
hon kände hur hon kom till ett vatten, hon låg på en mörk klippa och under 
henne var vattnet. Något grep henne för att slunga henne i, hon skre k förtvivlat 
men ingen hörde henne. Hon föll och sjönk, det var inget vanligt vatten, det var 
en syra. Stycke för st ycke löstes hon opp, arma rna tog längsta tiden, ti ll slut v ar 
hon helt förintad. Vatte n i ett vatten; man hade tänt en eld, hon var en eld i 
elden. Hon ägde elden, som lågan äger den, hon ägde ingenting. Ja g är ing en
ting, låg hon och drömde medan hon förintades till ett nytt liv [ ...] (s. 234). 

Att "förintas" till ett "nytt liv" är Dagermans dödsmystik. I Bröllops
besvär får detta mystiska tillstånd en nästan våldsamt extatisk karaktär 
både i Sångarns och i Hildurs fall. Hildurs symboliska död och pånytt
födelse övergår i en sanslös hänryckning. Detta understryks stilistiskt 
genom den avslutande surrealistiska meningen som saknar allt samband 
med texten i övrigt och därmed blir — inte beskriven eller gestaltad — utan 
"uttryckt" mystik: "Så när den som släppte hundarna lösa frågade: Kan 
en brottsling känna frid? svarade hon jublande: Ja, herre, endast han" 
(s. 235). 

När Hildur försatt sig i den yttersta självförnedring och gjort det med "en 
sorts glädje" (s. 232), säger texten: "Nånting får oss att välja den största 
förnedringen framför de mindre. Men vad, blev hennes fråga sen" (s. 232). 
Därefter följer omedelbart den fingerade insändaren, som på nytt ställer 
Hildurs fråga varför människan har en böjelse att söka upp det totala 
nederlaget, den djupaste förnedringen. Svaret — som uppenbart har mera 
att göra med en ryktbar konstnärs än en lantflickas problematik — är att 
"segerns, framgångens och upphöjelsens elände" inte kan ge människan 
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frälsning. Så ställs den viktiga frågan "Vad är då frälsning?", och Dagerman 
formulerar sitt svar: "Jag tror att frälsning är den process varigenom vi 
plötsligt förmå bära, att detta livet är meningslöst, tomt, kallt och likgiltigt, 
i sig själv ett intet" (s. 233). Denna bild av livet som ett intet är en deskrip-
tion av det tillstånd jag vill kalla inre död; livsbeskrivningen ser jag som en 
spegling av en egen inre tomhet. Man kan givetvis frestas säga att denna 
livsuppfattning motsvarar den franska existentialismens — inte minst Albert 
Camus' tes om livet som "absurt". Även enli gt Camus är livet i sig me
ningslöst, men genom att individen accepterar detta faktum undfår han 
också insikten att det är han själv och inte någon högre ordning som skapar 
den nödvändiga meningen. Camus' filosofi ropar inte på "frälsning", vilket 
Dagerman gör. Grundsynen på livet må vara densamma hos Camus och 
Dagerman, men konsekvenserna blir olika. För Camus är det "menings
lösa" livet det råmaterial individen har att själv utforma; Sisyfos gör sig till 
herre över sitt öde. Dagerman däremot kan inte uthärda att livet är me
ningslöst, "frälsningen" han åtrår är den "process" varigenom han 
"plötsligt" skall kunna "förmå bära" denna insikt. Insändarens livstolkning 
är därför inte en existentialistisk deklaration utan snarare, enligt min 
mening, ett uttryck för den narcissistiska personlighetstypens subjektiva 
tomhetsupplevelse. 

I insändaren formuleras också den fråga som går som ett slags ledmotiv 
genom romanen: "Och fråga vi kanske alla: Var är den vän som överallt 
jag söker?" (s. 2 33). Att finna sin "vän" är "frälsningens process". Denna 
process är emellertid för den människa som talar i insändaren hårdhänt 
radikal. Den innebär att låta sig störtas ned i den moraliska förnedringens 
avgrund, vilket är jämförbart med att utsätta sig för förintelsens risk. Endast 
så kan "frälsning" möjligen vinnas: 

Det är icke för att vi älska att fa lla som vi falla, det är icke för a tt vi älska att 
kräla omkring i mö rkret som vi göra det, det är ick e för att vi älska dö den som 
vi söka de n, ty vi veta ju att döden endast är ett straff för att vi levat. Men vi 
tro oss måhända i mörk ret kunna finna ett ljus som ljus et själ vt förm enar oss, 
vi tro oss kanhända i ensamheten kunna finna en vän som gemenskapen för
menar oss (s. 233 f., min kurs .). 

Stig Dagerman har ingenstans så tydligt som här klargjort sin 
komplicerade inställning till döden. Det var inte förintelsen som var syftet 
med hans självmordsförsök, utan det som dödsnärheten förde med sig: en 
ny livsbörjan, en vitalisering; "frälsningen" ur ett nerfruset inre tillstånd. 
"Vännen" är då inte den slutliga döden utan den dödsberöring som skapar 
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nytt liv. Det ljus som tänds i dödsnärhetens mörker är övervinnandet av den 
inre livlösheten, den vän som möter i döendets ensamhet är det egna jagets 
förkrosselse som vänds i förnyad livskraft. 

Dödshandlingens syfte är enligt Robert Jay Lifton ytterst att övervinna 
känslan av inre död. Detta förefaller giltigt inte bara för Stig Dagermans 
diktade figurer utan också för honom själv. Hans egna självmordsförsök var 
uttryck för ett behov av livsintensifiering. Dagermans begär efter liv har Olof 
Lagercrantz gett en oöverträffad formulering: 

det var inte döden han sökte utan den dramatiskt tills petsade situatio nen, det 
väldiga ögonblicket då allt var försonat, då skulden han ådragit sig var utplånad, 
då ödleögonen tändes till en människas liv, då riddarens pansar brast och visiret 
slogs in, då någonstans väldiga vingar bredde ut sig och en ny ton steg ur 
djupen.15 

De väldiga vingarna någonstans och den nya tonen ur djupen är det 
mystikens tillstånd där den förstummade plötsligt sjunger och den andligen 
döde återfår sitt liv. 

DE SOVANDE OCH D EN S ALIGA 
Den vision som avslutar romanen Bröllopsbesvär,; vision en av all världens 
sovande i morgonens ljus, har även den ett skimmer av mystik genom det 
enhets- och gränslöshetstillstånd den suggererar. Först ses jordens sovande 
som anonyma människor, vilka alla har det gemensamt att de sökt sin vän: 

Det slutar med att alla somnar — alla utom en. Det slutar alltid med att alla 
somnar — alla utom den saliga. [ ...] 
Om rnornarna hittar vi sökarna sovande. En del sove r i skogen på s varta stenar, 
de ligger utsträ ckta över stenarna med sönderrivna nagla r. Somliga kommer 
flytande med strömmen, håret flyter allti d åt motsatt håll. På ängarna ligge r 
många, en del ängar ser ut som slagfält om rnornarna, men utan blod. Soml iga 
ligger i gropar. Den här lilla sv arta gropen — skulle det vara mitt hem? [ ...] 
Många finner vi på glaciärerna med smältande armar och i träden hänger några 
om rnornarna, hänger rätt upp och ner som om de stod i luften st illa (s . 225). 

Efterhand "zoomas" emellertid de sovande in en efter en, och läsaren åter
finner sin gamla bekanta: 

I Luttmans hage sover Bjuhr på rygg, ringar har han ånyo på pekfingret, Victor 
sover i Luttmans dike med huvut inti ll klockan. [ ...] Martin sov er på bordet 
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med dahlior vid fötterna , Irma sover på stolen och drömme r att han leve r. På 
Alasses veranda sover Ville med huvut i Alas ses armar och Alasses armar sover. 
Sångarn sove r på Tokanders golv och Tokanders sove r på brev. [ ...] 
Men brude n ligger vake n (s. 23 5 f.). 

I detta kosmiska perspektiv är gränsen mellan ute och inne upphävd, 
jorden är ett hem: Luttmans gräsdoftande dike och en säng i ett rum är 
likvärdiga sovplatser. Också en gränsöverskridning mellan människa, djur 
och natur antyds: "I vassen sover gäddan och i häcken sover igelkotten. I 
brunnen sover grodan och i molnen regnet" (s. 235). Alla ex istensformer 
görs jämbördiga; människans, djurets, molnets. Det transcenderande i 
denna konception av tillvaron kulminerar i satsen: "I livet sover döden och 
i döden livet" (s. 236). Betydelsefull är emellertid arten av sömn i de båda 
bilderna. I den första är alla de sovande döda. I den andra är de antingen 
döda eller levande; sömnen är både en dödens och en livets sömn. Gränsen 
mellan liv och död blir oklar; tillståndet sömn blir obestämbart. I detta 
gränsöverskridande, diffust glidande finns emellertid också något som skil
jer, en kontrast och motsats. Den är inlagd både i panoramat över de 
anonyma och över de namngivna. Men skiljelinjen går inte mellan de 
sovande levande och de sovande döda utan mellan sömn och vakenhet. 

I den första utblicken sägs att alla sover utom den saliga, i den andra att 
bruden allena ligger vaken. Den som är vaken är den enda som med 
säkerhet är levande. Bruden, som förintats "till ett nytt liv" är i sin extatiska 
återfödelse den saliga och vakna; och därmed kanske den enda verkligt 
levande i betydelsen att vara medveten och i besittning av den inre vitalitet 
som är motsatsen till andlig död. De sovandes sömn kan då tolkas som en 
andlig sömn i oskuld och omedvetenhet, och dessa sovande kan jämföras 
med de omedvetna, "lyckliga" som Scriver i Ormen så strängt fördömer 
och som han betraktar det som sin skyldighet att oroa.16 Den förändring 
som skett är att de sovande, de omedvetna nu ses med blidhet och 
förståelse: 

De menade ingenting illa. De sover öve rallt på jorden och ingen nänns väcka 
dem. De sover så djup t, men det blev som det blev, de menade ingentin g illa 
(s. 23 5). 

Den mästrande attityden har försvunnit. Samma åtskillnad som i de 
föregående romanerna mellan den enskilde, utvalde och flertalet finns 
emellertid också i Bröllopsbesvär. I Ormen ställs Scriver i kontrast till dem 
som fegt förnekar sin ångest, i De dömdas ö är Lucas Egmont den ende 
genomskådande bland andligen förblindade, i Bränt barn är Bengt den 
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ensamma stora hunden i de små hundarnas land och i Bröllopsbesvär 
slutligen framstår Hildur som den enda vakna och insiktsfulla. I de tre 
sistnämnda romanerna visas att "frälsningen" går genom en reell eller sym
bolisk beröring med döden. Lucas Egmont faller till "världens botten" där 
han är "som en redan död".17 Bengt försonas — om ock endast tillfälligt 
— med sitt liv i mötet med döden, och Hildur finner livsförsoning i förned
ringens symboliska död. Det som tillkommer i Bröllopsbesvär är att den ut
valda — den som erfarit "frälsningen" — går in i en vid mänsklig gemen
skap. Pånyttfödd ur sin skam och vanära, sin symboliska död, inser Hildur 
att livet har en mening för henne. Den insikt som ger henne livet åter, är 
att hon behövs: "Men jag måste finnas. För det finns ett hus. Det finns ett 
hus, det står väl nånstans på en friköpt tomt" (s. 23 4). Huset är hon själv, 
hennes eget jag, men det är också den mänskliga tillhörighet hon ingår i: 
"I det huset är jag fönstret och du är dörren, alla är vi nånting i det huset. 
Därför behöver huset alla, det behöver till och med en smutsig sten under 
fotskrapan" (s. 2 34). Huset som den mänskliga gemenskapens och livsför
soningens sinnebild återkommer i dikten "Inomhus", som skrevs 1950: 

Res alla jord ens ste gar på varan dra 
låt alla jordens torn bli till ett enda, 
så skyhögt är mitt tak i kväll 
i min sal är alla stjär nor tända 

H. jag går och går 
och var jag gå r 
så är jag inom hus 

ja var vi är så är vi inomhus 
och alla är i samma hus som alla 
U ] .  och i det stora huse t sorlar sena rös ter 

de kallas havet 
och har en tröst 
den heter inomhus : 

du som går på jorden van drar inomhus 
du som står på berget står i ditt rum 
du som ser en stjärn a ser i taket 
du som älskar livet älsk ar husets timmer 
du som dör på havet somnar inomhus. 18 
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I denna dikt andas en känsla av global mänsklig samhörighet som in
nefattar både levande och döda. Dikten har kallats ett uttryck för en 
"kosmisk hemkänsla".19 Därvid är den också en beskrivning av mystikens 
enhets- och gränslöshetsupplevelse, och som sådan "symbiosdrömmen" i 
utvecklad och mognad form. Inträdet i detta kosmiska rum är en hemkomst 
till Den stora modern, det är också att finna den sökte "vännen"; det är 
att fyllas av den livskänsla, den "frid och försoning" som Stig Dagerman 
så hett eftertraktade och stundom fick erfara. 

Både slutvisionen i Bröllopsbesvär och dikten "Inomhus" gestaltar dröm
men om en livsförsoning, en alltomfattande gemenskap där människor och 
natur, liv och död harmonierats. Denna vision av försoning kan ses som ett 
försök till magisk besvärjelse av livet, som en tillfällig seger över hotande inre 
död. Upplevd som sann av Stig Dagerman när den skrevs ner, var den dock 
kanske förlorad eller förkastad nästa dag. I "Vårt behov av tröst är omättligt 
..." säger han: 

Allt jag äger är en duell och denna duell utkämpas varje stund av mitt liv mellan 
de falska tröster, som endas t ökar vanmakten och får min förtvivlan att djupna, 
och de sanna tr öster, som leder mig mot den tillfälliga bef rielsen.20 
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1 Paul Ricoeur, The Philosophy of Paul Ricoeur. An Anthology of His Work, red. C. Reagan 

och D. Stewart (Boston, 1978), s. 38. 
2 Ricoeur, Interpretation Theory: Disco urse and the Surplus of Meaning (Tex as, 1976), 

s. 92. 
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4 Philippe Lejeune, "The autobiographical contract" i French literary theory today. A 
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5 Ib. 
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fasen. 
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14 Se t. ex. G. P. Springer och G. Deutsch, Left Brain, Right Brain (San Francisco, 1981), 

s. 200 f. Se även C. Hampden-Turner, Maps of the Mind (New Yor k, 1981). 
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I. Angestens dimensioner 
1. BEGREPPET ÅNGEST 

1 Olof Lage rcrantz, Stig Dagerman (Stockho lm, 1 958), s. 139. 
2 Kai Henmark, En fågel av eld (Stockholm, 196 2), s. 131. 
3 Agneta Pleijel , "Djuret och skräcken", Samlaren 1965, s. 98. 
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4 Ola Loslekk, "Billedspråk og symbolikk i Dagermans 'De dömdas ö' Edda 1970:5, 
s. 290. 

5 Laurie Thompson, Stig Dagerman (Boston, 1983), s. 12. 
6 Erik Hjalmar Linder, Fem de cennier av nittonhundratalet (Stockholm, 1966) , s. 956. 
7 Gunnar Bran deli, Svensk litteratur 1 900—1950 (Stockholm, 19 67), s. 3 74 f. 
8 Lagercrantz, 1958, s. 147 och 146. 
9 Den "kliniska" definitionen av ångest är formulerad utifrån den s. k. dynamiska 

psykologin, dvs. det Freud-influerade synsät t som i dag är rätt allmänt omf attat inom 
medicinen. En granskning av det sartresk-existentialistiska ångestbegreppet är motiverat 
av att Georges Périlleux gjort en jämförande undersökning av Sartr es och Dagermans 
syn på ångesten. (Georges Périlleux, Stig Dagerman et V existentialisme, Paris, 19 82.) 

10 Kalle Acht é, Yrjö Alanen & Pekka Tienari, Psykiatria (Helsingfors, 1971), s. 51. 
11 Cf. Thure Stenström , Existentialismen (Lund, 1975), s. 121 f. 
12 Ib. 
13 Ib., s. 121 f. 
14 Ib., s. 122. 
15 Achté et al., 1971, s. 98. 
16 Georges Pérille ux, Stig Dagerman et Vexistentialisme (Par is, 1982), s. 67—92. 
17 Jean-Paul Sar tre, Uêtre et le néant , Paris, 1943, s. 88. 
18 Périlleux, s. 216. 
19 Stockholms Tidningen 23.12.1949 
20 Périlleux, s. 116 f. och s. 227. 
21 Ib., s. 116 och s. 124. 
22 Ib., s. 116. 
23 Man kunde vänta sig att Rollo Mays fenomenologisk-psykologiska ångestteori skulle 

tillhandahålla den helhetssyn på ångesten som jag s öker. För tjänsten i Mays avhandling 
om ångesten, Ångest en utmaning. Teorier. Fallstudier (Stockholm, 1980) är många. Han 
visar en utomordendig mångsidighet i sin kaitläggning av ångesten, som granskas i 
filosofiskt, biologiskt, psyko logiskt och sociolog iskt-kulturellt persp ektiv. Vidare bygg er 
han på en omfattande empiri i redovisningen av egna fallstudier och gör en sammanfatt
ning av förefintl iga ångestteorier samt pres enterar sin egen personliga syn tes av dem. 
Genom att hans utgångspunkt är en existentialism av Paul Tillichs märke postulerar han 
ångestens ofrånk omlighet. Av dett a följer att han som psykiate r räknar med två slags 
ångest, normal och neurotisk. Den distinktionens förtjänst är att den beaktar var
dagsspråkets bru k av termen ångest (som egentlige n borde ersät tas av ordet ängslan 
enligt min åsikt). Men d istinktionen har också en svagh et i det att den leder till def ini-
tionsmässiga själv motsägelser. May gör åtskillnad mellan å ena sidan fruktan samt å 
andra sidan den normala och den neurotiska ångesten. Han utgår från en allmän defini
tion av ångest som upplevelsen av att varat hävdar sig mot icke-varat. Det senare ä r så
dant som kan reducera eller förgöra varat , till exempel aggression, utmattning och 
slutligen döden (s. 10). Vid fruktan, säger May, vet man vad man är rädd för, och man 
kan anpassa sig på ett adekvat sätt. Vid ångest ka n man inte lokalisera faran, ångesten 
är objektlös (s. 163). För de preciserade ångestdefinitionerna blir bestämningen av den 
neurotiska ångesten dock utgångspunkt. Dess kännetecken är följande: den utgör en 
reaktion på ett hot som (1) inte st år i proport ion till den faktisk a faran, (2) inbegriper 
bortträngning och andra form er av intrapsykiska konfli kter och (3) hantera s därmed 
genom olika forme r av aktivitets- o ch medvetandeinskränkningar, till exempel häm
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ningar, symptom och olika neurotis ka försvarsmekanismer (s. 169). Normal ångest 
däremot är en reaktion som (1) inte st år i opro portionerligt förhållande till det fakt iska 
hotet, (2) inte inbegriper bortträngning eller andra mekanismer för intrapsykiska 
konflikter och som därmed int e heller (3) kr äver neurotiska försvarsmekanismer för att 
kunna hanteras. Den (4) kan mötas kon struktivt på medveten nivå eller kan försvinna 
om den faktiska situationen förändras. En kontradiktion hos May är att han å ena sidan 
förutsätter att all ån gest inbegriper inre ko nflikt (s. 45 och s. 283), men å andra sidan 
hänför intrapsykiska konflikter enbart till den neuroti ska ångesten. Den avgörande in
vändningen mot Rollo Mays ångestteori är emellert id att han tvingas härleda defini
tionen av norm al ångest ur defin itionen av ne urotisk ångest. Bestäm ningen av normal 
ångest blir en negering av patologisk ångest, i ställ et för att det "patologiska" alltid bör 
kunna härledas ur det "no rmala". Vad vi enligt min mening har att räk na med är ett 
slags ångest som kan va riera i styr ka och "sv årighetsgrad". Det May h änför till no rmal 
ångest är dels fruktan och dels det psykiska ti llstånd som Rober t Jay Lifton (se nedan) 
kallar spänn ing. 

24 Den bok jag här hänvisar till är Robe rt Jay Lifton, The Broken Connection (New Y ork, 
1980). 

25 Lifton, s. 128. 
26 lb, s. 129. 

2. "MÄNNISKAN AV ÅN GEST" 
1 Stig Dagerman, Ormen — SS 1, s. 107. Hänvisningar till Ormen görs här efter i den 

löpande texten. 
2 Det vill säga att den inte är förbunde n med fantasibilder eller föreställningar av något 

slag. Achte et a l, s. 50. 
3 Jfr Hans Sandberg: "Angesten blir det tidiga 40-talets, världskrigsårens, samtidens .. 

Den politiske Stig Dagerman (Stockholm, 1979), s. 27. 
4 Se Hans Sandberg s utredning om Edmund som repre sentant för anarkosyndikalismen 

i Sandberg, 1979, s. 28—39. 
5 Dagerman, ree. "Fåfäng flykt", BLM 1945:10, s. 897 och SS 11, s. 140. 
6 Jfr Karl Vennb erg om "den vanma ktsupplevelse som nu i ångest och ödsligh et tvingar 

sig även på vår generation" i essän om Franz Kafk a, Horisont våren 1944 , s. 5 4. Jfr 
också W. H. Auden, The Age of Anxiety,; som emellertid utkom först 1947. 

7 René Girard framför en intressant teori om syndabockstänkandet i La violence et le sacré 
(Paris, 1972). Se också Diacritics 1978:8, s. 31—54. 

8 Sandberg, 197 9, s. 28—39. 
9 När Scriver får tala o m sin ångest som den största i världen är detta sannolik t en 

medveten allusion på Strindbergs berömda ord: "Min eld är den största i Sverige." 
Werner Aspenström, som tillbringade sommaren 1946 på Kymmendö tillsammans med 
bl. a. Stig Dagerman, berättar att denne bodde i "själva Strin dberghuset", där han 
"hyrt in sig, inte okän slig för successionen". (Aspenström, "... ett moln av erinringar", 
Böckernas värld 1968:1, s. 4 3.) 

10 Jag hänvisar till Sandbergs utredning, s. 56—59. Själv vill jag undersöka motsättningen 
i Edmunds och Scrivere syn på ångesten. 

11 Dagerman, "Min synpu nkt på anark ismen", 40-V LL 1946:2, s. 58 och SS 11, s. 2 01. 
12 Ib. 
13 Dagerman, "Strövtå g i Klara", Arbetaren 24.1 2.1952 och SS 11, s. 4 0. 
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3. IRÈNE, MODERMORDET OCH ÅNGEST EN 
1 Michael Riffaterre, Semiot ics of Poetry (Bloomington, 1978), s. 4—5. 
2 lb, s. 6. 
3 lb, s. 4. 
4 Se t. ex. SS 1, s. 74. 
5 Arbetaren 29.11.1945 . 
6 Hänsyftningen på Gide gäller en berömd episod i romanen Les caves du Vatican (1914, 

sv. över s. 1 943), där Lafcadio en natt befinn er sig på tåget mellan Neapel och Rom. 
Han får då syn på en för honom obekant person, Fleuri ssoire, som irriterar honom 
genom att ha en extremt sto r finne på näsan. Om ett ljus bli synl igt innan jag rä knar 
till tio knuffar jag ut honom, tänker Lafcadio. Ljuset kommer, Fleurissoire slängs ut och 
förolyckas. (En bekräft else på att Dagerman läste Vatikanens källare är omöjlig att få 
i dag, men det är sannolikt att han åtminston e kände till boken.) 

7 Riffaterre, 1978, s. IX och 2. 
8 Erich Neuman n, Art and the Creativ e Unconsc ious (Princ eton, 1974), s. 12. 
9 Neumann, 1974, s. 15.1 idem, The Great Mother (New York, 1955), s. 22 sägs: "terrify

ing figure of the Gorgon with the snakes writhing around her head — the sight of whom 
turns men to stone — is a projection of the Terrible mot her". 

10 Se Neumann, 1974, s. 10, 15, 29 och 46 samt idem, 1955, s. 22. 
11 Neumann, 1974, s. 9. Även bilden på omslaget til l den senaste utg åvan av Dag ermans 

Ormen (SS 1, Stockholm, 1981) ankny ter indirekt till mytkomplexet Den stora modern. 
Teckningen visar en hand omsling rad av en mängd små orma r (jf r Bi lls dröm, Ormen, 
s. 26). Denna härva av ormar associerar till Medusas hår. Gorgonen Medusa är i grekisk 
mytologi en inkarnation av Den onda modern. (Se ova n not 2.) Jf r även Melanie Kleins 
psykologiska teori om "ond moder" och "god moder" i Contributions to Psycho-
Analysis 1921—1945 (London, 1948). 

12 T. ex. nove llen "Mannen från Milesia" i Natte ns lekar (1947) ger en uppvis ning i iden
titetsförskjutningar. 

13 Rollo May har noterat att ångest leder "til l 'suddiga' relationer till en själv sam t övriga 
delar av verkli gheten, [. ..] ångest förstör förmågan att bedöma stimuli realistiskt eller 
att skilja mellan subj ekt och objekt". Idem, Ångest en utmaning (Stockholm, 19 80), 
s. 203. 

14 Dikten "Råttan i gropen" publicerades tillsamma ns m ed "Orm i gräset" i 40-TAL 
1945:4. Vardera ingå r i SS 10, s. 19 och 21. 

15 När jag tala r om identitet mellan författare och romanpersoner avser ja g givetvi s inte 
en fullständig utan en relativ sådan. En total iden titet mellan författare och protagonist 
kan aldrig tas för given ens i en utta lat självbiografisk jagro man (typ Christer Kihlmans 
Livsdrömmen rena) — och ännu mindre i en roman med maskerade själv biografiska 
inslag. Miche l Foucault har i sin an alys av författarfunktionen gjort en bestämning som 
har relevans för identitetsaspekten också i detta sammanha ng: "Everyone knows tha t, 
in a novel narrated in the f irst person, neither the first person pronoun, nor the prese nt 
indicative refe r exactly either to the writer or to the moment in which he writes, but 
rather to an alter e go whose distance from the author varies, often changing in the 
course of the work." ("What is an Author?" i Textual Strategies. Perspectives in Poststruc-
turai Criticism (London, 1980), s. 152.) Det är i denna relativiserade mening begreppet 
identiet används i mitt resonem ang. 

16 Dagerman, "Diktaren och samvete t", 40-TA L 194 5:6, s. 7 och SS 11, s. 198. 
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4. ÅNGEST OCH MEDVETE NHET 
1 Intervju med Stig Dagerman i Husmodern 1947:35, s. 27. 
2 Karl Vennb erg, "Fran z Kafka'I Horisont våren 194 4, s. 5 4. 
3 John Fulle r, A Reader 's Guide to W. H. Auden (London, 1970), s. 188. 
4 Det fanns g ivetvis också en tidigare ångesttradition inom sve nsk diktn ing, allt ifrån Ola 

Hansson till Pär La gerkvist. 
5 "Svår ångest har en tendens att utarma personligheten. [...] Angesten medför en större 

eller mindr e förlamning av individens produktiva aktiviteter på olika områden. Det 
gäller såväl hans tänkande som hans förmåga att planera och handla." Rollo May, 
s. 298 . 

6 Citat efter Kai Henmark, "Gud och Stig Dagerman", Vår löse n 1956 :47, s. 230. 
7 Thompson, 19 83, s. 54. 

II. Begära och förneka — kärleken 
1 Lifton, s. 121. 
2 Ib. 

1. MODERSSYMBIOSEN 
1 SS 2, s. 2 85.1 fortsättningen anges sidhänvisning till De dömdas ö inom par entes i den 

löpande texten. 
2 Lucas Egmonts far, slottsh erren, piskar sonen för att han skall lämna alla tankar på 

skuld inför sämre lottade. Men piskningen får motsatt verkan; Lucas' skuldkänsla antar 
metafysiska dimensioner och blir en plågsam njutning. Wilson piskas av sin far och blir 
hänryckt "över den plötsliga up ptäckten att han kan lämna allt och alla med hjälp av 
en liten piska " och under våldsam g lädje låter han sig slå s ut ur värld en av piskan , in 
i den "ljuva ensamheten" (s. 170). Lucas Egmont och Wilson blir båda maso chister, 
var och en på sitt sätt. 

3 Jag använder här ordet "fantasi" i be tydelsen "dagdröm" till åtskillnad från betydelsen 
"förmåga att fanti sera", "inbi llningsförmåga". 

4 Den psykoanalytiska teorin framhåller likheter na mellan dagdröm och sömndröm: 
"Like dream s, they [dagdrömmarna] are wish -fulfilments, like dreams th ey are based 
to a great exten t on impressio ns of infan tile experiences; like dreams th ey benefit by a 
certain degree of relaxation of cencors hip." Laplan che & Pontalis, s. 95. 

5 Bildstoden som krossas är en arketypisk symbol för revolten mot en förtryckande makt. 
Lars Kleberg säger i Teatern som handling (Stockholm, 1975): "Krossandet av tyranner
nas avgudabilder är ett näst an obligatoriskt inslag i det politiska upproret sedan långt 
före vår tideräkning fram till Budape st 1956 och Saigon 1 975" (s. 10). Han påpekar 
också att Sergej Ejsensteins film Oktober inleds med en scen där en jättelik staty av Alex
ander III d ras omkull av en folkhop och kro ssas mot marken. Det är sannolikt att den 
filmintresserade Dagerman såg Ok tober\ och den visuellt etsande inledningsscenen kan 
i så fall knappast ha undgått att göra intryck på honom. 

6 Anika Lemaire, Jacqu es Lacan (London, 1977), s. 1 61, 169. 
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7 För utredn ing av det Imaginära, det Symboliska och det Verkliga se t. ex. Jacques 
Lacan, Speech and Language in Psychoanalysis, transi. Anthony Wilden (Baltimore and 
London, 1981). En fyllig svenskspråkig introduktion till Lacan är Lars Nylanders 
"Psykoanalys och litter atur — den dubbla utmani ngen", i Litteratur och psykoanalys, 
red. Lars Nylände r (Stockholm, 198 6). 

8 Lemaire, s. 169. 
9 Jacques Lacan, "Desire and the Interpretation of Desire in Hamlet", i Yale Fren ch 

Studies 55/56 (1978), s. 28. 
10 Lacan, 1981, s. 189. 
11 Carl-Johan Malmberg, "Något om Jacques Lacan", Kris 11/12 (1979), s. 20. 
12 Susan Hawk Brisman och Leslie Brisman, "Lies against Solitude: Symbolic, Imaginary, 

and Real", i Psychiatry and the Humanities, vol. 4, (Yale University Press, 1980), s. 42. 
13 Sartre, 1943, s. 93. Muren (Le mur, 1939 ), förelåg i svensk översä ttning i maj 1946, 

så det är tidsmässigt fullt möjligt att Dagerman kan ha inspirerats av Sartres novellsam
ling även om han inte läst den i original. 

14 Périlleux, s. 216—218. 
15 Ola Loslokk, "Bille dspråk og symbolikk i Dagermans roman 'De dömdas ö' ", Edda 

1970:5, s. 301. 
16 I andra s ammanhang, t. ex. i Jimmie Baaz' fa ll och i novellen "De röda vagnarn a" är 

rött ånge stens fär g. 
17 Pleijel, "Djuret och skräcken. En studie i Stig Dagermans författarskap", Samlaren 

1965, s. 98. 
18 "Phallic woman, Phallic mother = woman endowed, in phantasy, with a phal lus. This 

image has two main forms: the woman is represen ted either as having an external 
phallus or phallic attribute, or else as having perserved the males' phallus inside herself. 
The image of woman equipped with male sexual organ s is often met with by psycho
analysis in dream s and phantasies." Laplanche & Pontalis, s. 311. Se även Neumann, 
1955, s. 13. 

19 Den psykoanalytiska teorin bestämmer perversion så här — det bör noter as att termen 
är helt värd eringsfri: "Deviation from the 'normal' sexual act when this is defined as 
coitus with a pers on of the opposi te sex directed t oward the achiev ement of orgasm by 
means of genital penetratio n. 
Perversion is said to be presen t: where the or gasm is reached with other sexual objects 
(homosexuality, paedophilia, bestia lity, etc.), where the orgasm is subordinated abso
lutely to certain extrinsi c conditions, which may be sufficient in themselves to bring 
about sexual pleasu re (fetishism, transve stisism, voyeuris m, and exhibitionism , sado
masochism). 
In a more comprehen sive sense, 'pervers ion' connotes the whole of the psychose xual 
behaviour that accompanies such atypical means of obtaining sexual pleasur e." La
planche & Pontalis, s. 306. 

20 Thompson, 1983, s. 75—89. 
21 Dagerman (SS 5), Bränt barn. Med kommentarer av Hans Sandberg (Stockholm, 

1982), s. 253.1 fortsättningen anges sidhänvisning till Bränt barn i den löpande texten. 
22 Thompson, 19 83, s. 78. 
23 Ib., s. 89. 
24 Ib. 
25 Ib., s. 84. 
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26 Erwin Leise r, ree. i Arbetet 23.10 .1948. Jean Ano uilh var aktu ell med flera översätt
ningar till svens ka på 40-talet, Antigone t. ex. utkom 1947 och Eurydike 1 948. 

27 Ib. 
28 Olof Lag ercrantz, ree. i Svenska Dagbladet 21.10.1948. 
29 I Dagerman-biografin sex år senare har Lagercrantz i vis s mån frångått sin uppfattning 

om de vattentäta skotten mellan diktaren och den dikta de (se Lage rcrantz' Stig Dag er
man (Stockholm, 1 958), s. 1 53), men den ovan anförda synen på Bengt i Bränt barn 
var hans ursp rungliga. 

30 Hans Sandberg, Den politisk e Stig Dagerman. Tre studier (Stockholm, 1979). 
31 Egil Tornq vist, "Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn\ Svensk Litte

raturtidskrift 4 (1969), s. 31. 
32 Se t. ex. drömmen om foten och avslöjan det, Bränt barn, s. 93 och s. 174. 
33 Psykoanalytikern Iren e Matth is har i en föreläsning 5.9.1984 använt just detta avs nitt 

i Bränt barn som en illustration til l individens jag- och verklighetsuppfattning. 
34 Thompson, s. 77. 
35 Den besvikelse och alienation Bengt uttry cker är besläktad med labbs i Lars Ahlins 

Tabb med manifestet (1943). Olof L agercrantz har beskrivit relationen mellan Ahlin och 
Dagerman så här: "Från första stund stiger han fram som Ahlins medtävl are, fast 
besluten att lyckas som han och lyckas på samma sätt som han. [...] Mellan de två 
existerade en skapande spänning, sprang en dialog fram med böckerna som tunga 
repliker, sändes i tekniska grepp och symboler dolda hälsnin gar, löften och hotelser" 
(Lagercrantz, 1958, s. 116). Thure Stenström citerar Lagercrantz' karakteristik och ger 
sitt medhåll, den "håller säkerligen ett långt styck e" {Existen tialismen i Sverige , 1 984, 
s. 2 66). Intertextualiteten — i betydelse att skr iva vidare på "samma text" — mellan 
Ahlin och Dagerman vore värd en egen undersökning. Ett konkret exempel på de dolda 
hälsningar Lagercrantz talar om är Lucas Egmonts funktion som "identificator". 
Egmont vill bli ett medium för "frälsningsökarna som ännu inte vet var de har sin 
fiende" {De dömdas ö, s. 209), han vill avslöja och besegra kapten Wilson, "sin och allas 
fiende". Egmonts uppgift som ställföreträdare är knuten till ha ns eget projekt att skapa 
en meningsfullhet i meningslösheten och därför seriöst avsedd. Men Dagerman förhåller 
sig också sarkastiskt till Egmonts självpåtagna åliggande: "han är riktigt upprörd, iden-
tificatorn över att de sviker hans fö rtroende" (s. 26 2). I "Om ordkons tens kris" säger 
Ahlin — året inn an De dömdas ö publ icerades — följande om konstnären, det vill säg a 
om sin egen uppgift som diktare: han "vill i konsten vara creator blott i estetisk mening, 
i övrigt vill han fungera som identificator, ja, kanske han finner sin adekvataste 
karakteristik i ordet förebedjare" {40-TAL 1945:1, s. 2). Den för de båda författarna 
gemensamma avvikande stavningen "identificator" anger tydligt vilken adressat Dager
man hade i tankar na. 

36 Denis de Rougemont, Kärleken och västerland et (Stockholm, 196 3), s. 1 4. 
37 Ib., s. 42. 
38 Ib., s. 229. 
39 Lagercrantz, ree. i Svenska Dagbladet 21.10.1948. 
40 Périlleux, s. 57. 
41 Stenström, Existentialismen i Sverige (Stockholm , 1984), s. 65. 
42 Se t. ex. Olof Lagerc rantz, SvD 21.10.1948; Stig Ahlgren, Veckojournalen 1 948:45; 

Örjan Lin dberger, Vi 19 48:46; Bengt Holmqvist, Åbo underr ättelser 24.11.1948. 
43 René Girard, Deceit, Desire, and the Novel. Self and Other in Literary Structure 
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(Baltimore & London, 1980). 
44 Citat efter Girard, 1980, s. 1, min övers. 
45 Girard, 1980, s. 1 f. 
46 Ib., s. 2. 
47 Ib. 
48 Ib. 
49 Ib., s. 2 f. 
50 Ib., s. 4. 
51 Ib. 
52 Ib., s. 7. 
53 Ib., s. 9. Girard preciserar begreppen på följande sätt: "We shall speak of external 

mediation when the distance is sufficient to eliminate any contact between the two 
spheres of possibilities of which the mediator and the subject occupy the respective 
centers. We shall speak of internal mediation when this same distance is sufficie ntly 
reduced to allow these two spheres to penetrate each other more or less pro foundly." 
Termerna "exogamisk" och "endogamisk" får i detta sammanh ang innebörden utom 
resp. inom familj en. 

54 Ib., s. 42. I samband med Dostojevskij ger Girard sin på en gång kanske mest kom
primerade och mest omfattande definition av in ternt och endogamiskt förmedlat imite
rande begär: "In Dostoevski, desire has no original or privileged object. This is a 
primary and fundamental break with Freud. Desire chooses its objects through the 
mediation of a model; it is the de sire of and for the other; which is nontheless identical 
to a furious longing to center eve rything aroun d the self. Desir e is essentially torn be
tween the self and the other, who appears more and more masterful, more autonomous 
than the self. Here lies the paradox of a pride identi cal with this desire , its inevit able 
failure. The model designates the desirab le while at the same time desirin g it. Desire 
is always an imitation of anoth er desire, desire for the same object, and, therefore, an 
inexhaustible source of conflicts and rivalries. The more th e model transforms itself into 
an obstacle, the more desire tends to transform the obstacles into models." René Girard, 
To d ouble business bound. Essays on Literatu re, Mimes is, and Anthropology (Balt imore 
& London, 1978), s. 39. 

55 Thompson har kommit till samma resultat som jag: "If one delves into the nove l and 
sorts out the time sequence, the inevitable conclusion is that Bengt must have been in 
love with Gun, or at the very least fas cinated by her and ready to fall in love with her 
even before he met her." (Idem, 1983, s. 81.) Thompson drar emellertid inte slutsatsen 
att Bengts känslor för Gun på grund av detta måste vara imiterande i stället för 
spontana. 

56 Girard, 1980, t. ex. s. 56 f., 65. 
57 Ib., s. 17. Den autentisk a passionen karakteriserar Girard så här: "The qualities which 

this love discovers in its object, the happiness it expects from it, are not illusory. Love— 
passion is always combined with esteem [...]. It is based on a perfect agreement among 
reason, will, and sensibility." (Girard, 1980, s. 19.) 

58 Ib., s. 23. 
59 Ib., s. 10. 
60 Ib., s. 56 ff. 
61 Ib., s. 73. 
62 Ib., s. 74. 
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63 Ib., s. 184, 186. 
64 Ib., s. 184. 
65 Ib., s. 188. 
66 Ib., s. 189. 
67 Thompson, 1983, s. 84. 
68 Ib, s. 83. 
69 Ib. 
70 J. C. Cooper, Symboler (Helsing borg, 1983), s. 79. 
71 Dagerman, "Kafka — sanningssökaren", ree. av Franz Kafkas Den sannings sökande 

hunden och Förvandlingen och Processen i Afton Tidningen 30.11.1945. Omtryckt i SS 11. 
72 Ib. 
73 Ib. 
74 Ib. En "Ka fka-hund" förekommer också i Dagerman s självironiska novell "Processen" 

(1946, SS 10, s. 127). Hundmotivet är överhuvud frekvent i hans författarskap och ofta 
i någon form knutet till honom själv. Så t. ex. i den aldrig fullbordade, satiriska framtids
romanen En hund begraven (SS 10, s. 237). Nämnas kan också den tidiga novellen 
"Hunden och ödet" (SS 10, s. 105). 

75 Jfr s. 206: "Allt han säger är ungefår lik a sant." 
76 Thompson, 19 83, s. 85. 
77 Ib, s. 89. 
78 Ib. 
79 Thompson har behandlat tiger— gasellmetaforiken. Idem, 1983, s. 87 f. 
80 Jfr bajonetten i Ormen (SS 1, s. 15). För övrigt var ett rakblad det vapen Stig Dagerman 

själv använd e vid det självm ordsförsök som i Bränt barn ges en litterär gestaltning. Se 
Lagercrantz, 195 8, s. 187. 

81 lornqvist, "Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn\ Svensk litteraturtid
skrift 4 (1969), s. 32. 

82 Thompson har analys erat is- och eldsymbolerna i sitt anför da arbete , s. 85 f. Det är 
signifikativt att Bengt använder sin fars rakkniv som självmordsvapen. I Dagermans 
bildspråk är kniven en metafor inte bara för döden som hot och lockelse utan också 
för sexualiteten. Rakkniven, som är kopplad ti ll något så utp räglat manligt som skägg
växt, får en speciell inneb ord av potens och viri litet. Dödsvapnet är en sym bol för den 
mogne mannens, modellen— rivalens över lägsenhet, och Bengts handling är inte bara 
en reell utan också en symbolisk självu ppgivelse. 

2. EROTIKEN SOM OFF ERHANDLING 
1 Georges Bataille, Uérotisme (Paris, 1957), s. 26. 
2 Bröllopsbesvär - SS 8, s. 110. I forts ättningen anges sidhä nvisning till Bröllopsbes vär 

i den löpande texten . 
3 Bataille, s. 17, 31. 
4 Denna tankegång hos Bataille påminner terminologiskt om Freu ds särskiljande mellan 

livs- och dödsdrifterna, Eros och Thanatos. Resonemanget om det nostalgiska sökandet 
efter döden, efter att återuppgå i alltet, är likaså jämförbart med det lacanska begreppet 
begär i betydelsen omedveten önskan att återförenas med "alltet" i ursprungssym
biosen. 
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5 Bataille, s. 100 f. 
6 Ib., s. 37 ff. 
7 Ib., s. 24, 110 f., 113. 
8 Ib., s. lOOf. 

3. MYTEN OM SEXUALSKRÄCKEN 
1 Artur Lu ndkvist, "Pessimism en i den unga litter aturen", 40-TA L 1946 :9—10, s. 362. 
2 Se t. ex. Thompson, 1 983, s. 85. 
3 "Sexualrädslan är så uppenbart författarens eget problem." Kirsten Hansen, "Politisk 

intention, existentiell livssyn och personligt konfliktstoff i Nattens lekar", i Angestens 
hemliga förgreningar. Stig Dagermans Nattens lekar, Pe r-Erik Lju ng et al. (Stockholm, 
1984), s. 85. 

4 Intervju med Anita Björk 13 .9.1984. Jfr novelle n "Överraskningen", SS 10, s. 175. 
5 Se Ljung et al., Angestens hemliga förgr eningarj s. 71 och 7 5—77. 
6 Se t. ex. den sensuellt heta "växelsången" i hörspelet Vår lilla sommar; SS 7, s. 163 ff. 
7 Anita Björ k, interv ju 13.9. 1984. 
8 Om upphovet til l fönsterknackningsmotivet i en barndomsfantasi har Dagerman sjä lv 

berättat i "Bröllopsbesvär och andra", Morgon-Tidningen 19.11.1950 och SS 11, s. 25 f. 
9 Farfaderns öde är antyt t i pjäsen Den yttersta dagen. Se SS 7, s. 376. 

10 SS 1, s. 205. 
11 SS 2, s. 170. 
12 De två texter na ingår i SS 7. 
13 SS 4, s. 16. 
14 Ib., s. 20. 
15 Ib., s. 27. 
16 Ib., s. 30. 
17 Ib, s. 21. 
18 Filmen inspelad es aldrig, men manuset finns bevarat i sin helhet. Det maskinskrivna 

exemplar som varit i Alf Sjöbergs ägo, och som Sverker R. Ek välvil ligt stä llt till mitt 
förfogande, har två försättsblad. Det ena har påsk riften "Sommarens skepp synopsis o 
dialogutkast" samt längre ner på sida n "Alf Sjöberg i samarbete med Stig Dagerman". 
Overstruket under Dagerman s namn står: "för film i Tyskland omedelbart efter 2:a 
världskriget". Det överstrukna, som tydligen blivit ditskrivet av misstag, avser den 
filmatisering som med namnet Döda städer sku lle göras av Tysk höst , och som Sjöberg 
likaledes planerade men inte verkställde. Det andra försätts bladet, också med Dager
mans handstil, har text en Sommarens skepp och nedan för "manus". Man uset omfattar 
73 paginerade sidor med en egendomlig lakun i pagineringen. Sidorna 19—24 saknas, 
men något avbro tt i textsammanhanget föreligger inte. De första 19 sidorna av Som
marens skepp är public erade i SS 11 (s. 351). Hans Sandberg kom menterar: "Texten 
är ett filmutkast som Stig Dagerman av allt att döma aldrig fullbordade. Det är tidi gare 
otryckt" (SS 11, s. 394). Manuset ingår inte heller i Gösta Wern ers bok De grymma 
skuggorna (1986). Sommarens skepp är således ett fullstä ndigt men aldrig i sin helhet 
publicerat filmmanus. 

19 SS 11, s. 3 62, otryckt manus, s. 10. 
20 Otryckt manus, s. 68. 
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21 Se också Sven Linné rs resonemang om "motivets återkomst'' hos en förfat tare i Forsk
ningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, red. Lars Gustafsson (Stockholm, 
1970), s. 151. 

22 Lejeune, s. 217. 
23 Anita Björk har i samtal framfört som sin bestämda uppfattning att Stig Dagerman inte 

hade honomsexuella böje lser. 
24 Lifton, s. 33. 
25 Ib. 
26 Ur det opublicerade romanfragmentet Tigerhjärtan. Citat efter Kai Henmark, "Gud 

och Stig Dagerman", Vå r lösen 1956:47, s. 225. 
27 Thompson, 19 83, s. 8 5. 
28 SS 1 0, s. 10 0. 

4. DEN OMÖJLIGA KÄ RLEKEN 
1 Johan Cullberg, Dynamisk psykiatri i teori o ch praktik (Stockholm, 1984), s. 141. Hän

visning till Cullbe rg inom parentes i den löpande texten. 
2 SS 11, s. 46. 
3 Lagercrantz, 1958, s. 19 2. Brevet är i W erner Aspenströms ägo. Lagercr antz anger att 

brevet skrev s "några månader efter det de [Anita Björ k och Stig Dagerman] blivit 
bekanta" (idem, s. 192), och vidare "I november 1950, några månader efter det han 
skrivit att ett ensidigt uppgående i en kärleksaffär var livsfarligt för honom, träffade Stig 
Dagerman skådespelerskan Anita Björk" (ib., s. 195). Dagerman och Anita Björk lärde 
känna vara ndra 19 47, och 1950 flyttade de ihop. Deras barn föddes 19 51. (Intervju 
med Anita Björk, september 1984.) När Dagerman skrev om ett "ensidigt uppgående" 
var förhållandet således etablerat. 

4 Uppgiften given av Werner Aspens tröm. 
5 Intervju med Anita Björ k 13 .9.1984. 
6 SS 10, s. 269. Härefter sidhänv isningar till Tusen år hos Gud i den löpande texten . 

Hl. Den lockande förintel sen 
1. DÖDEN SOM FAK TUM OCH FÖRE STÄLLNING. 

SJÄLVMORDSPROBLEMATIKEN 
1 Lagercrantz, 1958, s. 1 94. 
2 Termen självmordshandling lanseras av Johan C ullberg i hans bok Dynamisk psykiat ri 

i teori och praktik, s. 318. 
3 Lifton, s. 47. I fortsä ttningen anges sidhän visningar till Lifto n i löpande text. 
4 För klarhetens skull vill jag göra ett påpekande som Lifton själv underlåter. De omtalade 

symboliseringarna av begreppet död hör hemma i olika logiska ka tegorier. Den första 
innebörden, döden som fysiologiskt faktum, är konkret och bokstavlig. Den andra, idén 
om den "mimetiska döden ", döden i livet, är metaforis k. Den tredje och fjärde sym -
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boliseringen beskriver två olika fö rhållningssätt till den egna döden. 
5 Arbetaren 7.8.1945. 
6 Lifton är medveten om de missvisande konnot ationer ordet immortality\ odödlighet, 

kan ha. Orsa ken till att han föredrar termen "symbolic immortality" i stället för till ex
empel "a sense of continuity" ger han i följande resonemang: 
"The feelings de scribed here include a sense of continuit y, but they also extend to the 
order of experienc e Kenneth Rexroth has called 'the ecology of in finity'. Infinity means 
unbounded — whether in space, time, or [...] 'quality'. An aspect of the qu ality of in
finity, then, is the idea of eternity, which means everlastingness. Immortality as "endless 
life" can also be placed within this ecology. Finally there is transcendence, a state 
beyond the selfs immediate involveme nts. These words describe specific experiences 
that can be examined within the broader realm of natural history. Psychological science 
should enter the domain it has tended either to ignore, further mystify, or else m isrepre
sent by nerv ously and reducti vely invoking its own clin ical term s instead of examin ing 
the phenomenology of man's experience of his l arger connectedness. Depth psychol ogy 
is capable of ret urning to an are a it has most ly abandoned to the theolo gians. The for 
mative, life-continuity paradigm provide s a framework for addre ssing this domain of 
'ultimate concern' and charting some of the ecology of inf inity." (Idem, 1980, s. 34 f.). 

7 Ib., s. 239. Johan Cullberg skiljer mellan självmord som "frisk" och som "sjuk" hand
ling. (Idem, 1984, s. 323.) Lifton däremot överskrider kliniska gränsdragningar i 
betonandet av de psykologiska faktorer som är gemensamma för alla suicidala individer. 

8 Ib., s. 250. Lifton använde r också synonymt termen "suicide cons tellation". 
9 Ib. Detta gäller amerikanska undersökningar i state r där dödsdom ännu förekommer. 

Ett berömt exempe l är Gary Gilmore, som upprepat uttryckte sin önskan att dö, och 
som efter att ha dömts för två mord avrättades i Utah 1977. (Se Lifton, 1980, s. 247 f.) 
Men resonemanget är giltigt också för länder som inte tillämpar dödsstraff; i de fall där 
den psykiska konst ellation som leder till mord— självmord föreligger, utför mör daren 
själv sin livsavslutande handlin g. 

2. DÖDEN OCH DEN SVIKANDE KVI NNAN 
1 Se Lagercrantz, 1958, s. 36 och 222 f. 
2 Dagerman säger om personerna i Skuggan av Mart: "De levande människor som 

Gabriel slåss mot för rätten att få leva är inga monster. De är bara människor som älskar 
idealet mer än människan, ett va nligt fall." (SS 6, s. 376.) Man ger Dagerman rätt i att 
den indolenta Thérèse och den ytlige Vi ctor i sin e goism och småskurenhet inte är mer 
ondskefulla än människor i allmänh et. Men fru Angelica är monstruös, även om förfat
taren själv inte vill medge det i efterhand. 

3 SS 6, s. 357. Härefter ges sidhänvisningarna till Skuggan av Mart (SS 6) i den löpande 
texten. 

4 "Om ett skuggspel" i SS 6, s. 375. 
5 Se Thompson, 1983, s. 56—60. 
6 Thompson har framhållit den starka influensen av amerikanska B-filmer på Dagermans 
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miljöskildringar, liksom han också analyserat dennes påfallande tendens att skriva 
"filmatiskt". (Se idem, 1983, s. 71 f.) 

7 SS 4, s. 222. Härefter ges sidhänvisningar till "Mannen från Mile sia", som ingår i SS 4, 
i den löpande texten. 

8 Se t. ex. Laplanche & Pontal is, s. 1 25 och 235. 
9 Se Per Eri k Ljung et a l., s. 33 och 107. 

10 Texten anty der en identitet mellan Willia m och konsthandlaren. När Singerton möter 
konsthandlaren för första gången har han redan träffat William och noterar nu om den 
förres ansikte: "Där fanns ett dra g som jag tyckt e mig känna igen . .." (SS 4, s. 2 30). 
William och konsthan dlaren uppträder heller aldrig tills ammans; när den ene visr sig 
har den andre plötsligt försvunnit (se t. ex. s. 227, 232); arrangemanget ter sig som när 
två olika roller kreeras av samma skådespelare. Det kan tänkas att den "legale" 
konsthandlaren J. Rozin och den "illegale" gatuförsäljaren William skall uppfattas som 
superego respektive id i samma subjekt där den tred je konsth andlaren, jagbe rättaren, 
utgör egot. En person kly vs då i tre, helt i enlighe t med drörnm andets "logik", som ju 
också tillåt er att flera perso ner förtätas till en. 

11 "Mannen från Milesia" handlar också om diktandets, konstskapandets dilemma. Inte 
bara det ovan anför da citatet utan hela porträttmotivet utgör en sådan metatext. En 
målning, ett port rätt är en konstskapelse som bl ir en handelsvara. Men de tta konstverk 
är sprunget ur k onstnärens innersta, det är bilden av hans inr e jag, och när han sälje r 
det säljer han något av sig själv. Den latenta meningsnivån innehåller således en diskurs 
som gäller inte bara konsten som resultat av tvånget att delge andra det överväldigande 
utan också konsten som ett slags prosti tution. 

12 Lifton, s. 249. 
13 SS 1, s. 36. 
14 SS 5, s. 158. 
15 Ib., s. 159. 
16 Ib., s. 231. 
17 Ib., s. 233. 
18 Ib. 
19 Ib., s. 230. 
20 I sin recens ion av Nattens lekar anger Ge org Svensson tillkomstordningen för novellen 

och pjäsen genom formuleringen: " 'Den dödsdömde' (urcellen till dramat med samma 
namn)", BLM 1947:10, s. 8 36. Se även Hans Sandbergs kommentarer i SS 6, s. 3 93 f. 
angående publiceringstidpunkterna som i stort sett sammanfaller för novellen och 
pjäsen. 

21 I min användning av textern a marke ras pjäst iteln med kursiv medan novellt iteln stå r 
inom citationstecken. Sidhänvisningar anges ti ll novellen med SS 4 och till pjä sen med 
SS 6. Den diktade personen den dödsdömde står utan ma rkering, då sammanhanget 
i varje ensk ilt fall utvis ar om denne hänför sig till novelle n eller till pjäsen. 

22 Périlleux, s. 162 f. 
23 Citat efter René Girard, "7o double business bound". Essays on Literature, Mimesis, and 

Anthropology (Balti more & London, 1978), s. 9. 
24 SS 11, s. 139. 
25 Ib., s. 140. 
26 SS 11, s. 139. 
27 SS 6, s. 374. 
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28 Lagercrantz, 19 58, s. 196. 
29 Se t. ex. " 'Bröllopsbesvär' och andra", SS 11, s. 30 och "Vart behov av tröst är omätt-

ligt ..." , SS 11, s. 25 ff. och 31 ff. 
30 Se t. ex. Husmodern 1947:35, s. 19 och 29 och intervju i Svenska Dagbladet 6.12.1949. 
31 Jfr Edmund i Ormen och Dagermans enkätsvar "Min synpunkt på anarkismen", 40-TAL 

1946:2, s. 5 6. 
32 SS 6 , s. 374. 
33 Erwin Leiser, "'Den dödsdömde'. Anteckn ingar om Stig Dage rman", Tiden 1955:1, s. 

45. 
34 SS 6 , s. 374. 
35 Ib., s. 373. 
36 Intervju betitlad "Jag mötte den dödsdömde på Drottninggatan", Husmodern 1947:35, 

s. 19. 
37 Se "Pessimism — mod eller mode" , Vi 1946:16, s. 8, 9, 10, 22, 25, 26, 30. Se också 

Karl Venn bergs artike l i Afton Tidningen 14.2.1947. 
38 Husmodern 1947 :35, s. 29. 
39 Ib., s. 28. 
40 SS 6, s. 375. 
41 Ib., s. 16. Härefter görs sidhänvisningar till Den dödsdömde (nov ellen i SS 4 och pjäsen 

i SS 6) i den löpande texten. 
42 Magnus Florin, "'Han föll som ett äpple.' Stig Dager man och fallets dr amatik", BLM 

1983:6, s. 428. 
43 Lagercrantz, 195 8, s. 162. 
44 Den dödsdömde blir en brotts ling på gru nd av den skuld han ådömt sig själv , det vill 

säga den skuldkänsla som uppstått spontant i hans eget inre oberoende av världens 
dom. Lifton har undersökt detta psy kologiska fenomen och studerat forskningen kring 
det. Han säger att Freud "spoke of the existence of 'criminals from a sense of guilt'. 
On the basis o f a pattern he observed in patients, Freud raised the question of the gui lt 
preceding the crime, the latte r committed because it is forbidd en and allows the 'sense 
of guilt [to be] at least attached to someth ing', and can bring about punishment that 
is psychologically desired. Many subsequent investigators have confirmed Freuds 
speculations, though not n ecessarily attributing the ori gin of the guil t, as Freud did, to 
the Oedipus complex." (Lifto n, 1980, s. 407.) 

45 Det finns en likhet mellan "de räddade", framförallt Upptäcktsresanden, och den 
dödsbesatta 1300-talsmänniskan så som Philippe Ariès beskrivit henne. Den 
senmedeltida epokens bildkonst med dess makabra teman vittnar om dödsupptagenhet, 
men denna inriktning på döden är ytterst uttryck för en obändig vilja till liv, "en 
lidelsefull kärlek ti ll livet och en ånges t inför tanken att inte ha levat ti llräckligt". Idem, 
Döden. Föres tällningar och sed er i västerlandet från medeltiden till våra dagar (Stock
holm, 1978), s. 70. 

46 Upptäcktsresandens inställning till liv och död är något av en topos inom litteraturen; 
den livskänsla hans vulgä ra monolog uttr ycker, finner man i en mera sofis tikerad for 
mulering redan i det epigram som tillskrivs den antike skalden Palladas : 
"Här är livet. Ingenting annat än njutning. Bekymmer vare fjärran från oss. Människans 
tillvaro är av kor t varaktighet. Fort hit med vin, med danskörer och blomsterkransar. 
Fort hit med kvinno r. Låt oss vara lyckliga i dag, ty morgondagen kän ner ingen." 
Citat efter Carl Fehrman, Diktaren och döden. Dödsbild och förgängelsetanke i lit-
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teratureri från antiken till 1700-talet (Stockholm, 195 2), s. 32. 
47 Lifton, s. 47. 
48 Ib. 
49 Werner Aspenström, "Diktaren och döden" i Vissa sidor och ovissa. Artiklar och essäer 

i urval av Nina Burto n (Bonni ers, 1979), s. 33. 
50 Ib., s. 36. 
51 Likheten med Karls reaktion på hustruns avklädning i "Den hängdes träd" är iögonen

fallande. Också Ka rl "ser" att hustrun klär av sig för någon annan. (SS 4, s. 97.) 
52 Jfr sjunk andet i vällustens svar ta svindlan de brunn i Bränt barn (SS 5), s. 201 f. 
53 Julian Jaynes har i sina stud ier av jag - och tidsmedveta ndets uppkomst noterat att om 

en normal person under hypnos intalas att tiden upphört, kan han reagera med 
schizofrena uttryck av det slag som nä mnts ovan. Idem, The Origin of Consciousness in 
the Breakdown of the Bicameral Mind (Boston, 1976), s. 421 f. 

54 Jfr novellen "Bon soir" där den unge Sune "känner sej som en sträng, en ännu ospelad 
sträng som är rä dd för att gå av [. ..] (SS 4, s. 16). Namnen Sax och Streng associerar 
också till na velsträngen. Namnski cket har oft a symbolfunktion hos Dagerma n. Jfr Boy 
Larus — den lydige tjäns tepojken och Jim Soliders dröm om solidari tet i De dömdas 
ö. Också namnet Scriver i Ormen är en anspelning på "den som skriver", dvs. diktaren. 

55 Thompson har påpekat att det är va nligt inom expressionismen — dit Den dödsdömde 
ju kan rä knas — att ge personerna emblematiska beteckningar i stället för egennamn 
(idem, s. 114). Inte de sto mindre fyller benämningen den dödsdömde också en speciell 
symbolisk funkt ion. 

56 Lifton talar om "a desperate drive for love, precipi tated by an actual or i magined loss" 
som hotar individens emotionella säkerhet. "This 'endangered' securit y amounts to 
what we could call a threat to one's image-fee lings of vital ity, and the 'cry for love' is 
equally a 'cry for life'." Idem, s. 191. 

57 Cullberg, 1984, s. 65. 
58 Lars-Olof Franz én, ree. i Dagens Nyhete r 29.12.1981. 
59 Ib. 
60 SS 11, s. 14. 
61 "Sin mor skulle han få se först då han tagit studenten, då han sökte upp henne." Lager

crantz, 1 958, s. 15. 
62 SS 11, s. 1 4. 
63 Lagercrantz, 1958, s. 14 f. 
64 SS 11, s. 1 4. 
65 Samtal med Olof Lagercrantz 10.2.1983. En liknande tankegång har Lagercrantz fram

fört i Tretton lyriker och Fågeltruppen (Stockholm, 1973,) s. 121: "Diktarna som and ra 
människor förändrar sig föga. I lycklig aste fa ll är dikta rens ve rk som hjort kronor vilka 
fålls varje år och växer fram på nytt efter samma mönster bara med den skillnaden a tt 
en ny tagg tillkom mit." 

66 Om fenomenet "splitting", dvs. oförmåga n att integrera de goda och de dåliga sidorn a 
till en helhet i de n egna personligheten och hos andra, säger Johan Cull berg: 
"Det som klyvs upp är förestä llningen om de inre tidiga objekten (modern) som goda 
respektive hotande. Detta gäller sedan även föreställningarna om de yttre aktuel la ob
jekten. [. ..] Den tidiga splitt ingen och svår igheterna att väga samman goda och onda 
sidor både hos yttre objekt och hos sig själv bidrar till en specifik jagsvaghet. Detta med
för en djupgående identitetsbrist, s. k. identitetsdiffusion, som innebär att identitetsupp
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levelsen kasta r eller väx lar. 
Sammanhängande med splittingen ses individens kastande mellan omnipotent och total 
nedvärdering av sig själv. Vid sidan av, elle r bakom, en stark t negativ sjä lvuppfattning 
med "ett dåligt själ vförtroende" finns regelbundet omnipotent a, starkt själv händande 
fantasier." (Idem, 1984, s. 176.) 
Cullbergs bestämning av "splittingpersonligheten" utgör en beskrivning av Bengt i Bränt 
barn. I vilken utsträckning den är giltig också för individen Stig Dagerman kan jag in te 
fastställa. En stark och — så vitt man ka n bedöma — omotiverad n edvärdering av det 
egna jaget talar emellertid ur Dagermans sönderrivna avskedsbrev till Anita Björk citerat 
ovan i kapitlet "Den omöjliga kär leken". 

3. DÖDENS INNEBÖRDER I BRÖL LOPSBESVÄR 
1 SS 8 , s. 236. Härefter anges sidhänv isningar till Bröllop sbesvär i den löpande texten. 
2 Dagerman har berättat om tillkomsten av Bröllopsbesvär att den är en sammanslagning 

av tre olika romanidéer. Först skulle boken heta Tre lujfare, med just luffar na som 
huvudaktörer. Sedan bestämde han sig för namnet Svanesången med Sångarn i centrum 
och bröllopet som "mångas svanesång". Men den bokt iteln var redan upptagen, vilket 
hjälpte honom "att finna den frihet som rymdes i titeln 'Bröllopsbesvär' och som 
betydde att festen själv med alla dess sensuella möjligheter blev huvudperson" (min kurs.). 
SS 11, s. 28—30. 

3 Lagercrantz säger i sin b iografi: "Jorden med blommor, hav och fäl t är för Stig Dager
man aldrig ett hem där man kan vila under en faders milda blick" (idem, 1958, s. 167). 
Detta påstående är giltigt för De dömdas ö och flera and ra texter men, enligt min men
ing, inte för Bröllopsbesv är. 

4 Se t. ex. avsnittet om månskenskattorna s. 139 f. 
5 Ariès, s. 39. 
6 Ib, s. 43. 
7 Jfr Erik Lindeg rens kärl eksdikt "Alsk andes blekhet" i Vinterojfer (Stockh olm, 1 954), 

s. 64. 
8 Ariès, s. 40. På svensk botten har Bellman och Stagnelius behan dlat liknande motiv . 
9 Ib. Jfr Bata ille, Uérotisme. 

10 Ariès, s. 40 f. 
11 Erik Lindegren, "De döda" i Sviter (Stockholm, 1947). Lindegren-allusionen upp

märksammades av Staffa n Björ ck i hans recension i Dagens Nyheter 5.12 .1949. 
12 SS 8, s. 165. I detta sammanhang stå r spindeln i livets tjänst , den har en positiv in

nebörd. I skildringen av Hildur i samma roman är spindeln symbol för ångest, i De döm
das ö är spindeln likaså en ångest- och dödssymbol. Det är inte o vanligt hos Dagerman 
att samma symbol får en omväxlande positiv och negativ laddning. Kniven är ett annat 
exempel. Den förekommer som döds metafor, och den är förbunden med sexuali tet i 
dess brutala form. Men den har också en innebörd av skydd mot ondsk efulla makter. 
I "Nattens lekar" har pojken Ake en kniv med sig i sängen, i hans fal l får den ses som 
en trygghetskälla. För barnet Stig var kniven inte bara ett skärverktyg som kunde använ
das också som försv arsvapen, den besatt även en rent ma gisk kraft att skyd da. Dager
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man har berättat att hans fa rmor "satte kniven i lag årdssvalen vid dör ren in ti ll korna. 
Det var mot djäv ulen." Hon visste att "stå l var bra mot djä vulen". (Intervju av Urb an 
Stenström i Svenska Dagbladet 6.12.1949.) 

13 SS 8, s. 166 . Härefter anges sidhänvisningarna till Bröllopsbesvär (SS 8) i den löpande 
texten. 

14 Lifton, s. 6. 
15 SS 11, s. 26. 
16 Ib., s. 252. 
17 Ib. Cf. Stig Dagermans brev till Anita Björ k citerat ovan i avsnittet "De n omöjliga 

kärleken". 
18 René Gira rd, 1980, s. 291. 
19 Se t. ex. systrarnas handgemäng s. 103 ff. och inblicken i Hildurs inre efter det att Ville 

försökt spränga sig: "Det var alltså du, tänker Hildur, till sin förvåning känner hon hur 
den första lättnaden snart viker för be svikelse, hon blir så förf ärligt tom som den som 
inte kan minnas en dröm han drömt" (SS 8, s. 158 f.). 

20 Cooper, 1983, s. 125. 
21 SS 11, s. 31—36. 
22 Kerstin Anér, "Kä rlek utan fula ord ", inter vju med Stig Dagerman i Damernas värld 

1950:3, s. 28. 
23 I "Ett barns memoar er", SS 11, s. 20, har Dagerman berä ttat om sin "väckelse till 

socialismen" i ordalag som är i stort sett identiska med Bengts, SS 5, s. 187 f. 
24 Annemarie Dager man har i en interv ju 16.9.1984 upplyst mig om att faders porträtte

ringarna i Bränt barn, "Nattens lekar" och "Var är min islandströja" har Stigs egen 
far Helm er Jansso n som modell. 

25 Kai Henmark, En fågel av eld. Essäer om dikt och engagemang (Stockholm, 196 2), 
s. 123. 

26 Den svens ka psalmboken (Stockhol m, 1 922), s. 327 (psalm nr 481). 
27 Detta har påpekat s för mig av Olof Lag ercrantz i ett samtal 10.2.1983. 
28 I Bröllopsbesvär — och särskilt beträffa nde Victor — möter något av den mystiska 

samhörighet som enligt Erich Neumann ursprungligen fanns mellan människa och 
natur: "originally human life was so strongly affected by its participation mystiqu e with 
the outside wor ld that ston e, plant and man, animal and sta r, were bound tog ether in 
a single str eam", idem, 1955, s. 262. 

29 Värt att notera i detta cit at är likheten med skildringen av Siri (s. 108—110). Inte bara 
bildspråket utan också greppet att låta en reell situation övergå i en vision sammanfaller 
till stora delar. Siri: en gång skall det finnas "andra rum där ingen behöver svettas, [...] 
där ingen luk tar br ännvin". Sånga rn: "det kommer en ny lukt , en annan än bränn vin 
och rök och svet t [...]". Siri: "Det finns en stjärna [...] en gång [ska] det finnas en an
nan stjärna." Sångarn: "Han står under lampan [...] han står under en annan lampa." 
Siri: den blankes sabel som ska gå in i hennes slida "g ör inte on t". Sångarn: järnridån 
glider rakknivsvass genom strupen, "den gör inte ont". Skillnaden är att för Siri är om
vandlingen något som skall komma, för Sångarn sker den imaginära förvandlingen i 
nuet. I båda fallen tematiseras drömmen om det ouppnåeliga — drömmen om smärtans 
vassa vapen förvandlat till mjuk lust. 
Speciellt intressant är beskrivningen av Sångarns upplevelse av sin egen sång : "Han är 
ett instrument i detta mör ker, han spelar inte s jälv, en annan spelar [...]." Detta är en 
varierad form ulering av Dagermans uttaland e om tillkomsten av De döm das ö. Han 
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säger i ett brev till Bengt Ekerot att romanen blev det märkligaste han skrivit därför att 
han "inte tänkte när han skrev utan lät Gud göra det" (Lagercrantz, 1 958, s. 150). 

30 Se t. ex. Dagerman SS 11, s. 25, SS 8 , s. 239 och Lagercrantz, 1958, s. 237. 
31 SS 11, s. 28. 
32 Lagercrantz, 1958, s. 237. 
33 Detta kan studeras i den brevväxling mellan Dagerman och förlaget som finns i 

Norstedts arkiv. 
34 Lagercrantz, 1958, s. 214. 

IV. Begäret efter liv 
DAGERMAN — "EN OFÖRLÖST MY STIKER" 

1 För en utredning av begreppet 40-talism se t. ex. Lars Fyhr, Att rätt förstå och missförstå 
...En studie i den svenska introduktionen av Kafka 1918—1945 (diss. Göteborg, 1979), 
s. 171 ff. 

2 Bengt Holmqvist, Svensk 40-talslyrik (Stockho lm, 1951), s. 18 f. Med mystik avser ja g 
det slag av transcen denta erfa renhetstillstånd som beskrivs enlig t Lifton ovan i inled
ningen till avs nittet "Den lockande förintelsen" och som av honom betraktas som en 
form av symbo lisk odödligh etsupplevelse. 

3 Birgitta Holm, Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindel se med det svenska 
40-talet (diss. Stockholm, 1969 ), s. 65. 

4 Inslaget av mystik hos skilda 40-talsförfattare finns utrett hos bl. a. Birgitta Holm, 1969; 
Jan Stenkvist, 'Idyl l och irritantia. En studie i Karl Ven nbergs diktsamling Fiske färd", 
Samlaren 1972, s. 48; Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 
40-talslyrik och dess litterära bakgrund (Stockholm, 1977); Håkan Att ius, Estetik och 
moral. En studie i den unge W erner Aspenströms författarskap (diss. Stockholm, 1982). 

5 Aspenström, 197 9, s. 36. 
6 SS 1 1, s. 31. 
7 SS 11, s. 30. 
8 SS 1 1, s. 33. 
9 Lifton, s. 191. 

10 SS 11, s. 35. 
11 Ib. Inom mystikforskningen har man tidigare gjort åtskillnad mellan två typer av mystisk 

upplevelse, en teistisk och en monistis k, dvs prof an. Numera räknar man med en enda 
mystisk grundupplevelse, ett "mystiskt medvetande", som fogas in i individens 
"ramification", det värdesystem enligt vilket han tolkar upplevelsen — inte bara 
retrospektivt utan också medan den pågår. Skillnaden mellan teistis k och monistisk 
mystik är därmed inte en artskillnad utan hänför sig enbart till interpretationen av upp
levelserna ifråga . Detta synsä tt samman faller med Liftons (cf. not 2 ovan). Se N. G. 
Holm, Mystik och intensiva upplev elser (Abo , 1979), s. 27, 29 f. 

12 Ree. i Expresse n 5.12 .1949. 
13 Ree. i Dagens Nyheter 5.12 .1949. 
14 Viktor Svanberg, "Dagermans geni ", Stockholms Tidningen 5.1 2.1949. 
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15 Olof Lagercrantz, 1958 , s. 194. Lagercrantz ci terar i a. a ., s. 18 8, ett brev där Dager 
man för Bengt Ekerot berättar om det själ vmordsförsök på vilket ski ldringen av Be ngts 
dödserfarenhet i Bränt barn är baser ad: "Dagen efter var en skön dag, den skönaste 
jag haft nästan. Allt var glömt och sonat, och inte bara för mej . Först när stygnen var 
borta började de jävli ga igen, men då hade jag ingen lust: man kan ju bara bli korsfäst 
en gång." 

16 SS 1 , s. 229. 
17 SS 2, s. 281. 
18 SS 10, s. 64. 
19 Linder, 1966, s. 956. 
20 SS 11 , s. 33. 

281 



Summary 

THE WANDERINGS OF DESIRE 
Existential themes in the texts of Stig Dagerman 

The Swedish writer and poet Stig Dagerman was born on October 5th, 
1923; he took his own life on November 4th, 1954. His works, in particular 
the four novels p ublished between 1945 and 1949, received international 
attention. Translations have been made into several languages, including 
English, French, German, Spanish, Italian and Japanese. Researchers in 
several countries have directed their attention to Dagerman, the most com
prehensive studies being Georges Périlleux' Stig Dagerman et l'existen
tialisme (1982) and Laurie Thompson's Stig Dagerman, published in 1983 
in Twayne's World Authors Series. In Sweden, apart from a number of 
essays, three major works have been written on Stig Dagerman: Olof Lager
crantz' biography Stig Dagerman (1958), Hans Sandberg's Den politiske 
Stig Dagerman (1979), and Gösta Werner's De grymma skuggorna (1986). 
In these studies, Dagerman is p laced in a contemporary "nineteenforties" 
political and cultural context. 

The present work is a text-centred study. The aim is to examine the texts 
not only through close reading, but also by means of interpretation in Paul 
Ricoeur's sense of the term: to interpret is to understand a double meaning. 
This implies apprehending both a manifest and a latent meaning in the text. 
The latent meaning appears partly as a result of the "phantasmatic con
tract" which, according to Philippe Lejeune, can be established between a 
text and its reader. The implication of this is that the author's fictive and 
autobiographical texts are allowed to interact. The resultant particular 
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whole, the text-world—the "autobiographical space'— is assumed to reveal 
more about the author's inner self t han any single type of text can do. 

Four novels comprise the main text material for this study: Ormen (1945) 
[The Snake], De dömdas ö (1946) [The Island of the Doomedr], Bränt barn 
(1948) [A Burnt Child], and Bröllopsbesvär (1949) [Wedding Worries]. In ad
dition, I have used material from the plays Den dödsdömde, Skuggan av 
Mart, a couple of s hort stories and some autobiographical documents. 

The study concentrates on the three great existential questions of anxiety, 
love and death which are central in the works of Stig Dagerman. Between 
these problem areas there are intricate links and it is primarily two of these 
that are explored. The first, which is presented hypothetically, is concerned 
with a causal connection: a primary anxiety leads to complications in at
titudes to love and death. Another link, also hypothetical, is that anxiety, 
love and death, on a latent level of m eaning, are related to a mother figure 
or mother image. A further question is whether Dagerman, in his artistic 
representation of these subjects, can be assumed to have been dealing with 
a personal problem area. In Dagerman's works there is, manifest or latent, 
a tension between obsession with death and the will to live. It is my thesis, 
based on the psychological theories of Robert Jay Lifton, that even an obses
sion with death is an expression of the will to live. However, the death-
fixation of the texts is also connected with anxiety. 

The first section of the study analyses the concept of anxiety, its semantic 
meaning, and its use and forms primarily in the novel Ormen. The central 
chapter in this section is "Irène, modermordet och ångesten" (Irène, 
matricide and anxiety). Here, for the first time, two important themes come 
together: anxiety as a fatal weakness and the relation to a mother figure. 
Death is also included in this configuration, as both an outer and an inner 
dimension, i.e. spiritual or inner death. Another major problem area is also 
touched on, namely the difficulty of r ealizing love. The difficulties of realiz
ing a love relationship between a man and a woman encountered by Bill 
and Irène in Ormen reappear in subsequent novels with relentless consisten
cy. This theme, the impossibility of love, which is treated in the first novel 
as a simple "melodic line" receives full orchestration in later works. The 
mother figure in Ormen is a hate-picture of a mother. On a realistic level, 
she is the victim of a murder, or attempted murder, by her daughter Irène. 
However, a close reading reveals that the victim, who is thrown off a train, 
is not only Irène's mother, but a super-individual entity with characteristics 
of the Evil Mother of mythology . The analysis also shows that in the latent 
meaning of the text it is possible to detect a kind of identification between 
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two main characters, whose only appearances are in the first and last 
chapters respectively: the anxiety-ridden, unreflecting Irène, and the ration
al "anxiety-analyst" Scriver—the author's documented alter ego. These 
represent two facets of the same consciousness, the one intellectual and 
analytical, the other emotional and irrational. It is therefore possible to draw 
the conclusion that the elimination of the mother takes place in a symbolic 
dimension, and expresses the author's own conflict-filled relation to a 
mother figure. 

When Dagerman had written Ormen and De dömdas ö, he explained that 
he had done with the problems of anxiety and its analysis, and wished 
thenceforward to replace "the concept of an xiety with that of awareness". 
Anxiety, the explicit theme in Ormen, is indeed played down in subsequent 
works, but is nevertheless present as a hidden undercurrent, as well a s in 
the form of what one can call the effects of anx iety: "inner deadness" and 
self-destructiveness. The complex relation between erotic love, t he mother 
figure and death, may also be seen as a function of anxiety. 

The second section, "Begära och förneka — kärleken" (Desire and deny 
— love), under the heading "Maternal symbiosis", analyses the problem of 
erotic love, as seen in the girl Draga in De dömdas ö and the boy Bengt in 
Bränt barn. These narrations also deal with relation to a mother, but in a 
totally different manner than in Ormen. The relation to the mother figure, 
characterized in Ormen by hatred, is now full of love and desire. This 
attitude is first analysed in relation to Draga in De dömdas ö. Draga is seen 
both as a fictive character in the narrative and as a meaningful symbol in 
a structure of latent meaning. It is impossible for Draga to enter into an 
erotic relationship with a living man, but she can fall in love with a dying, 
finally dead one. Active male sexuality merely revolts her. This does not 
mean that she is asexual. Sensually, Draga is capable of bo th intensity and 
sensitivity, as demonstrated in her erotic fantasy about her dead mother. I 
interpret her dream of a total, pleasurable union with her mother as a 
manifestation of a longing for the original symbiosis with the "maternal 
body". In psychological terms, this is a regression, a return to an earlier 
stage of d evelopment, and therefore also a threat of personality disintegra
tion. Symbolically—in the dimension of latent meaning— this dream of 
symbiosis is an expression of desi re to achieve an unattainable state in real 
life, and is thus a disguised deathwish. 

Stig Dagerman's next novel, Bränt barn, can be classified as a love story, 
but a somewhat unusual one, as it describes the relationship between a 
young man and his father's mistress, subsequently his step-mother. I have 
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analysed this novel from two points of view: I try to throw light on the view 
of love that it presents, and I examine the problems connected with the 
Oedipal conflict that contemporary critics considered they found in the 
novel. The protagonist Bengt, like the narrator, has an attitude towards love 
that is marked by suspicion; relations are undermined by the fear of b eing 
abandoned and by jealousy. Bengt's—and apparently, also the nar
rator's—ultimate ideology of love nevertheless seems to be positive, since 
the final section takes the form of a song of praise to the power of love. This 
declaration, however, is contradicted by the "language work" of the text; 
the text "deconstructs"its own explicit message. Analysis reveals that the 
novel's view of love is pessimis tic, and grave doubts are cast on the viability 
of a deep and lasting erotic love. 

My second analysis of Bränt barn is concerned with the Oedipal situa
tion, which is the theme generally found in the novel. For my new inter
pretation of the relation between father, son and common mistress, I have 
used René Girard's theory of mimetic desire. According to this it can be 
shown that Bengt's desire for his father's woman is imitative. His passion 
is therefore unauthentic and illusory on the individual level: i t is directed 
not at the woman, but rather at what she represents. What Bengt ultimately 
seeks in Gun, and believes that he has found when he embraces her as both 
mother and woman, is the lost unity with the "mother's body". In falling 
into the "deepest well of voluptuousness", i.e. submerging in the womb— 
experienced as the "mother's body'— as well as in bleeding to death, Bengt 
feels a blessed unity with the cosmos. The realisation of maternal symbiosis 
and death become as one. The desire for the body of the mother, which 
according to Freudian/Lacanian theory means death, is present both in 
Bengt and in Draga as a substitute for natural love. 

The chapter "Erotiken som offerhandling" (Eroticism as a sacrificial 
rite), treats a new dimension of love in terms of frustration. On the basis of 
Georges Batailles' theory concerning the analogous nature of sacrificial rites 
and the sex act as movements towards death, it examines two female 
characters in Bröllopsbesvär. These two characters, Siri and Hildur, also 
provide a picture of e rotic love as a distortion of w hat it could be. In this 
novel, as in the earlier ones, erotic love is depicted as unattainable. This per
sistent hopelessness in the view of love in Dagerman's texts has undoubtedly 
contributed to the assumption of researchers that the author's own feelings 
about sexuality were terror and revulsion. This matter is treated in "Myten 
om sexualskräcken" (The myth of sexual aversion). The argument, a ques
tioning of Dagerman's postulated sexual revulsion, is based on an analysis 
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of the homosexual seduction motif. This motif appears in three variants, in 
Ormen, in De dömdas ö, and in a hitherto only partially published 
manuscript Sommarens skepp [The Ship of Summer]. This latter work, a 
reworking of the short story Bon soir,, was intended for filming, but this never 
happened. Bon soir is based on Dagerman's schoolboy summers when he 
sold newspapers on a boat in the archipelago. The story demonstrates a 
powerful sexual aversion, which is not entirely explained in the narrative. 
In Sommarens skepp , a homosexual seduction has been added which pro
vokes revulsion and loathing on the part of the young protagonist. If the four 
"boat stories" are compared, we find a homosexual seduction as an uncon-
summated attempt in Sommarens skepp , as a consummated and observed 
act in Ormen, and as directly experienced in De d ömdas ó. Although this 
event is missing in Bon soir; it does seem likely that the eruptive sexual revul
sion present in the story, though not quite convincingly motivated, is con
nected with the homosexual seductions in the other "boat stories", each one 
depicted as a deeply traumatic experience for the victim. The hypothesis 
that Dagerman is covertly relating a difficult experience of h is own by using 
this recurring motif can be neither proved nor disproved. However, the tex
tual criteria—in Lejeune's sense—seeem to indicate that the hypothesis is 
valid. If such is the case, this would also explain Draga s extreme detestation 
of male eroticism in De dömdas ö. Possibly, Draga's aversion to all forms of 
masculine eroticism that she meets contains Dagerman s own experience of 
male sexuality directed at another man: hence the extreme revulsion. 

Dagerman's much-discussed sexual revulsion, his ambivalence to sexual 
matters, do not in my view derive from a heterosexual revenge or reluctance 
to acknowledge the bodily nature of sexuality. On the other hand, there is 
in Dagerman a clear rejection of sexuality in its raw, vulgar forms—of which 
his own possible unpleasant experience of a homosexual nature would be 
a part. Antisexuality as such is not present in Dagerman. In many of his 
works, there is a pulsating sensuality which bears witness to an erotic talent. 
However, sexual anxiety of a more general nature can be found in 
Dagerman—the experience of the sex act as an existential crisis, in Georges 
Batailles' terms. By going beyond the boundaries of self, by dissolving the 
border between the self and the other, the erotic act becomes a momentary 
contact with non-being, with death. Dagerman was well aware of this 
dimension to eroticism. In a prose poem, he says that every human being 
who loves "feels that love is the sister of d eath; but that does not prevent 
him, trapped on his course, from breaking into his neighbour's cell, rejoic
ing 'I am free'". Sexuality as a symbol for the proximity of d eath and the 
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transcending of boundaries is not only charged with anxiety but also deeply 
fascinating. 

My ana lysis makes it reasonable to suppose that it was not the physical 
side of love, se xuality as such, that was a source of conf lict for Dagerman. 
In his texts, the problem concerns the mental dimension of e roticism, the 
ability to attain a trustful, enduring feeling. Autobiographical material 
reveals that this was also an acute problem for Dagerman himself. 

The third section of this study, "Den lockande förintelsen" (The entice
ment of destruction), focuses on death and the attitude towards death in 
Dagerman s works. In connection with this, I also treat the relation between 
inner deadness and physical death. The theoretical reference structure for 
my study of the different dimensions of death is found in Robert Jay Lifton. 
By inner deadness is meant a fundamental lack pf psychic vitality, "hem
med in, blocked, thwarted, a sense of the impossibility of achieving form 
and meaning, and of all this being permanent and unalterable". Inner 
deadness can be described as being psychologically "icebound". The 
deaths in the texts can be divided into two main categories that I call "kill
ing the woman", and "killing oneself'. The first category includes the play 
Skuggan av Mart and the short story Mannen från Milesia as well as Ormen. 
In Skuggan av Mart, as in Dagerman's first novel, there is a matricide, but 
this time on the realistic level. However, here too, there is heavy symbolism 
in the events that take place. The plot of Mannen från Milesia is based on 
the murder of a woman, an event that is not revealed until the end of t he 
story. This act can also be seen as a symbolic matricide. 

Lifton has shown that mortal violence directed at another person is in 
some cases actually directed at the subject himself. This phenomenon, 
murder as a phase of self-destruction, is evident in Den dödsdömde. I have 
called Den dödsdömde a paradigm, since the central theme I have found in 
Dagerman's work as a whole can be seen on the latent level of m eaning in 
this work. The analysis of Den dödsdömde differentiates between the 
"outer" and the "inner" dramas. The outer drama, i.e. the text's criticism 
of society and civilization, has been dealt with before by other researchers. 
This study concentrates on the substructure of the inner drama, i.e. the sym
bolism of the text. 

The interpretation shows that the doomed man, from a moral standpoint, 
has condemned himself to death as a result of having wanted to murder his 
wife, even though he was forestalled. Thus, his inner death sentence remains 
despite the legal acquittal. In the final analysis, his doom is an expression 
of inner deadness, a threat of inner disintegration manifested in an extreme 
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fear of being abandoned, and the conviction that he has been the victim 
of betrayal. The person he feels has betrayed him is his wife, who thus pro
vokes his need for revenge, and whom he murders in the shape of a stand-
in, the prostitute. However, a close reading reveals that the protagonist also 
felt betrayed by his mother, a betrayal that is generalized in the text. The 
mother's betrayal appears to be the cause of his anxiety, i.e. that which 
dooms him to inner deadness and which makes impossible all trust, not 
only for the woman, but for life itself. The woman and life constitute a 
"shrinking room" and a tormenting "eternity". This eternity, the symbol of 
inner deadness, must be defeated by murdering the woman, an act that 
leads to his own death. Only physical death—symbolically presented as a 
return to the Mother—can free him, and not until the very point of d eath 
can he experience a feeling of life. 

Den dödsdömde formulates in a more subtle manner than the other works 
that which is at the very heart of the problem of self-destruction. In the early 
texts, what leads to suicide is generally a feeling of loss and of having been 
abandoned. In Den dödsdömde, a previously hidden connection between 
being abandoned, jealousy and inner deadness is revealed. The latter is 
shown to presuppose the former as a cause of suicide; they interact, and 
both seem to have their roots in the anxiety created by early maternal 
deprivation. The lack of belief in life and the possibly denied feeling of inner 
lifelessness are activated by the experience of loss. Regardless of whether this 
loss is real or imagined, it leads to feelings of hate and a longing for self-
destruction, with revitalization and a reconciliation with life as the ultimate 
god. 

In Olof Lagercrantz' biography of Stig Dagerman, we find that his 
mother abandoned him, leaving him with his paternal grandparents when 
he was only a few weeks old. Dagerman did not see his mother until he was 
in his twenties, but he was aware all the time of her existence. Of course, 
it is impossible to draw any certain conclusions concerning the effect that 
this had on the development of his personality. However, it is likely that 
there is a connection between the extreme mother-hatred and mother-
longing in Dagerman's texts and his upbringing in real life. It is also pro
bable that the maternal betrayal recurring in various forms and the arche
typal identification between the Mother, death and rebirth, that can be seen 
at the symbolic level, are expressions of a problem complex in the author 
himself. 

Bröllopsbesvär—treated in the final chapters—introduces a diachronic 
dimension into Stig Dagerman's work. Here can be seen a development 
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towards increased human maturity and balance, a broader human perspec
tive; the mother-fixation, in both its forms of hatred and longing, is far less 
intense. What has been added is a form of trust in life, exp ressed in the 
countryman's links with nature and its cyclical progression of birth and 
death. Alongside increasing harmony, anxiety is still p resent in the form of 
inner deadness and the theme of self-destruction. The "death mystique" 
that first sppeared in Bengt's state of grace in connection with the suicide 
attempt in Bränt barn is here combined with something more intensive. The 
death of the old Sångarn in ecstasy is a variation of the unio mystica theme, 
the experience of c omplete boundlessness and unity. At the same time, as 
can be seen in Dagerman's autobiographical papers, this death ecstasy is 
a metaphor for the sudden switch from non-productivity to creativity. The 
death of the dumb man is the rebirth of t he song, of poetry. The need— 
frequently documented in the texts—to experience an existentially 
catastrophic situation, with the aim of finding inner rebirth, also appears 
in this novel in the form of Hildur's self-debasement as a symbolic death 
and rebirth in the realm of mysticism. 

The final vision in Bröllopsbesvär is the dream of a reconciliation with 
life, a unification of man and nature, where life and death are in harmony. 
This vision of reconciliation can be interpreted as an attempted magical in
vocation of life, as a temporary victory over the threat of i nner deadness. 
The continuing course of Dagerman s life se ems to support this view. 

According to my interpretation the kernel of Stig Dagerman's existential 
problem, as manifested in his works, is an obsession with death which is 
a function of a basic anxiety. The fixation concerns death both as an inner 
state and as a temptation. In the texts, the desire for death is often equated 
with the desire for fusion with the Mother. To die is, in the symbolic dimen
sion, to be reunited with the Mother, that is to say to be given the chance 
of rebirth. Physical death and proximity to death are thus aimed at symbolic 
rebirth. The seeking of death is an expression of desire for life. 

Sigmund Freud has said that the aim of all life is death. My interpretation 
of Stig Dagerman's texts can be summarized in a rephrasing of Freud's 
words: the aim of all this death is life. 
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