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Inledning 

Avhandlingens syfte 
Med debutromanen Ormen (1945) fick Stig Dagerman omedelbart 
en central position i det litterära fyrtiotalets svenska prosa. Under 
de följande åren och fram till hans bortgång 1954 publicerade Da-
german ytterligare tre romaner; De dömdas ö (1946), Bränt barn 
(1948) och Bröllopsbesvär (1949), novellsamlingen Nattens lekar 
(1947) samt en rad dramatiska arbeten, dikter och prosafragment. 
Därtill kommer hans journalistiska verksamhet och reportageboken 
Tysk höst (1947). Dagermans litterära kvarlåtenskap är således 
omfattande rent kvantitativt trots hans relativt korta produktiva tid. 
Kvalitativt framstår författarskapet idag också som ett av de mest 
betydande i den svenska litteraturen under 1900-talet.  

Intresset för Dagerman var emellertid efter de litterärt medvetna 
och engagerade åren under 40-talet tämligen svalt under en lång 
tid. Först under 1980-talet började ett nytt engagemang för hans 
texter göra sig gällande. Till detta bidrog nyutgivningen av Dager-
mans verk i Samlade skrifter (1981-1983),1  som också gavs ut i 
pocketupplaga 1990-1991.2  Därmed blev texterna tillängliga också 
för nya generationer läsare. En rad vetenskapliga studier och av-
handlingar, internationella såväl som svenska, har också tillkommit 
från 1980-talet och framåt.3 
 
Tillsammans med Erik Lindegren framstår Stig Dagerman som 
fyrtiotalets främste företrädare för ”den moderna pessimismen” 
med ett uttryck myntat av Karl Vennberg i en karakteristik av sam-

                                                      
1 Stig Dagerman, Samlade skrifter, i elva volymer utgivna och kommenterade av 
Hans Sandberg, Stockholm, 1981-1983. När jag i det följande refererar till Stig 
Dagermans texter åsyftas genomgående denna textkritiska utgåva. Hänvisning 
sker till volymens nummer med förkortningen SS (Samlade skrifter) samt sida, 
eller endast med sidhänvisning i de fall då det klart framgår vilken volym som 
diskuteras.  
2 Pocketupplagan saknar emellertid de två band som innehåller Dagermans drama-
tik. 
3 Jag återkommer till dessa arbeten i min genomgång av forskningsläget, s. 13. 
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tiden – det vill säga ”en pessimism med samvete”,1 som Vennberg 
menar framträder mot bakgrund av ”de stora idékriserna”.2 I Da-
germans litterära produktion framträder en existentiell och social 
problematik tillsammans med en analys och gestaltning av männi-
skans ångest. Det är också dessa, några för Dagermans författar-
skap karakteristiska drag som huvudsakligen har fångat den tidiga-
re forskningens intresse.  

Texternas skildring av människans existentiella belägenhet som 
uttryck för en i grunden religiös problematik har emellertid inte 
fokuserats. Detta trots den ”tendens till mystik” som Bengt Holm-
qvist har uppmärksammat som ett framträdande inslag i det svens-
ka 40-talets litteratur,3 och som även återfinns i Stig Dagermans 
diktning. Påfallande ofta skildrar hans texter människans existenti-
ellt utsatta belägenhet i varat samtidigt med en längtan efter gräns-
lös enhet och frid. Detta den dagermanska människans problem 
låter sig anas redan tidigt i författarskapet och formuleras slutligen 
i en av de sista texterna, den postumt publicerade prologen Tusen 
år hos Gud,4 som ”en dröm i Lagarnas hus” (SS 10, s. 267).  
 
Inte heller har det i Stig Dagermans texter centrala ’ögonblicket’ 
närmare behandlats.5 I samtliga av Dagermans romaner, från debut-
romanen Ormen till hans sista färdigställda och publicerade roman-
text Bröllopsbesvär, samt i flera av novellerna, kan man se hur 
’ögonblicket’ bär fram något som är avgörande för människans 
erfarenhet i berättelsen. ’Ögonblicket’ framträder således inte blott 
som ett uttryck för tid, utan fastmer som en sammansatt gravita-
tionspunkt för tillblivelsen av människans erfarenhet och med en 
central betydelse för berättelsens organisation. Avhandlingen vill 
klargöra ’ögonblickets’ betydelse i Dagermans diktning och två 
övergripande frågor kan sägas fungera som utgångspunkter för min 
läsning: Vad är det i människans erfarenhet i ’ögonblicket’ som är 
angeläget för henne och för berättelsen, och vad kan utläsas av 

                                                      
1 Karl Vennberg, ”Den moderna pessimismen och dess vedersakare”, Kritiskt 40-
tal, red. Karl Vennberg & Werner Aspenström (Stockholm, 1948), s. 238. Arti-
keln är ursprungligen publicerad i tidskriften 40-tal, 1946:1. 
2 Ibid., s. 233. 
3 Bengt Holmqvist, Svensk 40-talslyrik , Studentföreningen Verdandis småskrifter, 
517 (Stockholm, 1951), s. 18. 
4 Tusen år hos Gud utkom i bokform under november månad 1954 och utgör 
inledningen till en tänkt roman om Almqvist i landsflykten som Stig Dagerman 
arbetade med under sitt sista levnadsår. Uppgiften om bokens utgivning är hämtad 
från Hans Sandbergs kommentar till texten i SS 10, s. 315. 
5 För en definition av ’ögonblicket’ se nedan, s. 21. 
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’ögonblicket’ som sådant ifråga om dess betydelse för människans 
erfarenhet och för berättelsen?  

Genom uppmärksamheten på ’ögonblicket’ kan läsningen närma 
sig den ofta outsagda eller indirekt formulerade religiösa problema-
tik som låter sig anas på textens mimetiska nivå och som kan utlä-
sas som gemensam för berättelserna. Närmandet av denna proble-
matik sker emellertid också genom en vidare uppmärksamhet på 
texterna. Claes Ahlund har identifierat behovet av en alternativ 
läsning framförallt av Dagermans romantexter och påtalar det 
”spänningsfyllda förhållandet mellan texterna som helhet” och en 
rad ”intensiva och särpräglade passager” som han i en jämförelse 
med 40-talslyriken menar rymmer en brytning mellan bland annat 
”skepticism och en dragning till religionen, som är karakteristisk 
inte bara för Lindegren och Vennberg, utan i högsta grad också för 
Dagerman”.1 Ahlund syftar på de passager som utgörs av ”Scrivers 
monolog på hotellrummet i Ormen, Lucas Egmonts inre slutmono-
log i De dömdas ö, ’Ett sönderrivet avskedsbrev’ och/eller slutpar-
tiet av ’När öknen blommar’ i Bränt barn, samt den ’inte införda’ 
insändaren med rubriken ’Varför älska vi att sjunka?’ i Bröllopsbe-
svär”.2 Samtliga dessa passager tas upp i denna avhandling och 
sätts in i ett för texterna både enskilt och gemensamt meningssam-
manhang. Läsningen begränsar sig emellertid inte till detta fåtal 
viktiga textställen. Behandlas skall också en rad ytterligare passa-
ger, vilka i flera fall inte har berörts av tidigare forskning. 

Forskningsläget 
Som redan nämnts har den religiösa problematiken i Dagermans 
diktning, liksom närvaron och betydelsen av det för människan och 
berättelserna så avgörande ’ögonblicket’, inte tillfredställande 
uppmärksammats av tidigare forskning. Emellertid återfinns i tidi-
gare arbeten – avhandlingar, uppsatser, artiklar och recensioner – 
en rad iakttagelser inom nämnda områden som har varit användba-
ra i denna undersökning. Några av dessa arbeten har också fungerat 
som referenspunkter mot vilka en kritisk men för läsningen frukt-
bar diskussion har kunnat föras. Två huvudlinjer kan urskiljas i det 
rika materialet kring Dagermans författarskap. Längs med den ena 

                                                      
1 Claes Ahlund, ”Stig Dagerman som lyriker i ’Birgitta svit’”, Samlaren 1996, s. 
47. 
2 Ibid. 
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linjen kan placeras flera existentiellt inriktade studier, och utefter 
den andra ett antal estetiskt orienterade arbeten. Till den första 
gruppen hör en rad essäer av Kai Henmark vilka behandlar inslaget 
av kristen religiositet i Dagermans författarskap, främst tidskrifts-
artikeln ”Gud och Stig Dagerman”,1 men även de artiklar, ”Religi-
onen och Stig Dagerman” och ”Stig Dagerman och tystnaden”,2 
som Henmark senare bearbetat och utgivit i En fågel av eld. Essäer 
om dikt och engagemang.3  

Det kristna inslaget i författarskapet uppmärksammas också i 
Lotta Lotass avhandling Friheten meddelad. Studier i Stig Dager-
mans författarskap,4 i vilken den kristna fromhetstanken förs fram 
som en strukturerande modell med tonvikt på Bröllopsbesvär. Till 
den existentiellt inriktade forskningen hör även Kerstin Laitinens 
avhandling Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dager-
mans texter,5 som ur ett psykoanalytiskt och biografiskt perspektiv 
diskuterar en försoningslängtan i författarskapet. 

Flera av de ovan nämnda undersökningarna arbetar utifrån en 
biografisk metod eller med utgångspunkt i biografiska förhållan-
den. Detta gäller även Laurie Thompsons översiktliga studie Stig 
Dagerman,6 som fungerat som introduktion av författarskapet för 
en internationell läsekrets. Av samme författare märks också ett 
mindre arbete, ”Edith Södergran and Stig Dagerman”,7 som belyser 
intertextualitet mellan Dagermans roman Bränt barn och Edith 
Södergrans dikt ”Ingenting” (1925). Hit hör också Tom Karlssons 
undersökning, Vägvisare in i natten. Stig Dagermans litterära pro-
jekt,8 liksom en tidskriftsartikel av tidigare nämnda Lotass, 

                                                      
1 Kai Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, Vår lösen 1956:47. 
2 Essäerna är ursprungligen publicerade i tidningen Arbetaren sommaren 1957. 
3 Kai Henmark, En fågel av eld. Essäer om dikt och engagemang (Stockholm, 
1962). 
4 Lotta Lotass, Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap, Skrif-
ter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, 43 
(diss., Göteborg, 2002). 
5 Kerstin Laitinen, Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dagermans texter, 
Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities, 76 (diss., Umeå, 
1986).  
6 Laurie Thompson, Stig Dagerman (Boston, 1983). 
7 Laurie Thompson, ”Edith Södergran and Stig Dagerman”, Two women writers 
from Finland: Edith Södergran (1892-1923) and Hagar Olsson (1893-1978), 
Papers from the Symposium at Yale University, October 21-23, 1993, red. Georg 
C. Schoolfield & Laurie Thompson (Edinburgh, 1995). 
8 Tom Karlsson, Vägvisare in i natten. Stig Dagermans litterära projekt, Åbo 
Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Meddelanden nr 21 (Åbo, 1994). 
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”Disharmonins dialektik – Stig Dagerman och samfärdselns pro-
blem”.1  

Mer textorienterade studier återfinns emellertid också bland de 
existentiellt inriktade undersökningarna. Bland dessa märks till 
exempel Claes Ahlunds diktanalys ”Stig Dagerman som lyriker i 
’Birgitta svit’”,2 liksom hans undersökningar av epifani och kristen 
referentialitet i novellerna ”Den hängdes träd” och ”De röda vag-
narna” i artikeln ”Förklaringsögonblickets förvandlingar. Om Da-
germans transformation av en ahlinsk epifanimodell”.3 I den första 
mer omfattande forminriktade studien av Dagermans texter, Fallets 
lag och jagets stjärna,4 frilägger Ahlund medvetandets materialise-
ring och det vertikala som tematisk organisationsprincip. Främst 
bidrar hans friläggning av ”den fallande rörelsen”,5 till min egen 
undersökning, men också hans iakttagelser av ett kristet symbol-
språk i texterna. Aris Fioretos diskussion i artikeln ”Noli me lege-
re. Stig Dagermans ’Bröllopsbesvär’” behandlar människans fång-
enskap och isolering i nämnda roman och rymmer flera iakttagelser 
som varit användbara i min undersökning.6 Det gäller även ett arbe-
te på C-nivå av Per-Ove Lindström, ”’En helvetes ensamhet’. Nå-
got om ensamhetsmotivet i Stig Dagermans roman Bröllopsbe-
svär”,7 som uppmärksammar ensamheten som religiöst grundpro-
blem i romanen. Jag kommer att referera till Lindströms undersök-
ning vid några tillfällen. Emellertid avstår jag från att polemisera 
när våra läsningar går isär, detta av hänsyn till de begränsningar 
som omgärdar ett arbete på C-nivå. En belysning av Dagermans 
prosa ur ett existentiellt perspektiv ger också novellanalyserna av 
Per Erik Ljung, Kirsten Hansen och Susanne Dahl i Ångestens 
hemliga förgreningar. Stig Dagermans Nattens lekar,8 av vilka 
främst Hansens psykoanalytiskt inriktade studie, ”Politisk inten-

                                                      
1 Lotta Lotass, ”Disharmonins dialektik – Stig Dagerman och samfärdselns pro-
blem”, TFL 1998:2. 
2 Claes Ahlund, ”Stig Dagerman som lyriker i ’Birgitta svit’”, Samlaren 1996. 
3 Claes Ahlund, ”Förklaringsögonblickets förvandlingar. Om Dagermans trans-
formation av en ahlinsk epifanimodell”, TFL 1998:1. 
4 Claes Ahlund, Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans förfat-
tarskap (Stockholm, 1998) 
5 Ibid., s. 14. 
6 Aris Fioretos, ”Noli me legere. Stig Dagermans ’Bröllopsbesvär’”, Kris nr 42 
(1991). 
7 Per-Ove Lindström, ”’En helvetes ensamhet’. Något om ensamhetsmotivet i Stig 
Dagermans roman Bröllopsbesvär”, C1-uppsats i litteraturvetenskap, Litteraturve-
tenskapliga institutionen, Uppsala universitet, ht 1972. 
8 Per Erik Ljung, Kirsten Hansen och Susanne Dahl, Ångestens hemliga förgre-
ningar. Stig Dagermans Nattens lekar (Stockholm, 1984). 
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tion, existentiell livssyn och personligt konfliktstoff i Nattens le-
kar”, har varit användbar i min undersökning. Vidare bidrar den 
belgiske litteraturforskaren Georges Périlleux till det existentiella 
perspektivet med två studier. I Stig Dagerman. Le mythe et 
l’œuvre,1 undersöker han olika teman och relationerna dem emellan 
i Dagermans verk, främst utifrån en existentiell idétradition. I ett 
tidigare arbete, Stig Dagerman et l’existentialisme,2 diskuterar Pé-
rilleux en eventuell påverkan på Dagermans texter från den exis-
tentialistiska tanketraditionen hos Kierkegaard, Sartre och Camus. 
Uppmärksamheten på ögonblickets betydelse för människans erfa-
renhet och för berättelsen innebär i föreliggande studie att också 
framställningssätt och form i Dagermans texter behandlas. Här 
refererar jag till Agneta Pleijels uppsats ”Djuret och skräcken. En 
studie i Stig Dagermans författarskap”,3 vilken behandlar relatio-
nen mellan tema, bilder och symboler i Dagermans textvärld, Ola 
Losløkks undersökning ”Billedspråk og symbolikk i Dagermans 
roman ’De dömdas ö’”,4 och Magnus Florins studie ”’Han föll som 
ett äpple’. Stig Dagerman och fallets dramatik”.5 Till dessa kan 
slutligen föras ovan redan nämnda arbeten av Ahlund, liksom en 
ytterligare studie av Per Erik Ljung, ”Politiskt engagemang och 
litterärt universum. Några synpunkter på Stig Dagermans poetik”.6 
Till de forminriktade studierna hör även en rad arbeten med ett 
berättartekniskt perspektiv. Gösta Werners undersökning De 
grymma skuggorna. En studie i Stig Dagermans författarskap och 
dess relationer till filmen som medium hör till dessa,7 liksom Egil 
Törnqvists studie ”Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt 
barn”,8 samt slutligen Anders Ohlssons undersökning ”Filmiska 

                                                      
1 Georges Périlleux, Stig Dagerman. Le mythe et l’œuvre (Bruxelles, 1993). 
2 Georges Périlleux, Stig Dagerman et l’existentialisme, Bibliothèque de la Faculté 
de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, Fascicule CCXXXI, Société 
d’Édition «Les Belles Lettres» (diss. Liège; Paris, 1982). 
3 Agneta Pleijel, ”Djuret och skräcken. En studie i Stig Dagermans författarskap”, 
Samlaren 1965, s. 96-114. 
4 Ola Losløkk, ”Billedspråk og symbolikk i Dagermans roman ’De dömdas ö’”, 
Edda 1970:5, s. 289-310. 
5 Magnus Florin, ”’Han föll som ett äpple’”. Stig Dagerman och fallets dramatik”, 
BLM 1983:6, s. 425-429. 
6 Per Erik Ljung, ”Politiskt engagemang och litterärt universum. Några synpunk-
ter på Stig Dagermans poetik”, TFL 1990:3. 
7 Gösta Werner, De grymma skuggorna. En studie i Stig Dagermans författarskap 
och dess relationer till filmen som medium (Stockholm, 1986). 
8 Egil Törnqvist, ”Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn”, Svensk 
litteraturtidskrift 1969:4. 
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berättarstrukturer i Stig Dagermans roman Bränt barn”.1 Nämnas 
skall även Antti J. Pitkänens arbete, ”Studier i Stig Dagermans 
romanteknik”,2 samt Christer Johanssons C-uppsats Den demoniske 
romanregissören II. Filmiska och litterära berättarmönster i Stig 
Dagermans prosa,3 i vilken berättartekniken i Dagermans berättel-
ser friläggs med Gérard Genettes narrativa metod.  

Avslutningsvis återstår att nämna några arbeten som komplette-
rar de huvudinriktningar i Dagermanforskningen som redovisats 
ovan. Detta gäller i första hand Hans Sandbergs undersökningar av 
de politiska idéerna i Dagermans texter, ett ämne som behandlas i 
”Det frihetliga alternativet. Anarkismen-syndikalismen och de 
svenska 40-talisterna, främst Stig Dagerman”,4 samt i Den politiske 
Stig Dagerman. Tre studier.5 Sandberg ägnar uppmärksamheten åt 
ett område som tidigare inte berörts i mer samlad form. I det senare 
arbetet fokuseras särskilt Dagermans politiska engagemang och 
idégods samt hur detta kan avläsas i författarskapet med tonvikt på 
romanerna Ormen och De dömdas ö. Dagermans journalistik be-
handlas i Karin Palmkvists avhandling Diktaren i verkligheten. 
Journalisten Stig Dagerman.6 Receptionen av Dagermans verk i 
Frankrike och Italien behandlas av Karin Dahl i avhandlingen La 
mythification d’un écrivain étranger: la réception de l’œuvre de 
Stig Dagerman en France et en Italie.7 Människan Stig Dagerman, 
slutligen, är det centrala i Olof Lagercrantz biografi, Stig Dager-
man,8 och även i en senare levnadsteckning på franska av Georges 
Ueberschlag, Stig Dagerman ou l’innocence préservée. Une bio-
graphie.9  

                                                      
1 Anders Ohlsson, ”Filmiska berättarstrukturer i Stig Dagermans roman Bränt 
barn”, Edda 1995:4. 
2 Antti J. Pitkänen, ”Studier i Stig Dagermans romanteknik”, Skrifter utgivna av 
Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, Nordisk filologi, 11 
(1985). 
3 Christer Johansson, Den demoniske romanregissören II. Filmiska och litterära 
berättarmönster i Stig Dagermans prosa, uppsats i Litteraturvetenskap, C, Littera-
turvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet (Stockholm, 1994). 
4 Hans Sandberg, ”Det frihetliga alternativet. Anarkismen-syndikalismen och de 
svenska 40-talisterna, främst Stig Dagerman”, otr. licentiatavhandling, Litteratur-
historiska institutionen [Litteraturvetenskapliga institutionen] i Uppsala, 1969. 
5 Hans Sandberg, Den politiske Stig Dagerman. Tre studier (Stockholm, 1979).  
6 Karin Palmkvist, Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman (diss. 
Lund; Stockholm, 1989).  
7 Karin Dahl, La mythification d’un écrivain étranger: la réception de l’œuvre de 
Stig Dagerman en France et en Italie (diss., Göteborg, 2008). 
8 Olof Lagercrantz, Stig Dagerman (1958), rev. uppl. (Stockholm, 1991). 
9 Georges Ueberschlag, Stig Dagerman ou l’innocence préservée. Une biographie  
(Nantes, 1996). 
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Läsningen av det outsagda 
Den skönlitterära texten är i varierande grad resultatet av konsten 
att tala indirekt om något som utgör textens dolda centrum. På en 
och samma gång utgör detta läsningens lockelse och utmaning. I 
hög grad gäller det sagda för poetiska texter, men det är giltigt 
också för det litterära språket i generell mening. De romaner och 
noveller av Stig Dagerman som här skall undersökas förefaller mig 
äga en gemensam huvudsakligen underliggande problematik. Med 
Michael Riffaterre förstår jag detta underliggande som en matris: 
”The text functions something like a neurosis: as the matrix is re-
pressed, the displacement produces variants all through the text, 
just as suppressed symptoms break out somewhere else in the 
body.”1 Den litterära texten kan alltså förstås som ett resultat av 
matrisens transformation till en längre och mer komplex perifras 
eller modell,2 vilken utgörs av matrisens aktualisering i olika vari-
anter på textens mimetiska nivå: ”The text in its complexity does 
no more than modulate the matrix. The matrix is thus the motor, 
the generator of the textual derivation, while the model determines 
the manner of that derivation.”3 Läsningen av texten, uppfattandet 
av dess struktur – dess figurativa språk, tematik och organisation, 
det vill säga den modell av matrisen som texten genererar, förstår 
jag med Riffaterre som en heuristisk friläggning av textens me-
ning.4 I denna avhandling innebär detta huvudsakligen att upp-
märksamma de figurer, teman, passager och andra element i texten 
som aktualiseras vid läsningen som symptom, det vill säga som 
tecken vilka på olika sätt bidrar till att leda läsningen förbi textens 
mimesis till en uppfattning av dess underliggande matris. Riffaterre 
talar om den semantiska omväg, den ”semantic indirection”,5 som 
låter sig observeras på olika sätt i texten och som påverkar läsning-
en: ”Indirection is produced by displacing, distorting, or creating 
meaning”.6 Gemensamt för dessa sätt är att de utmanar textens 
mimetiska representation och mångfald,7 och att omvägens aktuali-

                                                      
1 Michael Riffaterre, Semiotics of poetry (Bloomington & London, 1978), s. 19. 
2 Ibid. 
3 Ibid., s. 21. 
4 Ibid., s. 5. 
5 Ibid., s. 2. 
6 Ibid. 
7 Ibid., se även not 2, s. 167. 
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tet, som Paul de Man framhåller,1 alltid bestäms av hur tillgänglig 
den är för läsningens intuition. 

Denna läsning är hermeneutisk. Via omläsningens blick och den 
retrospektiva läsningens uppfattning av verket, friläggs den mim-
etiska representationen av textens matris uttryckt som verkets sig-
nifikans – det vill säga verkets enhetsprincip.2 Riffaterre beskriver 
resultatet av textläsningen som en ”metamorphosis of what was a 
signifying complex at a lower level of the text into a signifying 
unit, now a member of a more developed system”,3 och som en 
”integration of signs from the mimesis level into the higher level of 
significance”.4 

 
Min läsning har alltså sin teoretiska och metodiska utgångspunkt i 
Riffaterres sätt att närma sig den litterära texten och hans teori om 
läsningen som ”semiosis”.5 Med detta förstår jag läsaktens bilinjära 
produktion av textens mening genom uppmärksamheten på den 
dubbla diskurs som beskrivits ovan. Mening och signifikans upp-
står i vad Riffaterre formulerar som en dialektik mellan text och 
läsare,6 och texten förstås med Riffaterre som en negativ orienter-
ing kring ett semiotiskt index – som ”a circuitous sequense, a way 
of speaking that keeps revolving around a key word or matrix”.7 

Läsningen blir en erfarenhet av denna indirekta rörelse och under-
sökningen kan förstås som en utläggning och analys av denna erfa-
renhet.  

När jag talar om teman är det i en betydelse som avviker från en 
äldre och mer traditionell syn på tema som en övergripande tes 
eller idé i verket. Istället förstår jag tema som en dynamisk organi-
sation av betydelseelement i texten och som leder läsningen till en 
uppfattning av textens matris.8 

                                                      
1 Paul de Man, ”Hypogram and inscription: Michael Riffaterre’s poetics of read-
ing”, Diacritics, vol. 11 (1981:4, Winter), s. 22. 
2 Riffaterre, s. 19. 
3 Ibid., s. 4. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., s. 1. 
7 Ibid., s. 12. 
8 Denna förståelse av tema ligger nära Jean-Pierre Richards användning av be-
greppet, vad han talar om som ”temats strategiska värde, eller snarare dess topo-
logiska kvalitet”. Han menar att teman, i denna mening, särskilt när de ”är knutna 
till den inre rymdens nervcentra [...] kan åstadkomma att samma organisations-
principer genomtränger helt skilda upplevelsefält”. Jean-Pierre Richard, [introduk-
tion till] ”Mallarmés poetiska universum” (diss., Paris, 1961), övers. Roland 
Lysell, Hermeneutik, red. Horace Engdahl m. fl. (Stockholm, 1977), s. 195. Emel-
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Riffaterres elaborerade begreppsapparat fungerar som redskap i 
arbetet med att beskriva och tolka meningsproduktionen under 
läsningens gång. Den har emellertid av praktiska skäl begränsats 
till några för min undersökning användbara delar. Återkommande 
uppmärksammas i analysen vad jag med Riffaterre förstår som en 
omkastning av läsningens uppfattning av betydelsen hos berättel-
sens mimetiska representation eller diskurs. Jag talar om detta som 
ett skifte av kod,1 och fokuserar de skiften av kod som leder läs-
ningen från en profan till en religiös diskurs i berättelsen. 

Vid några tillfällen återkommer begreppet ”hypogram”,2 vilket 
jag förstår som en för läsningen identifierbar referenspunkt i form 
av en annan text vilken antyds eller återges i fragment.3 Denna text 
bidrar när den uppmärksammas till att leda läsningen och tolkning-
en förbi den undersökta textens mimesis och i riktning mot den 
undersökta textens matris. Med Riffaterre talar jag också om de-
skriptiva system,”descriptive systems”,4 och avser därmed nätverk 
av associationsmöjligheter i texten vars ingående delar indirekt 
dirigerar läsningen till en uppfattning av berättelsens matris. Jag 
talar också om det Riffaterre beskriver som ”ungrammaticalities” i 
texten,5 och avser därmed textens olika sätt att göra läsningen 
uppmärksam på matrisen genom de avvikelser som läsningen upp-
fattar på textens mimetiska nivå.6 Jag kommer dock istället för 
”ungrammaticalities” att tala om ’uppmärksamhetsställen’ och vill 
därigenom betona läsningens sensibilitet för textens indirekta 
framställning och för de avvikelser som på olika sätt är verksamma 
i texten.7  

Riffaterre intresserar sig främst för den poetiska texten och han 
hämtar sina exempel från fransk poesi. Emellertid kan hans teori 
bidra till att förstå också den skönlitterära prosatexten. På svensk 
språkgrund, och inom föreliggande undersökningsområde, märks 
Per Erik Ljung som har uppmärksammat det återkommande sjun-
kandet i Dagermans verk som en matris i Riffaterres mening.8 Rif-

                                                                                                             
lertid är föreliggande undersökning i första hand orienterad mot texten, medan 
Richard också utgår från, eller tar in, författarintention och biografiska omstän-
digheter i analysen. 
1 Se Riffaterre, s. 7-10 et passim samt de Man, s. 22. 
2 Riffaterre, s. 23 et passim. 
3 Ibid., s. 165. 
4 Ibid., s. 39 f. 
5 Ibid., s. 4. 
6 Ibid. 
7 Jfr de Man, s. 22. 
8 Ljung, ”Politiskt engagemang och litterärt universum”, s. 36. 
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faterres teori har tidigare också tillämpats av Kerstin Laitinen på 
avsnittet ”Irène” i Stig Dagermans roman Ormen. Detta avsnitt, 
menar Laitinen, är en ”text som inte på ett tillfredställande sätt låter 
sig avläsas referentiellt, eller ’mimetiskt’, utan måste tolkas på ’a 
higher level of signification’”.1 Jag menar att detta gäller samtliga 
de verk av Dagerman som är föremål för denna undersökning. 
 
I min diskussion av texterna begagnar jag mig vid några tillfällen 
också av narratologiska teorier och begrepp för att belysa berättel-
sens framställning. De för min läsning viktigaste är den diskussion 
som Dorrit Cohn för om medvetanderepresentation i fiktiva texter,2 
och de resonemang om berättarinstansen som förs av Seymour 
Chatman,3 Wayne C. Booth,4 Gérard Genette,5 samt Mieke Bal.6 
Genette åberopas även då berättartekniken i de diskuterade verken 
särskilt behöver beskrivas.7  

Ögonblicket – definition och avgränsning 
Kyrkofadern Augustinus ögonblick av insikt åberopas ofta som 
prototyp för erfarenhetens framträdelse i den moderna och förmo-
derna litteraturen, det vill säga som framträdelsemönster för en 
upplevelse eller insikt som leder till en i någon mening avgörande 
erfarenhet.8 Den position som förlänas Augustinus ögonblick moti-

                                                      
1 Laitinen, s. 42. 
2 Dorrit Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Conscious-
ness in Fiction (Princeton: Princeton University Press, 1978). 
3 Seymour Chatman, Story and discourse. Narrative Structure in Fiction and Film 
(Ithaca & London: Cornell University Press, 1978). 
4 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago: University of Chicago press, 
1961). 
5 Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited (1983), övers. Jane E. Lewin 
(Ithaca, New York: Cornell University Press, 1990). 
6 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Teory of Narrative (1982), rev. 
uppl. (Toronto: Toronto University Press, 1997). 
7 Gérard Genette, Narrative Discourse. An Essay in Method (1972), övers. Jane E. 
Lewin (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980). 
8 Se M. H. Abrams, Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Ro-
mantic Literature (New York, 1971), s. 385. Mönstret framträder kanske tydligast 
i Augustinus Bekännelser VII.xvii: ”Och i ett ögonblick av bävande klarsyn nådde 
det [mitt förnuft] fram till det som är.” Augustinus Bekännelser, övers. Bengt 
Ellenberger (Skellefteå, 1990), s. 165. För en utförligare redovisning av Augusti-
nus ögonblick och tidsbegrepp se Anders Cullhed, ”Ur ögonblickets historia. Från 
Augustinus till barocken”, i förf:s Diktens tidrymd. Studier i Francisco de Queve-
do och hans tid (Stockholm, 1995), s. 59-93. Se även Herman Hausheer, ”St 
Augustine’s conception of time”, Aspects of time, red. C. A. Patrides (Manchester 
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veras av att hans redogörelse kan uppfattas som den kanske första 
moderna skildringen av en erfarenhet i tillblivelse, såsom ”a cir-
cumstantial narrative of the private events of the individual mind”.1 

Utöver formen för framträdelsen av Augustinus momentana erfa-
renhet märks en rad andra element i samband med denna erfaren-
het. Särskilt kan nämnas uppmärksamheten på, och giltigheten i, 
den subjektiva erfarenheten, medvetandets arbete liksom själva 
reflektionen över medvetandet och dess processer, det vill säga 
intresset för det gåtfulla inre och för minnet. Därtill kommer själva 
det inre spårandet och önskan om ett skådande av ett gåtfullt något, 
samt den intensiva känslan inför detta något. Slutligen hör till des-
sa element även reflekterandet kring tiden och problematiseringen 
av det kronologiska samt den särskilda uppmärksamheten på ögon-
blicket som tid för erfarenhetens eller insiktens framträdande.  
 
Ögonblicket i Dagermans berättelser äger affinitet med ögonblick-
ets estetik och praktik i den litterära traditionen.2 Att närmare be-
stämma denna affinitet är emellertid en mer omfattande uppgift 
som ligger utanför ramen för detta arbete. Jag vill istället fästa 
uppmärksamheten på vad som utmärker ögonblicket i Dagermans 
textvärld och vad som skänker texterna dess särprägel.  

Ulrich Baer har frilagt det viktiga skifte som i den tidiga moder-
nismen innebär en förskjutning från intresset för reflekterandet 
över erfarenheten till ett accentuerande av ”the suddenly opened 
gap between experiences under modern conditions and their un-
derstanding”.3 Baer framhåller Baudelaires poesi som exempel på 
ett litterärt skapande vilket inte väjer för en modern erfarenhet av 
”depersonalization, jarring breaks, dissonance, absence of beauty 
or redemptive features” utan som finner ett språk som förmår mäta 
den existentiella dissonansens djup och framgångsrikt skriver in 
denna erfarenhet i det litterära verket.4 I flera fall kan Dagermans 
texter sägas utgöra framstående exempel på detta inom den moder-

                                                                                                             
& Toronto: Manchester University Press & University of Toronto Press, 1976), s. 
30-37. 
1 Abrams, s. 83. 
2 För en närmare belysning av ögonblicket i den moderna romanen se Morris 
Beja, Epiphany in the Modern Novel (London, 1971) samt Ashton Nichols, The 
Poetics of Epiphany. Nineteenth-Century Origins of the Modern Literary Moment 
(Tuscaloosa & London: The University of Alabama Press, 1987). I fråga om 
ögonblicket i romantikens litteratur se Abrams, s. 385- 390. 
3 Ulrich Baer, ”Modernism and Tramua”, Modernism, I, red. Astradur Eysteinsson 
and Vivian Liska (Amsterdam, Philadelphia, 2007), s. 310. 
4 Baer, s. 310. 
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na prosans område, såväl på svensk som på internationell språk-
grund. I de texter som här skall diskuteras skildras genomgående 
en sårbarhet inför existensens dissonanser. Tillsammans med den 
sensibilitet för det transcendenta och den religiösa problematik som 
ofta låter sig anas, och som jag menar underligger framställningen 
av människans existentiella belägenhet i texterna, bildar kombina-
tionen en säregen dynamik i Dagermans diktning.  
 
Av intresse för undersökningen av ögonblicket är dess meningsbä-
rande egenskaper, det vill säga dels det som framträder i ögon-
blicket och dels ögonblicket i egenskap av mönster eller bild. I 
första hand är intresset riktat mot den erfarenhet människan får i 
ögonblicket. Med denna utgångspunkt talar jag generellt om ’erfa-
renhetsögonblick’ och i de fall erfarenheten framträder hos männi-
skan i form av en förklaring eller insikt talar jag om ett ’förklar-
ingsögonblick’ eller ett ’insiktsögonblick’, vid några tillfällen i 
kombination, och uppmärksammar ett eventuellt förekommande 
religiöst innehåll i den explanativa analyskontexten.1 Med ’förklar-
ing’ syftar jag således inte specifikt på termens kristna innebörd, 
utan använder ’förklaring’ om de ögonblick då något helt eller 
delvis blir klargjort för människan. Jag talar om ’insiktsögonblick’ 
i de fall då subjektet i ögonblicket tycks nå fram till någon form av 
sanning, kunskap, medvetenhet eller liknande, men där det inte 
nödvändigtvis framgår exakt vad denna sanning, kunskap, medve-
tenhet, eller liknande, rymmer. Betoningen ligger alltså i det senare 
fallet på skildringen av människans upplevelse av insikt i något.  

 
Erfarenhetsögonblicket kan också rymma en upplevelse utan att 
människan samtidigt erfar vad jag ovan talat om som en förklaring 
eller insikt. Även i dessa fall behandlar jag arten av den gjorda 
erfarenheten i analyskontexten. Gemensamt för samtliga av de 
ovan nämnda varianterna är emellertid erfarenhetsögonblickets 
grundform – det omges av ett före och ett efter och utgör därmed 
en skiljelinje, tröskel eller gräns.2 Också i denna egenskap, det vill 

                                                      
1 Begreppet ”förklaringsögonblick” begagnas även av Carin Röjdalen i hennes 
studie av Lars Ahlins novellistik. Hon använder det som övergripande term för 
erfarenhetsögonblick i Ahlins texter då ”de kristna-teologiska sammanhangen inte 
tydligt framgår”. Carin Röjdalen, ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 
1940-talsnovellistik, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Göteborgs universitet, 31 (diss., Göteborg, 1997), s. 81. 
2 Ögonblickets formella egenskap som brottpunkt och krismoment, det vill säga 
som en avgörande tidpunkt vilken markerar en klyvnad eller delning och därmed 
en gräns, framskymtar redan i de antika grekernas motsvarighet kairos, ”καιρός”. 
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säga som mönster eller bild, är ögonblicket av central betydelse i 
Dagermans texter. 

Ögonblicket i funktion som rent tidsuttryck i den dagermanska 
texten fokuseras emellertid inte, liksom ej heller ögonblicket som 
uttryck för det oförmodade och överraskande då det plötsliga hos 
ögonblicket framträder.1 Jag syftar här på det ögonblick som inte 
fylls ut av ett innehåll utan verkar i berättelsen blott genom sitt 
oförmodade framträdande. Hos Dagerman är det oförmodade och 
överraskande oftare uttryckt enbart via det plötsligas terminologi. 
Ordet ’plötsligt’ märks således företrädesvis i berättelserna som 
benämning för det momentana eller ögonblickliga i syfte att betona 
skeendets hastiga, oförmodade och överraskande karaktär. I fråga 
om det plötsliga är inte ögonblickets ovan nämnda kapacitet att 
rymma en förklaring, insikt eller annan för människan central erfa-
renhet det vägande hos Dagerman, utan istället själva det oförmo-
dade sätt på vilket något framträder. Den i berättelsen explicita 
formuleringen av att ögonblicket ”plötsligt” framträder, markerar i 
dessa fall, tillsammans med det frekventa plötsliga, själva framträ-
delsens modus i Dagermans berättelser i syfte att förmedla en käns-
la av fruktan, skräck eller ångest. Det plötsliga kan alltså förstås 
som skräckens temporalitet, en egenskap hos det plötsliga som 
redan Edmund Burke uppmärksammat.2   

Det plötsliga kunde sägas aktualisera gränsen mellan det kända 
och det främmande, och detta även som en erfarenhet av det ’helt 
andra’ eller transcendenta. Martin Heidegger uppmärksammar i sin 
diskussion om fruktan som fenomen att det hotfullas plötsliga in-
brytande leder till att upplevelsen av fruktan övergår i förskräckel-
se. Han framhåller vidare att om det hotande ”har karaktär av något 
fasaväckande som dessutom påträffas på förskräckelsens vis, d v s 

                                                                                                             
Se till exempel Hjalmar Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Bd I 
(Heidelberg, 1960), s. 755, 810 f., samt Pierre Chantraine, Dictionnaire 
Étymologique de la Langue Grecque, Bd II (Paris, 1970), s. 480. Det bör under-
strykas att καίρός äger en komplicerad etymologi, ordet har en skiftande innebörd 
och det förekommer i olika sammanhang. Se även Aris Fioretos, Det kritiska 
ögonblicket (diss., Stockholm, 1991). 
1 Om det plötsliga hos ögonblicket i den moderna litteraturen se Karl Heinz Boh-
rer som med utgångspunkt i den romantiska essän fäst uppmärksamheten på det 
plötsliga och ögonblickets betydelse för det estetiska medvetandet. Karl Heinz 
Bohrer, Plötzlichkeit: zum Augenblick des ästhetischen Scheins (1981) (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1998), s. 20. 
2 Se Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the 
Sublime and Beautiful (1757), The Writings and Speeches of Edmund Burke, Bd I, 
red. T. O. McLoughlin & James T. Boulton (Oxford, New York etc: Oxford Uni-
versity Press, 1997), s. 251. 
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plötsligt, övergår fasan i skräck”. 1 Upplevelsen av förskräckelse, 
menar Heidegger, är fruktan för det hotfulla som ”något bekant och 
förtroget”, medan i upplevelsen av det hotfulla som fasa äger det 
hotfulla karaktär av ”något helt och hållet icke-förtroget”.2   

Jag avser emellertid i första hand att uppmärksamma plötslighe-
ten som ett uttryck i Dagermans texter vilket accentuerar framställ-
ningen av det absurda och det groteska i Wolfgang Kaysers me-
ning, det vill säga där expressionistiska och existentialistiska inslag 
och det skrämmande och främmande hos världen betonas.3  

Ögonblick och epifani 
Här skall också en åtskillnad göras mellan ögonblick och epifani. 
Emellanåt har epifanibegreppet begagnats som term för ögonblick-
et i litteraturen, något som förefaller mig problematiskt på grund av 
epifanibegreppets bestämda teologiska referentialitet. ’Epifani’ 
syftar på den kristna högtiden epifani’a förlagd till den 6 januari 
(trettondagen) till minne av Guds uppenbarelse i Kristus. Det avser 
därför i strikt mening en särskild sorts ögonblick – det moment 
som rymmer Guds plötsliga uppenbarelse inför människan, i sym-
bolisk form eller genom Kristus. Epifanibegreppets bestämda teo-
logiska konnotation tillsammans med en ständigt möjlig implika-
tion av den kristna uppenbarelsen, gör att begreppet därför ter sig 
mindre lämpligt att använda som en generell term för det litterära 
erfarenhetsögonblicket. Aris Fioretos framhåller en liknande tanke 
när han menar att termen epifani ”måste användas med reservation 
för dess teologiska betydelse”.4 Användningen motiveras självfallet 
i undersökningar av verk där begreppet är produktivt eller där det 
används i den litterära texten. Välbekant är till exempel epifanin 
hos James Joyce från vilket det efter Harry Levins introduktion,5 
upptagits av senare författarskap. På svensk språkgrund märks det 
till exempel hos Lars Gyllensten,6 hos vilken, som Kjell Espmark 

                                                      
1 Martin Heidegger, Varat och tiden (1927), I, övers. Richard Matz, (Göteborg, 
1993), s. 185 f. 
2 Ibid., s. 186. 
3 Wolfgang Kayser, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung 
(1957) (Tübingen, 2004), s. 198 ff. 
4 Fioretos, Det kritiska ögonblicket, s. 218. 
5 Harry Levin, James Joyce. A critical introduction (1941) (New York, 1960). 
Som tidig källa kan i detta sammanhang även nämnas en essä av Irene Hendrys 
Chayes, ”Joyce’s Epiphanies” i Sewanee Review 1946:54, s. 446-467. 
6 Se Lars Gyllensten, Diarium spirituale. Roman om en röst (Stockholm, 1968). 
Epifanibegreppet ges en innebörd hos Gyllensten bland annat som ”den spänning 
eller uppladdning, den helighet som sänker sig ner i det dessförinnan triviala och 
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har uppmärksammat, epifanibegreppet hos Joyce får ”ett svar av 
sällsynt djup och komplikation” och dessutom i högre grad än hos 
föregångaren ”pekar [...] mot en ordning bortom människans”.1 Ett 
ytterligare exempel på relevant användning av epifanibegreppet i 
litteraturvetenskaplig praktik är Claes Ahlunds undersökning av 
hur en kristet förankrad epifaniteknik hos Lars Ahlin förefaller 
transformeras i Dagermans noveller ”Den hängdes träd” och ”De 
röda vagnarna”.2  

I sin studie av ögonblicket i den moderna romanen använder 
Morris Beja ’epifani’ som begrepp för huvudsakligen sekulära 
erfarenhetsögonblick. Beja framhåller att ”’epiphany’ is a theologi-
cal term” men menar samtidigt att ”it is not necessarily a religious 
concept”.3 Ett problem hos Beja är bruket av epifanibegreppet i 
samband med litterära verk i vilka ’epifani’ inte används som ut-
tryck för den gjorda erfarenheten, utan i stället ’moment’, det vill 
säga ’ögonblick’. För att undvika denna komplikation använder jag 
’ögonblick’ som term för människans momentana erfarenhet och 
upplevelse enligt tidigare definition, och preciserar därefter arten 
av hennes erfarenhet. Att ögonblicket används som begrepp i den-
na undersökning motiveras slutligen också av att ordet ögonblick, 
men inte epifani, framträder som term för människans momentana 
erfarenhet och upplevelse i de litterära verk av Stig Dagerman som 
här skall behandlas.4 

Det mystika, numinösa och det ’hindersamma’ 
En referenspunkt för läsningen i fråga om beskrivningen av den 
andliga erfarenheten hos Dagermans människa är Antoon Geels 
diskussion om den religiösa mystikens praktik och vad han talar 

                                                                                                             
som profilerar det, upplyser det, skänker åt det en appell och en hemlighet eller 
mening, som måste spåras”. Ibid., s. 170. 
1 Kjell Espmark, ”Gyllenstens uppenbarelser”, i Dialoger (Stockholm, 1985), s. 
114. 
2 Ahlund, ”Förklaringsögonblickets förvandlingar”. 
3 Beja, s. 14. 
4 Ordet ’ögonblick’ framträder också i flera andra av Dagermans texter samt i 
hans korrespondens. I ett brev till förläggaren Ragnar Svanström den 27 juli 1948 
talar Dagerman om ”ett fruktansvärt ögonblick av klarsyn” hos huvudpersonen 
Bengt i romanen Bränt barn. Stig Dagerman, Stig Dagerman. Brev, sammanställ-
da och kommenterade av Hans Sandberg (Stockholm, 2002), s. 179. 
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om som ”mystik erfarenhet”.1 Vad som i detta sammanhang är 
väsentligt att framhålla är den djupa känsla av enhet som Geels 
menar utgör ett av mystikens ”mest utpräglade särdrag”,2 och som 
på olika sätt låter sig utläsas i de texter som här skall diskuteras. 
Geels framhåller ”den mystika döden” som en inom mystiken sam-
lande metafor för ”tanken att jaget måste ’dö’ för att kunna ’sma-
ka’ Gud”.3 Det som avses är vägen till den upplevda enheten eller 
föreningen med den andliga längtans objekt. En sådan väg, gemen-
sam för de flesta former av mystik, är ’självets annihilering’. Reli-
gionsfilosofen Rudolf Otto framhåller i sin inflytelserika under-
sökning av den religiösa grundupplevelsen, Das Heilige (1917),4 
att ”sammansmältningen med det transcendenta” är något väsent-
ligt för all mystik, och att annihileringen av självet utgör något för 
de flesta former av mystik gemensamt:  

Ty i nästan alla former av mystik […] möta vi som ett av dess all-
männaste huvuddrag underkännandet av självet, som i tydlig likhet 
upprepar Abrahams självunderkännande, nämligen värderandet av 
självet och jaget som det ej fullkomligt verkliga, väsentliga eller 
till och med som det fullständigt intiga, och detta underkännande 
övergår till ett krav att praktiskt utföra det gent emot jaghetens 
falska inbillning och så förinta (annihilare) självet. Och det leder å 
andra sidan till värderingen av det transcendenta relationsobjektet 
som det genom rikedom av vara absolut överlägsna, mot vilket ja-
get självt förnimmer sig i sitt intet [...].5 

 

                                                      
1Antoon Geels, ”Mystikens psykologi”, i förf:s och Owe Wikströms, Den religiö-
sa människan. En introduktion till religionspsykologin (1999), rev. uppl. (Stock-
holm, 2006), s. 251.  
2 Ibid., s. 254. 
3 Ibid., s. 290.  
4 Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und 
sein Verhältnis zum Rationalen (1917) (Stuttgart, 1924). För en diskussion om, 
och närmare presentation av, Das Heilige, se även Melissa Raphael, Rudolf Otto 
and the Concept of Holiness (Oxford & New York: Oxford University Press, 
1997). 
5 Rudolf Otto, Det heliga. Jämte spridda uppsatser om det numinösa (1917), 
övers. Ernst Logren (Stockholm, 1924), s. 28. I original: ”Denn in fast allen For-
men der Mystik […] begegnen wir als einem ihrer allgemeinsten Hauptzüge der 
Abwertung des ’Selbst’, die in deutlicher Ähnlichkeit die Selbst-abwertung Abra-
hams wiederholt, nämlich die Wertung des Selbst und des Ich als des nicht voll-
kommen wirklichen, wesentlichen oder gar als des völlig nichtigen, und diese 
Abwertung wird dann zu der F o r d e r u n g, sie gegenüber dem angeblich fal-
schen Wahn der Selbstheit praktisch zu vollziehen und so das Selbst zu 
annihilare.” Otto, Das Heilige, s. 21. Jfr Geels som talar om ”ett upphävande eller 
utplånande av jagmedvetandet”. Geels, s. 293. 
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Uttrycket ’självets annihilering’ används i undersökningen av den 
dagermanska människans föreställningar om, eller upplevelser av, 
gränsupplösning och då hennes transcendenta längtan, sökande 
eller drift samtidigt framträder.  
 
Geels definition av den mystika erfarenheten fungerar illustrativt 
för min förståelse av mystik erfarenhet i avhandlingen, utan att jag 
avser göra anspråk på överensstämmelse i alla delar mellan denna 
definition och den erfarenhet som jag diskuterar: 

1. Mystik erfarenhet är erfarenhet i en religiös eller en profan 
kontext,  

2. som omedelbart eller vid ett senare tillfälle av den upplevande 
tolkas som ett möte med en högre eller en yttersta verklighet.  

3. Detta möte sker på omedelbar, enligt subjektet icke rationell 
väg  

4. och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att den-
na erfarenhet ligger på ett annat plan än det vanliga, alldagli-
ga.  

5. Denna erfarenhet medför vittgående konsekvenser i individens 
liv.1 

 
En återkommande referenspunkt för min uppmärksamhet på män-
niskans erfarenhet i Dagermans texter utgörs av Rudolf Ottos ovan 
nämnda arbete. Människans upplevelser i Dagermans texter kan 
ofta läsas som skildringar av en reaktion på erfarenheten av vad 
Otto talar om som det religiöst mysteriösa, det vill säga det ’helt 
andra’ eller ’numinösa’. ”Det religiöst mysteriösa”,2 menar Otto är 
något ”som genom sin art och sitt väsen är inkommensurabelt med 
mitt väsen”,3 och han beskriver även detta något med uttrycket det 
”helt andra”,4 och redogör för det såsom ”ett något som ej hör 
hemma i kretsen av vår verklighet utan i en absolut annan, som 

                                                      
1 Geels, s. 251. 
2 Otto, Det heliga, s. 34. I original, ”das r e l i g i ö s Mysteriöse”. Otto, Das Hei-
lige, s. 28. 
3 Otto, Det heliga, s. 36. I original, ”das durch Art und Wesen meinem Wesen 
inkommensurabel ist”. Otto, Das Heilige, s. 29. 
4 Otto, Det heliga, s. 34. I original, ”das ’Ganz andere’”. Otto, Das Heilige, s. 28. 
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samtidigt väcker ett okuvligt intresse i sinnet.”1 Otto talar huvud-
sakligen om detta något som ”det numinösa”.2 Den numinösa erfa-
renheten, vad Otto talar om som ”tillstånd av numinös själsstäm-
ning”,3 består av två samverkande poler, dels det fasaväckande, 
”tremendum”,4 dels det ”egendomligt tilldragande, snärjande, fa-
schinerande” [fascinans],5 vilka ingår ”i en sällsam kontrastharmo-
ni”.6 Otto beskriver känslan av tremendum som ”en förskräckelse 
full av inre fasa sådan intet skapat, inte ens det mest hotfulla och 
övermäktiga kan ingjuta”.7 Detta är en fasa inför det numinösa: 
”Inför det, som i osägbar hemlighet är över all skapelse.”8  

Det numinösa upplevs vidare som ”’majestas’”, det vill säga 
som en ”’absolut övermäktig höghet’”.9 I denna överväldigande 
närvaro märks hur en känsla av personlig intighet och underkastel-
se framtränger i subjektets självmedvetande, ”känslan av ringheten 
hos allt det som är skapelse gent emot det som når över all skapel-
se.”10 Otto benämner denna upplevelse hos subjektet ”kreaturlig-
hetskänsla, känslan hos en skapad varelse, som […] försvinner 
inför det, som är över all skapelse”.11 Denna känsla uppstår ur 
människans inre eller inför något som är närvarande utanför sub-
jektet i det fall 

den [känslan] riktar sig på ett objekt utom mig. Men detta är just 
det numinösa. Endast där numinet uppleves som presens […] eller 
där ett något av numinös karaktär kännes, eller där sinnet av sig 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 37. I original, ”ein Etwas, das nicht hineingehört in den Kreis 
unserer Wirklichkeit, sondern einer schlechtin anderen, die zugleich ein unbändi-
ges Interesse im Gemüte wirkt”. Otto, Das Heilige, s. 30. 
2 Otto, Det heliga, s. 13. I original, ”das Numinöse”. Otto, Das Heilige, s. 7.  
3 Otto, Det heliga, s. 13. I original, ”einer numinosen Gemüts-gestimmt-heit”. 
Otto, Das Heilige, s. 7. 
4 Otto, Det heliga, s. 19. I original, ”tremendum”. Otto, Das Heilige, s. 12. 
5 Otto, Det heliga, s. 45. I original, ”eigentümlich A n z i e h e n d e s, Bestricken-
des, Faszinierendes”. Otto, Das Heilige, s. 38. 
6 Otto, Det heliga, s. 45. I original, ”eine seltsame Kontrast-harmonie”. Otto, Das 
Heilige, s. 38.  
7 Otto, Det heliga, s. 20. I original: ”Das ist ein Schrecken voll innerem Grauen, 
wie es nichts Geschöpfliches, auch nicht das Bedrohlichste und Übermächtigste 
einflößen kann.” Otto, Das Heilige, s. 14.  
8 Otto, Det heliga, s. 19. I original: ”Vor dem, was im unsagbaren Geheimnis über 
aller Kreatur ist.” Otto, Das Heilige, s. 13. 
9 Otto, Det heliga, s. 26. I original, ”’schlechthinniger Übergewalt’”. Otto, Das 
Heilige, s. 20 
10 Otto, Det heliga, s. 29. I original, ”das heißt Gefühl der Geringheit alles dessen, 
was Kreatur ist, gegenüber der majestas dessen, das über aller Kreatur ist”. Otto, 
Das Heilige, s. 23. 
11 Otto, Det heliga, s. 16. I original, ”Kreaturgefühl, das Gefühl der Kreatur, die 
[...] vergeht gegenüber dem, was über aller Kreatur ist”. Otto, Das Heilige, s. 10. 
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självt vänder sig därtill, […] kan kreaturlighetskänslan uppstå i 
sinnet [...].1  

 
Den numinösa upplevelsen består således av ”mysterium tremen-
dum”,2 men också, som ovan nämnts, av det tilldragande, det vill 
säga av ”fascinans”: 

Så skrämmande och fruktansvärt det dämoniskt-gudomliga kan te 
sig för sinnet, lika lockande och tjusande är det samtidigt. Och den 
skapade varelse, som bävar inför det […] har alltid samtidigt im-
pulsen att vända sig till det, ja på något sätt tillägna sig det.3  

 
Dessa två kontrasterande men samverkande poler, tremendum och 
fascinans, menar Otto utgör den dubbla karaktären i människans 
upplevelse av mysterium, det vill säga av det mysteriösa eller nu-
minösa. När jag talar om upplevelser av numinös natur hos Da-
germans människa är det således fråga om upplevelsemönster som 
erinrar om Rudolf Ottos här anförda beskrivningar av den religiösa 
grunderfarenheten.  

Också då det sublima kommenteras i verken refererar jag till 
Otto. Inom den estetiska och litterära traditionen i följden av Bur-
kes undersökning av det sublima märks ofta skräcken och det 
smärtsamma snarare än det sköna (i motsats till traditionen efter 
den antika skriften Peri Hypsous) som den sublima upplevelsens 
källa.4 Men den fysiologiskt och empiriskt inriktade Burke ägnar 
inte i första hand någon uppmärksamhet åt människans sublima 
upplevelse i religiös mening. Per Dahl framhåller att den sublima 
upplevelsen enligt Burke inte har ”någonting mystiskt och outsäg-
ligt som grund”.5 Hos Rudolf Otto är emellertid människans erfa-
renhet av det religiöst mysteriösa, det vill säga det gudomliga ’helt 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 17. I original, ”auf ein Objekt außer mir geht. Das aber ist 
eben das Numinose. Nur wo das numen als praesens erlebt wird [...] oder wo ein 
Etwas numinosen Charakters gefühlt wird, oder wo das Gemüt von sich aus ihm 
zuwendet [...] kann [...] das Kreatur-gefühl im Gemüt entstehen […].” Otto, Das 
Heilige, s. 10 f. 
2 Otto, Det heliga, s. 18. I original, ”mysterium tremendum”. Otto, Das Heilige, s. 
12. 
3 Otto, Det heliga, s. 45. I original: ”So grauenvoll-furchtbar das Dämonisch-
Göttliche dem Gemüte erscheinen kann, so lockend-reizvoll ist es gleichzeitig. 
Und die Kreatur, die vor ihm erzittert [...] hat immer zugleich den Antrieb, sich zu 
ihm hinzuwenden, ja es irgendwie sich anzueignen.” Otto, Das Heilige, s. 38. 
4 Longinos, Om litterär storhet [Peri hypsous], övers. Jan Stolpe (Göteborg, 
1997). 
5 Per Dahl, ”Det sublimas estetiker”, i förf:s och Carl Johan Ljungbergs Förnuft 
och inlevelse. Burke mellan upplysning och romantik, (Stockholm, 1990), s. 16. 



 

31 
 

andra’ eller numinösa det helt centrala. Det är också denna slags 
erfarenhet som här uppmärksammas i Dagermans texter, i vilka 
läsningen vid några tillfällen dessutom möter sammanställningen 
av det sublima och skräckfyllda, som Otto beskriver det, i samband 
med upplevelsen av det oändliga och Intet. 
 
Skildringen av människans och berättelsens grundläggande pro-
blem i de texter som här skall behandlas – det vill säga människans 
längtan till och åtskillnad från det transcendenta – sker bland annat 
genom vad jag kommer att tala om som det ’hindersamma’. Ut-
trycket fungerar som en samlande term för en rad element i texten 
vilka genom upprepad och varierad analogi dirigerar läsningen till 
en uppfattning av textens matris. Som exempel kan nämnas olika 
framställningar av misslyckanden och uteblivanden, bland vilka det 
uteblivna mötet utgör en särskilt central figur, samt en rad andra 
uttryck för gräns, begränsning och åtskillnad som läsningen möter. 
Jag kommer att uppmärksamma några av de mest centrala varian-
terna som figurationer av det hindersamma. 

 
I de undersökta texterna visar sig det hindersamma sammanfalla 
med vad som i religiös mening avses med ’hinder’, det vill säga 
allt det som hindrar människan att nå enhet med det gudomliga. 
Den medeltida mystikern Mäster Eckehart omtalar härvidlag tre 
former av hinder, ”kroppslighet”, ”mångfald” och ”tiden”.1 Samtli-
ga av dessa hinder utgör absoluta motsatser till det transcendentas 
enhet och utomtidslighet och binder människan i varat. Det är till 
detta ’hinder’ i religiös mening som läsningens uppmärksamhet 
dirigeras av det hindersamma och dess figurationer i texterna. 

Två kronotopiska mönster 
I de texter av Dagerman som här skall undersökas kan människans 
erfarenhet i ögonblicket också uppmärksammas i det kronotopiska 
mönstrets form. Ögonblicket i egenskap av tidpunkt tillsammans 
med tröskeln i egenskap av plats bildar en temporal och rumslig 
skärningspunkt som med Michail Bachtin kan förstås som en 
”tröskelns kronotop”.2 Bachtin talar också om en ”mötets krono-

                                                      
1 Mäster Eckehart, Predikningar 1, i urval och översättning av Bertil Brisman 
(1961) (Malmö, 1984), XI, s. 74. 
2 Michail Bachtin, ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk-
poetik” (1937-38, 1973, publ. 1975), i Det dialogiska ordet, övers. Johan Öberg 
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top”.1 Liksom tröskeln utgör också mötet en kronotopisk bild och 
Bachtin menar att mötets- och tröskelns kronotop kan kombineras.2 
Tröskelns kronotop märks dock särskilt i samband med ”vänd-
punktens moment i livet, med krisen”.3 Tröskeln blir en bild för 
krisens ögonblick, den ”får betydelsen av en punkt, där krisen, den 
radikala förändringen, ödets oväntade växling äger rum, där beslut 
fattas och förbjudna gränser överskrids, där man förnyas eller går 
under.”4 Bachtin framhåller vidare de ”’akter’ som utspelar sig på 
tröskeln”, eller nära tröskeln, i bokstavlig mening, samt de akter 
som utspelar sig ”med en levande förnimmelse av tröskeln”,5 alltså 
en upplevelse av kris – detta att ”människan känner sig som om 
hon stod på tröskeln”.6 Det är främst dessa senare nämnda upple-
velser av kris eller avgöranden hos människan som jag uppmärk-
sammar i hennes erfarenhetsögonblick, och tröskeln förstås i denna 
läsning främst som en metafor för det avgörande hos det för män-
niskan och berättelsen centrala erfarenhetsögonblicket.  

Uppmärksamheten på det kronotopiska mönstret för det centrala 
erfarenhetsögonblicket i Dagermans texter motiveras av den kon-
kretisering för seendet som kronotopen medför som förtätning och 
bild,7 särskilt i samband med det uteblivna mötet som en variation 
av det jag talar om som det hindersamma. Uppmärksamheten på 
tröskelns och mötets kronotop motiveras alltså i denna undersök-
ning av dess åskådliggörande funktion på centrala delar av struktu-
ren såväl i det enskilda verket som för de här undersökta verken 
sammantaget. Att beakta tröskelns och mötets kronotoper utgör 
emellertid endast ett av flera här redovisade sätt att närma sig och 
frilägga den dagermanska människans och berättelsens problem. 
Läsningens aktualisering av dessa kronotopiska mönster har därför 
begränsats till avhandlingens första kapitel som behandlar Dager-
mans debutroman Ormen – den text i vilken tröskeln och mötet 
som kronotopiska mönster också tidigast låter sig identifieras i de 
undersökta verken. 

                                                                                                             
(Gråbo, 1988), s. 157. En närmare redogörelse för Bachtins kronotopbegrepp 
återfinns i Gary Saul Morson och Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a 
Prosaics (Stanford: Stanford University Press, 1990). 
1 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 24.  
2 Ibid., s. 157.  
3 Ibid. 
4 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik (1963), övers. Lars Fyhr och Johan Öberg 
(Gråbo, 1991), s. 182. 
5 Ibid., s. 183. 
6 Ibid., s. 184. 
7 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 158 f.  
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Texterna, läsningens väg och materialets ordning 
De texter av Stig Dagerman som undersöks i avhandlingen är ro-
manerna Ormen (1945), De dömdas ö (1946), Bränt barn (1948), 
Bröllopsbesvär (1949) samt novellerna ”Den hängdes träd” (1945) 
och ”De röda vagnarna” (1946). Därmed behandlas Dagermans 
samtliga romaner, men endast två av de sammanlagt 24 noveller 
som tidigare publicerats och som sammanställts i Samlade skrifter. 
Urvalet motiveras av att samtliga av dessa texter aktualiserar vad 
som här uppfattas som en för texterna gemensam, men ofta outsagd 
eller indirekt formulerad, religiös problematik vilken låter sig anas 
på textens mimetiska nivå.  

Utöver nämnda verk kommer emellertid ytterligare några prosa-
verk samt texter ur Dagermans lyriska och dramatiska produktion 
att beröras. Den för undersökningen viktigaste texten bland dessa 
är prosafragmentet Tusen år hos Gud (1954). De övriga är novellen 
”Den dödsdömde” (1946), dikten ”Den utstötte” (odaterad),1 dik-
terna ”Hemlighet” (1942), ”Inomhus” (1950), ”Birgitta svit” 
(1950) och ”Nu slår en blomma ut...” (1952) samt dramat Den 
yttersta dagen (1952).  

De nämnda huvudtexterna undersöks i kronologisk ordning ge-
nom vilken jag vill jag framhålla den konsekventa förekomsten av 
ögonblicket och dess genomgående funktion som strukturerings-
princip i de undersökta texterna. Dessutom vill jag genom denna 
ordning visa hur framställningen av den för texterna gemensamma 
problematiken som här fokuseras, ständigt återkommer och varie-
ras från och med debutromanen.  
 
Avhandlingen är indelad i fem kapitel samt ett kortare avslutande 
avsnitt. Romanerna behandlas i var sitt separat kapitel medan un-
dersökningarna av de två novellerna har samlats i ett gemensamt. 
Liksom romanerna behandlas novellerna för sig, men kompareras 
på några punkter. Ett för novellerna gemensamt kapitel främjar 
därför undersökningens överskådlighet, men gagnar också avhand-
lingens samlade disposition – läsningen av ”Den hängdes träd” och 
”De röda vagnarna” omfattar sammantaget närmare tjugo sidor, 
medan kapitlet om Bröllopsbesvär uppgår till drygt sjuttio. Skälet 
till variationen i analysernas omfattning är dels texternas stora 
skillnad i sidantal, och dels det utrymme som läsningen tar i an-
språk. Bröllopsbesvär är den text som har fordrat det proportioner-

                                                      
1 Dikten har mig veterligen inte tidigare publicerats eller omnämnts och saknar 
datering, den återges därför i dess helhet och kommenteras i appendix. 
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ligt största utrymmet, vilket är en följd av romanens kompositions-
princip och synnerligen sammansatta framställning. Bröllopsbesvär 
har också rönt en uppmärksamhet av tidigare forskning som det 
emellanåt har funnits skäl att problematisera och vid några tillfäl-
len ingående kommentera. 

Medan tidigare forskning i flera fall har läst Dagermans verk i 
ljuset av hans biografi, grundar sig denna läsning i första hand på 
texterna själva. Dagermans texter utgör således läsningens exklusi-
va grund och källa. Detta motiveras av undersökningens läsart och 
dess utgångspunkter – mening och signifikans utvinns i ett dialek-
tiskt förhållande mellan text och läsning och varje påstående om 
texten måste därför ha sin grund i det undersökta materialet. Då jag 
vid ett par tillfällen låter biografiska fakta belysa framställningen 
står dessa fakta i ett underordnat förhållande till de iakttagelser 
som redan förankrats i texten.  

 
Åberopat referensmaterial på andra språk än svenska återges hu-
vudsakligen, och med undantag för engelskspråkig text, i översätt-
ning till svenska och originaltexten placeras i notapparaten. I första 
hand begagnas en befintlig och godtagbar översättning, men om 
sådan saknas är översättningen min egen. 
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Ögonblicket, människan och det 
transcendenta 
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Ormen 

Stig Dagermans debutroman Ormen påbörjades troligen 1944, 
färdigställdes 1945 och fanns tillgänglig på bokmarknaden den 
sista veckan i november samma år.1 Med romanen fick Dagerman 
omedelbart en central position i den samtida svenska prosan. Till 
detta bidrog de estetiska kvaliteterna i Ormen och inte minst roma-
nens skildring av människans ångest och existentiellt utsatta belä-
genhet. Romanen anknyter också till den samtida litterära diskus-
sion vilken Dagerman själv bidragit till att initiera som kritiker och 
debattör. Denna diskussion fördes bland annat i tidskriften 40-tal.2  

Ormen lovordades av flera tongivande recensenter.3 Erik Lin-
degrens anmälan kan framhållas som ett representativt exempel på 
mottagandet: ”Stig Dagermans debutroman klargör med all önsk-
värd tydlighet att en ny, rikt utrustad och målmedveten ung diktare 
har framträtt på den litterära arenan […].”4 Flera recensenter och 
senare uttolkare finner emellertid problem med romanens komposi-
tion.5 Ormen består av två delar,6 och Lindegren menar att det fram-
förallt är romanens första hälft som övertygar läsaren snarare än 
den andra delen med dess framställning av romanens teser.7 I en 
återblickande recension ett år senare framhåller Lindegren vidare 
att romanen visserligen är ”både imponerade och förbryllade”, men 
menar att den har ”underordnats ett socialt syfte” och ”inte smälts 

                                                      
1 Uppgiften är hämtad från Hans Sandbergs kommentar till romanen i SS 1, s. 239 
ff. 
2 En närmare redogörelse för denna diskussion ges i Lotass, Friheten meddelad, s. 
15-35. 
3 Se Sandberg i SS 1, s. 239-246. 
4 Erik Lindegren, ”Ovanlig debut”, BLM 1946:1, s. 66. 
5 Se till exempel Ingemar Wizelius, ”Två svenska romaner”, DN 19.12.1945, s. 9, 
Kaj Björk, ”Studie i fruktan”, MT 11.1.1946, s. 4, och Erik Hjalmar Linder, Ny 
illustrerad svensk litteraturhistoria. Fem decennier av nittonhundratalet, 4. omar-
betade uppl. av Fyra decennier av nittonhundratalet, Bd II (Stockholm, 1966), s. 
951. 
6 Dessa delar är ”Irène” och ”Vi kan inte sova” vilken i sin tur är uppdelad i fem 
kapitel. 
7 Lindegren, ”Ovanlig debut”, s. 65. 
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ihop till en konstnärlig enhet”.1  De förment disparata delarna gri-
per emellertid in i varandra och skildrar på olika sätt en för roma-
nen som helhet grundläggande problematik. Väsentlig för denna 
skildring är det samband som etableras mellan romanens två delar 
genom ögonblicket som centralt strukturerande element i berättel-
sen, och som jag skall återkomma till. Hos Michail Bachtin utgör 
tröskeln, som redan nämnts, en kronotopisk bild för krisens ögon-
blick. Tröskeln ”får betydelsen av en punkt, där krisen, den radika-
la förändringen, ödets oväntade växling äger rum, där beslut fattas 
och förbjudna gränser överskrids, där man förnyas eller går un-
der”.2 Liksom tröskeln utgör också mötet en kronotopisk bild och 
Bachtin nämner hur mötets och tröskelns kronotoper kan ingå i en 
kombination.3 Denna kombination är framträdande i romanen Or-
men. Tröskelns kronotop framstår emellertid som det mest bety-
dande av dessa mönster i de texter som här behandlas, vilka kan 
sägas vara organiserade kring ögonblicket som tidpunkt för den 
avgörande erfarenheten eller, i vidare mening, händelsen.  

Romanens genomgripande komposition kan emellertid observe-
ras redan i berättelsen som skildring av några ungdomars upplevel-
ser en sommar under den svenska beredskapstiden, även om de två 
avsnitten inte skildrar samma personer. Vidare äger delarna en 
uppenbar stilistisk kongruens ifråga om berättelsens miljö- och 
personframställning. Delarna binds således samman genom deras 
gemensamma motiv och stil samt tematiskt. Kerstin Laitinen fram-
håller i en analys av romanens första del ”Irène” att dess kvinnliga 
huvudperson med samma namn ”lever den ångest Scriver talar om” 
i romanens sista kapitel.4 Romanens första del och dess sista kapi-
tel skapar således, menar Laitinen, ett inre samband i Ormen som 
helhet.5 Också Kai Henmark uppmärksammar ormen som struktu-
rerande element när han menar att den är ”den symbol som binder 
ihop de båda delarna av debutromanen”.6 Uppmärksammas kan att 
ormen som beväringen Bill fångar i romanens första del ”Irène”, 
återfinns i berättelsens andra del ”Vi kan inte sova”. I dess fysiska 
form kommer ormen från romanens första del via Bills ränsel, som 
förväxlas under en manöver, in i romanens andra del där den förva-
ras i ett skåp på det logement där den slutligen hittas död i Kalle 

                                                      
1 Erik Lindegren, ”Stig Dagerman”, Den unga parnassen (1947), s. 58. 
2 Bachtin, Dostojevskijs poetik, s. 182. 
3 Bachtin, Det dialogiska ordet, s. 157.  
4 Laitinen, s. 65. 
5 Ibid. 
6 Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, s. 230. 
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Gladers sko (SS 1, s. 222). Denna orm fungerar dessutom som ett 
reellt fysiskt hot i romanens båda delar, men utgör framförallt en 
genomgående symbol för den ångest som i romanen som helhet 
utgör ett genomgående tema.  

Ångestproblemet 
I romanens sista kapitel, ”Flykten som inte blev av”, formuleras 
ångestens grundläggande karaktär explicit när beväringen och dik-
taren Scriver talar om människans lika grundläggande som ofrån-
komliga ångest. Han menar att 

fruktan är en sjuka som ständit finns latent hos en, den söker sej 
fram längs medvetandets finaste trådar å sticker dom tills dom 
glödgas och bränns. Då förstår man ju också att de inte finns nån-
ting att välja på: De man inbillade sej var frihet från fruktan visade 
sej ju endast vara mer eller mindre krampartade försök att utesluta 
den ur tillvaron. (s. 227 f.) 

 
De flesta av romanens recensenter uppfattar den framträdande 
skildringen av ångesten i Ormen som en framställning av en för 
människan generellt giltig grundproblematik. Ett undantag utgör 
Erik Lindegren som istället betonar romanens politiska och sociala 
aspekter. Lindegren tar emellertid stöd i Dagermans personliga 
ståndpunkter och omständigheter snarare än i Ormen som litterär 
text. Romanen framstår därför hos Lindegren främst som ett ut-
tryck för Dagermans politiska idéer medan textens universella och 
ontologiska perspektiv reduceras.1  

Karl Vennberg kan sägas vara representativ för den mer utbred-
da uppfattningen om romanen som en skildring av en existentiell 
problematik. Vennberg identifierar ångesten som romanens centra-
la problem och förefaller mena att ångesten dessutom genererar 
berättelsen:  

Hur färgrika och spännande de olika tilldragelserna än ter sig, är de 
främst illustrationer till en tes, försök att i en serie symboler finna 
uttryck för den ångest […] som för Dagerman ter sig som tillva-
rons grundmotiv, det osynliga bottenmönstret under alla de förvil-
lande ytmönstren.2  

 

                                                      
1 Se Lindegren, ”Stig Dagerman”, s. 57-61. 
2 Karl Vennberg, ”Vara sin ångest trogen”, Vi 1945:51-52, s. 12. 



 

39 
 

Även senare interpreter identifierar ångesten som människans 
grundproblematik i romanen. Bland dessa märks Kerstin Laitinen 
som identifierar den ångest som Scriver talar om som en ”’urång-
est’” hos människan,1 och uppmärksammar den ”övertygelse” i 
romanen om ångestens ”ofrånkomlighet och universalitet”,2 som 
hon menar fram till och med kapitlet ”Ormen” framställs genom 
”skiftande gestaltningar av ångesten som ett grundelement i tillva-
ron”.3  

 
Den tidigare fokuseringen på romanen som en skildring av ånges-
ten kan emellertid nyanseras. Jag menar att romanens behandling 
av ångesten närmare kan preciseras om man uppmärksammar ång-
estens samband dels med människans upplevelse av ensamhet och 
isolering i berättelsen, och dels med berättelsens framställning av 
världen som hindersam och absurd. Ångesten, ensamheten och vad 
jag talar om som det hindersamma bildar ett samband vars djupare 
mönster inte har fokuserats tidigare.  

Périlleux har visserligen i sina undersökningar av existentialis-
tisk tematik och eventuella influenser från den franska existentia-
lismen i Dagermans författarskap, försökt bestämma ångestens 
bevekelsegrunder i Ormen. Han identifierar en rad med ångesten 
sammanbundna teman och delar in dessa i tre grupper. Den första 
gruppen omfattar ångestens yttre och omedelbara upphov, ”det 
fysiska hotet, den moderna statens påtvingade begränsningar på 
människan” samt ”den andres blick”.4 Den andra gruppen avser 
med ångesten sammanhörande känslor vilka Périlleux identifierar 
som ”vanmakten, skulden, ensamheten”.5 Dessa känslor, menar 
han, färgar in ångestens varianter och utgör vad han kallar ”satellit-
teman”.6 Den tredje gruppen teman återger grundläggande reaktio-
ner inför ångesten, och dessa, menar Périlleux, framträder succes-
sivt i Dagermans verk – ”revolten (De dömdas ö), flykten (Bränt 
barn)” och ”resignationen”, vilken på samma gång innebär ett 

                                                      
1 Laitinen, s. 40. 
2 Ibid., s. 36. 
3 Ibid., s. 66. 
4 I original: ”Le premier [groupe] concerne les origines extérieures et immédiates 
de l’angoisse: la menace physique, les contraintes imposées par l’Etat moderne, le 
regard d’autrui.” Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 41. 
5 I original: ”Le deuxième groupe a trait aux sentiments concomitants de 
l’angoisse: l’impuisance, la culpabilité, la solitude.” Ibid. 
6 I original: ”Ces centiments colorent les variantes de l’angoisse. Ils en constituent 
les thèmes satellites.” Ibid.  
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”överskridande (Bröllopsbesvär)”.1 Även om Périlleux i samband 
med den första gruppen av teman nämner exempel på människans 
begränsande omständigheter, varken uppmärksammar eller friläg-
ger han den för människans upplevelser gemensamma nämnare i 
Ormen som utgörs av det hindersamma och den djupare innebörd 
som detta representerar. Den andra av Périlleux temagrupper rym-
mer känslor som han menar följer av ångesten, det vill säga känslor 
av vanmakt, skuld och ensamhet. Dessa förstår han som ”satellit-
teman”, teman som kretsar kring en gravitationspunkt vars kärna är 
ångesten. Jag finner dock Périlleux uppfattning vara problematisk 
på denna punkt eftersom har därmed gör ångesten till det centrala i 
berättelsen.  

Jag menar tvärtom att den ångest, fruktan eller skräck som 
skildras i Ormen kan förstås som ett uttryck i romanen för männi-
skans reaktion på sin belägenhet i varat, på hennes predikament 
som isolerad i en absurd värld. Således finner jag skäl att invända 
mot den systematisering och tolkning av romanens teman som 
Périlleux genomför, även om han observerar en ökad självständig-
het och tematisk dominans i romanerna efter Ormen ifråga om de 
”satellitteman” han identifierar. Människans ensamhet och van-
makt inför världen framstår snarast som något särskilt angeläget, 
konstant och produktivt i Dagermans diktning redan från och med 
romanen Ormen. Kai Henmark har tidigt uppmärksammat hur 
bland annat ”vanmakten liksom ensamheten [...] och den totala 
hopplösheten i människans situation” framträder i debutromanen 
och sedan ”återkommer i verk efter verk”.2 Périlleux berör likväl 
något centralt när han menar att ”’världen’” i samtliga Dagermans 
romaner utgör ett hinder för mänsklig strävan”.3 Han utreder emel-
lertid inte detta vidare med fokus på hindrets innebörd.  

I motsats till den vedertagna uppfattningen i tidigare forskning 
vill jag således hävda att ångesten inte utgör människans och berät-
telsens djupast liggande problem i Ormen. Skildringen av ångesten 
i romanen ingår, menar jag, i en sammansatt struktur vilken funge-

                                                      
1 I original: ”Le troisème groupe de thèmes reprend les réactions fondamentales à 
l’angoisse, telles qu’elles se manifestent successivement au cours de l’œuvre de 
Dagerman: la révolte (’L’île des condamnés’), la fuite (’L’enfant brûlé’) et la 
résignation, qui est en même temps dépassement (’Ennuis de noce’).” Périlleux, 
Le mythe et l’œuvre, s. 41. 
2 Henmark, ”Ångesten och Stig Dagerman”, s. 119. 
3 I original: ”Dans tous les romans de Dagerman, ’le monde’ fait obstacle aux 
aspirations humaines.” Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 61. Se även Périlleux 
diskussion i samma verk, s. 62-68, om ”Le choix illusoire” samt ”Le choix cons-
cient et volontaire” vilken bidrar till att belysa vanmaktens tematik hos Dagerman. 
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rar som berättelsens uttryck för en underliggande problematik. 
Denna problematik genererar berättelsen och kan, liksom i övriga 
texter som här skall behandlas, förstås som en matris i Riffaterres 
ovan diskuterade mening.  

Genom upprepningarna och variationerna av de i romanen ofta 
synonymt utläsbara begreppen fruktan, skräck och ångest,1 fäster 
berättelsen läsningens uppmärksamhet på dessa begrepp som ut-
tryck för ett grundläggande existentiellt problem som utgör ånges-
tens källa i Ormen. Den närmare bestämningen av detta problem 
låter sig göras framförallt genom läsningens uppmärksamhet på 
ögonblicket och därtill även på ensamheten och det hindersamma 
som ofta framträder i metaforens form. I samband med en rad 
andra uppmärksamhetsställen i berättelsen leds läsningen från en 
profan diskurs till en uppfattning av skildringens religiösa inne-
börd. Läsningen uppfattar betydelsen hos dessa uppmärksamhets-
ställen för förståelsen och tolkningen av berättelsen som helhet.  
 
Jag skall inleda med att undersöka den rad av vad jag vill kalla 
orealiserade eller förfelade insiktsögonblick i vilka människans och 
berättelsens underliggande problem indirekt går i dagen. I samtliga 
dessa exempel menar jag att skildringen av ångesten fungerar dels 
som ett uttryck för människans upplevelser av vanmakt inför en 
absurd och hindersam värld och dels för hennes existentiella en-
samhet – en ensamhet som inte låter sig överbryggas. Jag skall 
därefter diskutera hur romanens framställning av denna problema-
tik ytterst kan sägas syfta på människans isolering i varat åtskild 
från ett transcendent sammanhang. 

                                                      
1 Ordens synonyma betydelse i Ormen framhålls bland annat av Kerstin Laitinen 
som också menar att detta avser ”fruktans starkare respektive svagare varianter, 
fasa, rädsla etc.” Laitinen, s. 26. För exempel på synonym användning av ångest 
och skräck i romanen se inledningen till kapitlet ”Spegeln” (s. 156), och ifråga om 
användningen av ångest och fruktan se Scrivers diskussion i kapitlet ”Flykten som 
inte blev av” (s. 230).  
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Det orealiserade ögonblicket, ångesten, ensamheten och 
det hindersamma – exemplen Irène, Sörenson, Glada 
laxen, Gideon och Scriver 

Irènes ögonblick 
I romanens första del framträder hos dess huvudperson Irène ett 
ögonblick då ett förväntat möte med en annan människa på goda 
grunder kan anteciperas, men uteblir. Irène upplever ett utanför-
skap och bär samtidigt på en längtan efter bekräftelse. När hon 
uppvaktas av beväringen Bill är hon äntligen beredd att möta ho-
nom och låta bekräftelsen ske: ”Nu vill ja, tänker hon vilt […].” (s. 
93) Objektet för hennes längtan liksom tillfället är givet: ”Du e en 
liten vild unge ru va, säger han [Bill] i hennes öra.” (s. 93) Men när 
alla förutsättningar för Irènes efterlängtade bekräftelse i detta 
ögonblick synes vara för handen, och den rätta tidpunkten alltså är 
inne för en avgörande erfarenhet som kan befria henne från känslan 
av utanförskap och ensamhet, uteblir den alternativa utgången. 
Ögonblicket äger här en kairologisk funktion, det vill säga utgör 
den rätta tidpunkt då allt synes vara som mest gynnsamt för ett 
skeendes tillblivelse. Irène uppmärksammar själv den rätta tid-
punkten och reflekterar över skeendets uteblivande: ”Om han säger 
det nu, tänker hon [...] varför går vi inte ut nu?” (s. 93)  

Det rätta ögonblickets ”nu” omintetgörs emellertid av det plöts-
ligas oförmodade inbrott i handlingen. Det plötsliga fungerar här 
som markör för den oförutsägbara världens omstörtande verkan på 
Irènes möjlighet att bryta sin känsla av ensamhet och utanförskap. 
Såväl stycket som föregår det avgörande ögonblicket, som passa-
gen med detta ögonblick, inleds med det oförmodade – Irène erfar 
först hur Bill ”släpper henne så plötsligt att hon närapå faller” (s. 
93), och några rader längre ner ”slutar plötsligt musiken” (s. 93). 

Den återkommande plötsligheten i romanen ingår som ett kon-
stitutivt moment i berättelsens framställning av det absurda som 
här förstås i Wolfgang Kaysers mening, det vill säga där det 
skrämmande och främmande hos världen betonas i förening med 
en existentiell problematik.1 Erik Lindegren är en av de första att 
uppmärksamma det plötsliga i romanen när han i sin bokanmälan 
talar om ”handlingens […] hastigt uppstigande plötslighet”.2 Det 

                                                      
1 Se Kayser, s. 198 ff. 
2 Lindegren, ”Ovanlig debut”, s. 65. 
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oförmodade skeendet märks vid flera tillfällen i det aktuella avsnit-
tet liksom på flera håll i romanen som helhet,1 och ingår i berättel-
sens framställning av världen som absurd och oförutsägbar samt 
bidrar till skildringen av människans ångest, fruktan och skräck.  

Avgörande för att Irénes ögonblick inte realiseras i den diskute-
rade passagen är emellertid främst två plötsliga inskott i handling-
en som hotar att förhindra hennes möjligheter. Det viktigaste av 
dessa infinner sig alldeles i den stund då Irène frågar sig varför 
inget sker: ”Då är det någon som skriker som en trampad råtta bak-
om dem och det är Ing-Lis.” (s. 93) Efter detta följer ytterligare en 
händelse som hindrar det önskade händelseförloppet: ”Då blir det 
plötsligt något bråk borta vid sovrumsdörren […].” (s. 94) En tred-
je och slutligen avgörande dissonans i vad Irène uppfattar som ett 
givet förlopp med en efterlängtad utgång infinner sig när musiken 
börjar spela igen och Bill dansar ut på golvet, inte med Irène utan 
med Inga (s. 94).2 Det rätta ögonblickets möjlighet har därmed flytt 
och Irènes ångest, metaforiserad i form av en metkrok, återvänder: 

Då kommer metkroken tillbaka och den är ny och välspetsad och 
grymmare än någonsin. […] Och nu vet hon att det är hopplöst, 
hopplösare än hon trodde, därför att hon inte har någonting att vän-
ta på nu, därför att allting ligger bakom henne och därför att det 
som hon väntade på, det som skulle hända henne kom och inte 
kom samtidigt. (s. 94 f.) 

 
I citatet formuleras det orealiserade kairologiska ögonblickets 
mönster explicit, detta att möjligheten ”kom och inte kom samti-
digt”, liksom den återvändande ångesten och hopplösheten i spåret 
av den flydda möjligheten. 

 

                                                      
1 För ytterligare exempel på det plötsliga i skildringen av Irènes erfarenhet se s. 
11, 13, 36, 41. Även i romanens andra del, ”Vi kan inte sova”, återfinns det plöts-
liga i den funktion som här åsyftas, främst i samband med erfarenheten hos bevär-
ingarna Sörenson, Glada laxen, Edmund, Gideon och Scriver. Se s. 191-192, 197, 
199 (Sörenson), s. 167-169, 172, 175 (Glada laxen), s. 183 (Edmund), s. 218, 220 
(Gideon). Intressant är att också Scriver, som analyserat och intellektualiserat 
ångesten, drabbas av det oförmodade. Han överraskas av den hala plåt som oför-
utsett tar vid efter gesimsen, och detta leder till hans död. Oförmodat gör sig också 
Scrivers undertryckta fruktan gällande för honom: ”Plötsligt började han frysa fast 
det inte fanns den minsta vind inom räckhåll.” (s. 234) Se vidare min diskussion 
om Scrivers ögonblick nedan, s. 50 f. 
2 Intressant att uppmärksamma i samband med passagen är hur musiken fungerar 
som ett strukturerande element i berättelsen. Ett exempel på detta märks även i 
romanen Bröllopsbesvär, se nedan, s. 164 f. 
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Ytterligare en passage i samband med Irène skall uppmärksammas. 
Strax innan Bills oförmodade ankomst till Irènes fönster på mor-
gonen tänker hon metodiskt och beslutsamt igenom den föreståen-
de dagens händelser: 

Sen skulle hon gå upp och göra som hon tänkt över. Precis så. På 
pricken så. Ingenting skulle få komma emellan. Ingenting. Hon 
liksom låg och tryckte in föresatserna i hjärnan och den kyliga 
svedan från sängen avsatte sig i hela kroppen som en lugn, kylig 
beslutsamhet. (s. 13) 

 
Irènes avsikter kastas omedelbart över ända i och med Bills oför-
modade ankomst. När han gått sin väg efter deras laddade möte 
”steg hon ur sängen och började klä på sin nakna kropp och hon 
visste att dagen skulle bli mycket annorlunda” (s. 16). Kerstin Lai-
tinen har uppmärksammat skeendet: ”Från den stund Bill uppenba-
rar sig utanför hennes fönster [...] förlorar hon också kontrollen 
över sig själv. I fortsättningen styrs hon av krafter som hon inte 
kan behärska.”1  
 
Jag har ovan diskuterat det ögonblick då Irène upplever hur en 
möjlig och för henne avgörande utveckling uteblir i samma stund 
den skulle realiseras. Irènes ögonblick utgör ett av flera exempel i 
romanen på människans erfarenhet av det hindersamma liksom av 
världen som oförutsägbar och främmande. Detta ställs vid flera 
tillfällen i berättelsen mot människans längtan efter gemenskap och 
bekräftelse, efter att bli sedd och ingå i ett sammanhang.  

Också i romanens andra del, ”Vi kan inte sova”, märks ögon-
blicket hos huvudpersonerna i en funktion där en möjlighet låter 
sig förespeglas men sedan uteblir. I dessa exempel framträder vad 
som kan preciseras som ett insiktsögonblick då människorna finner 
en för dem avgörande utväg eller lösning vilken emellertid på olika 
sätt inte realiseras. I samtliga fall fungerar ögonblicket som gravi-
tationspunkt för huvudpersonernas avgörande erfarenhet och som 
en strukturerande princip i respektive kapitel. Också det hin-
dersamma återkommer genomgående i de följande exemplen, lik-
som ensamheten och framställningen av människans ångest inför 
ensamheten och hennes existentiella belägenhet i varat. 

                                                      
1 Laitinen, s. 52. 
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Sörensons ögonblick 
I kapitlet ”Tygdockan” i romanens andra del, ”Vi kan inte sova”, 
upplever beväringen Sörenson på permission två insiktsögonblick. 
Det första utgör inledningen till hans centrala erfarenhetsprocess i 
berättelsen och det andra markerar slutet på denna. Det första av 
dessa insiktsögonblick är det som skildras då Sörenson identifierar 
hur en främmande svartklädd man närmar sig en sandlåda där en 
ensam pojke sitter och leker. Sörenson erfar en intensiv ångest och 
vill ingripa utan att förmå sig till detta. I den avslutande fasen av 
hans upplevelse ger ångesten vika, inte för att orosmomenten är 
borta utan på grund av att självbedrägeriet tar över när han plötsligt 
inser situationens fortsatta skeende: ”Ringen av fasa som ovisshe-
ten hade slagit brast och nu visste Sörenson plötsligt vad som skul-
le ske.” (s. 192) Sörensons insikt visar sig gälla pojkens fortsatta 
öde i följe med den främmande mannen, men Sörenson ingriper 
inte när den svartklädde lockar med sig pojken utan nöjer sig med 
att följa efter dem.  

I passagen visar sig således ett ögonblick i vilket en insikt fram-
träder. Tillsammans med en intensiv ångestupplevelse ger insikten 
Sörenson en möjlighet att ingripa i det skeende som ögonblicket 
låter honom ana, det vill säga rädda pojken. Emellertid agerar inte 
Sörenson i enlighet med den insikt han undfår. Han undantränger 
ångesten och förhåller sig passiv. Sörenson låter, trots flera möjlig-
heter att ingripa, pojken föras bort av den främmande mannen till 
en båt vid Strömkajen under en rad förevändningar som endast är 
ett illa maskerat självbedrägeri. Sörenson, låter berättaren veta, 
”hade trott att det går an att smita från ångesten för allt som händer 
andra som från en krognota” (s. 205). Han kommer emellertid slut-
ligen till insikt om naturen hos sitt handlande. När han efter ett 
möte med den hemvändande pojken tittar ner i Strömmens svarta 
vatten, tycks Sörenson blicka ner i sitt psykes dunkla djup: ”Hur 
insåg han inte nu hur allt hade varit fega undanflykter.” (s. 205)  

Vad Sörensons erfarenhet aktualiserar är det negativa i att inte 
bejaka ångesten och välja den alternativa handlingsmöjlighet som 
framkommer i insiktsögonblicket. I detta kan utläsas en generell 
kritik mot den feghet som Sörensons passivitet representerar i en 
vidare mening, nämligen människans obenägenhet att bejaka den 
medvetenhet och alternativa möjlighet som ångesten är vägvisare 
för. I romanens slutkapitel ”Flykten som inte blev av” formuleras 
ångestflyktens problem av beväringen Scriver: ”De är nutidsmän-
niskans tragik att hon har upphört att våga vara rädd. De är olycks-
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digert för därmed följer att hon också successivt tvingas sluta me 
att tänka.” (s. 228)  

Kapitlet ”Tygdockan”, liksom romanen i dess helhet, framställer 
emellertid inte människans realiserbara möjlighet utan hennes 
fruktlösa försök att undanfly en ångest vilken i romanen framställs 
som grundläggande och latent. Sörenson kommer till slutlig insikt i 
sin feghet och passivitet samt dettas konsekvenser, men det sker 
för sent ifråga om den aktuella händelsen. Hans erfarenhet framträ-
der för honom i vad jag vill kalla det orealiserade insiktsögonblick-
et, det vill säga ett ögonblick då någon form av insikt ernås men 
där realiseringen av insiktens alternativa möjligheter är förhindrade 
eller visar sig erbjuda en oframkomlig väg.  

I det diskuterade exemplet framställs det hindersamma i hand-
lingen och ensamheten som avgörande erfarenheter. Som passiv 
iakttagare står Sörenson utanför den mänskliga interaktionen, och 
han är ensam i sin upplevelse av det orealiserade ögonblicket och i 
insikten om sin feghet. När han efter det inträffade råkar möta den 
återvändande pojken i trappuppgången bekräftas denna ensamhet 
då den avgrund som står mellan dem inte låter sig överbryggas.  

Det orealiserade ögonblicket och det uteblivna mötet som erfa-
renhetsmönster och som uttryck för det hindersamma återkommer 
och varieras i romanen tillsammans med framställningen av männi-
skans ensamhet. Utöver Sörensons ögonblick märks det orealisera-
de insiktsögonblicket också hos beväringarna Glada laxen, Gideon 
och Scriver. Samtliga utgör återkommande exempel på vad också 
Lindegren uppmärksammat som ”oftast misslyckade handlingsför-
sök” i romanen.1  

Glada laxens ögonblick 
Hos beväringen Glada laxen i kapitlet ”Spegeln” framträder ett 
insiktsögonblick som inger honom förhoppningar om en möjlig 
utväg ur hans ångest och ensamma belägenhet: ”Och nu visste han 
vad som skulle kunna rädda honom” (s. 173). Genom att knyta ett 
mellanmänskligt band till någon utanför kasernen tror han sig kun-
na överbrygga sin ångest för att återvända till förläggningen efter 
permissionstidens slut. Men även i detta fall hindras en realisering 
av den alternativa utgång som insikten förespeglat Glada laxen och 
det sker just i det kairologiska eller rätta ögonblick då skeendet står 
inför sin vändpunkt. 

                                                      
1 Lindegren, ”Ovanlig debut”, s. 65. 
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Hoppet om flykten undan ångesten och ensamheten står till den 
blinda kvinnan som han träffar sent på permissionskvällen. Laxen 
vill kommunicera sina känslor, men osäker om sin trovärdighet 
väljer han att skriva ner sitt kärleksmeddelande, orden ”JAG ÄLS-
KAR DEJ” (s. 174), på en tidning istället för att utsäga dem. Han 
vet inte att kvinnan är blind och budskapet går därmed förlorat 
liksom den möjliga ångestlättnaden. I ett vidare perspektiv förloras 
även den möjliga alternativa livsvägen bortom ångestens grepp.  

Glada laxens misslyckande är på ett plan resultatet av hans för-
tvivlan under den kvarstående timman av permissionen: ”En timma 
som ännu var gräns mot skräcken.” (s. 169) Tidsbristen och situa-
tionen tvingar Glada laxen att inse att hans enda möjlighet att 
överbrygga sin ångest är att knyta ett mellanmänskligt band som 
kan äga varaktighet också efter permissionstidens utgång. Att upp-
rätta en förbindelse med kvinnan skall bli en räddningslina undan 
ångesten och ensamheten och han griper efter denna möjlighet. 
Samtidigt fruktar Laxen att misslyckas med att föra fram budska-
pet, han är rädd att kvinnan skall genomskåda budskapet som en 
lögn om han utsäger det, och skriver därför ner det. De skrivna 
orden skulle, tänkte han, ”fästa vid henne som en krok” (s. 174). 
Det är rädslan att inte finna en flykt undan ångesten som får honom 
att skriva orden istället för att säga dem, snarare än att han är 
”blyg”, vilket Laitinen menar.1 På ett psykologiskt plan utgör räds-
lan en grund för hans misslyckande. I berättelsen framställs emel-
lertid människans ensamhet som existentiell och ofrånkomlig, som 
en del av hennes predikament som människa i varat. Laxen är där-
för på förhand dömd att misslyckas med att bryta sin ensamhet. 

 
Den utlösande faktorn till Glada laxens avgörande men orealisera-
de insiktsögonblick utgörs av den franska folkvisa, ”Au clair de la 
lune”, vars första strof den blinda kvinnan sjunger för honom. Vi-
san utgör ett centralt uppmärksamhetsställe i berättelsen med gil-
tighet inte endast för framställningen av Laxens belägenhet utan 
också för människans predikament i romanen som helhet. Visans 
betydelse för förståelsen av Glada laxens liksom människans 
grundläggande ensamhet och isolering i romanen och hennes fel-
slagna försök att överbrygga denna ensamhet, skall närmare preci-
seras nedan.2 Först skall jag emellertid ytterligare diskutera det 
orealiserade insiktsögonblicket. Insikten förespeglar Laxen en väg 

                                                      
1 Laitinen, s. 57. 
2 Se s. 58 ff. 
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som kan överbrygga hans ångest och ensamhet när de för honom 
sedvanliga tillvägagångssätten i form av tillfälliga förlustelser mås-
te överges. Den väg som uppenbaras är bandet till en annan männi-
ska, ett band som kan förena honom med världen utanför kasernen. 
Redan innan det möjliga mötet havererar heter det att ”Laxen kän-
de sej mycket ensam” (s. 170) och han tänker på den blinda kvin-
nan som ”den ensamma” (s. 170). Kvinnan blir hans möjlighet att 
överbrygga sin isolering, då hon befinner sig bortom hans hinderli-
ga belägenhet vilken metaforiseras av kasernen och permissions-
timmarnas snara utgång. Men en realisering av den vunna insikten 
i form av en förändring av Laxens fortsatta livssituation och rädd-
ning från ångesten och ensamheten uteblir. 

Den väg som insikten lagt i dagen för Glada laxen visar sig allt-
så oframkomlig just när den skall beträdas. Även Laitinen identifi-
erar skeendets kairologi när hon framhåller att det möjliga mötet 
mellan Glada laxen och den blinda kvinnan uteblir ”i det avgöran-
de ögonblicket”.1 Det uteblivna mötet, vilket Laitinen uppmärk-
sammar som ett återkommande mönster i romanen,2 fungerar som 
en bild av den efterlängtade men omöjliga gemenskapen. Mönstret 
utgör därmed också en figuration för det hindersamma och accen-
tuerar skildringen av människans ensamhet som ett grundläggande 
villkor för hennes existens i varat.  

Gideons ögonblick  
Ett ytterligare exempel på det orealiserade insiktsögonblicket som 
uttryck för det hindersamma framträder hos beväringen Gideon. 
Han kommer till insikt om en möjlig befrielse från sin ångest när 
ett tidigare bortträngt barndomsminne åter aktualiserats för honom 
en natt på logementet: ”Plötsligt upptäckte han utvägen.” (s. 218) 
Gideon begrundar därpå sin upptäckta utväg samtidigt som insikten 
klarnar: ”Vid reveljen trodde han att han visste hur det skulle gå 
till.” (s. 218) Genom att bryta med den ängsliga livshållning som 
sedan barndomstiden försatt honom i utanförskap tänker han sig 
vinna inträde i de andra rekryternas gemenskap. Att närma sig de 
andra är den väg som återstår när Gideon inser att hans tidigare 
livsföring misslyckats med att befria honom från rädslan: ”Vad är 
det för mening, tänkte han nu, vad är det för mening att kunna 
klockan, att vara precis, att vara noggrann, ordentlig, plikttrogen, 

                                                      
1 Laitinen, s. 58. 
2 Ibid., s. 57. 
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arbetsam, när det ändå inte kan frälsa en från detta?” (s. 218) När 
han tar steget i riktning mot de andra och mot gemenskapen sker 
det i tron att också de kommit till insikt om sin rädsla och över-
vunnit den. Périlleux framhåller att Gideon representerar en myck-
et framskriden medvetenhet om den individuella ångesten.1 Men 
medan Gideon själv har blivit medveten om närvaron av en hos 
alla grundläggande ångest, och tror sig dela denna medvetenhet 
med de andra beväringarna, är deras lättnad efter den på logemen-
tet förrymda ormens död endast ännu ett försök att fly från den 
ångest som de ännu håller stånd mot. När Gideon blottar denna 
sanning för kamraterna straffas han därför brutalt i stället för att tas 
upp i gemenskapen. Kerstin Laitinen framhåller i en analys av Gi-
deons insikt och dess följder att hans ”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 soptunnan”.2 Laitinen menar vidare att 
”Gideons ord river ner skyddsmuren mot den ångest de förnekar, 
och därför måste hans straff bli så hårt”.3  

Gideons insikt blottar den existentiella ångesten som ett för 
människan gemensamt villkor, men den utväg han finner visar sig 
oframkomlig. Vad han inte inser är att människan bygger sin ge-
menskap på flykten från ångesten och på självbedrägeriet: ”Han 
vet ju inte att över allting annat är de rädda för att känna fruktan 
och accepterar bara dem som vänner som intalar dem att fruktan 
inte finns.” (s. 224) På grund av den flyktbenägenhet och rädsla för 
ångesten hos människan som romanen här återigen framställer, 
stöts Gideon ut från gemenskapen. Hans tro på att fruktan eller 
ångest borde föra människan samman visar sig felaktig – en 
gemensam fruktan kan inte vara en ”föreningslänk” (s. 222) mellan 
människor och insikten om gemenskapen som väg undan ångesten 
leder Gideon tillbaka till ensamheten. 

Gideons insikt realiseras inte, och därmed inte heller det centra-
la kairologiska ögonblick som gäller hans förlösning från ensamhe-
ten och som formuleras explicit i hans tankar: ”Nu är ögonblicket 
kommet, förstår du. Nu ska du ut och få medlemskort i de icke 
ensammas förening.” (s. 221) Hans misslyckade försök att bryta 
ensamheten sker, som Laitinen träffande har formulerat det, ”på 
tröskeln till [...] gemenskapens rum”.4 I det ögonblick då den väg 

                                                      
1 Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 36.  
2 Laitinen, s. 35. 
3 Ibid. 
4 Ibid., s. 58. 
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till möte och gemenskap som Gideons insikt har blottat skall beträ-
das visar sig insikten förfelad och hans förnyelse som människa 
genom inträdet i gemenskapen uteblir.  

Den insikt som skulle leda Gideon ut ur ensamheten realiseras 
således inte, men genom detta vinner han en ny kunskap – han 
förstår att från den existentiella ensamheten kan den mänskliga 
gemenskapen inte erbjuda någon räddning. Detta accentueras när 
han i kapitlets slutrader förstår innebörden av det som hänt honom: 
”Vad vet han om andras drömmar?” (s. 225) 

Scrivers ögonblick  
Ett sista exempel på det orealiserade insiktsögonblicket i romanen 
skall här kommenteras. Ögonblicket framträder i romanens avslu-
tande kapitel, ”Flykten som inte blev av”, hos beväringen och dik-
taren Scriver: ”En vild, fantastisk tanke sprang fram som en blixt 
ur Scrivers hjärna. Ögonblicket efter förstod han att det var precis 
så det skulle gå till.” (s. 233) I detta insiktsögonblick framträder för 
honom ett sätt att bevisa sin tes om hur ångesten kan bemästras.  

Scriver är en av flera i romanen vilka på olika sätt verbaliserar 
och intellektualiserar ångesten.1 Liksom Gideon, och i närheten av 
dennes tankar, identifierar han ångesten som ett för människan 
grundläggande villkor och problem och bidrar till romanens fram-
ställning av den existentiellt ensamma människan. Scriver menar 
att ”de är en obarmhärtig sysselsättning att leta efter harmoni när 
de finns så många ensamma i världen” (s. 229). Han framhåller 
vidare att ”människan av ångest [måste] symboliseras av den som 
gått till botten med sin fruktan, vet mest om den å fruktar den 
minst, därför att han har en ständig vana att umgås med den” (s. 
230). Som diktare menar sig Scriver ha denna uppgift som sin 
främsta. Han vill i handling bevisa sin övertygelse om att det inte 
finns några enkla flyktvägar undan ångesten, man måste vänja sig 
vid att umgås med den. 

För att bevisa sin teori företar Scriver en oförfärad ”flykt” ut 
genom det ena av hotellrummets två fönster. Scriver avser att gå 
via gesimsen till fönstret i en angränsande våning och inte in ge-
nom rummets andra och bredvidliggande fönster, vilket snarast 
vore ett exempel på den illusoriska flykt från ångesten som skall 
motbevisas. Med denna handling tänker han sig kunna illustrera 
problemets lösning, ”ja tillhör inte dom som tror att flykten till 

                                                      
1 Se Laitinen, s. 36 ff. 
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utgångspunkten är något radikalmedel. Ska man fly bör man söka 
nya tillflyktsorter” (s. 234). I försöket faller emellertid Scriver till 
marken och omkommer.  

Insiktens förespeglade möjlighet realiseras inte, utan förfelas då 
Scriver själv begår det misstag han menar att människan bör und-
vika. Den fruktan som hade kunnat få honom att avstå från det 
våghalsiga företaget har han satt ur spel. Emellertid tränger den 
fram under den övermodiga balansgången på husets kranslist: ”Han 
kände ett sting av oro genom allt sitt lugn.” (s. 234) Scriver fortsät-
ter trots detta, och förolyckas. Hans idé om att neutralisera fruktan 
för ångesten resulterar i att han inte längre äger sensibilitet för ång-
esten som vägvisare – när den ändå gör sig gällande är det för sent. 
Den hala plåten som överraskande tar vid efter gesimsen äger här 
en symbolisk betydelse. Den utgör tillsammans med Scrivers förlo-
rade fotfäste och fall en bild av hur ångesten undgår intellektualis-
mens grepp, något som även Périlleux uppmärksammar.1 Scrivers 
död utgör romanens slutliga exempel på det ogörliga i människans 
försök att fly från ångesten.  

Artur Lundkvist menar i sin recension av romanen att man möj-
ligen ”bör […] utläsa en ironisk reservation mot hans [Scrivers] 
tankegång ur slutvinjetten”,2 och Karl Vennberg framhåller i sin 
bokanmälan att romanen ”slutar med ett misslyckande, ett fråge-
tecken”.3 Mindre övertygande är Kerstin Laitinens uppfattning att 
Scriver dör frivilligt i syfte att ifrågasätta ”sin egen förkunnelse” 
om ångestanalysens möjlighet.4 Berättelsens budskap om den för 
människan fundamentala och ofrånkomliga ångesten förblir emel-
lertid densamma också i Laitinens tolkning, ”ångestanalytikern slår 
ihjäl sig, men ångesten överlever”.5  

Ensamhetens problem – ångestens källa 
Ögonblicket framstår i romanen Ormen som en krisens eller vänd-
punktens tid i vilken människan står på tröskeln till en möjlig al-
ternativ vändning. Men förändringen realiseras inte och männi-
skans erfarenhet i ögonblicket blir en erfarenhet av oframkomlig-
het, av tillvarons hindersamma motstånd. Den närmare uppmärk-
samheten på människans erfarenhetsögonblick och berättelsens 

                                                      
1 Périlleux, Le mythe et l’oeuvre, s. 38 f. 
2 Artur Lundkvist, ”Fruktan i folkhemmet”, ST 7.12.1945, s. 12. 
3 Vennberg, ”Vara sin ångest trogen”, s. 12. 
4 Laitinen, s. 65. 
5 Ibid. 
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framställning av ångesten och det hindersamma visar att ögon-
blicket, liksom det hinderliga, påfallande ofta framträder i samband 
med frågan om ensamhetens överbryggande. De orealiserade 
ögonblicken hos Irène, Sörenson, Glada laxen, Gideon och Scriver 
framställer en erfarenhet av det hindersamma och av en orealiserad 
möjlighet att överbrygga en upplevd ensamhet och isolering. Irène 
söker en utväg ur sin ensamhet genom Bill vars bekräftelse hon 
söker för att kunna bli som dessa som ”kan leva riktigt” (s. 95). 
Hennes ångest genereras ur den ensamhet och isolering hon erfar 
och upplever sig oförmögen att bryta. Laitinen framhåller att Irènes 
ångest är en ”grundångest” och preciserar den som ”en upplevelse 
av obotlig ensamhet och av oförmåga att leva”.1 ”Misslyckandet 
med Bill”, menar Laitinen vidare, ”är bara ett av symptomen på 
denna fundamentala oförmåga”.2 Laitinen identifierar i romanen 
”en upplevd omöjlighet att nå gemenskap med en annan männi-
ska”, något som hon menar gäller flertalet av romanens personer.3 

Sörenson försöker i första hand inte överbrygga en upplevd en-
samhet men är likväl ensam i sin upplevelse av det orealiserade 
ögonblicket och i insikten om sin feghet. Genomgående i sitt kapi-
tel befinner han sig också som passiv iakttagare utanför handlingen 
och den mänskliga interaktionen – han deltar inte i skeendet och 
står därför på ett grundläggande sätt utanför den mänskliga gemen-
skapen. Sörensons ångest och oförmåga att ingripa leder slutligen 
till den upplevelse av ensamhet och isolering för vilken hans ångest 
också är ett uttryck.  

Liksom Irène misslyckas Glada laxen med att överbrygga en-
samheten. Laitinen talar om hans ”smärtsamma ensamhet”,4 och 
framhåller att Glada laxens budskap till den blinda kvinnan är ett 
budskap ”från hans ensamhet till hennes”.5 Också i beväringen 
Gideons försök och misslyckande att bli som de andra i gruppen 
märks en affinitet med Irènes ensamhetsproblematik. Scriver, slut-
ligen, framhåller upplevelsen av en unik och därmed ensam posi-
tion när han hävdar att ”min fruktan är den största i världen” (s. 
226). Hans solitära position framställs i kapitlets slutrader också i 
form av den riskfyllda vandringen på den smala kranslist som löper 
utmed husfasaden, liksom av fallet mot döden och det okända. Men 
Scriver är inte endast en av romanens ensamma, utan också den 

                                                      
1 Laitinen, s. 55. 
2 Ibid. 
3 Ibid., s. 56 f. 
4 Ibid., s. 57. 
5 Ibid. 
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som formulerar en ensamhetens generalitet. Laitinen framhåller att 
den ångest Scriver talar om är ”en ensamhetens ångest”.1 Ensamhe-
ten utgör en central bevekelsegrund för hans motstånd mot en i 
världen på falska grunder rådande harmoni och antiintellektualism, 
”de är en obarmhärtig sysselsättning att leta efter harmoni när de 
finns så många ensamma i världen” (s. 229).  

Några ytterligare exempel på ensamheten hos romanens perso-
ner kan nämnas. Edmund upplever, trots att han är kommunikativ 
om sin ångest och omges av ett mänskligt sammanhang, ångestens 
isolering metaforiserad av järnbandets tryck. Han framhåller sin 
ångest som ”den största i landet” (s. 183) och uppfattar därmed sin 
situation som unik. Eftersom han samtidigt menar att han skulle 
vara lycklig om så inte vore fallet, framträder Edmunds ensamhet 
också via denna visserligen kommunicerade men ändå upplevda 
och isolerande ensamhet. Ensamheten framträder också hos Joker 
som till skillnad från Edmund sluter sig hårt om sin problematik, 
det vill säga de starka samvetskval han känner för sitt upplevda 
svek mot den döde kamraten. Han har berättat om händelsen för de 
andra, men står likafullt ensam med sin upplevelse, en ensamhet 
och isolering som metaforiseras av järnbandet, kasernen och järn-
grinden.  

Beväringarnas sammanhållning i romanens andra del är blott ett 
resultat av mobiliseringens och beredskapslivets formalisering och 
tvingande omständigheter, metaforiserat av kasernens kringgär-
dande rumslighet. Denna rumslighet representerar det absurda vara 
där människan ensam och isolerad drömmer om befrielse och 
gränslöshet. Beredskapslivet, liksom järnbandet, kasernen och 
järngrinden, utgör figurationer för det hindersamma och utgör delar 
av det deskriptiva system som bidrar till att framställa människans 
grundläggande problem i romanen. Den förtäckta ensamheten och 
isoleringen hos beväringarna uttrycks också genom den kasernång-
est de erfar. Denna ångest går i dagen via upplevelsen av den 
”stickande lukten av fasa” (s. 107). Lukten förbinds konkret med 
kasernen som byggnad vilken utgör en av romanens metaforer för 
människans isolering. Det är också en kasernluft som ”aldrig tycks 
förändras” (s. 107). Även om beväringarna projicerar sin ångest på 
den förrymda ormen visar sig ångesten, som ovan diskuterats, vara 
något för människan grundläggande. Den är ett uttryck för hennes 
belägenhet som ensam och isolerad i varat och därför närmare för-
bunden med skildringen, och upplevelsen, av kasernlivets fysiska 

                                                      
1 Laitinen, s. 63. 
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och psykiska omslutning, liksom med permissionstidens begränsa-
de stund av frihet. Det är också mot bakgrund av permissionstidens 
snara utgång som Glada laxens desperation framträder: ”Det åter-
stod en timma av permissionen. En timma som ännu var gräns mot 
skräcken. På andra sidan gränsen skulle fasan stå med sin högaffel 
[…].” (s. 169)  

Kasernbyggnaden med dess exercisgård och avgränsning mot 
det utanförvarande samhället blir en figur för det hindersamma, 
något som också framträder i Jokers erfarenhet. Hans framträngan-
de ångest, metaforiserad av ett allt hårdare tryck av järnbandet 
kring hans huvud, eskalerar mot permissionstidens slut då de inkal-
lade vandrar tillbaka till logementet. När de till sist står framför 
kasernens järngrind ”blev han plötsligt vansinnigt rädd” (s. 187): 
”Rädda mej ville han skrika, snart blir de ju för sent. Men järnban-
det släppte inte ett ord utanför hans läppar.” (s. 187) Jokers erfa-
renhet av det hindersamma framträder här i dubbel mening, dels 
via järnbandet som bild för ett inre begränsande tillstånd, dels ge-
nom kasernbyggnaden som bild för ett yttre. Båda representerar 
emellertid människans predikament i varat. Detsamma gäller be-
väringen Edmunds intensiva ångestupplevelse av statens begräns-
ningar av hans fria vilja, vilket känslan av ett järnband kring huvu-
det symboliserar: 

Ingen kan ha en större ångest än jag. Nu nästan skrek han som om 
han hade kommit på en ny naturlag. Och nu upplevde han ånges-
ten, inte bara som ett ord, men som en alldeles ny verklighet. Det 
var som om han stuckit in huvudet genom ett främmande fönster 
och plötsligt bedövats av en ny främmande doft. Plötsligt blev 
järnbandet en realitet. (s. 183)  

 
Härvidlag utgör Edmunds ögonblick ett undantag från berättelsens 
framställning av det orealiserade ögonblicket. Hans erfarenhet kan 
inte föras till det här diskuterade mönstret av vunnen insikt och 
utebliven realisering av denna insikt. Emellertid fördjupas Ed-
munds upplevelse av ångesten samtidigt som tillvaron röjer sig 
som absurd enligt ett mönster som senare återkommer hos konduk-
tören och Helge Samson i novellen De röda vagnarna. Här märks 
också det plötsliga som markör för världens oförmodade och hot-
fulla skeende. 
 
Ångesten, och fruktan för ångesten, utgör gemenskapens bindeme-
del och samtidigt grunden för beväringarnas behov av nattligt be-
rättande i romanens andra del ”Vi kan inte sova”. Genom att vara 
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individuell och okommunicerbar medverkar ångesten till männi-
skans isolering och ensamhet.1 När Gideon inte släpps in i grup-
pens samvaro blottas bristen i deras förmenta gemenskap vars 
grundval slutligen alltså visar sig utgöras av vad Périlleux beskri-
ver som ett ”camaraderie illusoire”,2 en illusion som hotar att räm-
na i samma stund som Gideon nämner deras gemensamma rädsla.  
 
Ensamheten framträder i Ormen dels som individuell, dels som ett 
för människan gemensamt grundvillkor. Périlleux identifierar ock-
så ensamhetens två typer, vad han kallar dess ”objektiva” respekti-
ve dess ”subjektiva form”, vilka han förstår som manifestationer av 
ett och samma fenomen, nämligen individens omöjlighet att kom-
municera med andra och att integreras med världen.3 Det sociala 
perspektiv som Périlleux fasthåller går emellertid i hans tolkning 
enbart tillbaka på den ”subjektiva form” han talar om, nämligen 
individens ensamhet bland medmänniskor. Ur detta sociala per-
spektiv bidrar ångesten, som Périlleux framhåller, till människans 
ensamhet och isolering.  

Emellertid är Ormen inte endast en berättelse om ensamhet och 
isolering människor emellan, utan en skildring av människan som 
fundamentalt ensam i varat och hennes vanmakt inför detta. Jag 
delar därför inte Périlleux uppfattning att ensamheten hos Dager-
man befinner sig utanför en teologisk kontext,4 en tolkning som 
synes begränsad ifråga om den religiösa diskursen i Dagermans 
texter.5 Ensamheten i romanen har sin grund i något som befinner 
sig bortom varje specifik social och politisk syftning och låter sig 
förstås i den betydelse som Thure Stenström preciserar i sin studie 
av ensamhetsmotivet i det moderna genombrottets litteratur, det 
vill säga som upplevelsen av ”den mer kvalificerade själsliga eller 
andliga isoleringen: förhållandet att icke ha någon vän eller förtro-

                                                      
1 Se Périlleux, Stig Dagerman et l’existentialisme, s. 100. 
2 Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 73. 
3 I original: ”La solitude […] en existe une forme objective et une forme subjecti-
ve. L’une est l’isolement de l’individu au milieu de ses semblables. L’autre est le 
sentiment de profonde solitude. L’un et l’autre sont les manifestations d’un même 
phénomène: l’impossibilité pour l’individu de communiquer avec les autres et de 
s’intégrer au monde.” Ibid., s. 72 f. 
4 Périlleux, Stig Dagerman et l’existentialisme, s. 107. 
5 Ahlund finner i sin recension av Périlleux senare bok, Stig Dagerman. Le mythe 
et l’œuvre, skäl att framhålla hans tolkningar som ”reduktiva” och som resultat 
bland annat av ”den extremt renodlade idéanalytiska läsningen”. Claes Ahlund, 
recension av Georges Périlleux: Stig Dagerman. Le mythe et l’oeuvre, Samlaren 
1994, s. 171. Vidare framhåller Ahlund att Périlleux i sin tolkning ”fullständigt 
bortser från texternas status av litterära konstverk”. Ibid. 
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gen osv. respektive känslan (eller [...] upplevelsen) av tomhet eller 
isolering”.1  

 
I samtliga här diskuterade exempel framställs människans upple-
velse av ensamhet och isolering samt en längtan efter en gemen-
skap och ett sammanhang som hon är förhindrad att nå. Berättelsen 
varierar detta predikament i olika former såsom det orealiserade, 
förfelade, uteblivna och onåbara tillsammans med en rad andra 
figurationer vilka leder läsningen till en uppmärksamhet på det 
hindersamma som centralt mönster. Ensamheten i romanen, liksom 
det hindersamma, syftar inte på en tillfällig isolering som kan 
överbryggas, utan fungerar sammantaget som en allegori över 
människans existentiella predikament som skapelse.  

 
Jag menar att Irènes ensamhet inte endast kan föras tillbaka på Bill. 
Inte heller kan Sörensons ensamhet i spåret av hans misslyckande 
förstås som tillfälligt eller Glada laxens ensamhet enbart relateras 
till det förfelade försöket att närma sig den blinda kvinnan. På 
samma sätt förhåller det sig med Gideons ensamhet som inte en-
dast kan sägas bero på kompanikamraternas ovilja att släppa in 
honom i gemenskapen. Det uteblivna eller förfelade mötet skildrar 
inte i första hand Irènes, Sörensons, Glada laxens eller Gideons 
misslyckade försök att nå en mellanmänsklig gemenskap, utan 
fäster läsningens uppmärksamhet på människans predikament i en 
absurd och hinderlig värld. Människans ångest i romanen emanerar 
ur hennes upplevelse av en ensamhet och isolering som är grund-
läggande, och ångesten blir därför bestående.  
 
Skildringen av människans predikament i romanen bär drag av den 
existentialistiska tanketraditionen som den framträder främst hos 
Albert Camus.2 Men berättelsens framställning av människans exis-
tentiella ensamhet och av hennes belägenhet i en absurd värld blir 

                                                      
1 Thure Stenström, Den ensamme. En motivstudie i det moderna genombrottets 
litteratur (diss. Uppsala; Stockholm, 1961), s. 23. 
2 Périlleux diskuterar inte det absurda i Ormen men framhåller generellt att Da-
germans människor, liksom Camus, upplever det absurda genom känslan av en-
samhet: I original: ”Les personnages de Dagerman et de Camus appréhendent […] 
l’absurde par un sentiment de solitude.” Périlleux, Stig Dagerman et 
l’existentialisme, s. 154. För en vidare diskussion om tankegods från Camus i 
Dagermans verk se Périlleux, a.a. s. 121 et passim. Périlleux framhåller emellertid 
bristen på samband mellan den dagermanska ångesten och existentialistiska såväl 
som andra tanketraditioner, och betonar istället ångestens karaktär av poetisk 
skapelse, ”une creation poétique”, i den dagermanska textvärlden. Périlleux, Le 
mythe et l’œuvre, s. 39. 
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meningsfull endast under antagandet av ett radikalt motsatt till-
stånd. Då skildringen av människans erfarenhetsögonblick i roma-
nen aldrig rymmer nåden, utan endast hindret och desillusionen, 
fästes läsningens uppmärksamhet på vad som ständigt uteblir – 
befrielsen – samtidigt som hoppet och drömmen är levande hos 
Dagermans människa.  

 
Framställningen av den existentiella ensamheten och av det hin-
dersamma aktualiserar frånvaron av en absolut och gränslös enhet 
från vilken människan är åtskild. Detta framstår i Ormen, liksom i 
samtliga de texter som här diskuteras, som berättelsens underlig-
gande problem och utgör den matris som genererar framställning-
en. Berättelsen framstår som ett indirekt tal om ett saknat menings-
sammanhang som människan är förhindrad att nå och där själva 
varat förefaller utgöra hennes hinder. Vad som indirekt uttrycks i 
berättelsen via ensamheten och det hindersamma är ett motsatt 
tillstånd av transcendent enhet och mening. Det som är föremålet 
för människans längtan framställs i bilden av dess totala frånvaro. 
 
Till skillnad från tidigare forskning vill jag hävda att människans 
ångest i Ormen har sin grund i hennes upplevelse av existentiell 
ensamhet och isolering i varat i åtskillnad från ett transcendent 
meningssammanhang. I sin läsning av prologen Tusen år hos Gud, 
och den förutskickelse Newton gör i romanfragmentet av Guds död 
i mänsklig skepnad, uppmärksammar Kai Henmark något tillspet-
sat att ”förutsättningen för ångestens tillstånd i Dagermans värld är 
uppfylld: Gud är död och människans glädje liten”.1  

För egen del menar jag att problemet med åtskillnaden mellan 
människan och det transcendenta och detta som grund för hennes 
ångest i Dagermans textvärld är central i författarskapet redan från 
och med debutromanen. Vidare föreslår Henmark att Dagermans 
diktning kan kallas för ”efterkristen” och menar att den ”handlar 
om hur tom världen är utan Gud”.2 Den religiösa grundproblematik 
i Dagermans diktning som Henmark därmed berör frilägger han 
emellertid inte, utan reducerar. I fråga om romanen Ormen fram-
håller Henmark en ”avmytologisering” som han menar är ”total”.3 
De iakttagelser som Henmark gör av det kristet religiösa i Dager-
mans texter tillmäter han själv endast en mer begränsad betydelse i 

                                                      
1 Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, s. 223. 
2 Ibid., s. 225. 
3 Henmark, ”Ångesten och Stig Dagerman”, s. 121. 
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sina studier, ”som del i en strävan att kartlägga de olika källorna 
för hans [Dagermans] symbolspråk”.1 Detta sker med hänvisning 
till Dagermans personliga inställning till kristendomen som ”allt 
annat än positiv”.2 Förhållningssättet återkommer och varieras i 
den forskning som tillkommit under de senaste decennierna med 
följd att den grundläggande religiösa problematiken i de verk som 
här diskuteras inte i tillräcklig omfattning har fokuserats. 

 
De texter av Dagerman som här behandlas kan sägas indirekt fram-
ställa människans belägenhet i varat åtskild från det transcendenta. 
Framställningen av denna problematik i Ormen sker genom skild-
ringen av ångesten som ett uttryck för människans existentiella 
ensamhet och isolering. Men framställningen av människans och 
berättelsens underliggande religiösa problem sker också genom en 
rad andra passager. I det följande skall de för läsningen mest cen-
trala av dessa textställen diskuteras.  

Framställningen av människans transcendenta längtan 
Skildringen av människans existentiella ensamhet och isolering 
som syftande på en i grunden religiös problematik, låter sig förstås 
också om man uppmärksammar de skiften av kod som sker i berät-
telsen.  

En sådan passage i berättelsen, som gått tidigare uttolkare förbi, 
är det textställe i kapitlet ”Spegeln” där Glada laxen är i färd med 
närma sig den blinda kvinnan för att överbrygga sin ensamhet och 
ångest. Han inser plötsligt deras gemensamma belägenhet som 
ensamma i en hindersam värld: ”Herregud, tänkte han och blev 
med ens alldeles lugn […]. Hon står ju i en gränd, precis som ja, 
fast inte i samma.” (s. 172) Glada laxen fylls av ömhet för kvinnan, 
böjer sig över bordet och smeker hennes kinder. Medan han håller 
om dem med sina händer börjar hon sjunga en visa: 

Au clair de la lune, 
mon ami Pierrot, 
prête moi ta plume 
pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, 
je n’ai plus de feu. 

                                                      
1 Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, s. 228. 
2 Ibid. 
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Ouvre moi la porte 
pour l’amour de Dieu. (s. 173) 

[Under månens sken, / min vän Pierrot, / låna mig din penna / för 
att skriva ett ord. / Mitt ljus har slocknat, / jag har inte mera eld. / 
Öppna din dörr / för Guds skull.] 

 
Den blinda kvinnan sjunger den första versen i den franska folkvi-
san ”Au clair de la lune”. Strofen återges i exakt ordalydelse i be-
rättelsen och är den utlösande faktorn till Laxens insiktsögonblick. 
Visan har emellertid också en djupare betydelse för läsningen av 
passagen och berättelsen som helhet. Inte endast kan beväringen 
Glada laxens grundläggande ensamhet och isolering och felslagna 
försök att överbrygga sin ensamhet ytterligare preciseras om visan 
närmare uppmärksammas. Folkvisans närvaro i texten blir också 
meningsfull när dess roll i denna helhet aktualiseras av läsningen. I 
det följande skall jag ytterligare belysa visans betydelse i samband 
med Glada laxens ögonblick och framställningen av människans 
predikament i romanen, men också hur folkvisestrofen aktualiserar 
berättelsens religiösa diskurs och bidrar till läsningens uppfattning 
av berättelsens matris. 

”Au clair de la lune” – visans funktion i 
berättelsen  

Som jag diskuterat ovan i samband med Glada laxens ögonblick 
ingår hans ensamhet och misslyckade närmande till den blinda 
kvinnan i berättelsens framställning av människans upplevelse av 
isolering och ensamhet i en absurd värld. Laxen vinner sin insikt 
om en möjlig flykt från ångesten efter att ha lyssnat på kvinnans 
sång: ”Och nu visste han vad som skulle kunna rädda honom.” (s. 
173) Men då Glada laxen säger att han endast har förstått ”amor på 
slute” (s. 173) vilar insikten på en begränsad och oriktig förståelse 
av visans ”pour l’amour de Dieu”. Hans förståelse av visans 
”l’amour” bildar, taget ur sitt sammanhang i vistexten och uppfattat 
som ett eventuellt budskap från den blinda kvinnan, en grundlös 
förutsättning för såväl den vunna insikten som uppvaktningen av 
henne. Redan skeendets nyckfullhet bidrar här till framställningen 
av det hindersamma i människans tillvaro och aktualiserar samti-
digt den existentiella ensamhet som på förhand omintetgör varje 
försök till räddning. 
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Om man dessutom närmare uppmärksammar visans text framgår 
att den inte endast utgör den utlösande faktorn för Glada laxens 
orealiserade insiktsögonblick utan också, som ovan nämnts, har en 
djupare betydelse för tolkningen av passagen och berättelsen som 
helhet. Det utslocknade ljuset i den citerade strofen framstår som 
en figuration för det hindersamma och fungerar även som en meta-
for för människans hopplöshet och vanmakt, liksom den implicit 
stängda dörren. Tillsammans med själva spörjandet om öppnandet i 
strofens slutrader utgör det öppna och stängda en i författarskapet 
återkommande figuration för människans ensamhet och isolering 
samt för det hindersamma.1 I visans fortsättning, som emellertid 
inte återges i romanen, öppnas dörren för det spörjande visjaget för 
att åter slutas om detta och en annan människa, en kvinna.2 Visan 
slutar i ett möte vars antydda amorösa natur kontrasterar mot Lax-
ens misslyckande både ifråga om att räddas från sin ensamhet ge-
nom en ”het stund med pianoflickan” (s. 173) och genom sin kär-
leksförklaring. Att överbrygga ensamheten visar sig, som jag redan 
diskuterat, allt annat än framgångsrikt hos Glada laxen och visan 
bildar en ironisk kontrast till Glada laxens misslyckade försök att 
finna en utväg ur ensamhetens problem genom mötet med en annan 
människa.  

Om man också uppmärksammar den anknytning till commedia 
dell’arte som framträder genom visstrofens ”Pierrot”, aktualiseras 
åter bilden av människans predikament som det framställs i kapitlet 
”Spegeln” liksom i romanen som helhet. I komedin är skildringen 
av kärlekens förvecklingar centrala, det vill säga inslaget av 
”complications, criss-cross affections, misunderstandings, out-
bursts of jealousy, the sweeping across of dark despairs.”3 Irrande 
känslor, missförstånd, utbrott av svartsjuka och närvaro av djup 
förtvivlan utgör framträdande inslag i kapitlet ”Spegeln”. Vidare 
sker visans handling, liksom den avgörande scenen med Laxen och 
den blinda kvinnan, i ett halvmörker som plötsligt illumineras, 

                                                      
1 Framställningen av motsatsparet det öppna och det stängda är central till exem-
pel i novellen ”Öppna dörren, Rickard!” (SS 4, s. 105-114). Novellen är ursprung-
ligen publicerad i BLM 1947:6. I romanen Bröllopsbesvär ingår motsatsparet som 
en figuration för det hindersamma i romanens variationsrika framställning av 
människans spörjande efter, och åtskillnad från, det transcendenta, och är därmed 
också en figur för människans andliga ensamhet och isolering. 
2 Jag hänvisar här till visan i dess helhet som den återges i musiktrycket Sjung på 
franska!, red. Johan Nordqvist & Antje Stemme (Stockholm, 2002), s. 8. 
3 Allardyce Nicoll, The World of Harlequin. A Critical Study of the Commedia 
dell’ Arte (London: Cambridge University Press, 1963), s. 112. 
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såsom ofta i komedin med dess håg för nattliga scener.1 I visans 
fortsättning, som alltså inte återges i romanen, tänder kvinnan eld 
och ljus i sitt kök varpå visjaget, ”Arlequin”, släpps in till gemen-
skap och antydd amorositet.2 I kapitlet ”Spegeln” tänds ljuset plöts-
ligt i det dunkla rummet, men endast för att bryta scenens illusion 
ty i samma stund uppenbaras förvillelsen – kärleksmeddelandet går 
den blinda kvinnan förbi och Laxen misslyckas.  

När situationen kring Glada laxen ställs fram i ljuset och han in-
ser sitt misstag tumlar han ut ur rummet. Reträtten beskrivs med en 
terminologi hämtad från scenkonstens område: ”Trevade sej ige-
nom draperiet som en ovan artist när han spelat framför ridån.” (s. 
175) Slutligen framställs upplevelsen av kärlek ofta som en dröm i 
komedin,3 och om en dröm erinrar också Laxens upplevelse i kapit-
let ”Spegeln”. I Laxens fall är kärleken till den blinda kvinnan och 
hans handlande, som ovan nämnts, resultatet av en illusion sprung-
en ur en förtvivlad önskan om ensamhetens överbryggande innan 
permissionstidens snara utgång.  

 
Den blinda kvinnans sång, det vill säga första strofen ur ”Au clair 
de la lune”, men också visan i dess helhet, bidrar således till fram-
ställningen av Glada laxens förfelade insikt och människans predi-
kament i romanen. När visan uppfattas som intertext djupnar svär-
tan i Laxens misslyckande och passagen bildar ytterligare en varia-
tion i framställningen av människans ensamhet och vanmakt i en 
absurd värld som ständigt hindrar hennes försök att bryta sin isole-
ring. Redan den i romanen återgivna första visstrofens figurationer 
för det hindersamma och metaforik för människans hopplöshet och 
vanmakt, ensamhet och isolering, som ovan diskuterats, leder läs-
ningen till en förståelse av Laxens liksom människans predikament 
i romanen. Central är inte minst den referens till människans belä-
genhet under månen som anslås på visans första rad, vilken ome-
delbart gör läsningen uppmärksam på berättelsens religiösa 
diskurs. 

Människan under månen  
Den referens till sub luna motivet som framträder redan i vis-
strofens inledande rad, bidrar till att dirigera läsningen till en för-
ståelse av kapitlet ”Spegeln” som en skildring av människans be-
svärliga belägenhet i varat, åtskild från det transcendenta. Männi-

                                                      
1 Nicoll, s. 137. 
2 ”Au clair de la lune”, strof 2-4 i Sjung på franska!, s. 8. 
3 Nicoll, s. 140. 
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skan i den föränderliga tillvaron under månen har sedan Aristoteles 
formulerade sin världsbild intagit en emblematisk position.1 På 
svensk språkgrund märks motivet till exempel hos Stagnelius lik-
som i Karlfeldts diktning.2 Hos Dagerman märks sub luna motivet 
redan i dikten ”Månskensstycke” (1941), i vilken intressant nog 
också diktjagets ensamhet utgör det centrala i framställningen: ”Jag 
är den som drar upp grammofonen / till andras smäktande vals / 
och glor så förnärmat på månen / med ingens arm om min hals.” 
(SS 10, s. 7) Motivet återkommer i novellen ”De röda vagnarna” 
samt i romanen Bröllopsbesvär.3 I Tusen år hos Gud märks motivet 
en sista gång i författarskapet då Gud i mänsklig skepnad vandrar 
barfota under månen: ”Så börjar det sakta snöa. Solen slocknar. 
Stjärnorna tändas. Månen går upp. Barfota fortsätter segelsömma-
ren sin vandring […].” (SS 10, s. 284)  

I Ormen märks motivet redan i romanens första del då Irène lig-
ger berusad i gräset och ”förtvivlad [ser] upp i himlen där nu må-
nen står som en lykta under ett lakan” (s. 83). Genom berättelsens 
upprepning av motivet i kapitlet ”Spegeln”, bidrar bilden av män-
niskan under månen till att läsningen uppmärksammas på ensamhe-
ten, det hindersamma och den absurda livskänslan i berättelsen 
som en framställning av människans belägenhet i jordelivet och 
detta i kontrast till det transcendenta. Skildringen av människans 
predikament aktualiseras därmed för läsningen som en del av en 
religiös diskurs i romanen.  

Irènes upplevelse av det oändliga  
Berättelsens framställning av människans predikament i förhållan-
de till ett transcendent sammanhang framträder också via en rad 
ytterligare passager i romanen. Liksom ifråga om den blinda kvin-
nans sång har dessa passager rönt en förvånansvärt ringa uppmärk-
samhet i tidigare forskning. Viktigast av dessa textställen är skild-
ringen av Irènes upplevelse i romanens första del då hon erfar vad 
som framstår som en längtan till självets annihilering. Liksom ifrå-
ga om den ovan diskuterade visan utgör denna upplevelse hos Irène 
ett uppmärksamhetsställe i vilket läsningen uppfattar ett skifte från 
en profan till en religiös kod. Först när läsningen uppmärksammar 

                                                      
1 Se t ex Karl-Ivar Hildeman, Sub luna och andra Karlfeldtsessäer, Karlfeldt-
samfundets skriftserie, 1 (Stockholm, 1966), s. 70. 
2 Ibid., s. 70. 
3 Sub luna motivet i Bröllopsbesvär har tidigare uppmärksammats av Lindström, 
s. 22 f. 
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detta skifte får Irènes upplevelse en betydelse för berättelsen som 
helhet. Denna centrala upplevelse hos Irène inleds när hon ”låter 
sej långsamt sjunka ner i höet” (s. 55). Redan denna nedåtgående 
rörelse utgör en figur att uppmärksamma närmare. Per Erik Ljung 
har i en diskussion om Dagermans poetik och tysklandsreportaget 
”Konsten att sjunka” identifierat sjunkandet som ”något centralt i 
Dagermans samlade tematik”.1 Ljung menar att sjunkandet i Da-
germans författarskap framstår som en figur som handlar om livs-
konst – ”att ’sjunka’ undan från förljugna värden och ideal”.2 Han 
observerar vidare att figuren används ”retoriskt, metaforiskt, mora-
liskt, politiskt” och ”metafysiskt”.3  

Med utgångspunkt i Ljung identifierar och belyser Ahlund den 
återkommande nedåtgående rörelsen i författarskapet. Dels gäller 
det sjunkandets okontrollerade form, fallet, som Ahlund främst 
betraktar som en bild för ett intrapsykiskt skeende, och dels upp-
märksammar han det viljestyrda nedstigandet, descensionen.4 Båda 
dessa former av sjunkande eller nedåtgående rörelser ser jag som 
varierande och återkommande uttryck för en längtan till det tran-
scendenta som konsekvent kan avläsas i Dagermans diktning. 
Sjunkandet utgör, menar jag, en figur som varieras i författarskapet 
och kan förstås som en metaforik för den dagermanska människans 
längtan till det transcendenta i analogi med den mystika dödens 
väg till Gud.  

Uppmärksamheten på Irènes inledande sjunkande i hövolmen 
som bild för en längtan efter självets annihilering, får stöd i 
passagens fortsättning. Hon ligger på rygg i höet och ser med ki-
sande ögon sommarmolnen rulla fram på himlen och ”himlen [är] 
så obarmhärtigt blå och djupet så oändligt att det svindlar för henne 
och hon får en befriande känsla av att hon skulle kunna försvinna 
där utan att det gjorde ont” (s. 55). Irènes upplevelse av oändlighe-
ten och hennes dröm om att försvinna in i det odifferentierade och 
smärtfria emanerar ur en önskan om flykt undan ångesten. I den 
aktuella passagen metaforiseras ångesten i form av det gnagande 
djuret som bild både för ångesten och för det intrapsykiska skeen-
det av ångestens framträngande. Laitinen framhåller att djuret står 
för Irènes ”egen livsångest”.5 Som jag redan diskuterat utgörs 
emellertid ångestens källa av den grundläggande existentiella en-

                                                      
1 Ljung, ”Politiskt engagemang och litterärt universum”, s. 36. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ahlund, Fallets lag, s. 28.  
5 Laitinen, s. 56. 
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samhet i varat vilken utgör Irènes liksom människans problem i 
romanen. Hennes spörjande tanke, ”[v]ad är det som har hänt?” (s. 
55) när hon vilar i hövolmen syftar, när det läses inom romanens 
profana diskurs, på det inflammerade mötet mellan Irène och mo-
dern, Maria Sandström, och den konflikt dem emellan vilken ut-
mynnar i att Irène knuffar modern av det framrusande tåget.  

Vad som är intressant i detta sammanhang är emellertid att Irè-
nes följande tankar återigen blottar en längtan till det transcenden-
ta. Hennes spörjande riktas nämligen ”upp mot det blå men där 
finns ingenting som kan svara. Där finns bara tomhet” (s. 55). 
Samtidigt som Irènes och människans utsatthet i varat aktualiseras 
i passagen genom hennes upplevelse av himlens ”obarmhärtigt” 
blåa djup, framträder en saknad i varat efter ett meningssamman-
hang och en hjälpande Gud då hon i ett centralt ögonblick erfar den 
kosmiska tomheten som en nåd: ”Då sluter hon lugnad ögonen och 
vet att om hon låter sej uppslukas av den [tomheten] skall ingen-
ting kunna hända henne.” (s. 55) Hos Irène framträder därmed den 
numinösa upplevelsen som Otto beskriver den, samtidigt som tom-
heten låter sig förstås som det gudomliga Intet. Otto framhåller att 
”liksom ’intet’, så är det ’tomma’ [...] ett numinöst ideogram för 
det ’helt andra’.1 På samma sätt är det fullständigt tomma ett ut-
tryck för det gudomliga i den kristna mystiken.2 Också i Dager-
mans texter kan det tomma förstås i denna religiösa betydelse. I 
prosafragment Tusen år hos Gud framträder sambandet explicit i 
berättarens tal om ”detta gudomliga ingenting, som fyller oceaner-
na mellan stjärnorna, Universums pärla, den heliga tystnaden – 
tomhet blandad med ljus” (SS 10, s. 268). Redan i debutromanen 
blottar Irènes upplevelse denna innebörd hos det tomma, och skild-
ringen av hennes tankar i hövolmen utgör ett av de tidigaste ex-
emplen på den hos människan återkommande drömmen i Dager-
mans diktning om att uppgå i ett odifferentierat kosmiskt samman-
hang.  

I samband med denna upplevelse hos Irène aktualiseras också 
det hindersamma. Hon erfar gränsen mellan sig själv som längtan-
de i varat och det transcendenta ’helt andra’ ty ”innerst vet hon ju 
att detta hopp är bedrägligt” (s. 55). Här framställs som illusoriskt 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 38. I original, ”wie das ’Nichts’ so ist das ’Leere’ […] ein 
numinoses Ideogramm des ’Ganz Anderen’”. Otto, Das Heilige, s. 31 f. Erik 
Hjalmar Linder har uppmärksammat att Dagerman kan ha mött idén ”om Gud 
som ’das ganz Andere’ [...] hos Lars Ahlin”. Linder, Fem decennier, s. 955. 
2 Se till exempel Eckeharts predikning ”Om avskildhet”, där sambandet mellan 
tomhet och det gudomliga särskilt betonas. Eckehart, XXIV, s. 147-160. 
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inte det transcendenta i sig, utan hoppet om det översvinnliga som 
tillflyktsort. Irènes liksom Sörensons, Glada laxens och Gideons 
önskan om, och ansträngningar, att fly ångesten framstår med en 
formulering från Albert Camus som försök att undkomma ”tillva-
rons fundamentala absurditet” genom ett ”språng” i riktning mot 
evigheten.1 Sådana ansatser menar Camus att den absurda männi-
skan har uteslutit som möjlighet, hos henne finns inte längre ”nå-
gon plats för hoppet”.2 Hos Dagermans människa är emellertid 
hoppet levande. Hon upplever hindret, men finner sig aldrig i den 
absurda tillvaron och är därför inte absurd i Camus mening.  

Avslutande exempel och diskussion 
Till de ställen i texten där läsningen uppfattar ett skifte av kod kan 
också föras berättelsens referentialitet till en kristen föreställnings- 
och symbolvärld. Central bland sådana referenser i berättelsen är 
ormen som utgör romanens titel och även ingår i romanens inle-
dande motto. Ormens närvaro på dessa inledande positioner i tex-
ten motiverar en uppmärksamhet på ormens funktion för romanen 
som helhet. Inom berättelsens profana diskurs fungerar ormen 
genomgående som en symbol för ångest, fruktan och skräck.3 Men 
ormen aktualiserar också en religiös diskurs om den uppmärksam-
mas som transcendenssymbol. Laitinen framhåller, dock utan att 
vidare beröra människans relation till det transcendenta i romanen, 
att ormen ”som […] transcendenssymbol rör sig från den kända 
världen till den okända, där den söker efter andligt budskap om 
befrielse och läkedom”.4 Ormen kan således sägas fungera som en 
symbol som bidrar till framställningen av människans andliga läng-
tan i romanen. Kai Henmark uppmärksammar ormen bland de 
”mindre spår av en kristet påverkad symbolik” som han menar 
finns i romanen.5 Bland dessa symboler finner Henmark även kor-

                                                      
1 Albert Camus, Myten om Sisyfos (1942), övers. Gunnar Brandell och Bengt John 
(Stockholm, 2004), s. 32 f. Dagermans kännedom om Camus tankevärld var dock, 
som Périlleux har visat, mycket begränsad vid tillkomsten av Ormen. Se Périlleux, 
Stig Dagerman et l’existentialisme, s. 177. 
2 Camus, s. 34.  
3 Agneta Pleijel identifierar ormen som symbol i Dagermans författarskap men 
fixerar den vid begreppet skräck. Se Pleijel, s. 98. Som framgår av texten Ormen, 
vilket också Kerstin Laitinen har visat, kan emellertid begreppet skräck, liksom 
fruktan, förstås som uttryck för ångesten. Se Laitinen, s. 26.  
4 Laitinen, s. 44. Se även Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, s. 230. 
5 Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 123. I sin tidigare essä betonar 
Henmark emellertid ormens centrala betydelse som symbol i romanen och finner 
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set i samband med Scrivers balansgång då han står på gesimsen 
mellan fönstren ”’som en korsfäst’”,1 men Henmark utvecklar inte 
sin iakttagelse vidare. I ett tidigare arbete uppmärksammar han 
emellertid flera exempel på korset i romanen och finner det även 
hos sergeant Bohman och Iréne.2 Som exempel på ”bibliskt färgade 
symboler” som ”har med korsfästelse att göra” observerar Hen-
mark även att ”törnekronan förekommer redan i Ormens första 
kapitel”.3 I sitt senare arbete framhåller dock Henmark, som redan 
nämnts, en ”avmytologisering” i romanen som han menar är i det 
närmaste ”total”,4 och uppmärksammar därmed inte vidare de reli-
giöst färgade spår som han själv identifierar.  

 
Emellertid kan flera referenser till en kristen föreställnings- och 
symbolvärld observeras vilka bidrar till läsningens uppfattning av 
en religiös diskurs i berättelsen. Utöver talet om ”törnekrona” i 
samband med Maria Sandström (s. 10 och s. 11) och i samband 
med Edmund (s. 183), förekommer ”korsfäst” i samband med ser-
geant Bohman (s. 25) och Scriver (s. 233) samt ”korset” (s. 53) i 
samband med Irène. Vidare märks i detta sammanhang beskriv-
ningen av det ånglok med vagnar som närmar sig genom landska-
pet: ”Kyrkan kom glidande över slätten med stapeln i ledband 
[...].” (s. 11) Ett liknande bruk av referenser framträder i den pas-
sage i romanen där Irène ännu befinner sig i logementbaracken och 
ligger i sängen: ”Det rådde ett andaktsfullt dunkel därinne, precis 
som i kyrkan, tänkte hon [...].” (s. 11) Då lakandet glider av henne 
skildras återigen hennes tankar: ”Svepningen gled av benen [...] de 
var vita som vaxljus, hon tänkte på kyrkan igen.” (s. 11) En före-
ställning om Guds hand bakom skapelsen anas i berättelsen när 
Irène upplever hur ”farbror gud [drar] upp sin jojo” (s. 83) då hon 
berusad i månens sken försöker sparka till en stjärna.  

Även om ormen är särskilt påfallande i sin arketypiska referen-
tialitet till den religiösa symbol- och föreställningsvärlden, medför 
också de sistnämnda passagerna ett skifte i kod som bidrar till läs-
ningens uppmärksamhet på det transformatoriska system i texten 
som leder läsningen i riktning mot dess matris. Att nåden uteblir 
bland berättelsens kristna referenser ingår i romanens framställning 

                                                                                                             
att den äger ”överensstämmelse” med ”den bibliska synen på ormen”. Henmark, 
”Gud och Stig Dagerman”, s. 230. 
1 Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 123. 
2 Se Henmark, ”Gud och Stig Dagerman”, s. 227. 
3 Ibid., s. 227. 
4 Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 121. 
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av människans predikament skildrat genom den absurda världens 
spel och genom det hindersamma, samtidigt som nåd och befrielse 
är något som fattas berättelsens människa och utgör hennes dröm 
och längtan.  
 
Några ytterligare exempel på uppmärksamhetsställen i vilka läs-
ningen uppfattar ett skifte från en profan till en religiös kod skall 
slutligen nämnas. Dessa passager bidrar till uppfattningen av män-
niskans längtan som en längtan efter befrielse, gränslöshet och frid 
i närheten av den mystika traditionen. Liksom i fråga om ormen 
kan de också förstås som delar av berättelsens framställning av den 
problematiska dikotomin gräns – transcendens. I romanens inle-
dande rader talas om ”den gröna oändligheten” (s. 9), och hos Gi-
deon talas om ”att slippa tvingas över i något okänt” (s. 219), vilket 
återkommer i kapitlet ”Spegeln” där det heter att människan ”mås-
te lämna sina positioner och löpa ut i det okända” (s. 156). Om 
Laxen och Pjatten och deras behov heter det vidare att ”de skulle 
sprängas om de inte fick [...] sträcka sej över gränsen till ett områ-
de som de annars bara hade snuddat vid” (s. 160). Till dessa passa-
ger kan slutligen också föras Scrivers vandring på gesimsen, vilken 
erinrar om den dröm om en balansgång på lina ”mot oändligheten 
och det slutliga försvinnandet” som Dagerman, enligt Kai Hen-
mark, en gång berättat för Erik Lindegren.1 
 
I samtliga här diskuterade exempel är berättelsens framställning av 
det hindersamma att förstå som ett uttryck för människans belä-
genhet i en absurd värld, existentiellt ensam och åtskild från ett 
transcendent sammanhang. Det orealiserade eller förfelade ögon-
blicket och det uteblivna mötet utgör här centrala återkommande 
variationer i det deskriptiva system som leder läsningens uppmärk-
samhet mot berättelsens underliggande problem och matris. Fram-
ställningen av det uteblivna mötet utgör inom romanens profana 
diskurs en skildring av en social problematik, det vill säga detta att 
”nå gemenskap med en annan människa”.2 Men tolkningen av 
människans ensamhet låter sig inte begränsas till denna profana 
problematik. Romanens människa misslyckas med att bryta sin 
ensamhet och isolering då hon på ett grundläggande sätt är ensam i 
varat.  

                                                      
1 Henmark, ”Ångesten och Stig Dagerman”, s. 118. 
2 Laitinen, s. 56 f. Se även Ahlund, Fallets lag, s. 98 ff. 



 

68 
 

Claes Ahlund har uppmärksammat hur det ”horisontella mellan-
mänskliga dilemma”, som framträder i Ormen, i romanfragmentet 
Tusen år hos Gud, ”överflyttas […] till den vertikala axel som 
borde förbinda människan med hennes Gud”.1 Han uppmärksam-
mar också ”de hinder som i Dagermans textvärld ställer sig i vägen 
för det fundamentala behovet att bli sedd”,2 och relaterar detta till 
en profan problematik i författarskapet, det vill säga den ”mellan-
mänskliga kommunikationen” som han menar utgör ett ”centralt 
problemkomplex”,3 samt ”anonymiteten och främlingskapet i det 
moderna samhället”.4 

Det uteblivna mötets typiska schema hos Dagerman kan emel-
lertid också uppfattas som delar av en genomgripande struktur i 
Dagermans texter, i vilken det hindersamma och de olika figurer 
för detta som återkommer i författarskapet kan inordnas och förstås 
som uttryck för åtskillnaden mellan människan och det transcen-
denta. Längtan efter en gränslös transcendent enhet eller Gud i 
vidaste mening, vilket människan ensam och isolerad i varat är 
förhindrad att nå, utgör den dagermanska diktningens djupast lig-
gande problem och kan förstås som en matris inte endast för berät-
telsen Ormen, utan också för samtliga av de texter som här skall 
diskuteras. 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 175. 
2 Ibid., s. 176. Ahlund ger flera exempel på detta i författarskapet, se Ahlund a.a. 
s. 174-178. 
3 Ibid., s. 174. 
4 Ibid. 
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Två noveller – ”Den hängdes träd” 
och ”De röda vagnarna” 

”Den hängdes träd” 
Novellen ”Den hängdes träd” ingick i den novellsamling som Da-
german själv sammanställde och som utgavs med titeln Nattens 
lekar i oktober 1947.1 Novellen är emellertid av äldre datum och 
publicerades redan 1945, samma år som Ormen.2 ”Den hängdes 
träd” ansluter till debutromanen inte endast i tillkomsttid utan ock-
så genom dess framställning av ögonblicket, människans existenti-
ella ensamhet och det hindersamma samt genom skildringen av vad 
som kan förstås som en andlig erfarenhet. Till skillnad från Ormen 
och skildringen av det orealiserade ögonblicket och den omöjliga 
flykt från ångesten och ensamheten som debutromanens människor 
företar, erfar emellertid novellens huvudperson Karl ett insikts-
ögonblick som realiseras och som leder till en befrielse från den 
ångest han upplever.3 

I ett förvirrat och ångestladdat tillstånd uppsöker Karl det träd 
där en man hittats hängd tidigare på dagen. Någonting tvingar ho-
nom att falla på knä under detta träd och: ”Plötsligt balanserades 
alla de hängdas träd på hans hjässa.” (SS 4, s. 104) Istället för en 
psykologisk nedbrytningsprocess i samband med den upplevelse 
Karl erfar, jämfört med vilken ”till och med döden var barmhärti-
gare” (s. 104), upplever han  

en oändlig vision av skräcklöshet, av befrielse. […] Den hårda 
knuten ångest löstes upp, fasan förvisades. Å nu visste han hur 
hinnor av is skall smältas, hur själva smärtan kan förlösa en värme.  

                                                      
1 Uppgiften är hämtad från Hans Sandbergs kommentar till romanen i SS 4, s. 
279. 
2 ”Den hängdes träd” publicerades första gången i höstnumret av tidningen Vi 
1945:51-52.  
3 Ahlund uppmärksammar skeendet som ett ”genomgripande insiktsförlopp” i 
novellen. Ahlund, Fallets lag, s. 274. 
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Å att söka sitt träd. Att våga söka sitt träd. Att finna den häng-
des träd, trädet i ångestens skog som ensamt utstrålar ångest. Hur 
vänliga blir inte sedan alla skogar.” (s. 104)  

 
Karl uppsöker således det träd där en hängd hittats tidigare under 
dagen, ett träd som han fasar för. Uppsökandet av trädet, som i 
novellen är en symbol för Karls ångest, leder till och utlöser hans 
insiktsögonblick, och handlingen resulterar i lättnad och befrielse. 
Från Ormen återkommer här Scrivers idé om att göra sig bekant 
med ångesten för att kunna leva med den. Att söka och utmana sin 
ångest framställs emellertid som en fungerande modell i novellen 
till skillnad från den hopplösa flykt från ångesten som debutroma-
nen skildrar. Karls erfarenhet framstår därmed som ett lyckat ex-
empel på den tanke om ångestens hanterbarhet som omintetgörs i 
romanen. Den positiva verkan som konfrontationen med fruktan 
och ångesten utmynnar i hos Karl bekräftas av hans upplevelse 
som också hjälper honom att leva vidare. 

Emellertid är det avgörande insiktsögonblicket hos Karl och 
hans befrielse från ångesten inte resultatet av en medveten och 
intellektuell analys, såsom förespråkas av Scriver. Novellen fram-
ställer inte den medvetna människans motstånd mot en grundläg-
gande ensamhet och ångestupplevelse, utan skildrar en suggestiv 
och symbolmättad insiktsprocess som befinner sig närmare den 
andliga erfarenheten. Karls upplevelse framstår som sprungen inte 
första hand ur hans eget handlande, utan som frambringad av en 
kraft utom honom och bortom all kontroll. Hans upplevelse låter 
sig därför inte uppfattas endast i en profan mening, som en skild-
ring av ett psykologiskt förlopp och som ett lyckat exempel på hur 
ångesten kan bemästras. Snarare aktualiserar berättelsen genom 
framställningen av Karls insiktsögonblick en grundläggande reli-
giös problematik.  

Resultatet av Karls upplevelse och insikt förmedlas explicit i 
passagens ovan citerade slutrader där emellertid endast ångestlätt-
naden och det rationella i hans erfarenhet berörs i berättelsen. Den 
ångestlättnad Karl erfar, och den insiktsprocess som leder fram till 
denna, skildras emellertid i den religiösa erfarenhetens tecken och 
mönster och hans upplevelse avviker också starkt från novellens 
inledande profana tonläge. Ahlund observerar novellens ”inslag av 
eufori eller jubel” som han menar står i stark kontrast till det stäm-
ningsläge i berättelsen som föregår upplevelsen.1 Kirsten Hansen 
uppfattar också denna skillnad i novellen. Hon anlägger inled-

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 180. 
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ningsvis ett psykoanalytiskt perspektiv på passagen och framhåller 
att novellens bildspråk ”underbygger den psykoanalytiska tolk-
ningen”.1 Emellertid finner Hansen också en ”divergens mellan den 
existentiella lösningen och det underliggande bildspråket” då no-
vellens ”postulat om en befrielse” inte stämmer med det resultat 
som en psykoanalytisk tolkning av bildspråket utmynnar i.2 Hon 
uppmärksammar att det psykoanalytiskt färgade skeendet i novel-
len övergår till ”en mycket abstrakt, mytisk vision”,3 i vilken Karls 
upplevelse utgör centrum, och menar att hans upplevelse ”är något 
mycket större” än vad som låter sig förklaras inom ramen för den 
psykoanalytiska tolkningen.4 Hansen antyder Karls vision som ett 
av flera exempel i författarskapet på en rörelse som leder över till 
”den mytisk/religiösa skönhetsvärlden”,5 och uppmärksammar 
implicit berättelsens skifte från en profan till en religiös kod. Emel-
lertid tillhandahåller Hansen inte någon närmare friläggning av 
innebörden i detta skifte i ”Den hängdes träd”. Hansens analys 
lämnar därför Karls upplevelse delvis oförklarad. Emellertid öpp-
nar sig en framkomlig väg om läsningen uppmärksammar skiftet 
som betydelsefullt för tolkningen av novellen, ett skifte som även 
låter sig avläsas i på flera håll i berättelsen och inte minst i dess 
bildspråk. Jag skall i det följande diskutera detta närmare. 

Karls ögonblick 
”Den hängdes träd” ansluter till debutromanen genom framställ-
ningen av människans ångest som uttryck för en existentiell en-
samhetsupplevelse och hennes önskan om flykt från denna upple-
velse. Inom berättelsens profana diskurs förefaller ångesten ha sin 
grund i Karls långt drivna svartsjuka gentemot vännen Edgar och 
det utanförskap han upplever i samvaron med Edgar och Mona. 
Härigenom skildrar berättelsen det från debutromanen återkom-
mande problemet med den mänskliga gemenskapen. Men liksom i 
Ormen syftar det hindersamma inträdet i gemenskapens rum inte i 
första hand på en social problematik, utan framställer en grundläg-
gande existentiell ensamhet och separation från ett transcendent 
sammanhang. En sådan förståelse aktualiseras genom flera upp-

                                                      
1 Hansen, Ångestens hemliga förgreningar, s. 81 f. 
2 Ibid., s. 82. 
3 Ibid., s. 81. 
4 Ibid., s. 80 f. 
5 Ibid., s. 84. 
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märksamhetsställen och passager i novellen varav Karls insikts-
ögonblick utgör det mest centrala. 

Tidigare uttolkare har emellertid väsentligen förbisett den reli-
giösa diskursen i ”Den hängdes träd”. Novellen omnämns inte av 
flertalet recensenter som anmälde Nattens lekar, och av dem som 
behandlar novellen är flera negativt inställda. Georg Svenssons 
bokanmälan utgör ett undantag. Han menar att ”Den hängdes träd” 
utgör en av de främsta novellerna i samlingen. Svensson beskriver 
novellen som ”en 40-talistisk parafras på Golgatasymbolen” och 
uppmärksammar att ”den hetsade finner förlossning under den 
hängdes träd ute i vinterskogen genom en restlös identifikation 
med lidandet”.1 Ett undantag utgörs också av Claes Ahlund som 
belyser hur bildspråket i ”Den hängdes träd” anknyter till den 
kristna traditionen. Han menar att ”Kristus som Smärtornas man är 
[…] en bakomliggande matris i dramat i det vintriga svenska land-
skapet”.2 Ahlund framhåller vidare: ”Mycket tyder [...] på att [...] 
transformationsförloppet i ’Den hängdes träd’ är resultatet av en 
attraktion utgående ifrån Ahlins novellteknik”.3 Ahlund syftar på 
de ”karbunkelbilder” vilka hos Ahlin, som Gunnar D. Hansson har 
visat, ”allegoriskt aktualiserar Kristus som figura för den utsatta 
eller förnedrade människan”.4  

Berättelsens skildring av Karls upplevelse rymmer således flera 
inslag av en kristen föreställningsvärld och ser man till novellen 
som helhet märks hur de kristna referenserna särskilt leder läsning-
en i riktning mot den kristna lidandeberättelsens motivkomplex av 
skuld, offer, död och befrielse. I samband med Karls upplevelse 
heter det att det ”blödde ur deras [trädens] sår och plåga droppade 
ur himlen in i hans känsligaste celler” (s. 104). Omedelbart innan 
Karl erfar sitt insiktsögonblick, då han just funnit den hängdes träd, 
heter det också att han ”tvangs att falla på knä under det” (s. 104). I 
knäfallandet, den kristna bönens och gudsunderkastelsens position, 
upplever Karl sedan hur ”jublet växte i honom, sprängande” och 
han erfar ”en oändlig vision av skräcklöshet, av befrielse” (s. 104). 

Karls erfarenhet och berättelsens bild- och symbolspråk utövar 
en suggestionskraft som leder läsningen i riktning mot en kristen 
föreställningsvärld. Hans erfarenhet är emellertid att förstå som en 

                                                      
1 Georg Svensson, ”Dagermans noveller”, BLM 1947:10, s. 837. 
2 Ahlund, ”Förklaringsögonblickets förvandlingar. Om Dagermans transformation 
av en ahlinsk epifanimodell”, s. 39. 
3 Ahlund, Fallets lag, s. 186. 
4 Gunnar D. Hansson, Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma 
mord (1988), s. 323. 
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religiös grundupplevelse och som en insikt i ett transcendent sam-
manhang. Karls fascination i spårandet av den hängdes träd fram-
står som en upplevelse av det religiöst mysteriösa. Detta framträder 
om man närmare fokuserar de numinösa och mystika inslagen i 
berättelsen. I skildringen av hur Karl drivs av sin fruktan och ång-
est heter det att ”hans fruktan piskade honom” (s. 103) vilket fram-
ställer det psykologiska och profana i skeendet. På samma sätt kan 
störtandet förstås som en intrapsykisk rörelse hos Karl, som ”ett 
oavbrutet fall genom jagets alla glastak” (s. 102). Hans sökande 
efter den hängdes träd skildras emellertid som en fascination i or-
dets grundläggande betydelse, det vill säga såsom fascǐnum – för-
trollning. Sökandet efter trädet präglas av en skräckblandad fasci-
nation, ”till och med ett evigt nedstörtande hade varit mindre fa-
sansfullt [...] men han tvangs till det för att kunna leva” (s. 103). 
Karls handlande drivs alltså inte endast av hans inre spänningar av 
fruktan och ångest, utan även av en lockelse som både hänför och 
skrämmer honom. Med Otto kan upplevelsen beskrivas som numi-
nös – sökandet i vinternatten efter något som både lockar och 
rymmer en fasa över allt förstånd kan förstås som en drift att söka 
det ’helt andra’. Otto framhåller att känslan av det ’helt andra’ 
”fäster sig [...] vid eller väckes ockasionellt vid och genom före-
mål, som redan i sig äro ’naturligt’ gåtfulla, verka förvånande, 
frappera” liksom ”genom förvånande och påfallande företeelser, 
skeenden och ting i naturen”.1  

 
I min läsning av Ormen har jag uppmärksammat det plötsliga i 
samband med framställningen av människans upplevelser av en 
oförutsägbar, hotfull och absurd värld. Men det plötsliga kan också 
förstås som det tidsliga framträdelsesättet hos det ’helt andra’. I 
novellen märks det plötsliga främst i denna senare betydelse. När 
Karl letar efter spåren till det hängdes träd skildras hans känslo-
stämning av det plötsligas modus: ”Då märkte han med en stöt av 
fasa hur de blåa spåren plötsligt upphörde och tvärt tog av till väns-
ter just där. Granriset var en vägvisare till den hängde.” (s. 101) 
Vidare heter det att: ”Hela världen blev plötsligt full av lysande 
bottenlösa fotspår, som kringvärvde honom, hotade honom, slet 
hans vilja i stycken.” (s. 101) Det plötsliga kan här förstås som en 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 35 f. I original, ”wird dies Gefühl des ’Ganz anderen’ sich 
hängen an oder okkasionell miterregt werden durch Gegenstände, die durch sich 
schon ’natürlich’-rätselhaft sind, befremdend wirken, frappieren, an und durch 
befremdliche und auffallende Erscheinungen, Vorgänge und Dinge in der Natur”. 
Otto, Das Heilige, s. 29. 
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markör för Karls reaktiva upplevelsesätt och spända känsloläge av 
fruktan och ångest under sökandet efter den hängdes träd. Emeller-
tid kan det plötsliga i de citerade passagerna retrospektivt utläsas 
som förebådande Karls numinösa upplevelse längre fram i novel-
len. Hans sökande efter den hängdes träd röjer sig, med en formu-
lering av Otto, som  

en förunderligt mäktig drift efter en skatt, som blott religionen 
känner och som är absolut irrationell, om vilken sinnet vet i sökan-
de aning och som det fattar bakom dunkla och otillräckliga ut-
tryckssymboler. Men denna omständighet pekar hän på att bakom 
och över vårt rationella väsen ligger ett yttersta och högsta i vår 
natur förborgat.1 

 
I det ögonblick då Karl slutligen står inför trädet ”tvangs [han] att 
falla på knä under det” och han ”tvangs till en fasa som var dub-
belt, tiodubbelt, tusen gånger så stor som nedstörtandets” (s. 104). 
Det tvingande knäfallet under trädet och Karls upplevelse av hur 
”alla de hängdas träd [balanserades] på hans hjässa” (s. 104) i en 
mängd som ”räckte ända in i himlen” (s. 104) accentuerar hans 
upplevelse som en erfarenhet av något absolut övermäktigt. Passa-
gen skildrar subjektets underkastelse inför detta övermäktiga, det 
Otto talar om som upplevelsen av majestas följt av en kreaturlig-
hetskänsla.2  

Slutligen framträder hos Karl, som redan nämnts ovan, en upp-
levelse av befrielse och nåd. I ett avgörande ögonblick undfår Karl 
”en oändlig vision av skräcklöshet, av befrielse. Det tryckande 
valvet ovanför honom slogs ut […] och jublet växte i honom, 
sprängande” (s. 104). Jublet, och visionens oändlighet, aktualiserar 
hans upplevelse som en erfarenhet av det transcendenta i den mys-
tika mening som ansluter till Irènes oändlighetslängtan i romanen 
Ormen. Karls upplevelse uttrycks explicit som en ”oändlig vision 
av skräcklöshet, av befrielse” (s. 104) och formulerar därmed en 
gränslös frid liksom det transcendentas tillstånd bortom tid och 
rum. Hans upplevelse av det ”tryckande valvet” (s. 104) och sedan 
känslan av befrielse då detta valv ”slogs ut, valv efter valv slogs ut 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 52. I original, ”ein seltsam mächtiger Trieb nach einem Gut, 
das nur die Religion kennt und das irrational schlechtin ist, von dem das Gemüt  
w e i ß in suchender Ahnung und das es erkennt hinter dunklen und unzulängli-
chen Ausdruckssymbolen. Dieser Umstand weist aber zugleich darauf hin, daß 
über und hinter unserem rationalen Wesen ein Letztes und Höchstes unserer Natur 
verborgen liegt [...].” Otto, Das Heilige, s. 44 f. 
2 Se ovan, s. 29. 
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och jublet växte i honom, sprängande” (s. 104) skildrar en föränd-
ring i hans erfarenhet – känslan av begränsning övergår till en upp-
levelse av expansion och frigörelse. Inom berättelsens profana 
diskurs är det befrielsen från ångestens hämmande band som åsyf-
tas. Upplevelsens dimensioner och formuleringar öppnar emellertid 
även för en förståelse av Karls upplevelse som en erfarenhet av 
befrielse och gränsöverskridande också i transcendent mening – 
som en frigörelse från bundenhet i varat. Karls ögonblick framstår 
som en öppnande rörelse eller ett fönster mot det eviga genom 
vilket den i tiden bundna människan kan erfara det transcendenta.1  
 
En bestämning av Karls upplevelse som specifikt kristen, liksom 
en läsning av ögonblicket som epifaniskt, problematiseras emeller-
tid i berättelsens vidare framställning då de kristna referenserna i 
texten är alltför vaga. Även om tolkningen av Karls upplevelse 
som numinös i någon mån stabiliserar de religiösa referenserna, 
kvarstår berättelsens vaghet ifråga om den specifikt kristna referen-
tialiteten och hans erfarenhet framstår snarast som en religiös 
grundupplevelse. Liksom i debutromanen framträder i novellen ett 
spänningsfält mellan skapelsen och det transcendenta, och liksom i 
Ormen kan det transcendenta förstås som eskatologiskt och teo-
centriskt snarare än kristocentriskt. Det är den andliga grundupple-
velsen och erfarenheten av det outsägliga gränslösa snarare än en 
specifik religiös riktning som framställs i berättelsen.  

                                                      
1 Erfarenhetsögonblicket i novellen för tankarna till skildringen av människans 
villor som ensam och fjättrad och upplevande befrielsens ögonblick i Hölderlins 
Hyperion: ”Freilich ist das Leben arm und einsam. Wir wohnen hier unten, wie 
der Diamant im Schacht. Wir fragen umsonst, wie wir herabgekommen, um wie-
der den Weg hinauf zu finden. / Wir sind, wie Feuer, das im dürren Aste oder im 
Kiesel schläft; und ringen und suchen in jedem Moment das Ende der engen 
Gefangenschaft. Aber sie kommen [...] die Augenblike der Befreiung, wo das 
Göttliche den Kerker sprengt, wo die Flamme vom Holze sich löst und sie|gend 
emporwallt über der Asche, ha! wo uns ist, als kehrte der entfesselte Geist, ver-
gessen der Leiden, der Knechtsgestalt, im Triumphe zurük in die Hallen der Son-
ne.” Friedrich Hölderlin, Hyperion (1797-1799), Sämtliche Werke, Bd III, Stutt-
garter Hölderlin-Ausgabe, Herausgegeben von Friedrich Beissner (Stuttgart, 
1957), s. 52, r. 10-19. I svensk översättning: ”Visserligen är livet fattigt och över-
givet. Vi bor härnere som diamanten i gruvan. Vi fråga förgäves hur vi kommo 
hit, för att åter hitta vägen upp. / Vi äro lika elden, som slumrar i den torra grenen 
eller i flintan; och kämpa och söka hela tiden efter slutet på den trånga fångenska-
pen. Men de komma […] befrielsens stunder, då det gudomliga spränger fänglset, 
då lågan lösgör sig från träet och segrande flammar upp över askan, å! då det är 
som vände den befriade anden, glömsk av smärtorna, av trälgestalten, åter till 
solens hallar i triumf.” Friedrich Hölderlin, Hyperion (1797-1799), övers. Gösta 
Oswald (Stockholm, 2002), s. 58. 
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Det religiösa i Karls erfarenhet utelämnas eller undertrycks på be-
rättelsens explicita nivå där hans upplevelse summeras som ett 
program för, och ett lyckat exempel på, hur ångesten kan bemäst-
ras. Emellertid är Karls lyckosamma försök att övervinna sin ång-
est inte en profan erfarenhet som endast är klädd i en religiös 
språkdräkt, utan en skildring av den längtan efter gränslöshet och 
nåd som ofta återkommer hos Dagermans människa. 

”De röda vagnarna”  
Novellen ”De röda vagnarna” publicerades i BLM hösten 1946. 
Genom sin skildring av människans existentiella ensamhet i en 
absurd värld och hennes transcendenta längtan, ansluter texten 
såväl till debutromanen och novellen ”Den hängdes träd” som till 
romanen De dömdas ö, vilken förelåg i bokhandeln i oktober sam-
ma år. Flera passager fäster läsningens uppmärksamhet på en reli-
giös grundproblematik som central för berättelsen som helhet. 
Återkommer gör också det hindersamma i olika varianter liksom 
det för människan och berättelsen centrala ögonblicket. Novellen 
struktureras kring två erfarenhetsögonblick vilka på olika sätt är 
avgörande för berättelsen och för dess människor – konduktören 
och berättelsens huvudperson Helge Samson. I det följande skall 
dessa ögonblick behandlas i nämnda ordning samtidigt som novel-
lens religiösa diskurs diskuteras. 

Konduktörens ögonblick 
I ”De röda vagnarna” framträder ett insiktsögonblick där männi-
skans erfarenhet, liksom hos Karl i den tidigare novellen, visserli-
gen realiseras men med en högst negativ utgång. Jag skall åter-
komma till detta centrala ögonblick, men först kommentera det 
orealiserade insiktsögonblick som framträder hos konduktören. 
Helge Samson frågar honom varför han har sparkat till en isbit på 
perrongen:  

För ett kort ögonblick blev nu konduktören alldeles oskyddad, de 
normala spärrarna av gjutgods sköts åt sidan i blicken, in i hans 
mjuka kärna trängde främlingens vilja som en bländande vass 
spjutspets. Å, blod borde ha vällt fram. Varför han sparkade? –?   

Förvirrad såg han in i det vikande perspektivet – och herregud: 
hela panoramat störtade sej ju plötsligt över honom. (SS 10, s. 
134) 
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Ögonblicket förefaller här rymma en avgörande inre förändring hos 
konduktören då ”någonting i honom långsamt tycktes förintas” (s. 
135). Liksom Sörenson i Ormen återfår emellertid konduktören sin 
psykiska jämvikt. Framträngandet av den insikt som kan anas via 
konduktörens upplevelse av ”det vikande perspektivet”, samt de 
fortsatta konsekvenser som denna insikt i det blottade ”panoramat” 
tycks ha i beredskap för honom, förhindras. Detta sker genom 
klipptångens aktivering av konduktörens inre försvarsverk, ”ett 
häftigt sönderfall hade väl blivit följden om inte klipptången kom-
mit till hans räddning. Han fick nämligen upp den ur fickan mellan 
fingrarna, kall och massiv låg den som ett vapen i hans hand.” (s. 
135) 

I Ormen utgör, som jag har diskuterat, det orealiserade ögon-
blicket ett uppmärksamhetsställe i texten som aktualiserar det hin-
dersamma och detta som en del av berättelsens framställning av 
människans predikament i varat. Också konduktörens ögonblick, 
som framträder i novellens inledning, bidrar till berättelsens fram-
ställning av människans predikament. Läst mot Ormen, och Scri-
vers idé om ångestanalys och medvetenhet, flyr konduktören sin 
ångest och samtidigt även följderna av den insikt som är på väg att 
framträda i ögonblicket och som exponerar möjligheten av en al-
ternativ utveckling för honom. De möjligheter insikten kan medfö-
ra går därmed konduktören förbi då han inte förmår hantera sin 
ångest. Han utgör därmed, liksom Sörenson i debutromanen, ett 
negativt exempel på ångestens hämmande verkan och människans 
ångestflykt, medan däremot skildringen av Karls erfarenhet i den 
förra novellen utgör ett positivt exempel på hur en hämmande ång-
est kan hanteras och övervinnas.  

Liksom i Ormen och ”Den hängdes träd” kan emellertid skild-
ringen av det orealiserade insiktsögonblicket hos konduktören för-
stås som en del av en mer grundläggande problematik i texten. 
Hans försvar av sin kontrollerade tillvaro som tågtjänsteman funge-
rar som ett uttryck för människans försök att bemästra en värld där 
det oförutsägbara, absurda och ångestfyllda ständigt hotar att bryta 
fram. Claes Ahlund har uppmärksammat novellens affinitet med 
E.T.A. Hoffmanns berättelser.1 Han framhåller särskilt Hoffmanns 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 188. Ahlund uppmärksammar en affinitet mellan Hoff-
manns ”Der Sandmann” och novellen ifråga om ett frambrytande vansinne i spåret 
av en gjord insikt, och finner beröringspunkter även mellan Hoffmanns text och 
Tusen år hos Gud. Se Ahlund, Fallets lag, s. 395, not 30. Också Georges Ue-
berschlag identifierar ett samband mellan Dagermans prosafragment och Hoff-
manns text. Se Ueberschlag, s. 287. Att Hoffmann utgjort en källa för Stig Da-
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”skildringar av vansinnets lurande inre hot mot den åtminstone till 
det yttre pliktmedvetne och samhällsnyttige borgarens noggrant 
reglerade tillvaro”.1 

Skildringens närhet till Hoffmanns motivkrets och framställ-
ningssätt, liksom berättelsens band till skräckromantiken, som 
Ahlund också uppmärksammar, utgör, menar jag, emellertid inte i 
första hand delar av en berättarteknik och motivkrets som belyser 
det psykiska sammanbrottet och vansinnet. Inte heller kan berättel-
sen avgränsas som en skildring av vad Ahlund formulerar som 
”den [...] problematiska kommunikationen mellan medvetet och 
omedvetet” eller som en ”tematisering av den intrapsykiska tolk-
ningsprocessen”.2 Snarare utgör dessa inslag en del av skildringen 
av människans utsatthet i varat och hennes upplevelse av tillvarons 
absurditet och outgrundliga bakomliggande krafter. De diskuterade 
inslagen i novellen kan beskrivas som groteska i Wolfgang Kay-
sers mening, bestående främst av expressionistiska och existentia-
listiska inslag, ett spel med det absurda, där det skrämmande och 
främmande i världen betonas.3 Dessa inslag märks redan i romanen 
Ormen som, liksom novellen ”Den hängdes träd”, skildrar männi-
skans ensamhet och isolering i en absurd värld liksom hennes and-
liga sensibilitet och längtan. Som Ahlund har uppmärksammat kan 
”De röda vagnarna” inte ”på ett fullt tillfredställande sätt” läsas 
från början till slut ”på den psykoanalytiska nivån” då ”många 
pusselbitar blir över”.4 Han presenterar själv inte någon sammanta-
gen tolkning av novellen, men framhåller att den kan läsas som ”en 
ironisk negering av den kristet förankrade epifaniteknik som Ahlin 
[…] begagnar sig av” och förstår delar av framställningen som ”ett 
tecken inte på Guds närvaro, utan på hans definitiva frånvaro – en 
frånvaro där signalerna från ett gåtfullt omedvetet ekar allt hotful-
lare”.5  

I ”De röda vagnarna” får de framträdande groteska stildragen, i 
Kaysers mening, en betydelse för berättelsen som helhet först när 
dessa uppmärksammas som del av novellens skildring av männi-
skans belägenhet i en absurd värld, åtskild från ett gränslöst sam-

                                                                                                             
german bekräftas också av Annemarie Dagerman som i ett samtal har berättat att 
”Stig var förtjust i ’Hoffmanns äventyr’ [Jacques Offenbachs opera som bygger på 
berättelser av E.T.A. Hoffmann] och under åren såg den i olika uppsättningar och 
i olika länder”. Anteckningar från samtal med Annemarie Dagerman, 25.6.2008.  
1 Ahlund, Fallets lag, s. 188. 
2 Ibid, s. 197. 
3 Kayser, s. 198 ff. 
4 Ahlund, Fallets lag, s. 200. 
5 Ibid., s. 202.  
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manhang av frid och nåd. Konduktören håller upp sin skyddsmur 
av rationalitet, representerad av klipptången med dess ”blanka ele-
gans, som fångade hela hans värld i sin spegel” (s. 135), mot det 
absurda i tillvaron. Det panorama som visar sig i hans vision, lik-
som upplevelsen av hur något långsamt tycktes ”förintas” (s. 135) 
inom honom, antyder att konduktören upplever något för honom 
helt främmande, vilket leder läsningen mot det mystika i hans erfa-
renhet. Öppnandet av helheten för subjektets blick, blottandet av 
det oändliga eller på andra sätt gränslösa, är liksom människans 
erfarenhet av descensionen, sjunkandet eller upplösningen åter-
kommande uppmärksamhetsställen i den dagermanska texten där 
det sker ett skifte från en profan till en religiös kod.  

Skildringen av människans belägenhet i det absurda och begrän-
sande varat, och detta ställt mot hennes transcendenta åstundan, 
låter sig avläsas inte minst om man uppmärksammar det för novel-
len centrala ögonblicket hos Helge Samson. 

Helge Samsons ögonblick 
När Helge Samson en natt betraktar ett annalkande godståg från sitt 
rumsfönster kommer han till insikt om den absurda världens meka-
nismer: ”Plötsligt tappade han kikaren […]. Med tårade ögon, som 
i fysisk mening varken kunde se ut i rummet eller in i sej själva, 
såg han med glasklar skärpa det ondas dimension uppenbaras för 
sej.” (s. 137 f.) Vidare berättas att:  

Upplevelsen hade en så ohygglig genomslagskraft att Helge Sam-
son motståndslöst tyckte sej sjunka genom husets alla trossbottnar 
ner i en fix, skrämmande isolerad ödevärld, genomsträngad endast 
av den vita visshetens grymma kolonnader. (s. 138)  

 
De ”meningslösa streck” som på tåget har målats ”i djupare rött än 
den vanliga vagnsfärgen” (s. 137) utgör den utlösande faktorn för 
Samsons insiktsprocess. Hans upplevelse leder till insikt i något, 
och igångsätter en inre process vilken slutligen leder till hans un-
dergång. Liksom hos Karl i novellen ”Den hängdes träd” sker en 
alternativ utveckling hos Helge Samson, men i motsats till den 
positiva erfarenheten och upplevelsen av befrielse och nåd hos den 
förra, är det en negativ och förödande utveckling som följer på 
Helge Samsons ögonblick. Hans död i novellens slutrader kan läsas 



 

80 
 

som ett resultat av ett psykiskt sammanbrott, vilket Claes Ahlund 
har behandlat.1  

Som jag har diskuterat ovan ifråga om Karls erfarenhet i ”Den 
hängdes träd”, låter sig emellertid inte heller tolkningen av den 
senare novellen begränsas till en förståelse av den som en skildring 
av en ångestriden människas upplevelser och inre sönderfall. Lik-
som i romanen Ormen och novellen ”Den hängdes träd” framträder 
i ”De röda vagnarna” människans upplevelser av existentiell en-
samhet och utsatthet i en absurd värld liksom en drift och längtan 
till gränslöshet och frid. Återkommer gör också insiktsögonblicket 
som hos Samson utgör ett centralt uppmärksamhetsställe för upp-
fattningen av novellens religiösa diskurs. 
 
För Helge Samson får de ”meningslösa streck” som är målade ”i 
djupare rött än den vanliga vagnsfärgen” (s. 137) en innebörd när 
han erfar hur ”det ondas dimension uppenbaras” för honom (s. 
138). Han vinner insikt i något för honom tidigare okänt som också 
öppnar upp en ny sensibilitet. Samson får ”ett sinne som ofelbart 
uppspårade och avslöjade för honom alla yttringar av det ondas 
existens” (s. 138). I novellens fortsättning märks hos Samson en 
ambition att förkunna sin insikt, ”han märker ju hur främmande 
han är här bland alla dessa omedvetna och allt detta omedvetna” 
och vill ”låta ett hastigt uppflammande tecken genomskära näthin-
norna på de oberörbara” (s. 145).  

I sitt insiktsögonblick erfar Samson vad som kan utläsas som ett 
teodicéproblem – hans insikt är upptäckten av varat som en dimen-
sion där ingen Gud eller nåd kan finnas. Samsons upplevelse i 
ögonblicket kunde därför också sägas framställa en inverterad epi-
fani läst inom ett kristet sammanhang, det vill säga en upplevelse 
inte av Guds närvaro utan av gudomens frånvaro i varat. Claes 
Ahlund har, som ovan nämnts, iakttagit vad han kallar en perverte-
rad Gudsnärvaro i novellen och ”en ironisk negering av den kristet 
förankrade epifaniteknik som Ahlin […] begagnar sig av”.2 Epifa-
nin i traditionell mening skymtar som mönster bakom Samsons 
ögonblick, men problematiseras som tecken på en gudomlig närva-
ro. Vad som uppenbaras för honom är inte Gud, utan tecknen på 
gudomens frånvaro i varat.  

                                                      
1 Se Ahlund, Fallets lag, s. 187-202. 
2 Ibid., s. 202. Se även Ahlund, ”Förklaringsögonblickets förvandlingar. Om 
Dagermans transformation av en ahlinsk epifanimodell”, s. 41. 
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Novellen framställer emellertid inte en religiös skepticism, utan 
gör läsningen uppmärksam på varat som en plats utan mening där 
den existentiellt ensamma och isolerade människan befinner sig i 
andligt trångmål och längtan. Redan referentialiteten till den krist-
na symbol- och föreställningsvärlden i novellen gör läsningen 
uppmärksam på en andlig innebörd i Samsons erfarenhet, även om 
den specifikt kristna religiositeten i novellen problematiseras. Sam-
sons upplevelse av hur de röda strecken uppenbaras igångsätter 
hans ögonblick och kan, tillsammans med skildringen av hans fa-
scination för strecken, och hans uppfattning av dessa som ”hemliga 
signaler” (s. 147), förstås som ideogram för framträdelsen av det 
’helt andra’.1 Signalerna framstår som tecken vilka representerar 
något som varken kan definieras eller förstås i rationell mening. 
Liksom Karls upptäckt av den hängdes träd förefaller Helge Sam-
sons upptäckt av de röda strecken präglas av en fascination som 
röjer en sensibilitet för det numinösa. Upplevelsen drabbar Samson 
med en ”ohygglig genomslagskraft” samtidigt som han tycker sig 
”sjunka […] ner i en fix, skrämmande isolerad ödevärld” (s. 138). 

Rudolf Otto framhåller att det numinösa kan ge sig tillkänna 
som tremendum. Denna egenskap hos det gudomliga menar han är 
något som ”alldeles stör deras kretsar, som blott vilja erkänna god-
heten, mildheten, kärleken, det tryggande och i allmänhet blott 
momenten av världstillvändhet hos det gudomliga”.2 Samsons upp-
levelse kan sägas aktualisera det numinösa i denna världsfrånvända 
betydelse, en paradox som accentuerar hans erfarenhet som en 
upplevelse av Guds frånvaro i världen. Viktig för läsningens för-
ståelse av novellens religiösa diskurs på denna punkt är Samsons 
upptäckt av det något som ”oroade, förbryllade och skrämde ho-
nom” (s. 136), och vilket han omtalar som ”det ondas dimension” 
(s. 136). Som jag redan har nämnt kan detta förstås som ett teodi-
céproblem och skildringen av Samsons erfarenhet dirigerar läs-
ningen mot en förståelse av hans upptäckt som en insikt i varat som 
ett på mening tomt utrymme i gudomens frånvaro. I skildringen av 
Samsons mystika erfarenhet, som jag återkommer till nedan, ställs 
det kosmiska ”lugnet” (s. 142) han erfar i tyglagret mot ”grymhe-
ten” (s. 140) i det vara som omger honom. Helge Samson kommer 
via sin insikt att blicka in i tillvarons absurditet, den varats ”onds-
ka” som han ”nu med sina erfarenheter omedelbart kunde identifie-

                                                      
1 Om ideogram se ovan, s. 64. 
2 Otto, Det heliga, s. 26. I original, ”und durchaus die Kreise derer stört, die nur 
Güte, Milde, Liebe, Vertraubarkeit und im allgemeinen nur Momente der Welt-
Zugekehrtheit im Göttlichen anerkennen wollen”. Otto, Das Heilige, s. 19. 
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ra” (s. 142). Hans död i novellen framstår främst som ett resultat av 
ett sammanbrott i spåren av hans fruktan och ångest inför upptäck-
ten av en värld utan nåd. Som redan nämnts leder emellertid Sam-
sons insikt inte till nåd och befrielse som hos Karl, utan till under-
gång: 

Allting, tankar, hemliga signaler, blödande rop ur honom själv, 
vrids till bristande spiraler i nattexpressens isljus. På knä, detta 
djupa sabelhugg, grön slår en hinna is sin jättebåge, och allting är 
ju sedan plötsligt över. (s. 147) 

 
Samsons insikt är upptäckten av varat som det absurdas spelplats. 
Om det nattliga tåget heter det att dess uppgift var ”att representera 
det onda, att terrorisera, skrämma, oroa, påverka planerade hand-
lingar i lömska riktningar, störa ordnade förlopp, bringa ädla avsik-
ter om intet” (s. 138).  

Den Gud som Helge Samson anar gör sig således gällande inte 
som en fruktansvärd närvaro, utan genom en fruktansvärd me-
ningslöshet och ensamhet i ett hindersamt vara. Inte minst framstår 
detta tydligt när det uppfattas och läses mot hans upplevelse av, 
samt önskan om, vad som kan tolkas som självets annihilering och 
uppgående i en allomfattande enhet. Denna önskan och längtan 
framträder bland annat i samband med hans tankar om flykt från 
den absurda världen. Samson önskar ”finna en passande utväg ur 
tillvaron. Den angenämaste: att låta sej ljuvligt kvävas under stör-
tande tygbalar” (s. 144). Då han avskedats från tygaffären återstår 
emellertid inte denna möjlighet, och det hindersamma aktualiseras 
därmed återigen i berättelsen. Samsons önskan framskymtar i sam-
band med det självmordsförsök som misslyckats tidigare i berättel-
sen: ”Han skyndade längst in i centrum av tyglagret, makade där 
ihop till ett rede åt sej av sidenbalar, lugnet liksom föll över honom 
ur de mättade dofterna som omgav honom, trängde på honom, ja 
trängde sej in i honom och nästan förvandlade honom till en packe 
tyg, motståndslös och slapp […].” (s. 142) Samsons upplevelse 
blottar här en längtan efter annihilering av självet. Berättaren låter 
veta att Samson ”lät de skiftande dofterna” från tyglagrets ”hundra-
tals olikfärgade och olikvävda tygsorter flyta genom sej” och att 
han samtidigt erfor ”en mäktig okomplicerad frid, det var som att 
drömlöst sova” (s. 140). Samsons längtan erinrar om den som 
Ingemar Algulin identifierar hos Erik Lindegren i mannen utan 
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väg, nämligen ett sökande efter ”helheten […] i den mystiska upp-
levelsen genom ett organiskt och intuitivt ingående i naturen”.1  

Samsons upplevelse avbryts emellertid av varats hindersamhet 
framställd genom ”fröken Lagers röst i form av en humla” som 
”obönhörligt [trängde] in i hans gömställe” (s. 142) och därmed 
ställer sig i vägen för hans längtan. Berättelsen anger explicit den 
tid som återstår till Samsons uppgående i det honom omgivande 
sammanhanget av mångskiftande textilier som ”några få sekunder 
före den slutliga förvandlingen” (s. 142). Skildringen av Samsons 
erfarenhet leder likafullt tolkningen till en förståelsen av hans erfa-
renhet som en längtan efter det transcendenta.  

 
Viktig i detta sammanhang är också den rumsliga polarisering som 
framställs i berättelsen och som fungerar som en bild för varat i 
kontrast mot det transcendenta. Till denna polarisering hör Sam-
sons upplevelse av begränsade, och begränsande, rum av olika 
slag. Så till exempel heter det att inackorderingsrummet hos fru 
Öberg var ”klent tilltaget” (s. 135) och att Samson ”bar dess di-
mensioner med sej även när han gick i stora parker och djupa sko-
gar” (s. 135). Även hans seende påverkas av rummets begränsning. 
Det heter att han en gång haft ”enormt besvär [...] att stänga [blick-
en] inne i de smala skrymslena mellan tygpackarna” (s. 135). På 
samma sätt framställs Samsons rörelsefrihet som begränsad: ”In-
pressad mellan de takhöga tygstaplarna i lagerrummet, krypande i 
de trånga gångarna [...].” (s. 140) Vidare beskriver berättaren ho-
nom som ”alltid kuschad, lika mycket av sej själv som av andra, 
alltid inklämd i ett hörn även när stora ytor är tomma […].” (s. 
145) Den rumsliga sammanträngdheten framträder också i Sam-
sons upplevelse av hur ”vagnarna […] pressades in under broval-
vet” och hur deras ”luckor tycktes slutgiltigt tillskruvade” (s. 137). 
Också vidden av hans ångest beskrivs i rumsliga mått då det heter 
att hans hjärta ”bultade [...] i hela världsrummet” (s. 139) och den-
na beskrivning av ångestens omfattning framställer samtidigt va-
rats gräns. I samtliga passager ovan aktualiseras människan i det 
absurda varat avgränsad mot ett transcendent sammanhang genom 
det hindersammas figurationer.  

Claes Ahlund har i sin undersökning av tillvarons vertikalisering 
i Dagermans författarskap gjort en rad iakttagelser av hur ”jaget 

                                                      
1 Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och dess 
litterära bakgrund, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in 
History of Literature, 18 (Stockholm, 1977), s. 127.  
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och medvetenheten” ofta får ”materiella konturer i form av rum 
eller hus”.1 Dessa iakttagelser rör emellertid främst, med utgångs-
punkt i Kjell Espmarks diskussion av den lyriska själsöversättning-
ens tradition, berättelsens framställning av människans psykiska 
tillstånd genom bilder av spatial och geografisk karaktär. Av in-
tresse för min undersökning är särskilt Ahlunds uppmärksamhet på 
de slutna och krympande rum vilka framträder i olika varianter i 
Dagermans berättelser, samt även på olika former av ”byggnads-
tekniska hinder”.2 I båda fallen fokuserar emellertid Ahlund en 
social problematik i berättelserna och hur personernas medvetande 
skildras. Skildringen av en social problematik liksom av männi-
skans medvetande utgör visserligen på olika sätt ett framträdande 
inslag i Dagermans texter. Som jag tidigare diskuterat ovan kan 
dessa inslag emellertid sägas ingå i berättelsens framställning av 
människans predikament i varat och därmed ytterst förstås som en 
del av berättelsens skildring av människans problematiska relation 
till det transcendenta.  

Jag menar att framställningen av det berättelsen underliggande 
problemet i ”De röda vagnarna” delvis sker genom skildringen av 
en social och psykologisk problematik inom ramen för berättelsens 
profana diskurs, en problematik vilken indirekt artikulerar männi-
skans existentiella ensamhet i en värld utan Gud. Berättelsens 
framställning av det begränsade rummet kan förstås som uttryck 
för det hindersamma och därmed som en del i skildringen av män-
niskans existentiella isolering och ensamhet i varat. Samsons 
trånga inackorderingsrum, liksom arbetsplatsens trånga lagerrum, 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 67. 
2 Ibid., s. 75. En utgångspunkt för Ahlunds studie utgörs av Per Erik Ljung, ”In i 
verkstaden”, i förf:s, Kirsten Hansens och Susanne Dahls, Ångestens hemliga 
förgreningar, s. 11-49. Liksom Ahlund har tidigare även Kerstin Laitinen upp-
märksammat rummets betydelse som representant för skilda medvetandetillstånd i 
den dagermanska berättelsen, så främst ifråga om novellen ”Den dödsdömde”, 
vilken ingår i novellsamlingen Nattens lekar (1947), (SS 4, s. 238 – 252). Laitinen 
identifierar i denna novell hur berättelsens framställning av olika rumsligheter 
symboliserar och etablerar skilda dimensioner i berättelsen. Hon frilägger även 
den mycket genomförda spatialiseringen av medvetandetillstånd samt det bruk av 
rumsligheter som symboler för människans livskänsla och levnadsproblematik 
som berättelsen opererar med, och diskuterar den framställning av rum och även 
tid som i denna novell återigen framstår som ett problem för människan. Novellen 
tematiserar emellertid i första hand inte frånvaron av en Gud, utan skildrar den 
inre, psykiska och andliga död som dödscellen får representera genom den rums-
lig fångenskap vars ekvivalent i novellen paradoxalt formuleras som evighet. Det 
evigas stillastående fungerar i berättelsen främst som ett uttryck för huvudperso-
nens upplevelse av inre livlöshet och ensamhet, vilket Laitinen uppmärksammar. 
Laitinen, s. 212 f. 
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utgör väl bilder för människans hindersamma belägenhet i varat. 
Uppmärksammas kan också inackorderingsrummets fönster, ge-
nom vilket Samson gör sin avgörande upptäckt, vilket fungerar 
som en metafor för det avgörande ögonblicket och för gränsöver-
skridandet men också aktualiserar hindret. Fönstret fungerar här 
som en sammansatt och inverterad framställning av en arketypisk 
metafor för religiös insikt – det andliga seendets öppna fönster. 
Samson skådar dock inte det gudomliga, utan dess frånvaro genom 
uppenbarandet för honom av ”det ondas dimension” (s. 138), och 
detta aktualiserar berättelsens polaritet mellan människans existens 
i varat och det transcendenta. 
 
Slutligen vill jag uppmärksamma ytterligare två ögonblick i novel-
len av betydelse för berättelsens framställning av Samsons erfaren-
het. Utgångspunkten för dessa ögonblick är den sensibilitet för de 
röda vagnarnas tecken som väcks i hans första insiktsögonblick då 
”det ondas dimension” (s. 138) uppenbaras för honom. Då han 
stigit av på sin hemstation ”fångas hans uppmärksamhet av några 
meningslösa slingor målade i djupare rött mellan luckans överkant 
och taket” (s. 144). Åsynen av godsvagnens röda slingor får honom 
att minnas sin tidigare upplevelse av de röda vagnarna och deras 
hemliga signaler för det ondas dimension. Erfarenheten fördjupas: 
”Det hugger till i skallen på honom, med ens känner han hur inten-
sivt det levs omkring honom. […] Och just i denna jublande enhet 
av höga friska röster och muntert vattenporl får hans upplevelse av 
de röda vagnarnas fasa ett sällsamt djup […].” (s. 144) Samsons 
insikt i det ondas dimension kontrasteras i passagen mot den vårli-
ga aktivitet som han med skärpa inregistrerar på perrongen och 
som representerar den vardagliga ytans realitet. Samson upplever 
sig också som ensam om sin upptäckt, han ”märker ju hur främ-
mande han är här bland alla dessa omedvetna och allt detta omed-
vetna, och fascinerad och skrämd av sin upplevelses ensamhet 
börjar han springa längs godståget” (s. 145).  

I ”De röda vagnarna” liksom i Ormen och ”Den hängdes träd” 
framställs människans belägenhet som i grunden ensam i en absurd 
och hindersam värld. Ahlund framhåller att Samsons främlingskap 
”eskalerar […] till en nivå där hela hans omvärld framstår som 
overklig och obegriplig”.1 Uppmärksammas kan härvidlag hur 
Samson tidigare i novellen tycker sig ”sjunka [...] ner i en fix, 
skrämmande isolerad ödevärld” (s. 139).  

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s . 188. 
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Det andra av dessa ytterligare ögonblick infinner sig efter den upp-
levelse hos Samson, som diskuterats i det föregående, och framstår 
liksom hans upptäckt av de röda vagnarna och det ondas dimension 
som ett insiktsögonblick: ”Och med ens, med blixtrande visshet 
upptäcker han nu den enda utvägen.” (s. 145) Samson kommer till 
insikt om nödvändigheten att dela med sig av sin kunskap om det 
ondas dimension till de andra, alla dessa med ”blinda själar” (s. 
146). Han ser också möjligheten att meddela denna insikt. Samson 
misslyckas emellertid – ögonblickets insikt realiseras inte och där-
med går också möjligheten att bryta ensamheten om intet liksom i 
romanen Ormen.  

Dessa här diskuterade ögonblick representerar tillsammans med 
Samsons centrala insikt en erfarenhet vars innebörd aktualiserar en 
grundläggande existentiell ensamhet hos människan och en upple-
velse av världen som absurd och hindersam. Uppmärksammas kan 
även det plötsliga som i novellen förstärker skildringen av det ab-
surdas spel. Det plötsliga märks i denna egenskap i samband med 
konduktörens ögonblick då det heter att ”hela panoramat störtade 
sej ju plötsligt över honom.” (s. 134) Plötsligheten utgör också 
modus för Samsons insiktsögonblick då det röda godstågets uppgift 
som representant för det onda uppenbaras för honom: ”Plötsligt 
tappade han kikaren […]. (s. 137) 
 
Avslutningsvis skall här uppmärksammas att sub luna motivet som 
ovan diskuterats i samband med romanen Ormen, också framträder 
i ”De röda vagnarna” som en del av novellens framställning av 
människans predikament i varat. Samson gör sin skrämmande upp-
täckt av de röda strecken och det ondas dimension i den av mån-
skenet belysta natten, ”det var först när han noggrant granskade de 
i månskenet oändligt långsamt förbirullande vagnarna som han 
spratt till, halvt bedövad av ett märkvärdigt faktum” (s. 137).1 När 
insikten därefter plötsligt drabbar honom med full kraft ”tappade 
han kikaren” och ”där låg den spräckt i månskenet” (s. 137). Bil-
den av människan under månen återkommer här från romanen Or-
men och utgör dessutom en återkommande bild i flera av de texter 
som här diskuteras. I dessa texter, liksom i ”De röda vagnarna”, 
bidrar motivet till att aktualisera berättelsens religiösa diskurs ge-
nom att accentuera kontrasten mellan å ena sidan varats begräns-

                                                      
1 I ett bevarat manuskript till novellen har bestämningen ”i månskenet” infogats 
för hand i den maskinskrivna texten. Stig Dagerman, manuskript till novellen ”De 
röda vagnarna”, Bonniers förlagsarkiv, s. 6. 
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ning och ändlighet, det jordiska sammanhang som utgör männi-
skans villkor, och å andra sidan det bortomjordiska, transcendenta.  

Framställningen av ensamheten, det hindersamma och det ab-
surda i novellen kan sammantaget förstås som uttryck för den cen-
trala problematik i berättelsen vars matris kan sägas utgöras av 
människans predikament i varat, längtande efter men åtskild från 
det transcendenta. Intressant är härvidlag den religiöst suggestiva 
laddningen i Samsons förnamn genom dess etymologiska betydelse 
såsom ’helig’.1 Den ironi som framställningen samtidigt förmedlar 
genom denna anspråksfullhet låter sig avläsas i gapet mellan den 
plågade människans insikt i, och längtan efter, ett översvinnligt 
sammanhang och hennes hopplösa belägenhet i varat där mänsk-
lighetens och slutligen också gudomens högst bristande receptivitet 
utgör delar av det hindersamma som bild för hennes belägenhet. 
Skildringen av människans förtvivlade läge återkommer och varie-
ras i romanen De dömdas ö som skall behandlas i det följande. 

                                                      
1 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok [1922], Bd 1 (Malmö, 1980), s. 345. 
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De dömdas ö  

Romanen De dömdas ö skrevs under våren och sommaren 1946 
och utkom i oktober samma år.1 Liksom romanen Ormen består den 
av två delar, ”De skeppsbrutna” och ”Kampen om lejonet”. Den 
första delen utgörs av sju kapitel försedda med kapitelrubriker me-
dan den andra delen består av 17 kapitel utan kapitelrubriker. Så-
som i Ormen utgör de två avdelningarna en helhet och även De 
dömdas ö präglas av en ytterst genomarbetad komposition. I mot-
sats till vad som var fallet med debutromanen redovisar mottagan-
det inga invändningar mot berättelsens tvådelade disposition. Den 
betydelse som kan utläsas ur romanens ordning har dock inte när-
mare diskuterats. Inte heller har ögonblicket eller den för de här 
diskuterade texterna gemensamma problematiken som jag i det 
följande behandlar i romanen närmare fokuserats av tidigare forsk-
ning. 
 
Liksom i Ormen och i de noveller som jag har diskuterat ovan ut-
gör ögonblicket ett strukturerande element i De dömdas ö. I roma-
nens första sju kapitel skildras på olika sätt det inre hos var och en 
av berättelsens sju skeppsbrutna individer. Flera av dem, Lucas 
Egmont, Jimme Baaz och madame,2 erfar också ett förklarings- och 
insiktsögonblick i vilket de får kunskap om orsakerna till deras 
skiftande livsproblematik och som på olika sätt påverkar deras 
fortsatta levnadsbana. Här märks också, hos Ernst W. Wilson, ett 
erfarenhetsögonblick av väsentlig betydelse för läsningen av roma-
nen. I romanens andra del upptas berättelsen huvudsakligen av 
följderna av de insikter som människan erfar i dess första del, men 
också här, hos Lucas Egmont i den ökendröm han upplever, fram-
träder ett för tolkningen betydelsefullt erfarenhetsögonblick. 

 

                                                      
1 Uppgifterna är hämtade från Hans Sandbergs kommentar till romanen i SS 2, s. 
291 ff. och s. 299. 
2 I romanen stavas ”madame” genomgående med gemen begynnelsebokstav utom 
då ordet inleder en mening.  
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Återkommer i De dömdas ö gör också framställningen av männi-
skans predikament i varat i åtskillnad från det transcendenta. Män-
niskans belägenhet framställs i berättelsen genom den allegori över 
hennes ensamhet och utsatthet i ett meningslöst vara som de 
skeppsbrutnas återstående liv på den obebodda ön kan sägas repre-
sentera. Bilden av människans belägenhet i varat expanderar i be-
rättelsen genom passager som understryker detta förhållande. Re-
dan i romanens inledning formulerar berättaren Lucas Egmonts och 
berättelsens centrala existentiella fråga: ”Var han ensam på denna 
störtande planet, denna sandbeströdda stenkula rusande ned genom 
världsbrunnen?” (SS 2, s. 7 f.)  

Människans predikament i varat framställs också genom be-
skrivningen av dygnets skiftningar på ön och liksom i tidigare dis-
kuterade texter framhäver det plötsliga i skeendet det nyckfulla, 
skrämmande och hotfulla hos varat. Gryningen på berättelsens 
första dag kommer hastigt och oförmodat med ”blixtsnabbt förbi-
skymtande djupröda flammor” (s. 8) och ön illumineras hastigt då 
”himlen, vars gröna slappt nerhängande siden plötsligt drogs åt” (s. 
27) och ”ljuset [...] kom störtande” (s. 27). Dagens ankomst till ön 
blir ett led i berättelsens rastlösa succession av övergångar då ”den 
starka skiftningen i silver försvann […] oförmodat” (s. 57) och 
”kvar blev endast en stingande blåhet som snabbt spred sej under 
havets hela yta [...] och sedan plötsligt lyftes upp i dagen” (s. 57). 
Inte heller får den annalkande skymningen en vilsam framställning. 
När den slutligen kommer till ön varar den blott ”ett snabbt förbi-
flygande ögonblick” (s. 108). En rad ytterligare exempel på det 
plötsliga i berättelsen kunde framhållas. 

 
Redan flera recensenter uppmärksammar människans dystra posi-
tion i De dömdas ö. Örjan Lindberger framhåller i sin bokanmälan 
romanen som ett uttryck för ”människans ohyggliga belägenhet i 
tillvaron och […] en världsordning, vilken det strängt taget inte är 
någon mening med att rasa mot, eftersom den uppfattas som oper-
sonlig och meningslös”.1 Ett program mot det absurda genom ett 
”meningslöst motstånd mot världens stora meningslöshet” (s. 285) 
formuleras visserligen i Lucas Egmonts slutmonolog. Hans själv-
mord i romanens slutrader röjer emellertid att det inte är fråga om 
den absurda människans finnande av mening i det meningslösa. 
Hans död utgör i romanen ett exempel på en medveten och behärs-
kad om än begränsad kontroll över livsödet, men bekräftar snarast 

                                                      
1 Örjan Lindberger, ”Ahlin och andra”, Vi 1947:13, s. 9. 
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människans hopplösa belägenhet i den okontrollerbara världsord-
ning som berättelsen framställer. Karl Ragnar Gierow uppmärk-
sammar i sin bokanmälan att de skeppsbrutna är ”förlista existenser 
långt innan ångaren gick under”.1 Mer generellt är det människans 
belägenhet som existentiellt ensam i en värld utan mening som 
ställs fram i romanen. Liksom i de tidigare och även senare texter 
som här skall diskuteras visar sig Dagermans människa i sin läng-
tan efter något annat stå långt ifrån den absurda filosofin. Egmonts 
frivilliga död i romanens slutrader kan förstås som en flykt från 
människans belägenhet i varat, särskilt då hans död framställs som 
en mild befriare och som en väg till kosmisk hemkomst. Jag åter-
kommer till detta. 

Gierow talar om skulden, fruktan och flykten i romanen som 
universella motiv och menar att ”de äro alla oundvikliga följder till 
den kosmiska orättfärdighet och meningslöshet, som vi kalla 
världsordning”.2 Uppmärksamheten på det centrala kosmiska per-
spektivet och dess implicit transcendenta dimension utvecklas 
emellertid inte hos Gierow. Perspektivet återfinns dock hos Artur 
Lundkvist som i sin anmälan talar om romanen som ”en väldig duk 
som böljar för kosmiska vinddrag”.3 Kai Henmark observerar 
människans predikament men också hennes längtan när han talar 
om romanen som ”en berättelse om situation [snarare än] om för-
lopp, den berättar om vår gemensamma belägenhet, samtidigt i 
grunden isolerade och i trängande behov av hjälp”.4  Vidare uppfat-
tar Henmark en glidning mot ”ett mera religiöst betraktelsesätt” i 
romanen,5  men förefaller tveksam ifråga om arten av dess religiösa 
inslag och talar om en ”delvis rätt oklar metafysik”.6 Han menar att 
”det är i Bröllopsbesvär som med kristendomen besläktade tanke-
gångar kan spåras”.7 Vad Henmark med flera uttolkare inte tillräck-
ligt uppmärksammar i fråga om den religiösa problematiken i De 
dömdas ö är att den inte är specifikt kristen. Innan jag diskuterar 
detta närmare skall jag inledningsvis belysa några av de för männi-
skan centrala ögonblicken i romanen och dess betydelse för berät-
telsens framställning av människans predikament. 

                                                      
1 Karl Ragnar Gierow, ”Dagens bok”, SvD 19.10.1946, s. 8. 
2 Ibid. 
3 Artur Lundkvist, ”Symboliskt skeppsbrott”, ST 17.10.1946, s. 11. 
4 Kai Henmark, ”Den fyrtiotalistiska prosans flygande fästningar”, En fågel av 
eld, s. 104. 
5 Kai Henmark, ”Ångesten och Stig Dagerman”, s. 121. 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 123. 
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Framställningen av människans predikament – det 
orealiserade ögonblicket och det hindersamma 

Det orealiserade ögonblicket 
Samtliga av romanens sju skeppsbrutna bär på en olöst problematik 
från en erfarenhet gjord tidigare i livet, en erfarenhet som på olika 
sätt försatt dem i en livsdeviation. Till skillnad från de övriga 
skeppsbrutna, Boy Larus, Tim Solider, Draga och Ernst. W. Wil-
son, förefaller Lucas Egmont, Jimmie Baaz och madame slutligen 
nå fram till en förklaring och få insikt i skälen till sin problematik i 
ett avgörande ögonblick. Jag skall efter en kort redogörelse för 
nämnda ögonblick närmare behandla betydelsen av dessa ögon-
blick i berättelsens framställning av människans predikament.  

I romanens första kapitel, ”Gryningens törst”, somnar Lucas 
Egmont en stund i gryningen och berättelsen skildrar hans dröm 
som också är en minnes- och insiktsprocess. Skildringen upptar 
närmare 18 sidor i berättelsen (s. 10-27) och omfattar såväl hans 
minnen av det förflutna som hans reflektioner under medvetandets 
rastlösa arbete i sökandet efter en för honom dold personlig pro-
blematik. Det är också detta rastlösa sökande som utgör den inre 
processens drivkraft, vilken slutligen under drömmen leder honom 
till avtäckandet av hans bortträngda trauma i ett förklarings- och 
insiktsögonblick, 

nu förstår han hästens grymma roll som plågoande [...].  
Med händerna nergrävda djupt i sanden vecklades han [Eg-

mont] långsamt ut ur drömmens jättepaket [...] stönande kom han 
så på rygg och gapade vilt mot det drömda regnet. (s. 26) 

 
Egmonts ögonblick är således inbäddat i drömmens avslutande fas, 
men drömsekvensen i dess helhet utgörs av den minnesprocess 
som leder fram till det ögonblick där Egmont slutligen i drömmen 
tränger fram till den inre problematikens epicentrum. Den händelse 
som utgör grunden för detta inre skeende hos honom är minnet av 
ponnyn Pontiacs plötsliga död under Egmonts forcerade ritt en dag 
under någon av den förflutna barndomens somrar. Denna smärt-
samma händelse leder dessutom fram till ett nederlag i den psyko-
logiska konfrontation han har med de iakttagande trädgårdsmästar-
barnen, och frammanar, som Egmont minns det, en känsla av skuld 
vilken ”kastar sej häftigt över honom” (s. 13). Egmont undflyr 
sedan denna socialt grundade skuldproblematik men söker likväl 
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ständigt ”vinna klarhet” och ”genomskåda händelsernas mörka 
hemligheter” (s. 15), eller, som det också uttrycks ”lösa gåtan pon-
nyn Pontiac och trädgårdsmästarbarnen” (s. 16). I drömmen fram-
går hur han ständigt hindrats i sitt sökande och först som skepps-
bruten på den öde ön och i drömmens slutfas får visshet om orsa-
ken till sin livsproblematik enligt ett mönster som återfinns också 
hos Jimmie Baaz och madame. 
 
I romanens andra kapitel, ”Morgonens förlamning”, skildras en 
minnes- och insiktsprocess hos boxaren Jimmie Baaz som efter 
skeppsbrottet ligger förlamad på stranden. Berättarens redogörelse 
för hans tankar, minnen och upplevelser upptar hela kapitlet och 
framställer en inre process hos Baaz som inte endast blottlägger 
hans livsdeviation, utan även, som hos Lucas Egmont, den upple-
velse i barndomen som utgör hans bortträngda problemcentrum.  

När Egmont i slutet av romanens första kapitel låter sina röda 
snören ”svänga som pendlar” (s. 31) förbi Jimmie Baaz ögon-
springor, blir detta avgörande för Baaz återerinring av det bort-
trängda barndomsminnet – de röda snörena utlöser en följd av as-
sociativa dröm- och minneselement som ytterst går tillbaka på det 
röda snöre som han minns från sin barndom. Agneta Pleijel har 
uppmärksammat skeendet och framhåller att Egmonts pendling 
med de röda snörena ”visar sig ha direkt överensstämmelse med 
boxarens inre upplevelser”.1 Hon menar vidare: ”Förmodligen är 
hans [Baaz] reaktion inför Egmonts skosnören beskrivningen på 
hans sista flyktdröm vilken mynnar ut i hans dödsögonblick.”2 

 
Det inre skeendet hos Baaz för honom mot det avgörande förklar-
ings- och insiktsögonblick som avtäckandet av det förflutnas trau-
matiska epicentrum, och konfrontationen med denna tidigare erfa-
renhet, innebär för honom. Till skillnad från det inre skeendet hos 
Egmont märks hos Jimmie Baaz ett påtagligt motstånd mot att 
närma sig det bortträngda minnet. Detta skildras också genom den 
narrativa och temporala komplexitet som följer av berättandets i 
högre grad psykomimetiskt utformade framställningssätt.3 
 
 

                                                      
1 Pleijel, s. 106. 
2 Ibid.  
3 Med ’psykomimetiskt’ förstås här att berättandet försöker efterlikna inre mentala 
processer eller skeenden, se Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet. 
Studier i några svenska sextiotalsromaner (Stockholm, 1996), s. 118.  
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Egmonts pendlande röda snören igångsätter således den inre pro-
cess som slutligen tvingar Jimmie Baaz att konfrontera minnet av 
den svåra barndomsupplevelsen, vilken i berättelsen framstår som 
hans upptäckt av faderns brott. Baaz minns sin upptäckt av hur 
tvättsnöret i faderns kök till utseendet överensstämmer med det 
röda snöret kring den döde i hamnen på den plats där ”fadern hade 
smugglarekan liggande” (s. 55). När Baaz ”sedan sprang den bran-
ta backen mot kasernen var allt förtvivlat klart”, heter det vidare 
samtidigt som det framkommer att ”flykten som aldrig skulle sluta 
hade börjat” (s. 56). Detta minne leder till att Baaz slutligen kom-
mer till insikt om att allt är ”försummat, allt tillspillogivet” (s. 56) 
Med en sammansatt metaforik skildras sedan hans upplevelser 
också under det dödsögonblick då han slutligen mister livet: ”Så 
dessa grymma klor, den ludna kroppen som likt en vidrig våg slog 
över honom, allt löstes i en blodröd dimma. Sedan bara sjunka, 
sjunka och inte finnas mer.” (s. 56)  

 
I romanens fjärde kapitel, ”Sorgen i solnedgången”, skildras ett 
ögonblick hos dess huvudperson ”madame” som leder henne fram 
till avtäckandet av en för henne dold problematik: 

Det var ett ögonblick när livet liksom krympte, den tidens puls 
som redan omärkligt nog dunkade under denna ötillvaro tycktes 
alldeles ha stannat, nu kunde allting hända, allting sammanpressas, 
de utdragna handlingarna förkortas som i ett drama, allt upplevas 
under tiden för ett andetag. (s. 86) 

 
Under detta ögonblick, vars skildring upptar närmare 20 sidor, 
rekapitulerar madame sin historia,1 och liksom tidigare Egmont och 
Baaz kommer hon slutligen till insikt om vad som för henne utgör 
det centrala problemet, nämligen att det var sin son hon dräpte i det 
sjunkande skeppets trappa. Ställd inför den plötsliga tomhet som 
slår upp i minnet från den punkt vid förlisningen där sonen inte 
längre är kvar når hon fram till förklaringen på sitt inre problem:  

Men trappan är plötsligt tom och lång och brant och tyst, bilden av 
den tomma trappan över vilken vattnet snabbt stiger förföljer hen-
ne långt ner i sorgen och så förstår hon ju att något måste ske med 

                                                      
1 Berättandet kan här närmast förstås som det Dorrit Cohn har beskrivit som ”psy-
cho-narration”. I denna position har berättaren alltid en överlägsen kunskap om 
vad som sker i det inre hos karaktären och en överlägsen verbal förmåga att redo-
göra för detta samt inte minst möjlighet att överhuvudtaget få tillgång till det. Se 
Cohn, s. 21-57.  
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henne för denna tomma trappas skull. Varför slog hon till honom, 
varför lät hon honom dö? (s. 105) 

 
Förklarings- och insiktsögonblicken hos Egmont, Baaz och mada-
me förefaller realiseras då ögonblicket på olika sätt leder till en ny 
medvetenhet och får följder för deras fortsatta levnadsbana.1 Emel-
lertid kommer insikten för sent för att göra någon egentlig skillnad 
för deras återstående korta tid på ön. I praktiken är allt redan förlo-
rat för de skeppsbrutna – detta är romanens själva utgångspunkt. På 
samma sätt är det inre sökandet efter en rationell förklaringsgrund 
till livsdeviationen ytterst dömt att misslyckas. I denna mening är 
de förklarings- och insiktsögonblick som skildras hos Egmont, 
Baaz och madame att förstå som i grunden orealiserade – möjlighe-
ten att nå fram till någon avgörande kunskap som kan göra skillnad 
för den redan dömda människan är på förhand utesluten. 

De diskuterade ögonblicken bidrar inte endast till berättelsens 
framställning av människans tillkortakommanden, utan framställer 
hennes predikament i varat som existentiellt ensam och isolerad i 
en absurd värld utan mening och nåd. Olof Lagercrantz har uttryckt 
det så att människan i romanen är underkastad ”en orimlig gud”.2 
Ahlund observerar, i linje med Lagercrantz, en föreställning i ro-
manen om ”den skoningslöse guden, som människan utgör en liten 
osjälvständig del av eller vars nycker hon är underkastad”.3  
 
Romanens framställning av människans predikament ingår i den 
fortgående lamentation över den mänskliga belägenheten i ett vara 
utan Gud som här uppmärksammas i de diskuterade texterna. I 
romanens andra del, ”Kampen om lejonet”, accentueras denna bild 
bland annat genom en kristen referentialitet som samtidigt aktuali-
serar berättelsens religiösa diskurs genom ett skifte av kod. Redan i 
romanens första del framträder emellertid en Kristusidentifikation 
hos Egmont då han föreställer sig uppleva skuld också för andra, 
och han bär den, ”ty någon måste ändå bara den, och dignade 
mycket riktigt under bördan” (s. 21). Här impliceras också genom 
skuldens metaforiska tyngd det av Kristus framburna korset. Hans 
Sandberg uppfattar Egmont som en ”lidandesgestalt, en frälsarge-

                                                      
1 Claes Ahlund har uppmärksammat vad han talar om som ”helt avgörande och 
definitiva transformationer av medvetandet, som markerar en allt förändrande 
insikt av ett eller annat slag”. Ahlund, Fallets lag, s. 29. 
2 Lagercrantz, s. 174. 
3 Ahlund, Fallets lag, s. 82. 



 

95 
 

stalt”,1 och Kai Henmark framhåller att ”korsfästelsetankarna [är] 
centrala föreställningar hos huvudpersonen, Lucas Egmont […].”2  

I Egmonts ökendröm i romanens andra del aktualiseras åter hans 
socialt grundade skuldkomplex med rötter i barndomen, samt den 
ångest han upplever i samband med detta. Samtidigt sker återigen 
ett skifte av kod när Egmont begär ”korsfästning” (s. 197) och vill 
”dö för världens och sin egen skuld” (s. 196). Ola Losløkk, som 
också har uppmärksammat romanens kristna inslag, menar att ”Lu-
cas’ korfestelsesdrøm [är] en tydelig Kristus-allegori”.3 Egmont 
förefaller på denna punkt utgöra en figur för den mänsklighet som 
önskar botgöring och nåd men i Guds frånvaro är dömd till under-
gång i ett vara som slutligen också förintas. Egmont erfar i sin 
ökendröm den ytterligt intensiva upplevelsens ”på en gång, i ett 
enda flammande fasansfullt ögonblick” då ”ens ögonhinnor skälver 
tills de brister i den fruktansvärda kaskad av bländande ljus och 
förtärande hetta som nu vräks över jorden och en själv” (s. 200). 
En läsning av passagen som en allegori över jordens undergång 
framstår som rimlig med beaktande av upplevelsens eskatologiska 
förtecken – katastrofen och tillintetgörelsen. Skildringen också av 
en eventuell förnyelse uteblir emellertid. Egmonts upplevelse i 
ökendrömmen äger den apokalyptiska visionens omvälvande kraft, 
men av negativ art. Skildringen förändrar inte den framställning av 
människans position i varat som berättelsen sammantaget produce-
rar. Den bekräftar därmed de skeppsbrutnas och berättelsens själva 
utgångspunkt – i en värld utan en yttersta meningsgrund eller Gud 
är människan dömd till undergång. Belägenheten framträder expli-
cit under Egmonts ökendröm då han också upplever att ”gud ligger 
på lit de parade på en långt annan stjärna” (s. 193). Samtidigt fram-
träder i Egmonts tankar en önskan om nåd och befrielse som har 
betydelse för tolkningen av människans transcendenta längtan i 
romanen, och som jag återkommer till. Någon nåd och befrielse 
tycks emellertid Egmont inte erfara i den diskuterade passagen, 
varken i profan eller i religiös mening. Inte heller tycks Egmont 
genom sitt uppträdande fungera som en kristusgestalt. Som sådan 
uppfattas han åtminstone inte av de skeppsbrutna som iakttar ho-
nom. Vad de kommenterar är endast det profana i hans beteende, 
”man kunde tro att han fått solsting” (s. 200).  

                                                      
1 Sandberg, Den politiske Stig Dagerman, s. 85. 
2 Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 123. 
3 Losløkk, s. 292. 
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Frälsningens möjlighet framställs som fjärran för romanens männi-
ska. Denna gudsbild präglar också berättelsen i dess helhet. Det 
återstår därmed för människan att själv fungera som frälsare, en 
roll som Egmont liksom Helge Samson i novellen ”De röda vag-
narna” utan framgång tar sig an. I de tankar på varats kaos och 
undergång i frånvaron av en allt meningsskapande instans som 
skildras hos Egmont, blottas samtidigt en saknad och en längtan 
efter det frånvarande något vilket indirekt framställs genom dess 
konsekventa uteblivande. Frånvaron av längtans objekt utgör också 
själva förutsättningen för denna saknad.  

Det här diskuterade erfarenhetsögonblicket hos Egmont omges 
av kristna referenser som berättelsen samtidigt problematiserar då 
den kristna frälsningstanken inte längre framstår som en möjlig 
utväg och räddning för människan. Lagercrantz uppmärksammar 
att ”Lucas Egmont upplever sig själv som daggmask som träds på 
en väldig fiskares krok. Det är gud som fiskar med människan som 
agn.”1 Vad som skildras i berättelsen är emellertid inte en metande 
gudom, utan en tillvaro vars obarmhärtighet är möjlig först i en 
värld där Gud är frånvarande. Detta är de skeppsbrutnas, men ock-
så mänsklighetens, värld i berättelsen. Den diskuterade passagen 
kan därför sägas fungera som en bild inom det deskriptiva system 
som skildrar människans predikament i romanen. 

Det hindersamma 
Människan åtskild från det transcendenta skildras liksom i tidigare 
texter genom berättelsens variationer av det hindersamma. Till 
denna variation hör framställningen av människans hänvisning till 
det profana livet för svar på frågan om mening. Hon är, såsom 
framgår av ögonblicken hos Egmont, Baaz och madame i roma-
nens första del, strängt hänvisad till sitt eget medvetande och till 
minnet i sökandet efter orsaken till sin problematik. Detta framstår 
i berättelsen som en alltigenom profan väg till svaret på orsaken till 
människans existentiella belägenhet, och accentuerar framställ-
ningen av människans predikament i varat åtskild från det tran-
scendenta.  

Bilden av varats sammanbrott under en frånvarande Gud, som 
framträder i Egmonts ökendröm i romanens andra del, gör detta 
förhållande explicit. I hans tankar framställs också alla ”förhopp-
ningar om frälsning” som ”enfaldiga”, och de skall avslöjas i vad 

                                                      
1 Lagercrantz, Stig Dagerman, s. 177 f. 
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han föreställer sig som ”förintelsens minst lögnaktiga ögonblick” 
(s. 193). Detta ögonblick, som ännu inte infunnit sig, tänker sig 
Egmont slutligen skall bekräfta att också själva hoppet om fräls-
ning varit meningslöst.  

Människans isolering på ön framstår som en bild av hennes en-
samhet i en värld utan Gud och därför utan möjlig frälsning. Mot 
denna bakgrund framstår den mening som hon kan skapa åt sig 
som absurd, som pseudomening. Berättelsens skildring av me-
ningsförlust, liksom tanken att det enda möjliga i en meningslös 
värld är att konstruera mening eller meningsfullhet, förutsätter 
samtidigt en saknad och längtan efter mening. Återigen kan männi-
skan i De dömdas ö inte sägas sammanfalla med den absurda män-
niska som hos Camus finner mening i det meningslösa, även om en 
liknande tanke framförs i romanen när Egmont talar om sin tro på 
”helhetens meningslöshet men på delens oavsiktliga meningsfull-
het” (s. 213). När Egmont frivilligt simmar ut mot döden i roma-
nens slutrader kan denna handling snarare än den absurda männi-
skans accepterande av det meningslösa läsas som ett språng – en 
flykt från ensamhet och isolering på den i världsalltet utkastade ö 
som i berättelsen utgör en bild av varat som en värld utan Gud.  

I romanen döms varat ut som meningslöst, det kan endast erbju-
da en konstruerad meningsfullhet. Explicit formuleras detta i Wil-
sons tankar om att ”uppslukas av tomheten efter sitt [människans] 
ömkligt misslyckade försök att fylla den med mening” (s. 160). 
Liksom genom Egmonts misslyckade försök att agera frälsare, och 
genom hans undergångsvision i ökendrömmen, framträder hos 
Wilson tanken att konstruerandet av mening är dömt att misslyck-
as. Hos Wilson uttrycks detta explicit, men det framställs också 
genom Egmonts misslyckade försök att rista in ett lejon i den vita 
klippan, den handling som skall symbolisera delens meningsfullhet 
som ett symboliskt motstånd mot meningslösheten. På ett sätt som 
erinrar om Scrivers misslyckade i Ormen med vad som skulle bevi-
sa möjligheten att övervinna ångesten, misslyckas Egmont med att 
övervinna meningslösheten.  
 
Skildringen av varats meningslöshet aktualiserar samtidigt frågan 
om det transcendenta och människans längtan efter en översvinnlig 
nåd och befrielse. Claes Ahlund observerar det kosmiska perspek-
tivet hos Wilson, och menar att romanen framställer en bild av 
universum som ”det drömda objektet för en förfelad strävan”.1 Den 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 53. 
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längtan efter en yttersta mening som berättelsen också skildrar 
framstår dock inte som förfelad i sig. Drömmen om transcendens 
framställs med den bitterhet som följer av den längtandes erfaren-
het av det hindersamma. Problematiken skymtar explicit när Wil-
son talar om det ”hål på jorden” från vilket människan ”ser den 
vanliga lilla glimten av evigheten le mellan rullgardinen och säng-
karmen” (s. 161). Återigen framträder en saknad och längtan efter 
ett meningsskapande centrum eller ett tillstånd som utgör själva 
motpolen till den skildrade tillvaron och som framträder om man 
uppmärksammar vad som konsekvent undertrycks – ett tillstånd av 
transcendent enhet och nåd. Berättelsens framställning av åtskill-
naden mellan människan och ett sådant sammanhang framträder 
genom den polariserande framställningen av tid och rum som ut-
tryck för det hindersamma. I Wilsons upplevelser och tankevärld 
formuleras explicit det jordiskas finala och mycket begränsade 
spann i beskrivningen av varat som ”det lilla hål på jorden där man 
har fötts, växt upp […] och med det snaraste skall dö” (s. 160). 
Detta är också en beskrivning som antyder de skeppsbrutnas och 
mänsklighetens predikament i varat.  

Människans avgränsning i tiden och rummet från hennes läng-
tans objekt framträder också i Egmonts ökendröm i romanens 
andra del. Drömmen eskalerar gradvis i intensitet för att slutligen 
utmynna i klimax, den redan nämnda ytterligt intensiva upplevel-
sens ”på en gång, i ett enda flammande fasansfullt ögonblick” och 
då ”ens ögonhinnor skälver tills de brister i den fruktansvärda kas-
kad av bländande ljus och förtärande hetta som nu vräks över jor-
den och en själv” (s. 200). Världen går under och lämnar kvar en 
gränslöshet, men utan Gud, något som Egmont något tidigare i 
berättelsen formulerar i sin meditation över sin belägenhet i varat: 
”Här finns inget slut och ingen början, inget upp och inget ned, 
inget fram och inget tillbaka. Världens ur har stannat och gud lig-
ger på lit de parade på en långt annan stjärna.” (s. 193) Egmonts 
upplevelse av gränsupplösning rymmer heller ingen frid. På denna 
punkt framstår skildringen av hans upplevelse främst som en fram-
ställning av problemet med den frånvarande guden och en värld 
utan nåd.  

Till framställningen i berättelsen av människans predikament i 
varat hör även den återkommande erfarenhet och gestaltning av 
slutna eller krympande rum som Ahlund har identifierat.1 I den tid 
som föregår berättelsen, och som Egmont rekapitulerar i sin inle-

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 72 ff. 
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dande dröm i romanens första del, upplever han en rumslig av-
gränsning. Berättaren redogör för Egmonts upplevelser: ”Pressad 
alltså mellan skuldens vägg av papp och existensens järnmur valde 
han märkligt nog att skjuta bort den förra för att få plats åt krop-
pen.” (s. 21) Det heter vidare att: ”Brandmurarna sköt alltså upp 
och inramade hans värld.” (s. 21) Liksom människans starkt be-
gränsade tid i berättelsen, utgör således rummets begränsning en 
central del av hennes erfarenhet och villkor liksom i romanen Or-
men och de här diskuterade novellerna. Egmonts och Wilsons upp-
levelser av rummet aktualiserar å ena sidan den begränsande värl-
den eller varat, och å andra sidan något bortom all rumslighet. Lik-
som människan i de här tidigare diskuterade texterna befinner de 
sig i och erfar på olika sätt det starkt begränsade och begränsande 
jordiska rummet samtidigt som de också på olika sätt föreställer sig 
och förnimmer tidens och rummets upplösning. Hos Egmont märks 
den eskatologiska upplevelse som redan diskuterats ovan och som 
accentueras genom hans dröm om självets annihilering och skild-
ringen av hans självmord som jag återkommer till. Det avgränsade 
rummet i berättelsen möter också sin motsats i Wilsons erfarenhet 
av ”rymdens stora ensamhet” (s. 173), då ”den väldigaste, den en-
sammaste av alla ödsligheter, av den hela rymden, vars ohyggliga 
utsträckning […] är […] som en brunn utan botten” (s. 160). Dessa 
nämnda erfarenheter lägger i dagen både en längtan efter, och en 
upplevelse av, det transcendenta som utgör den finala tidens och 
det slutna rummets radikala motsats.  
 
Skildringen av människans utsatthet i det absurda varat uttrycks 
också genom framställningen av tiden i romanens första del. Claes 
Ahlund menar att romanens yttre handlingsförlopp är ”starkt av-
gränsat i tiden och lätt att överblicka”, samtidigt som han framhål-
ler att romanen kan ”framstå som svårtillgänglig, emellanåt rent av 
förvirrande”.1 Trots att kapitelrubrikerna i ”De skeppsbrutna” före-
speglar tidens gång från gryning till natt under en och samma dag, 
framställs händelserna i praktiken inte konsekvent i kronologisk 
ordning. Romanens andra kapitel, ”Morgonens förlamning”, som 
ovan diskuterats, utgör ett av flera exempel på detta. Den anakro-
niska framställningen gäller emellertid inte endast den yttre hand-
lingens ordning utan präglar i synnerhet skildringen av de skepps-

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 219. 
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brutnas inre.1 I romanens första del bidrar sammantaget den ofta 
oklara temporala ordningen till berättelsens bild av människans 
värld som absurd.  

I romanens andra del, ”Kampen om lejonet”, märks en motsatt 
behandling av tiden då berättelsen snarast accentuerar tidens rörel-
se i rummet, närmare bestämt den finala tidens obevekliga framåt-
skridande mot ett lika obönhörligt slut. Detta sker genom omsorgs-
fullt utlagda temporala markörer för handlingens tid under de 
skeppsbrutnas sista dag på ön, genom vilka läsaren görs uppmärk-
sam på tidens gång från morgon, via middagstid över eftermid-
dagstimmarna, fram till solnedgången och skymningen samt slutli-
gen nattens ankomst. En sammanställning av några av dessa 
temporala orienteringspunkter kan ge en uppfattning om hur tidens 
framåtskridande framhävs i berättelsen: ”Det är någon som har 
väckt dem med ett skrik [...].” (s. 177) Längre fram meddelas att 
”det är en morgon klar som en persika” (s. 181) och sedan redovi-
sas åter tidens gång när berättaren talar om ”den hetaste middagsti-
den” och ”några heta middagstimmar” (s. 192). Därmed anges att 
dagens kulmen har passerats varpå eftermiddagen fortskrider: ”Det 
är redan mindre hett [...].” (s. 201) Ytterligare några sidor längre 
fram rapporteras att ”det är åter mycket mindre hett” och att ”solen 
faller oändligt sakta” (s. 206) vilket antyder att eftermiddagen går 
mot kväll. Detta bekräftas efter ytterligare några sidor: ”Det är 
någon stund kvar till solnedgången nu [...].” (s. 211) Flera kapitel 
senare signaleras kvällens ankomst: ”Det skymmer över stranden 
och över havet och vattnet har nästan slutat lysa [...].” (s. 267) Slut-
ligen redovisas att ”den förtrogna natten gör sej färdig till entré” (s. 
278) och till sist att det också har blivit natt, ”det är natt ännu och 
några avlägsna stjärnor försöker förgäves komma närmare” (s. 
280).  

I motsats till romanens upptagenhet av det förflutna och den 
oklara tidsredovisningen i dess första del, fokuseras således i dess 
andra del den obevekliga temporala rörelsen framåt och tiden som 
utmätt och final. Därmed accentuerar även denna tidsbehandling 
bilden av den absurda världen då läsningen görs uppmärksam på 
hur människans utmätta tid går mot sitt slut, något som också pre-
senteras explicit redan i den andra delens inledning, ”det är ungefär 
sista dagen som de lever” (s. 178). Berättelsens synliggörande av 
de skeppsbrutnas återstående få timmar i livet bidrar emellertid på 

                                                      
1 För en närmare analys av den anakroniska framställningen i romanen, se Johans-
son, s. 63-87. 
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samma gång till att framställa skillnaden mellan det begränsande 
livsspannet i varat och det transcendenta som är bortom all tid.  

Behandlingen av rum och tid i romanen utgör således en väsent-
lig del av den bild av människans belägenhet som framträder i be-
rättelsen. De skeppsbrutna är rumsligt avgränsade på den öde ö 
som symboliskt representerar varat, och från vilken ingen flykt 
eller räddning synes möjlig. Denna existentiella belägenhet fram-
ställs också genom den ständiga hänvisningen till människans inre 
rum, det vill säga till psykets mekanismer och minnets gömmor, i 
sökandet efter svar. Själva det kompromisslösa hänvisandet av 
människan i sökande efter mening till ett vara som framställs som 
alltigenom obarmhärtigt, nyckfullt och meningslöst, utgör en del av 
romanens framställning av hennes hopplösa villkor. Trots att män-
niskan kommer till insikt om sina personliga problem, i synnerhet 
gäller det Egmont, Baaz och madame i den rad av ögonblick som 
ovan diskuterats, är det inte endast för sent, utan också alldeles 
otillräckligt. Människans tid löper ut och det vidare existentiella 
dilemma som är hennes predikament i varat under en frånvarande 
Gud förblir olöst.  

Framställningen av människans transcendenta längtan 
De dömdas ö framställer, liksom här tidigare diskuterade texter, 
människans belägenhet i en absurd värld, utsatt, existentiellt ensam 
och isolerad i ett vara utan nåd. Skildringens syftning på en i grun-
den religiös problematik, låter sig förstås genom den metaforiska 
och indirekta framställningen av människans andliga nödläge, men 
också genom en rad uppmärksamhetsställen i texten som genom 
skifte av kod bidrar till att leda läsningen från en begränsad förstå-
else av berättelsen inom ramen för en profan diskurs till ett urskil-
jande av dess religiösa innebörd.  

Inslagen av en kristen bild- och föreställningsvärld i romanen 
medverkar till uppmärksamheten på denna innebörd, samtidigt som 
det specifikt kristna såsom i tidigare texter väsentligen har under-
ordnas den mystika underström som här återkommer hos Dager-
mans människa. Liksom ifråga om Irènes mystikt färgade upple-
velse i romanen Ormen, Karls i ”Den hängdes träd” och Helge 
Samsons i ”De röda vagnarna”, märks den mystika upplevelsens 
mönster också i De dömdas ö.  
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I en återblick på sitt liv före skeppsbrottet tänker Egmont på sin 
längtan ”efter en känsla av den djupaste frid som finns […] en frid 
över allt normalt förstånd” (s. 195). Hans längtan står till något 
som ytterst är bortom all erfarenhet och Egmont minns också med 
åstundan ”kastanjens stora djupa mjuka skugga” (s. 197) som inte 
minst i samband med hans tankar om sin egen korsfästelse och död 
kan förstås som en parafras på det transcendentas nåd och frid. Här 
återkommer den önskan om självets annihilering och den längtan 
efter översvinnlig frid som framträder hos Dagermans människa 
redan i romanen Ormen.  

På samma sätt kan Egmonts frivilliga död i romanens slut upp-
fattas som en framställning av människans önskan om flykt till en 
gränslös enhet och nåd från existentiell ensamhet och isolering i en 
värld utan mening. Egmonts upplevelser när han går ut i lagunen 
för att inte längre ”finnas till” (s. 287), formulerar den frihet från 
det hindersamma varat som är den kosmiska hemkomstens erfa-
renhet. Vattnet omsluter honom och ”bröstkorgen som vidgar sej 
och sjunker finner sej plötsligt innesluten i en mycket större, en 
mycket mjukare korg” (s. 286). Bilden syftar närmast på det 
omslutande vattnet, men ingår i berättelsens och den här diskutera-
de textvärldens deskriptiva system för den kosmiska helhet som 
utgör den mänskliga längtans objekt. Det Egmont långsamt omslu-
tande vattnet stiger ”som en sval och barmhärtig vind uppför be-
nen” och ”uppför låren slickar vattnet […] som dödens milda strä-
va tunga” (s. 286). Egmonts mun ”kysser ytan och de är lika skönt 
svala, den och munnen” (s. 286). Skildringen låter sig uppfattas 
som ett organiskt och intuitivt uppgående i naturen av det slag som 
Ingemar Algulin identifierar hos Erik Lindegren i mannen utan 
väg, och som här tidigare uppmärksammats hos Helge Samson i 
”De röda vagnarna”.1 Egmonts nedstigande i vattnet kan förstås 
som en variant av den sjunkandets metaforik som i Dagermans 
berättelser ytterst framställer människans drift till, och längtan 
efter, ett kosmiskt sammanhang. Denna återkommande figur i tex-
terna, det vill säga den fallande, sjunkande eller, mer generellt, den 
nedåtgående rörelsen, kan förstås som en varierad metaforik för 
vägen till det transcendenta i den mystika traditionens mening.  

Jag kommer därför fram till en annan uppfattning än Ahlund 
som menar att ”fallet aldrig [utmynnar] i något organiskt samman-
hang” hos Dagerman och att det ”så gott som undantagslöst” inne-

                                                      
1 Algulin, s. 127. Se ovan, s. 82 f. 
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bär ”negation, brist, förlust eller död”.1 Även Lotass invänder och 
observerar snarare fallets omskapande betydelse i författarskapet: 
”Att falla eller sjunka medför […] i förlängningen en ny kunskap 
eller möjlighet”.2 Med denna skillnad i fokus kan således den fal-
lande rörelse i De dömdas ö, som Ahlund uppfattar som en reduk-
tiv descension med närhet till det kristna vanitastänkandet och livet 
som en väg vilken ständigt för människan mot döden,3 ges en an-
nan innebörd. 
 
Att uppmärksamma är också att sjunkandet eller descensionen hos 
Egmont möter en stigande eller uppåtriktad rörelse, vilken inte är 
”försedd med reduktiva eller negerande bestämningar” som Ah-
lund menar uteslutande karakteriserar denna rörelse i De dömdas 
ö,4 även om han inte diskuterar det aktuella exemplet. Egmont kän-
ner vattnet ”stiga över fötterna, begrava fötterna, begrava anklarna, 
långsamt stiga som en sval och barmhärtig vind uppför benen” (s. 
286). I skildringen av lemmarnas successiva begravning under 
växlingen mellan det stigande vattnet och den sjunkande kroppen 
framträder det nära sambandet mellan dels stigning som bild för 
nåd och dels descension som väg till självets upplösning och före-
ning med den kosmiska helheten. Också kroppen skildras slutligen 
som stigande: ”Benen och underkroppen och mellangärdet och 
överkroppen lyfter sej mjukt från bottnens mörker upp mot ytans 
mörker och armarna blir vingar […].” (s. 286) Den uppåtriktade 
rörelsen förstärker erfarenhetens positiva innebörd för Egmont, det 
vill säga vattnets omslutning av kroppen som en bild för hans väg 
till en kosmisk enhet. Citerade i ordning kan några av markörerna 
utbrutna ur kontexten få tydliggöra den växling som i sig röjer 
sambandet mellan stigandets och sjunkandets metaforik för befriel-
sen; ”stiga”, ”begrava”, ”begrava”, ”stiga”, ”sjunker”, ”stiger”, 
”sköljer stilla uppför”, ”sjunker”, ”sjunker”, ”lyfter sej” (s. 286).  

Den framträdande växlingen mellan sjunkande och stigande i 
passagen bidrar till uppmärksamheten på döden som väg till befri-
else och nåd, och accentuerar skeendet som en skildring av Eg-
monts uppgående i ett kosmiskt sammanhang. Den stigande rörel-
sen i samband med hans upplevelse kunde med detta beaktat 
benämnas ’ascension’ i nära anslutning till Roland Lysells bestäm-

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 26. 
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 173. 
3 Se Ahlund, Fallets lag, s. 24 f. 
4 Ibid., s. 33. 
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ning av begreppet,1 – det centrala är i sammanhanget inte stigandet 
i sig, utan den kvalitativa förändring som sker när människans 
existentiella belägenhet i varat byts ut mot transcendens.  
 
Vatten- och korgmetaforiken men också den sinnliga skildringen 
av Egmonts nedstigande i lagunen förenar hans upplevelse med 
den engelska flickans erotiskt färgade aftonfantasi och hennes 
”längtan efter ingenting” (s. 191). Denna längtan uttrycks också i 
den dröm om ett henne omslutande hav som liksom hos Egmont 
fungerar som bild för en transcendent längtan.  

Kerstin Laitinen finner hos Draga en längtan efter en ouppnåelig 
återförening med den saknade modern och menar att detta uttryck-
er en längtan hos den engelska flickan efter den ursprungliga mo-
derssymbiosen.2 Hennes drömda hav där hon vilar bredvid modern 
”som på bottnen av ett litet blått hav” (s. 149), representerar, menar 
Laitinen, denna längtan.3 I drömmen, framhåller Laitinen, blir vatt-
net en metafor för det prenatala tillståndets vatten, ”fostervattnet”.4 
Hon menar vidare att berättelsen om den engelska flickans längtan 
efter sin mor också äger ”en dimension av allmängiltighet som 
överskrider hennes specifika situation”,5 och framhåller havets 
mytiska betydelse som ”livets ursprungssköte”.6 Havet utgör slutli-
gen också platsen för Dragas slutliga vila. Laitinen observerar 
emellertid inte den religiösa betydelse som jag menar kan utläsas i 
samband med Draga. För egen del vill jag uppmärksamma skild-
ringen av den engelska flickans längtan till den ursprungliga sym-
biosen med modern som en del av berättelsens framställning av 
människans predikament i varat åtskild från det transcendenta.  

Wilsons ögonblick 
En transcendent längtan framträder också i kapten Ernst. W. Wil-
sons ögonblick i romanens första del. Det är hos Wilson inte i för-
sta hand fråga om en i ögonblicket framträngande insikt, utan en 
intensiv momentan upplevelse som likväl avtäcker något för ho-
nom centralt. Wilsons erfarenhetsögonblick kan sägas ha sitt ur-

                                                      
1 Se Roland Lysell, Erik Lindegrens imaginära universum (diss., Stockholm, s. 
1983), s. 218 ff. 
2 Se Laitinen, s. 82. 
3 Ibid., s. 81 f. 
4 Se även den mer utförliga diskussion hos Laitinen om betydelsen hos det blå 
som färgsymbolik i passagen. Ibid., s. 82. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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sprung i den traumatiska känsla av övergivenhet som han upplevt i 
barndomen. I den vuxne Wilsons erfarenhet i ögonblicket skildras 
denna känsla av övergivenhet i form av en genomgripande upple-
velse av existentiell ensamhet och isolering. Framställningen sker 
också på ett sätt som leder läsningen till en uppfattning av en reli-
giös innebörd i hans erfarenhet då Wilsons beskrivning av sin erfa-
renhet erinrar om den numinösa upplevelsen. Han upplever hur 
”rymden börjar sjunga av ensamhet” (s. 160): 

Och sången – å, den är vacker men förfärlig, den är skönare än all-
ting annat men hemskare än allting annat, kunde man bara dödas 
av den, men så kan man bara ligga där och leva medan sången 
strömmar igenom en […]. (s. 161) 

 
Genom det främmande, och genom skildringen av hans fruktan 
som förenad med fascination, erinrar hans upplevelse också om 
den sublima erfarenheten som den formuleras hos Rudolf Otto, det 
vill säga genom 

det egendomliga dubbelmomentet av ett närmast bortvisande och 
dock samtidigt tilldragande intryck på sinnet. Det på samma gång 
förödmjukar och lyfter sinnet, det inskränker det och bär det upp 
över sig självt, utlöser å ena sidan en känsla, besläktad med fruk-
tan, och lyckliggör å andra sidan. Så ligger det [det sublima] ge-
nom likhet mycket nära det numinösas begrepp och är ägnat att 
”framkalla” det […] och att i sin ordning framkallas av det, ”över-
gå” i det samt att låta det övergå och förtona i sig.1  

 
Explicit omtalas (det iterativa) ögonblicket hos Wilson som ”alla 
de sublima stunderna av ensamhet då […] denna skrämmande mu-
sik spolat genom honom” (s. 168 f.).2 En åstundan till självets an-
nihilering framträder explicit hos honom när det heter att hans 
längtan står ”till stunderna av absolut självuppgivelse” (s. 162). 
Den mystika underström som framträder i Wilsons längtan efter 
”absolut självuppgivelse” accentuerar här det sublima som en 

                                                      
1 Otto, Det heliga, s. 61. I original, ”daß […] eigentümliche Doppelmoment eines 
zunächst abdrängenden und gleichzeitig doch wieder ungemein anziehenden 
Eindruckes auf das Gemüt ist. Er demütigt und erhebt es zugleich, schränkt es ein 
und trägt es über sich hinaus, löst einerseits ein Gefühl aus, das eine Ähnlichkeit 
mit Furcht hat, und anderseits beglückt er. So legt er sich durch Ähnlichkeit dem 
Begriffe des Numinosen eng an und ist geeignet, ihn ’anzuregen’, wie auch von 
ihm angeregt zu werden, in ihn ’überzugehen’, wie auch jenen in sich übergehen 
und ausklingen zu lassen.” Otto, Das Heilige, s. 53. 
2 Även Claes Ahlund identifierar ”Wilsons lika sublima som skrämmande ensam-
hetsupplevelser av rymdens sång”. Ahlund, Fallets lag, s. 123. 
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aspekt av det numinösa i Ottos mening snarare än den skräcksub-
lima upplevelsen som den förstås hos Burke.1 Ögonblicket hos 
Wilson röjer en längtan och drift efter självets annihilering och 
hans erfarenhet refererar också till Intet genom upplevelsen av 
”denna skrämmande tomhet” som är ”den väldigaste, den ensam-
maste av alla ödsligheter” den är som ”hela rymden, vars ohyggli-
ga utsträckning man aldrig medan man levde i sitt hål på jorden 
vågade grubbla över” (s. 160). Det är närmast en mystikens tomhet 
som skildras i Wilsons upplevelse, vilket aktualiserar den mystika 
gudsbild i romanen som slutligen också framträder i Tusen år hos 
Gud som ”detta gudomliga ingenting, som fyller oceanerna mellan 
stjärnorna [...] den heliga tystnaden – tomhet blandad med ljus” 
(SS 10, s. 268).  

De dömdas ö framställer människans predikament som existen-
tiellt ensam i ett vara utan Gud. Skildringen av människans belä-
genhet, liksom framställningen av Egmonts, Dragas och Wilsons 
här diskuterade erfarenhet, får en mening i berättelsen som helhet 
när den uppmärksammas som en del av det deskriptiva system 
vilket uttrycker romanens matris – människan som åtskild från och 
längtande efter ett transcendent sammanhang eller en Gud i vidaste 
mening. I det följande skall jag diskutera hur människans belägen-
het och transcendenta längtan framställs i romanen Bränt barn med 
utgångspunkt i det avgörande ögonblicket hos berättelsens huvud-
person Bengt. 

                                                      
1 Se ovan, s. 30. I en självbiografisk artikel, ”Vårt behov av tröst är omättligt...”, 
framträder hos Dagerman ett samband mellan den sublima upplevelsen, dess 
skräckblandade karaktär och det transcendenta som det aktualiserar när han menar 
att ”rysningen inför skönheten, utspelas helt och hållet utanför tiden. Ty om jag 
möter skönheten en sekund eller hundra år är likgiltigt. Saligheten står inte endast 
vid sidan om tiden, den säger upp livets bekantskap med den.” (SS 11, s. 35) 
Artikeln är ursprungligen publicerad i Husmodern 1952:13. 
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Bränt barn 

Bränt barn skrevs under sommaren 1948 och utkom i mitten av 
oktober samma år.1 Romanen består av sjutton kapitel och vartan-
nat av dessa är framställt i form av brev som huvudpersonen Bengt 
författar till sig själv och till personer i sin närmaste omgivning. 
Romanens komposition föranleder få invändningar i recensionsma-
terialet och dess stilsträvan lovordas av flera anmälare. Emellertid 
har forskningen i första hand uppehållit sig vid romanens två avslu-
tande kapitel, ”Ett sönderrivet avskedsbrev” samt ”När öknen 
blommar”. Av dessa är det särskilt det sista kapitlet som fascinerat 
men också ställt tidigare undersökningar inför tolkningsproblem. 
Redan romanens recensenter fann i några fall skäl att invända mot 
berättelsens upplösning.2  

Bränt barn har huvudsakligen fokuserats som en psykologisk 
skildring.3 James Rössel talar i sin bokanmälan om romanen som 
”en djuppsykologiskt verklighetstrogen skildring”,4 Ivar Harrie 
menar att Dagerman har ”nått fram till den analytiska psykologiska 
romanen”,5 och Hans Bergrahm anser att romanen är en ”virtuos 
uppvisning i freudianism”.6 Också Dagerman själv framhåller ro-
manens psykologiska ambition. I en artikel från 1950 talar han om 
romanen som en skildring av ”få människor, skärskådade med en 
ambitiös psykologisk analys”.7  

                                                      
1 Uppgifterna är hämtade från Hans Sandbergs kommentar till romanen i SS 5, s. 
251 samt s. 254. 
2 Se t ex Sven Stolpe, ”Har Dagerman lyckats?”, AB 27.10.1948, s. 4, samt Olof 
Lagercrantz, ”Dagens bok”, SvD 21.10.1948, s. 8. Se vidare Claes Ahlunds 
genomgång av uttolkningsproblemet ifråga om romanens slutkapitel, Ahlund, 
Fallets lag, s. 280. 
3 Se särskilt Kerstin Laitinen, s. 95-145 samt Johan Cullberg, Skaparkriser. 
Strindbergs inferno och Dagermans (1992) (Stockholm, 1997), s. 129-133.  
4 James Rössel, ”Stig Dagerman, realist”, AT 25.10.1948, s. 19. 
5 Ivar Harrie, ”Den bortkomna modern”, Expressen 21.10.1948, s. 4. 
6 Hans Bergrahm, ”Den försenade freudianen”, KvP 24.10.1948, s. 8. För en 
utförligare redovisning av romanens mottagande se även Hans Sandbergs kom-
mentar till delar av recensionsmaterialet i SS 5, s. 254-258. 
7 Stig Dagerman, ”Bröllopsbesvär och andra”, SS 11, s. 28. Artikeln är ursprung-
ligen publicerad i MT 19.11.1950.  
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Även om romanens psykologiska ambition framträder tydligt i 
berättelsen, skymtar också annat i framställningen som leder läs-
ningen till en vidare förståelse. Skildringen av Bengts befrielse från 
sitt emotionellt förlamande tillstånd i det avslutande ögonblicket är 
inte endast en kulmen på hans psykologiska process. Liksom hos 
Karl i ”De röda vagnarna” låter berättelsen läsningen förstå den 
avgörande upplevelsen och insikten hos Bengt som en andlig erfa-
renhet. 

Liksom i övriga här diskuterade texter utgör erfarenhetsögon-
blicket ett centralt uppmärksamhetsställe också i Bränt barn. 
Främst är det Bengts ögonblick i romanens sista kapitel som har en 
avgörande betydelse för honom själv och för berättelsen som hel-
het. Erfarenhetsögonblicken i romanen är emellertid flera, och fram 
till det mest centrala ögonblicket i romanens sista kapitel ingår de i 
berättelsens skildring av den individualpsykologiska problematik 
hos Bengt som kretsar kring hans sörjande av den döda modern, 
hans självbedrägeri och relationen till styvmodern Gun. Denna 
följd av ögonblick skall inledningsvis belysas i det följande. 

 
I det tidigare nämnda brevet till förläggaren Ragnar Svanström 
inför utgivningen av Bränt barn framhåller Dagerman ”ett fruk-
tansvärt ögonblick av klarsyn” i romanen.1 Det ögonblick som 
åsyftas är det som Bengt berättar om i ett brev till sig själv. Han 
berättar om hur han ”i själva insomnandets ögonblick […] hörde 
[…] en viskning gå genom rummet” (SS 5, s. 130) och känner igen 
den som tillhörande sin nyligen bortgångna mor: ”I samma ögon-
blick som viskningen tystnat mindes jag nämligen, att jag en gång i 
mitt liv hört min mor viska just dessa ord. Plötsligt mindes jag 
också vid vilket tillfälle.” (s. 130)2 Efter en redogörelse för minnet 
av denna tidigare viskning beskriver han sin upplevelse av återerin-
ringen och den innebörd detta har för honom:  

Jag måste erkänna, att detta glömda minne gav mig en chock, na-
turligtvis därför att jag nu till fullo förstod innebörden i det skedda. 
[…] Det var fruktansvärt att så utan föregående varning få inblick i 
ett förhållande, som jag hela mitt föregående liv svävat i fullstän-
dig omedvetenhet om. (s. 131)  

                                                      
1 Dagerman, Brev, s. 179. 
2 Det plötsliga märks återkommande i samband med Bengts inflammerade känslo-
läge efter moderns död och i anslutning till hans oförlösta spänning och längtan 
efter Gun. Plötsligheten bidrar, liksom i tidigare texter, till framställningen av 
människans belägenhet i en oförutsägbar och hotfull värld.  
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I det diskuterade ögonblicket erfar Bengt ett minne från barndo-
men, ett minne av en för honom oklar händelse vars gåta först i 
detta ögonblick får sin förklaring. Minnet avslöjar att modern haft 
en älskare och får hans sorgeprocess och handlande att ta en ny 
vändning. Detta förklaringsögonblick hos Bengt är det första vikti-
gare i en succession av upplevelser som slutligen kulminerar i ett 
avslutande ögonblick då han når fram till en livsavgörande insikt.  

Det andra viktigare ögonblicket i denna följd är den explicit 
formulerade ”insikt” Bengt får ”på en mystisk väg” om att ”det 
rätta ögonblicket är inne” (s. 164). Detta insiktsögonblick röjer för 
honom det förestående kairologiska ögonblick då han skall hämnas 
faderns svek mot den döda modern genom att straffa Gun, faderns 
älskarinna, som Bengt tror sig hata. Men i detta hämndens ögon-
blick ”går han henne så tätt inpå livet han kan komma, slår sina 
heta armar om henne och kysser henne” (s. 165). Den tänkta 
hämnden går om intet då hans kärlek till Gun bryter fram just då 
vedergällningen skall till att verkställas. När han efter kyssen be-
sinnar sin glädje förstår han också dess rätta grund. Han är glad 
”inte för att han har blivit kvitt en svuren hämnd” men ”för att han 
blivit fri en lång svartsjuka” (s. 165). Efter detta inleds Bengts och 
Guns kärleksrelation vilken efter en rad förvecklingar leder fram 
till det för Bengt och berättelsen avgörande ögonblicket i romanens 
sista kapitel. 
 
Ögonblickets närvaro i Bränt barn har tidigare uppmärksammats i 
begränsad omfattning. Hans Bergrahm observerar i sin recension 
av romanen att utvecklingen i berättelsen ”med obönhörlig konse-
kvens” går mot ”det ögonblick, då biografkassörskan […] öppnar 
sin famn för den av livshatet nästan förbrände sonen-älskaren”.1 
Bergrahm syftar troligen på det ögonblick som innebär början på 
Bengts och Guns kärleksrelation. Också Erwin Leiser identifierar 
detta ögonblick i sin bokanmälan. Han betonar dock inte endast 
ögonblickets egenskap av vändpunkt, dess kairologiska egenskap, 
utan också dess erfarenhetsinnehåll när han menar att ”Bengt […] 
upplever det ögonblick då hans hat mot faderns älskarinna förvand-
las […] till kärlek”.2 Samma ögonblick uppmärksammas på ett 
liknande sätt av Stig Carlson som i sin recension framhåller att 
Bengt och faderns älskarinna ”finner varann i ett berusande ögon-

                                                      
1 Bergrahm, s. 8. 
2 Erwin Leiser, ”Bedragare och bedragna”, Arbetet 23.10.1948, s. 4. 
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blick”.1 Walter Dickson formulerar inte detta ögonblick explicit i 
sin recension av romanen. Själva insiktsgörandet observeras dock-
när han uppmärksammar hur ”sonens [Bengts] hatkärlek [...] ge-
nom en serie dramatisk-psykologiska pendlingar slutligen förs ut i 
en klarlagd förvissning om dess egentliga väsen”.2 Det insikts-
ögonblick hos Bengt som här diskuterats utgör en första vändpunkt 
för handlingen i romanen. I centrum för min diskussion står emel-
lertid det avgörande insiktsögonblick hos Bengt som framträder i 
romanens sista kapitel.  

Bengts ögonblick 
I romanens sista kapitel erfar Bengt en euforisk upplevelse samti-
digt som han kommer till insikt, och det sker i ett ögonblick som är 
avgörande för honom och för tolkningen av berättelsen. Detta in-
siktsögonblick framträder implicit genom berättarens bibelallude-
rande markering av dess inledning: ”Och se, öknen blommar.” (s. 
247) Därefter följer en skildring av Bengts upplevelser och tankar 
varpå ögonblicket också får en explicit formulering: ”Men ögon-
blick av frid är korta. Alla andra ögonblick är mycket längre. Att 
veta detta är också vishet. Men för att de är så korta måste vi leva i 
de ögonblicken som var det bara då vi levde.” (s. 248)  

 
Den upplevelse som skildras i ögonblicket kan föras till Bengt då 
det är hans tankar och erfarenhet som har stått i centrum för berät-
telsens skildring fram till den punkt i romanen då ”öknen blom-
mar”. I passagen, där Bengt och Gun återfinner varandra själsligt 
och erotiskt, förefaller emellertid berättelsen skildra hur de två 
erfar samma upplevelse och insikt då berättelsen här genomgående 
begagnar ett refererande ”de” (s. 247), liksom det direkta talets 
”vi” (s. 247). Genom pluralformen förefaller därför de tankar och 
upplevelser som uttrycks i passagen också kunna hänföras till Gun 
och berättandet kan här närmast förstås som ”psycho-narration”.3  

Det inkluderande ”vi” (s. 247) som framträder i passagen kan 
alltså förstås som en redogörelse för Bengts och Guns simultana 
och delade upplevelser, känslor och tankar. Emellertid är den skild-
rade upplevelsen inte endast att förstå som gemensam. Genom det 

                                                      
1 Stig Carlson, ”Sin nästas livboj”, MT 21.10.1948, s. 15. 
2 Walter Dickson, ”Två slags renhet”, Ny Tid 18.4.1948, s. 2. 
3 Se Cohn, s. 21-57.  
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inkluderande talet accentueras dessutom deras upplevelse av sam-
mansmältning. Claes Ahlund framför en annan och vidare uppfatt-
ning som samtidigt blir mindre precis då han menar att det snarast 
sker en ”distansering – medveten eller omedveten – från den för-
klarande stämning som inte bara kännetecknar Bengts medvetande, 
utan genomdränker hela berättandet i en sådan omfattning att Da-
german i de avslutande meningarna byter pronomen från ’de’ till 
’vi’”.1 

Emellertid kan passagens inkluderande berättande också uppfat-
tas som en accentuering av intensitetet i Bengts upplevelse. När 
hans tankar och insikt uppfattas som giltiga också för Gun fram-
hävs bilden av deras känslomässiga symbios. Samtidigt har skild-
ringen helt visst en räckvidd utöver Bengt och Gun. Liksom i tidi-
gare här diskuterade texter och i romanen Bröllopsbesvär framträ-
der tankar hos romanens huvudperson med anspråk på giltighet för 
människan i en allmängiltig mening.  
 
Det inkluderande förstapersonsberättandet i psykonarrativ stil fyl-
ler således en vidare funktion i passagen, liksom för texten i dess 
helhet. Ytterst kan berättandet tillskrivas textens konstituerande 
funktion, dess organiserande princip eller sätt att producera me-
ning. Med Mieke Bal förstår jag här berättaren som ”a function 
[…] which expresses itself in the language that constitutes the 
text”.2 När jag i det följande undersöker ögonblickets innehållsliga 
sida och betydelse sker detta likväl främst med utgångspunkt i 
skildringen av Bengt då de tankar som framkommer i ögonblicket, 
och dess konsekvenser, följer på de händelser och tankar i berättel-
sen som utgår från honom.  
 
Bengts självmordsförsök och hans därpå följande erfarenhet utgör 
den omedelbara inledningen till framväxten av den slutliga insikten 
hos Bengt och den upplevelse av transcendens och frid som han 
slutligen kan sägas erfara. Den slutliga insikt och upplevelse av 
frid som framträder i romanens avslutande ögonblick får således en 
fördjupad betydelse i ljuset av Bengts självmordsförsök och de 
upplevelser som följer på detta. Viktigt härvidlag är inte minst de 
tankar som han formulerar i det sönderrivna avskedsbrevet, som 
jag återkommer till. 

 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 282. 
2 Bal, s. 16. 
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Bengts insiktsögonblick får sin explicita formulering i kapitlets och 
romanens slutrader:  

Men ögonblick av frid är korta. Alla andra ögonblick är mycket 
längre. Att veta detta är också vishet. Men för att de är så korta 
måste vi leva i de ögonblicken som var det bara då vi levde. Detta 
vet de också.  

Därför svarar de inte när Berit ringer.  
När Knut ringer skall de inte heller svara.  
Också fastrarna skall de låta ringa. (s. 248) 
 

I den citerade passagen framgår att Bengt och Gun upplever ett 
kort ögonblick av frid i romanens slutande nu. Detta ögonblick 
presenteras emellertid, som redan nämnts, några rader tidigare 
genom en implicit formulering: ”Och se, öknen blommar.” (s. 247) 
Under de följande återstående raderna av romanen formuleras se-
dan innehållet i Bengts i ögonblicket framträdande insikt och upp-
levelse. Detta sker såväl genom passagens bildspråk som genom 
dess explicita utsagor. Explicit framhåller berättelsen att Bengt 
kommer till insikt om att livet är värt att älskas, därför att ”vårt livs 
öken i hela dess förfärande utsträckning” (s. 247) också ”blommar” 
(s. 247) och rymmer ”ögonblick av frid” (s. 248). Arten av den 
”frid” som åsyftas framgår i samband med Bengts insiktsögon-
blick, men också i samband med hans självmordsförsök tidigare i 
berättelsen. Redan strukturellt antyds innebörden i fridsupplevelsen 
då den förefaller vara sammansatt av två delar – först en emotionell 
urladdning och sedan rofylldhet eller frid. Upplevelsemönstret 
märks såväl i samband med Bengts självmordsförsök som i sam-
band med hans återförening med Gun i romanens slut. När Bengt i 
kapitlets inledning reflekterar över självmordsförsöket kommente-
rar han den åtföljande fridsupplevelsen: ”Lugn och modig vilar 
man i världens famn.” (s. 244) Bengts försök att begå självmord får 
också en retrospektiv förklaring då det explicit framhålls som me-
del för att nå fram till den fridsupplevelse han erfarit: ”Långsamt 
fylls man av en varm förvissning: Det var inte för att dö man gjor-
de det, inte för att bli räddad heller; utan för att få frid.” (s. 244) 

Även återföreningen med Gun uppvisar den ovan diskuterade 
fridsupplevelsens tudelade mönster genom en växelvis beskrivning 
där den antydda erotiska urladdningen kontrasteras mot upplevel-
sen av frid: ”Nyss var det eld. Nu värmer den ljumma askan våra 
fötter. Nyss var det bländande ljust. Nu är en välsignad skymning 
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[...].” (s. 247)1 Upplevelsemönstret, såväl i samband med själv-
mordsförsöket som med återföreningen med Gun, för tankarna till 
den ”uppladdning och utlösning av känslospänningar” som Inge-
mar Wizelius uppmärksammat som framträdande i debutromanen 
Ormen.2 

Bengts upplevelse av befrielse från ett emotionellt förlamande 
tillstånd som haft sitt grepp om honom kan, inom berättelsens pro-
fana diskurs, läsas som en följd av hans psykologiska problematik 
med kulmen i självmordsförsöket. Emellertid kan Bengts insikts-
ögonblick också förstås som en andlig upplevelse. Tillsammans 
med flera andra uppmärksamhetsställen i romanen uppfattar läs-
ningen här ett skifte från en profan till en religiös kod. I det följan-
de skall detta fokuseras närmare. 
 
Jag har ovan beskrivit den tudelade upplevelse av eruption eller 
urladdning hos Bengt vilken följs av en rofylldhet eller frid. Den 
första fasen framstår som medel för att uppnå den senare, det vill 
säga uppnåendet av fridstillståndet är det centrala: ”Det var inte för 
att dö man gjorde det, inte för att bli räddad heller; utan för att få 
frid” (s. 244). Det väsentliga som här skall framhållas ifråga om 
detta mönster är dess funktion som bild för den gränsutplånande 
akten som väg till självets annihilering – handlingen och upplevel-
sen som medel för att uppgå i något annat och odifferentierat. Både 
självmordsförsöket och återföreningen med Gun leder fram till en 
fridsupplevelse hos Bengt, och denna upplevelse framstår som en 
mystik erfarenhet av enhet och gränslöshet. James Rössel identifie-
rar förloppet i sin recension då han framhåller att både självmords-
försöket och den sexuella förbindelsen med Gun leder till Bengts 
”befrielse ur känslotorkans öken”.3 Han menar vidare att ”denna 
befrielse [...] är en avgörande grundupplevelse, oberoende av de 
psykologiska tolkningar som kommer till i efterhand”.4  

                                                      
1 Också Laurie Thompson uppfattar återföreningen som erotisk: ”In the last chap-
ter of Bränt barn, Bengt and his step-mother, Gun, are in bed together after a 
torrid period of confusion, deception and illusion […] but now they find peace 
and happiness in their passionate love for each other […].” Thompson, ”Edith 
Södergran and Stig Dagerman”, s. 122. Thompson grundar sin uppfattning om 
återföreningens fysiska natur på biografiska omständigheter då han framhåller en 
kärleksaffär mellan Stig Dagerman och svärmodern, Elly Götze, som en undertext 
i berättelsen och även som en bakgrundsfaktor för tillkomsten av romanen, ”the 
love he had shared with his mother-in-law […] was what triggered the writing of 
Bränt barn”. Ibid., s. 124. 
2 Wizelius, s. 9. 
3 Rössel, s. 19. 
4 Ibid. 
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I en diskussion om Dagerman och sexualiteten framhåller också 
Kerstin Laitinen den gränsöverskridande aktens beröringspunkter 
med det transcendenta: ”Genom gränsöverskridningen av det egna 
jaget, upplösningen av gränsen mellan självet och den andre, blir 
den erotiska akten en momentan beröring med icke-varat.”1 Laiti-
nen för denna diskussion med utgångspunkt i Georges Batailles 
tankar om sexualiteten som existentiellt kristillstånd, men utan 
referens till Bränt barn, och framhåller vidare framhåller att ”sexu-
aliteten som symbolisk dödsnärhet och gränsöverskridning […] ger 
den också dess djupa fascination”.2 Bengts återförening med Gun, 
läst som en aktualisering av deras tidigare erotiska förbindelse, 
kan, menar Laitinen med Bataille, vid sidan av den fysiska hand-
lingens förlösning, sägas vara ”ett psykologiskt sökande efter exi-
stensens gränser och den andre, som individen normalt är utestängd 
ifrån”.3 Samtidigt som Laitinen uppmärksammar den transcendenta 
innebörden i Bengts fridsupplevelse och talar om den som ”dröm-
men om gränsutplåningen, drömmen om den absoluta närheten och 
enheten”,4 stannar hon dock vid en förståelse av Bengts längtan, 
hans ”gränsöverskridande begär”,5 som en längtan efter den förlo-
rade modern.  

Den erotiska utgångspunkten för Bengts gränslöshetsupplevelse 
delar mark med den mer symboliska aspekten av hans återförening 
med Gun uppfattad som en längtan efter ursprunglig moderssym-
bios. I båda fallen framträder gränsöverskridandet och enhetsupp-
levelsen som centrala mönster, och detta mönster märks såväl i 
samband med återföreningen som i skildringen av Bengts själv-
mordsförsök tidigare i berättelsen. Kirsten Hansen uppmärksam-
mar ”en ny, mytisk värld”,6 som hon menar växer fram hos Bengt 
efter självmordsförsöket och framhåller att denna värld är ”en värld 
som ligger bakom den synliga världen, men som i själva verket är 
den sanna världen”.7 Liksom Laitinen utvinner Hansen sin iaktta-
gelse ur ett psykoanalytiskt tolkningsperspektiv i vilket hon finner 
att Bengts upplevelse går via en regression ”över i det eftertraktade 
’livmodertillståndet’, upphävt över tid och rum”.8 Hansen fäster 
slutligen uppmärksamheten på den religiösa diskurs som framträ-

                                                      
1 Laitinen, s. 163. 
2 Ibid., s. 164. 
3 Ibid., s. 149.  
4 Ibid., 141. 
5 Ibid., s. 74. 
6 Hansen, Ångestens hemliga förgreningar, s. 83. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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der i skildringen av Bengts erfarenhet när hon menar att han blir en 
av de personer i författarskapet som ”söker sig över i den my-
tisk/religiösa skönhetsvärlden”.1  

 
Bengts förhållande med Gun, oavsett om denna relation uppfattas 
som erotisk eller som regression och moderssymbios, utgör en väg 
till upplevelsen av en gränslös enhet och frid. Denna väg minner 
om den mystika dödens väg till det transcendenta.  En förståelse av 
fridsupplevelsens innebörd i denna betydelse får stöd i flera passa-
ger där en transcendent erfarenhet går i dagen hos Bengt. Till dessa 
hör berättarens formulering av det som Bengt erfar i samband med 
självmordsförsöket: ”Inte ens avstånd kan han längre förstå. Att 
hålla på att dö är att bli som ett barn. Till slut vet man ingenting, 
ingenting om döden och ingenting om livet, bara att alla avstånd är 
lika långa och alla ord obegripliga men vackra.” (s. 236) Bengts 
sensibilitet för det översvinnliga framträder också tidigare i roma-
nen när det heter att han ”tycker om vatten, särskilt när det är stort 
och mörkt” (s. 137). Åter aktualiseras här det via negativa som 
inom mystiken är människans väg till Gud. I Bengts fridsupplevel-
se framträder slutligen en kosmisk dimension då den framställs 
som allomfattande: ”Allt har kommit till ro.” (s. 247)  

Dessa inslag i skildringen av Bengts upplevelser fäster upp-
märksamheten på det transcendenta i hans erfarenhet. Jag menar att 
Bengts frid är att förstå som ett tillstånd bortom liv och död och att 
skildringen framställer en längtan i berättelsen efter det transcen-
dentas evighet och enhet. Jag skall återkomma till detta, men först 
kommentera passagens referentialitet till ett textställe i Gamla tes-
tamentet som bidrar till att dirigera läsningen till en förståelse av 
berättelsens religiösa diskurs.  

Jesajas vision och det sönderrivna 
avskedsbrevet 

I Dagermans diktning återkommer ökenlandskapet vid flera tillfäl-
len som bild för människans existentiella utsatthet i en absurd 
värld. Det öde och ofruktbara landskapet som bild för den själsliga 
misären har i ett litterärt sammanhang sin kanske mest framträdan-
de förlaga i T.S. Eliots diktverk The Waste Land (1922). Bilden av 
den blommande öknen som inleder Bengts ögonblick, liksom be-

                                                      
1 Hansen, Ångestens hemliga förgreningar, s. 84. Se även min läsning av ”Den 
hängdes träd” ovan, s. 71.  
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rättelsens framställning av människans belägenhet i varat genom 
det öde landets metaforik, går emellertid i Bränt barn tämligen 
oförmedlat tillbaka på Gamla testamentets bildvärld. I de inledande 
raderna av Jesajas vision heter det att ”[ö]knen och ödemarken 
skola glädja sig, / och hedmarken skall fröjdas / och blomstra så-
som en lilja” (Jes. 35:1).1 Bibelpassagen synes i romanen fungera 
som en bild för den emotionella och själsliga död som begränsat 
Bengt (och Gun) men som ger vika i deras gemensamma ögon-
blick.  

För Bengts del inleds det förtorkade känslolägets reträtt redan i 
samband med självmordsförsöket och hans emotionella topografi i 
det föregående blir belyst i det sönderrivna avskedsbrevet som jag 
återkommer till nedan. Känsloläget hos Gun framträder explicit 
något senare, först i slutpassagen, genom hennes bekännelse för 
Bengt då hon berättar om ”sin kyla, om livets stora vita kylskåp” 
(s. 247). Hon berättar också om ”sin längtan efter något annat” (s. 
247), en längtan som ”vrider sig inom henne som en fången orm, 
kanske inom alla” (s. 247). Hennes längtan antyds genom formule-
ringen ”kanske inom alla” också äga en existentiell allmängiltighet.  

Det bistra känsloläge som både Gun och Bengt har erfarit fram-
ställs vidare genom berättelsens skildring av den omgivande vintri-
ga topografi som utgör den slutande berättelsens yttre scen. I sam-
band med det centrala ögonblicket sammanställs köldens och ök-
nens metaforik för det inre landskapets frusenhet, torka och ofrukt-
bara terräng när det heter att deras ”vita öken töar” (s. 247). Vidare 
ställs deras ”eld” (s. 247) mot det tidigare nämnda ”livets stora vita 
kylskåp” (s. 247). Bilden av en vikande köld och det torra landska-
pets återfuktning och blomning fungerar därmed som ett uttryck 
för ett återvändande inre liv hos Bengt och Gun.  

Bibelstället har emellertid, som redan nämnts, en vidare bety-
delse för läsningen av Bengts insiktsögonblick och tankevärld och 
det finns skäl att fästa uppmärksamheten på relationen mellan Da-
germans berättelse och bibelpassagen i dess helhet, det vill säga 
Jes. 35:1-10. Tidigare forskning har förbisett det vidare samband 
som kan skönjas mellan Jesajas vision och skildringen av Bengts 
upplevelser och idévärld, ett samband som också träder fram i lju-
set av det sönderrivna avskedsbrevet. De motiv som slutligen dri-
ver Bengt till självmordsförsöket och avtäckandet av den nya livs-

                                                      
1 Bibeln här citerad ur 1917 års av Konungen gillade och stadfästa översättning, 
vilken varit den officiella huvudtexten för bibeln i svensk språkdräkt fram till 
1999 års nyöversättning. 
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möjligheten, och som föregår Bengts insiktsögonblick, blir belyst i 
hans avskedsbrev. I detta heter det att han är ”[t]rött på att leva [...] 
i de små hundarnas land” (s. 241). I brevet framställer Bengt en 
parabel om människans småskurenhet och summerar denna små-
skurenhets beståndsdelar jämte skälen för sitt avståndstagande från 
att fortsätta leva i ett sådant sammanhang. Läst mot brevet syftar 
självmordsförsöket till att fly ett liv under villkor som står i opposi-
tion till hans egna livsideal: ”Ni frågar varför. Jag skall svara. Där-
för att jag är trött på att leva. Trött på att leva här i de små hundar-
nas land, de små känslornas, de små nöjenas, de små tankarnas 
hundland.” (s. 241) Bengt är trött på att leva det liv som erbjuds 
honom: ”Man skall vara nöjd, men jag vill inte bli nöjd. Jag vill 
inte bli nöjd som en liten hund.” (s. 241) Han traktar efter de stora 
känslorna och sammanhangen men upplever en begränsning i va-
rat.  

När Bengt ber flickvännen Berit riva sönder avskedsbrevet, är 
det viktigt att notera att denna hans önskan infaller efter själv-
mordsförsöket och de upplevelser han därefter erfar och genom 
vilka han upptäckt en möjlig livsväg. Bengts önskan att brevet 
skall förstöras har därför inte endast sin grund i dess upphävda 
praktiska relevans, nämligen att det inte längre kan fylla sin funk-
tion som postum förklaring eftersom han överlevt självmordsför-
söket. Fastmer låter sig Bengts önskan förstås i ljuset av den möj-
lighet till inre vitalisering som hans upplevelse av självmordsför-
söket har fört med sig. Därmed har den hopplöshet inför livsvillko-
ren, som kommer till uttryck i brevet, och som ligger till grund för 
hans beslut att ända sin livsbana, nu mist sin giltighet.  

 
I sin recension av romanen talar Erwin Leiser om ”de få stunder av 
ogrumlad renhet och fridfull skönhet som är honom [Bengt] förun-
nade” och som ”gör det möjligt för honom att acceptera ett liv, som 
inte svarar mot hans ungdomsdrömmar.”1 Leiser refererar främst 
till Bengts upplevelse av frid som framträder i hans slutliga insikt 
om de korta ögonblickens betydelse, men belyser också den intui-
tiva övertygelse om en framkomlig livsväg som Bengt erfar redan i 
samband med sin önskan att avskedsbrevet skall förstöras. Leisers 
iakttagelse av Bengts accepterande av livet såsom ”en mörk resig-
nation, som ger Bengt möjlighet att leva – trots att detta kanske 
bara innebär att hans självmord har skjutits upp på obestämd tid”,2 

                                                      
1 Leiser, ”Bedragare och bedragna”, s. 4. 
2 Ibid. 
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belyser det vitaliserande ögonblickets möjlighet men också dess 
dystra fond. Möjligen överbetonar Leiser samtidigt insiktens bräck-
lighet hos Bengt. I hans nyvunna medvetenhet om ögonblickets 
existens och distribution över det dystra levnadsspannet framstår 
ögonblicken av inre vitalisering som något i varat givet och därför 
som konsistent: ”Tätt ligger inte oaserna, men de finns. Vi vet att 
öknen är stor, men dessutom vet vi att i de största öknarna finns de 
flesta oaserna.” (s. 247) Läst mot berättelsens vidare framställning 
är det alltså Bengts upptäckt av denna nya möjlighet efter själv-
mordsförsöket som föranleder honom att be om avskedsbrevets 
sönderrivande och som även ligger till grund för den själsfrid som 
han erfar när Berit verkställer hans önskan: ”Medan han hör henne 
riva sönder det över bordet somnar han, djupt och lyckligt.” (s. 
240)  

Kerstin Laitinen ger emellertid det sönderrivna avskedsbrevet 
en annan innebörd, som också återverkar på hennes tolkning av 
Bengts slutliga insikt. Laitinen förefaller läsa brevet som en mora-
liserande självuppgörelse vilken rymmer en insikt om, och en 
sannhet mot, det egna jaget. Bengts insikt i avskedsbrevet, menar 
Laitinen, för med sig ”en möjlighet till ett annat slags liv”.1 Men 
när Bengt inte fortsätter på denna insiktens väg i sannhet mot det 
egna jaget finner hon skäl att invända: ”Identitetsupplösningen i 
dödsnärheten och i den symboliska moderssymbiosen svarar mot 
en tillbakagång på den moraliska nivån”.2 Bengts upplevelse och 
dess följder, menar Laitinen, innebär endast en återgång ”till sam-
ma livshållning som förut”.3 En sådan tolkning vilar emellertid på 
en rationalisering av brevets utsaga, då den bortser från de två pas-
sager som inte leder läsningen till en förståelse av en möjlig livs-
väg i rationell psykologisk mening, utan röjer Bengts traktande 
efter det för honom ideala livstillståndet. Denna längtan framgår 
redan när Bengt fördömer den rådande förnöjsamheten i de små 
hundarnas land: ”Man skall vara nöjd, men jag vill inte bli nöjd. 
Jag vill inte bli nöjd som en liten hund.” (s. 241) Även när Bengt 
fördömer de små hundarnas rädsla för ”det största äventyret” fram-
går hans åstundan: ”I de små hundarnas land drömmer vi alla om 
små hundäventyr. Men för det största äventyret av alla är vi rädda. 
För att leva rent [...] det enda äventyr som inte är litet […].” (s. 
241) Denna renhet framställs i romanen, vilket Elis Anderson 

                                                      
1 Laitinen, s. 140. 
2 Ibid., s. 141. 
3 Ibid., s. 143. 
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framhåller i sin recension, som ”en betänklig blandning av idealitet 
och hyckleri”.1 Men den framställs icke desto mindre som en läng-
tan hos Bengt efter frånvaron av självbedrägeri och livslögn, detta 
att vara sann mot sig själv. Som framgår i avskedsbrevet förmår 
inte Bengt att förena sitt livsideal med ett liv i ”de små hundarnas 
land” (s. 241). Självmordsförsökets upplevelse överbrygger emel-
lertid, som jag redan nämnt, hans oförenlighet med varat sådant 
han upplever det. Detta bekräftas i slutpassagen där det högt spän-
da livsidealet från avskedsbrevet åter går i dagen: ”Ett vulkanut-
brott är priset. Dyrt, men inget lägre finns.” (s. 247) Bengts insikt i, 
och upplevelse av, den nya livsvägens möjlighet stämmer således 
överens med den önskade livshållning som han ger uttryck för i 
avskedsbrevet. När Laitinen menar att Bengt ”har förrått sig själv” 
på ”den psykologiska realismens plan”,2 uttrycker påståendet sam-
tidigt ett krav på realism och rationalitet som hennes läsning tycks 
ställa på berättelsen och på Bengts upplevelser och handlande.  

 
I ett brev till förläggaren Ragnar Svanström den 27 juli 1948 gör 
Dagerman en resumé av romanens fortsättning. Dagerman nämner 
”en förintande självuppgörelse, återgiven i ett sedermera sönderri-
vet avskedsbrev”.3 Denna självuppgörelse relateras i resumén till 
Bengts upptäckt av sitt självbedrägeri ifråga om sina känslor inför 
Gun, som han plötsligt inser att han älskar. Men problematiken 
antyds i brevet till Svanström befinna sig på ett Bengt utanförlig-
gande plan: ”Vad som nu återstår är att skildra de älskandes kon-
flikter i sitt förhållande till omvärlden […].”4 Bengt inser alltså sitt 
självbedrägeri, men kritiken i hans avskedsbrev riktas främst mot 
omvärldens småskurenhet. När han i romanens slutpassage återfö-
renas med Gun framställs det i resumén inte som ett svek mot den 
insikt i sitt självbedrägeri Bengt uttrycker i brevet, utan som en 
konsekvens av att han efter självmordsförsökets upplevelse är be-
redd att bejaka sin kärlek. Dagerman framhåller i resumén att 
Bengt på nytt går in i sitt äventyrliga förhållande, ”men denna gång 
med öppna ögon och i fullt medvetande om vilka lerfötter hans 
egen liksom alla andras lycka vilar på”.5  
 

                                                      
1 Elis Anderson (”Es An.”), ”Modersbandet”, GP 27.11.1948, s. 2. 
2 Laitinen, s. 143. 
3 Dagerman, Brev, s. 179. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



 

120 
 

Som nämnts ovan tolkar flera av romanens recensenter romanen i 
ljuset av skildringens psykologiska realism och finner invändning-
ar mot romanens upplösning. Mönstret återfinns även hos senare 
uttolkare av romanen. Inte endast den psykologiskt orienterade 
Kerstin Laitinen utan även en textorienterad forskare som Claes 
Ahlund anlägger ett psykologiskt perspektiv på romanens slutpas-
sage: ”Min uppfattning av förloppet är den att självbedrägeriet 
maskerat till självanalys och själsförstörelsen kamouflerad till 
medvetandegörelse slutligen leder Bengt till ett lycksaligt, men 
närmast infantilt och fullständigt verklighetsfrämmande tillstånd”.1 
Förväntningar på berättelsens psykologiska realism eller mimetiska 
representation kan emellertid medföra begränsningar som ställer 
sig i vägen för tolkningens framkomlighet.  

Om man uppmärksammar de passager i romanen som kan leda 
läsningen till en uppfattning berättelsens religiösa diskurs, är det 
möjligt att förstå skildringen av Bengts slutliga erfarenhet i roma-
nen inte i första hand som ett självbedrägeri och en moralisk tillba-
kagång inom ramen för en psykologisk och profan problematik, 
utan som en indirekt skildring av en transcendent längtan. Den 
psykoanalytiska tolkningen av Bengts förhållande med styvmodern 
Gun uppfattad som en önskan om återvändande till en ursprunglig 
symbios med den saknade döda modern, kan inordnas i ett mer 
generellt mönster. Med en term hämtad från Ingemar Algulin i 
hans analys av Erik Lindegrens diktning, kan Bengts handling och 
upplevelse förstås som ”regressiv”, det vill säga som ett försök att 
realisera en ”drift till organisk förening med elementen”.2  

Jag menar att Bengts återförening med Gun uppfattad som en 
symbolisk moder ingår i ett mer grundläggande mönster som hand-
lar om gränsöverskridande och enhet. Bengts dröm och längtan 
efter självuppgivelse svarar mot den frid han håller som högst i sin 
slutliga insikt, och denna självuppgivelse äger affinitet med mysti-
kens enhets- och gränslöshetsupplevelse. Även Laitinen menar, sin 
övergripande uppfattning till trots, att såväl Bengts dödsnärhet som 
hans ”symboliska återförening med Modern” innebär ”den tran-
scendenta enhetsupplevelse som är mystikens ’unio mystica’, den 
mystiska föreningen”.3  

 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 281. 
2 Algulin, s. 127. 
3 Laitinen, s. 255. 
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Till uppfattningen av berättelsens religiösa diskurs bidrar också 
Bengts kritik i avskedsbrevet mot frånvaron av tro i de små hun-
darnas land: ”I de små hundarnas land behöver man ingen tro.” (s. 
242) Denna tro preciseras inte som religiös, men Bengts kritik mot 
de små hundarnas oförmåga till vad man i hans brev kan utläsa 
som djupare övertygelse, passion och hängivelse inom flera områ-
den, kan syfta på en religiös övertygelse eller andlig inlevelse.  
 
Bengts drömmar om renhet och hans föreställning om den egna 
upphöjda positionen äger en motsvarighet i Jesajas vision, det vill 
säga den bibelpassage som berättelsen alluderar på som inledning 
till Bengts slutliga insiktsögonblick i berättelsen. Bibelstället i dess 
helhet behandlar den förlossning från andlig misär som profeten 
Jesaja skådar, och som skall komma med ”fröjd och glädje” samti-
digt som ”sorg och suckan skola fly bort” (Jes. 35:10). Också 
ögonblickets insikt och följdtillstånd hos Bengt upphöjs via det 
diskuterade bibelstället genom de rader som följer på öknens 
blomstring då denna blomstring öppnar ”en banad väg, en farväg 
[…] och den skall kallas ’den heliga vägen’; / ingen oren skall 
färdas därpå, / den skall vara för dem själva” (Jes. 35:8). Även talet 
om de små hundarna i Bengts avskedsbrev finner en motsvarighet i 
bibelpassagen: ”Av förbränt land skall bliva / en sjö / och av torr 
mark vattenkällor; / på den plats där ökenhundar lägrade sig / skall 
växa gräs […].” (Jes. 35:7) 

När Jesajas vision uppmärksammas utöver den inledande allu-
sionen på bibelstället, accentueras Bengts föreställningar i av-
skedsbrevet liksom berättelsens bild av Bengts och Guns återföre-
ning som upphöjd och mer fruktbar jämfört med det vara som ut-
gör deras omgivning. I berättelsens avslutande rader befinner sig 
Bengt och Gun i sitt symbiotiska fridsögonblick och de lämnar 
telefonsignalerna från flickvännen, fadern och fastrarna obesvarade 
såsom oönskade reminiscenser från ”de små hundarnas land” (s. 
241).  

Det hindersamma 
I Bengts avskedsbrev framträder explicit den i Dagermans diktning 
återkommande upplevelsen av existentiell ensamhet och av världen 
som absurd och hindersam. Liksom i tidigare här diskuterade texter 
ställs denna upplevelse mot en längtan till något annat, en längtan 
efter att ställas utanför varats och därmed tidens och rummets be-
gränsning och uppgå i en gränslös enhet. Återigen märks berättel-



 

122 
 

sens framställning av det ofta trånga eller krympande rummet som 
en bild för människans predikament i varat – den existentiellt en-
samma människan åtskild från ett transcendent sammanhang – och 
som en figuration för det hindersamma. Återkommer från tidigare 
texter gör också polariseringen av tid- och rumsformer, det vill 
säga mellan å ena sidan tid och rum vars avgränsande innebörd 
ofta accentueras och å andra sidan det som är bortom tid och rum. 
Uppmärksammas kan hur Bengts upplevelse av gräns- och tidlös-
het under självmordsförsöket polariseras mot den jordiska levnads-
tiden och det jordiska rummet i berättelsen. Det avgränsade rum-
met får också en bild i framställningen av faderns trånga tvårum-
mare där Bengt erfar flertalet av sina inre konflikter och upplevel-
ser liksom det för honom avgörande ögonblicket.  

En variant av den rumsliga polariseringen som bild för åtskill-
naden mellan varat och det transcendenta framträder i kontrasten 
mellan den yttre geografins stränga kyla och rummet där Bengt 
ligger i sängen och upplever värme. Bengt upplever med fadern vid 
sin sida hur ”en våg av värme rullar genom rummet” (s. 245), se-
dan värmer Bengt flickvännen Berit och slutligen ligger han med 
Gun i sängen: ”Under filtarna är det mycket varmt.” (s. 246) 
Kontrasten mellan det vintriga, köldslagna landskapet och det var-
ma rum där Bengt befinner sig med Gun representerar den absurda 
världen i kontrast till enhetstillståndets rum. Polariseringen men 
också den efterlängtade enheten uttrycks i en sammansatt bild som 
framträder när Bengt och Gun vilar samman under filtarna och 
berättaren fokuserar en detalj i interiören: ”Fönstret är täckt av 
rosor.” (s. 246) Sakledets frusna kondensmönster på glaset skildras 
här genom metaforens kalla och vita frostblommor, men bildledets 
blomster utgör inte främst en köldens metaforik utan dubbelexpo-
neras mot, och träder slutligen tillbaka för, de kärlekens röda rosor 
som intagit dess plats. Bilden framställer den själsliga död som gett 
vika efter Bengts och Guns återförening.  

Vidare framträder den rumsliga polariseringen genom den skil-
jelinje mellan liv och död som Bengt erfar tidigare i berättelsen, 
nämligen under den nattliga färden över isen mellan ön och fast-
landet, liksom i den åtskillnad som framställs mellan isoleringen i 
form av ön och den väntande gemenskapen och räddningen – allt 
en metaforisk framställning av människans existentiella ensamhet 
och andliga isolering i avskildhet från ett allt omslutande och 
gränslöst meningssammanhang.  
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Bengts insikt och Södergrans negation  
Avslutningsvis skall här också beröras ett samband mellan Bränt 
barn och Edith Södergrans dikt ”Ingenting” (1925). I dikten åter-
finns formuleringen ”öknen blommar” och en närmare jämförelse 
blottar dessutom en för romanen och dikten gemensam central 
problematik. Södergrans dikt, menar Lotass, ”kan på flera sätt sä-
gas utgöra en nyckel till Dagermans roman”.1 Hon utvecklar emel-
lertid inte sin iakttagelse. En liknande uppfattning framförs dock av 
Laurie Thompson som finner överrensstämmelser mellan diktens 
slutrader och Bengts tankar i romanens sista kapitel,2 och som vill 
göra dikten till en primär källa för talet om öknens blomning i be-
rättelsen. Thompson invänder mot det ovan diskuterade bibelstället 
som intertextuell referens genom att framhålla skillnaden mellan 
bibelöversättningens bruk av verbet ”blomstra” och ordformen 
”blommar” som finns både i Bränt barn och ”Ingenting”. Denna 
skillnad, menar Thompson, talar för att bilden av den blommande 
öknen hos Dagerman kommer från Södergrans dikt.3 Mot detta kan 
invändas att en litterär allusion inte måste vara bokstavlig för att 
räknas som sådan. Bibelstället förmedlar dessutom en arketypisk 
bild av återvändande andligt liv, en bild som föregår alla senare 
varianter. Dagerman var sedan barndomen bekant med den bibliska 
bild- och tankevärlden,4 till vilken en rad referenser också återfinns 
i hans här diskuterade texter. Att bibelpassagen på flera punkter 
bidrar till läsningens förståelse av Bengts erfarenhet och tolkningen 
av romanen, låter sig emellertid fastställas endast genom att upp-
märksamma hur intertexten fungerar i berättelsen. På samma sätt 
förhåller det sig med Södergrans dikt. Det är alltså i första hand det 
som kan utläsas av dikten som intertext som i det följande skall 
belysas, oavsett varje yttre belägg för att Dagerman också kan ha 
läst och tagit intryck av dikten.5  

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 82. 
2 Thompson, ”Edith Södergran and Stig Dagerman”, s. 126 f. 
3 Ibid., s. 123. Thomson knyter emellertid dikten till Dagermans text främst ge-
nom biografiska uppgifter, se a.a. s. 124-126. 
4 Kai Henmark framhåller ”att de pietistiska intrycken [från Dagermans uppväxt-
miljö] betydde mycket för […] hans centrala vokabulär”, och framhåller uppfatt-
ningen att Dagerman medvetet nyttjade dessa intryck i sin litterära praktik”. Hen-
mark, ”Stig Dagerman och tystnaden”, s. 132. Olof Lagercrantz framhåller om 
Dagerman att: ”Båda farföräldrarna var gammaltroende. Bibeln och fromma 
betraktelser lästes högt om kvällarna.” Lagercrantz, Stig Dagerman, s. 23.  
5 Att Dagerman kan ha läst och tagit intryck av Södergrans dikt ”Ingenting” fram-
går emellertid av ett brev från Dagerman till vännen Bengt Ekerot våren 1949 som 
Olof Lagercrantz refererar till i Stig Dagerman, s. 191. Brevet är emellertid nu 
förkommet och varken brevet eller dess innehåll har därför kunnat verifieras. 
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I dikten ”Ingenting” förmanar diktjaget: ”Vi böra älska livets långa 
timmar av sjukdom / och trånga år av längtan / såsom de korta 
ögonblick då öknen blommar.”1 Denna uthärdande kärlek till livet 
står i motsatt position till Bengts livsideal och insikt om livets möj-
lighet som realiserbar endast i ögonblicket. Bengts möjlighet att 
leva vidare vilar exklusivt på de ögonblick som erbjuder en möj-
lighet till den transcendensupplevelse av frid han traktar efter, och 
alltså inte på ”vårt livs öken i hela dess förfärande utsträckning” (s. 
247).  

I dikten är det således inte den momentana erfarenheten utan 
den uthålliga tidserfarenheten, ”livets långa timmar av sjukdom / 
och trånga år av längtan”,2 som tillmäts giltighet. I Bränt barn 
framhålls tvärtom ögonblicket som det enda giltiga och avgörande. 
Bengts fridsupplevelse låter sig exklusivt erfaras i ögonblicket som 
därför äger en central existentiell betydelse för Bengt: ”Men ögon-
blick av frid är korta. Alla andra ögonblick är mycket längre. Att 
veta detta är också vishet. Men för att de är så korta måste vi leva i 
de ögonblicken som var det bara då vi levde.” (s. 248)  

 
I enlighet med budskapet om livets uthärdande avvisas självmordet 
som utväg i dikten. För romanens huvudperson erbjuder emellertid 
självmordsförsöket en väg till gränsöverskridande enhet och frid. I 
Dagermans text kan man därför utläsa ett svar på diktjagets fråga: 
”Vad ville du döden?”3 Dödsnärheten kan i romanen läsas som en 
väg till något annat, till det som i dikten är ”långt borta i fjärran 
land” och som avvisas i diktjagets försanthållande av att ”allt är 
som du ser”.4 Den i dikten indirekt formulerade längtan ut hos dik-
tens du, vars ”hjärta är mäktigt”,5 och för vilken den givna världen 
inte räcker till, äger en motsvarighet i den längtan som framställs 
hos Bengt i romanen.  

                                                                                                             
Hans Sandberg framhåller i utgåvan av Stig Dagermans brev att flera av de brev, 
bland annat till Ekerot, som Lagercrantz haft till sin disposition vid skrivandet av 
Dagermanbiografin,”tycks ha förkommit av skilda skäl”. Dagerman, Brev, s. 14. 
1 Dikten ingår i samlingen Landet som icke är (1925). Här refereras till Edith 
Södergran, ”Ingenting”, i Samlade skrifter. Dikter och aforismer, I, red. Holger 
Lillqvist (Helsingfors, 1990), s. 169. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Anders Olsson framhåller det ”heroiska trots mot ett liv utan lycka 
och kärlek”,1 som han finner hos diktens du, och detta ”trots” kan 
sägas belysa Bengts längtan och tankar i romanens slutkapitel.  

På ett grundläggande plan talar texterna om samma sak. ”Ingen-
ting” kan förstås som en rolldikt vilken framställer människans 
predikament i ett hindersamt vara och hennes längtan ut. Anders 
Olsson framhåller att ”Södergrans negation förutsätter [...] det ab-
soluta, en transcendental meningsfullhet hos skapelsen” och menar 
vidare att den ”exotiska bilden av det fjärran landet [...] är känne-
tecknande för Södergrans konst att visualisera och åskådliggöra 
även icke-varat”.2  

 
Som ovan nämnts är det inte livet som Bengt genom insikten har 
kommit att oförbehållsamt fördra. En försoning och en ny kärleks-
fullhet kunde möjligen utläsas ur Bengts möte med fadern och 
flickvännen Berit efter självmordsförsöket. Den nyvunna mildhet 
som på denna punkt framträder hos Bengt undergrävs emellertid då 
den vilar på hans intuitiva upptäckt av möjligheten att överskrida 
tillvaron via den transcenderande upplevelsen i självmordsförsö-
kets efterdyningar, samt senare i återföreningen med Gun. Att så är 
fallet formuleras också i hans insiktsögonblick.  

Jag menar därför att Laitinens uppfattning av Bengts insikt och 
frid som ”stillastående” och ”somnolent”,3 i högre grad svarar mot 
det tillstånd som Bengt ytterst eftersträvar, än den tolkning som 
Lotass framhåller när hon i romanen utläser ”en vändning mot en i 
ljusare färger skisserad ’livstro’” i författarskapet.4  

 
I skildringen av Bengts slutliga insiktsögonblick formulerar berät-
telsen, tillsammans med den rad andra uppmärksamhetsställen i 
texten som här har diskuterats, en längtan efter en gränsöverskri-
dande enhet och frid. Det är en längtan som inte mer än tillfälligt-
vis, i det korta ögonblicket, låter sig stillas och detta inom varats 
gräns. Återigen är det fråga om den existentiellt ensamma männi-
skan åtskild från, och längtande efter, en transcendent enhet och 
frid.  

                                                      
1 Anders Olsson, Läsningar av Intet (Stockholm, 2000), s. 242. Se även Holger 
Lillqvist, ”Begär och transcendens”, Avgrund och paradis. Studier i den estetiska 
idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran, Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (Helsingfors, 2001), s. 75. 
2 Olsson, Läsningar av Intet, s. 242. 
3 Laitinen, s. 143. 
4 Lotass, Friheten meddelad, s. 82. 
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Berättelsen Bränt barn framställer genom Bengts tankar och erfa-
renhet en längtan efter uppgåendet i det större sammanhang som 
för ”de små hundarna” (s. 241) är förborgat och liksom i de sista 
stroferna i en av Dagermans tidiga dikter, ”Hemlighet”, är dolt för 
alla utom för den som äger en sensibilitet för det transcendenta: 

Det som är hemligt söker / bergsingenjörn förgäves, / ty ingen kan 
öppna hjärtan / med krut och trotyl. // Det som är evigt ligger / 
skälvande, uppenbarat / för den som har ögon att se / bortom tid 
och rum. (SS 10, s. 12)1 

 

                                                      
1 Dikten ”Hemlighet” publicerades ursprungligen i Göken, studentexamensnumret 
av Loke, skoltidning vid Södra latin i Stockholm, 1942. 
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Bröllopsbesvär 

Stig Dagermans sista roman, Bröllopsbesvär, skrevs under somma-
ren och hösten 1949 och utkom i månadsskiftet november-
december samma år.1 Romanen består av fyra kapitel och liksom i 
fråga om Ormen och Bränt barn har det sista kapitlet vållat pro-
blem för tolkningen i flera tidigare undersökningar. Detta gäller 
främst skildringen av tankarna hos romanens huvudperson Hildur i 
hennes och berättelsens mest centrala ögonblick, och den aldrig 
införda tidningsinsändaren. I föreliggande läsning bortfaller dessa 
tidigare tolkningsproblem. 

Bröllopsbesvär präglas av en ytterst genomarbetad komposition 
som återigen framställer människans predikament i varat åtskild 
från det transcendenta, och hennes andliga längtan. Berättelsens 
skildring av denna återkommande problematik hos Dagermans 
människa får en i författarskapet särskilt utpräglad och samtidigt 
förtätad framställning i Hildurs förklarings- och insiktsögonblick,2 
som också utmynnar i ett svar och en teologi.  

 
Ögonblicket hos Hildur utgör det viktigaste av flera uppmärksam-
hetsställen i berättelsen vilka skall behandlas i det följande. Under-
sökningen tar emellertid sin utgångspunkt i Hildurs ögonblick i 
kraft av dess centrala betydelse för tolkningen av romanen. 

 
 

                                                      
1 Uppgifterna är hämtade från Hans Sandbergs kommentar till romanen i SS 8, s. 
239 och s. 243. 
2 Claes Ahlund identifierar Hildurs upplevelse som ett ”förklaringsögonblick”, 
Ahlund, Fallets lag, s. 330, medan Tom Karlsson talar om upplevelsen som en 
”insikt”, Karlsson, s. 56 f. I den följande analysen används de tidigare definierade 
begreppen ’förklaringsögonblick’ och ’insiktsögonblick’ i kombination då Hildurs 
ögonblick rymmer både en förklaring och en insikt. Uppmärksamheten på, och 
betoningen av detta, har en särskild betydelse för tolkningen av Hildurs ögonblick 
som består av två delar. 
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Hildurs ögonblick och teologi  
Hildurs förklarings- och insiktsögonblick infinner sig i romanens 
sista kapitel. Hennes belägenhet på morgonen under berättelsens 
andra dag efter att ha förförts av den nyblivne makens kollega refe-
reras av berättaren: ”Hon var alldeles ensam när hon fann. Simon 
hade nöjd vacklat sin väg, det ljusnade mycket ute.” (SS 8, s. 234) 
Berättarens referat fungerar som inledande markör för Hildurs 
förestående ögonblick av förklaring och insikt och föregår det fort-
satta refererandet av hennes upplevelse som jag här citerar i dess 
helhet: 

Hon stod på knä vid sängen med sängkanten inskuren i pannan, det 
var kallt på golvet, det skulle vara det. Det var mörkt på bottnen, 
hon kröp naken omkring och letade efter något. Det fanns bara 
stenar och mellan stenarna smuts, hon kände hon kom till ett vat-
ten, hon låg på en mörk klippa och under henne var vattnet. Något 
grep henne för att slunga henne i, hon skrek förtvivlat men ingen 
hörde henne. Hon föll och sjönk, det var inget vanligt vatten, det 
var en syra. Stycke för stycke löstes hon opp, armarna tog längsta 
tiden, till slut var hon helt förintad. Vatten i ett vatten; man hade 
tänt en eld, hon var en eld i elden. Hon ägde elden, som lågan äger 
den, hon ägde ingenting. Jag är ingenting, låg hon och drömde 
medan hon förintades till ett nytt liv, vad som händer mej är oänd-
ligt likgiltigt. Men jag måste finnas. För det finns ett hus. 

Det finns ett hus, det står väl nånstans på en friköpt tomt. 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. Och det behöver tröskeln som suckar efter frihet, 
som om det fanns någon frihet utanför huset. Utanför huset finns 
ingenting men inne i huset finns bestämmelsen. 

Finns något mera i det huset? Är det ett obebott hus som vi 
formar eller bor där någon i oss? Vi måste söka, suckar dörrarna, 
efter någon att öppna oss. Vi måste söka, klagar golven, efter nå-
gon som trampar oss. 

Käre, tänkte hon, vi måste vänta. Inte kan huset söka den hem-
löse, den hemlöse måste söka huset. Huset måste vänta. Och nu vet 
jag vad den väntan heter. Den heter frid. 

Så när den som släppte hundarna lösa frågade: Kan en brotts-
ling känna frid? svarade hon jublande: Ja, herre, endast han. (s. 
234 f.)1 

                                                      
1 Passagens sista stycke förefaller trots sin placering i omedelbar anslutning till 
Hildurs förklarings- och insiktsögonblick återge en händelse utanför berättelsen, 
belägen i en för läsaren okänd tidpunkt i den framtida historien. Detta har som 
följd att passagens avslutande stycke, det vill säga de tre sista raderna i passagen, 
inte temporalt tillhör det ögonblick av förklaring och insikt som här skall diskute-
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Hildurs förklarings- och insiktsögonblick inleds med ett inre pro-
cessartat skeende, vilket framgår av citatets första stycke. Den för-
klaring och insikt Hildur undfår framställs inte främst som resulta-
tet av en minnes- och bortträngningsproblematik, som till exempel 
hos Jimmie Baaz i De dömdas ö. Snarare växer hennes förklaring 
och insikt fram ur den upplevelse av självets gradvisa upplösning 
som hon erfar, vilken uttrycks genom den metaforiska framställ-
ningen av kroppens desintegration. Kunskapen framträder alltså 
inte primärt via en förklaring och insikt av intellektuell natur utan 
genom en med mystiken besläktad upplevelse. Hildurs erfarenhet 
rymmer likväl en kognitiv dimension, det vill säga de funderingar 
som följer på den inledande fasen och då hon bearbetar sin erfa-
renhet. Antoon Geels framhåller att även en kognitiv eller intellek-
tuell dimension kan finnas i den mystika erfarenheten, en dimen-
sion vilken han menar främst berör ”mystikerns egna funderingar 
och bearbetningar av erfarenheten”.1 Det ”något” och även den 
”någon” Hildur refererar till i de tankar som följer på den inledan-
de upplevelsen, motsvarar den formulering av Gud via negativa 
som Geels framhåller är utmärkande för ett mystikt apofatiskt 
språkbruk: 

I det apofatiska språket, via negativa, betonas att Gud endast kan 
beskrivas och nås via negationer. Människans väg till Gud uttrycks 
med ord som tomhet, mörker, ensamhet, intighet och tystnad. Men 
bortom denna tomhet (vacuum) finns ’fullhet’ (plenum), bortom 
det bild- och begreppslösa nada [...] finns ett ’något’. Detta ’något’ 
undflyr våra beskrivningar.”2  

 
Hildurs här diskuterade erfarenhet har kallats förnedringsmystik, 
sjunkandets mystik eller dödsmystik av tidigare kommentatorer. 
Till exempel talar Ivar Harrie i sin recension, i samband med Hil-
durs upplevelse, om ”en förnedringsmystik med (visserligen tvek-
sam) utsikt hän mot konkreta gudsföreställningar som”, menar han 
vidare, ”ligger alldeles i närheten av Lars Ahlins teologi”.3 Holger 
Ahlenius talar i sin bokanmälan om ”en undergångsmystik, vars 
tongångar tidigare har skymtat hos Lars Ahlin”.4 Kerstin Laitinen 
uppmärksammar en ”dödsmystik” i Bröllopsbesvär och ser denna 

                                                                                                             
ras. Raderna anknyter emellertid tematiskt till Hildurs upplevelse och behandlas 
längre fram, se s. 192 ff. Se även Ahlund, s. 330. 
1 Geels, s. 255. 
2 Ibid., s. 291. 
3 Ivar Harrie, ”Bröllop på landet”, Expressen 5.12.1949, s. 4. 
4 Holger Ahlenius, ”Musik med okänd dirigent”, BLM 1950:1, s. 60. 
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mystik som ett metaforiskt uttryck i romanen för Dagermans öns-
kan om profan vitalisering.1 Också Tom Karlsson uppmärksammar 
i romanen en dödsmystik som han dock tolkar i en religiös mening 
och läser mot en mystik underström i svensk diktning.2 Liksom 
tidigare Ivar Harrie talar Claes Ahlund om en ”förnedringsmystik” 
i romanen, en mystik som han emellertid menar är ”helt utan tran-
scendental syftning”.3 Ahlund uppmärksammar dock att Hildur 
”genomgår en rituellt strukturerad pånyttfödelse enligt den kristna 
mystikens grundmönster”.4 Lotass uppfattar något liknande och 
framhåller, utan en närmare precisering och analys, Hildurs upple-
velse som strukturerad ”enligt en kristen berättelsestruktur med 
grund i Kristi passionshistoria”,5 och finner ”en möjlig allusion” till 
”Psaltarens tjugoandra psalm”.6  

För egen del finner jag inte att ett sådant konkret samband mel-
lan bibeltexten och Bröllopsbesvär låter sig hävdas på ett överty-
gande sätt. Liksom ofta tidigare framträder också i Bröllopsbesvär 
en kristen diskurs. Den dagermanska berättelsens referentialitet till 
den kristna föreställningsvärlden är emellertid oftast vag och un-
danglidande och synes mig på ett mer fruktbart sätt kunna diskute-
ras och förstås inom berättelsens framställning av en mer grund-
läggande religiös problematik. Gemensam för flera av de nämnda 
tolkningarna är emellertid uppmärksamheten på det mystika insla-
get i den diskuterade passagens inledande del.  
 
Hildurs inledande processartade upplevelse av att gradvis utplånas 
för att slutligen uppgå i en större helhet äger affinitet med mysti-
kens väg till enhet, väg till Gud. Människans förintande av sitt 
gamla jag i syfte att födas på nytt i en andlig mening är ett vanligt 
tema i religionens värld,7 och upplevelsen återkommer i olika vari-
anter i skildringen av människans centrala erfarenhet i de texter 
som här behandlas – hos Irène i romanen Ormen, Karl i novellen 
”Den hängdes träd”, Helge Samson i ”De röda vagnarna” och hos 
Egmont och Wilson i De dömdas ö liksom hos Bengt i Bränt barn. 
 

                                                      
1 Laitinen, s. 255 f. 
2 Karlsson, s. 56 ff. 
3 Ahlund, ”Om Kristussymboliken”, s. 65. 
4 Ahlund, Fallets lag, s. 320. 
5 Lotass, Friheten meddelad, s. 181. 
6 Ibid., se not 2. 
7 Geels, s. 290. 
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I slutfasen av den inledande upplevelsen når Hildur fram till en 
förklaring om sin plats i en större helhet, ”det finns ett hus” (s. 
234). I de stycken som följer reflekterar Hildur över sin gjorda 
erfarenhet. Förklaringen fördjupas och en insikt börjar formas i 
vilken upplevelsens religiösa innebörd ytterligare framträder. Hil-
durs begrundan röjer för henne en brist i den helhet som hon ge-
nom sin inledande upplevelse och förklaring har kommit att upp-
fatta. Denna brist är åtskillnaden mellan ”huset” och det som är 
utanför.  

Hildurs ”hus” är att förstå inte som en bild av en kosmisk hel-
het, utan som en bild av det jordiska varat, skapelsen, då det samti-
digt framställs ett ”något” eller en ”något” utanför huset som ska-
pelsen väntar på och som saknas. Detta är det transcendenta. Huset 
med dess olika delar vilka alla ”behövs” utgör en bild för varat och 
implicerar samtidigt en högsta ordning eller byggmästare, det vill 
säga skaparen-Gud som demiurgisk. Detta förhållande och den 
”väntan” på det transcendenta ”något” eller ”någon” som är ”den 
hemlöse” (s. 235) framställer en Gud som står utanför sin skapelse.  

Berättelsens människa har närmast att förhålla sig till det som 
finns inne i ”huset”, och inom vilken ”bestämmelsen” (s. 235) 
finns. Här uttrycks det hindersamma. Genom Hildurs tankar om att 
”vänta” på den ”hemlöse” (s. 235) framträder emellertid också 
människans längtan efter något annat. Huskonstruktionens klagan 
och suckan efter ”någon” som kan ”öppna” (s. 235) framstår som 
en metafor för människans andliga längtan och som ett uttryck för 
behovet av en mening utöver husets begränsade sammanhang – en 
mening som endast det ”något” eller ”någon” som är utanför huset, 
det transcendenta, kan tillfredställa. Den insikt om människans 
”väntan” som Hildurs ögonblick utmynnar i står därför på den 
längtans grund som har Gud som sitt yttersta objekt.  

Hildurs ögonblick och dess funktion i berättelsen – en 
diskussion av några tolkningsproblem i tidigare forskning  
Hildur når i sitt förklarings- och insiktsögonblick fram till en erfa-
renhet vilken i grunden framstår som religiös och som rymmer en 
för romanen central teologi. Hennes upplevelse och tankeutveck-
ling har således en avgörande betydelse för tolkningen av romanen 
och belyser berättelsens framställning retrospektivt.  
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Den funktion Hildurs ögonblick har i berättelsen har emellertid inte 
tillräckligt fokuserats av tidigare forskning, vilken också i flera fall 
uppvisar problem med att förena Hildurs erfarenhet med berättel-
sens tematiska och narrativa organisation. Jag skall i det följande 
uppehålla mig vid några av dessa tolkningsproblem. Samtidigt får 
jag tillfälle att närmare redogöra för den sammansatta komposi-
tionsprincip som strukturerar förhållandet mellan Hildurs förklar-
ings- och insiktsögonblick och berättelsen. 

 
Kerstin Laitinen diskvalificerar Hildurs möjlighet att som fiktiv 
gestalt hysa de tankar som berättelsen tillskriver henne, och tolkar 
dem istället som författarens:  

Det är författarens egen problematik som placeras inom henne, 
med en romanteknisk och konstnärlig skevhet som följd. Dager-
man skapar en existentiell katastrofsituation, en form av symbolisk 
död och återfödelse, vilken beskrivs som Hildurs. Denna motsva-
ras av en ’existentiell katastroffilosofi’ redovisad i den fingerade 
tidningsinsändaren.1 

 
Laitinen menar således att Hildur ”inte har täckning för” den med-
vetenhet hon representerar och tolkar den som författarens.2 Laiti-
nen framhåller vidare att Hildurs erfarenhet symboliskt represente-
rar en ”’existentiell katastroffilosofi’” och menar att denna redovi-
sas i ”den fingerade tidningsinsändaren” i berättelsen, 3 vilket jag 
återkommer till. 

När Laitinen diskvalificerar Hildurs tankar genom att mena att 
dessa inte är förenliga med berättelsens realism och istället ser dem 
som författarens, innebär detta dels att ett realismkrav ställer sig i 
vägen för hennes läsning av den litterära texten, dels att berättel-
sens tematiska och strukturella organisation underordnas författa-
rens intention. Båda dessa led kan betraktas som referentiella fel-
slut,4 vilka förvånar om man betänker det motstånd mot en mim-
etisk eller referentiell tolkning som utmärker Dagermans diktning. 
Att beakta Dagerman som biografisk person i analysen ingår vis-
serligen i Laitinens metod. Men då hon i första hand vänder sig till 

                                                      
1 Laitinen, s. 257. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Riffaterre, ”Det referentiella felslutet” (1978), övers. Staffan Bengtsson, Modern 
litteraturteori, II, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund, 1991), 141-
160. Även Claes Ahlund finner en rad invändningar mot Laitinens behandling av 
Hildur, så till exempel ifråga om motståndet mot att hänföra Hildurs tankar till 
hennes medvetande, se Ahlund, Fallets lag, s. 311 f. 
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författaren för sin tolkning av texten istället för att uppmärksamma 
Hildurs tankar blir resultatet likafullt att den litterära textens sätt att 
framställa mening åsidosätts, vilket leder till en reduktion av det 
meningsinnehåll som framträder i skildringen av Hildurs medve-
tande – en skildring som är avgörande för läsningen av romanen 
och som på flera punkter dessutom avviker från de tankar som 
framträder i tidningsinsändaren.  

 
Invändningen mot Hildurs erfarenhet som oförenlig med henne 
som fiktiv gestalt saknar dessutom grund. Ser man närmare på den 
diskuterade passagen föreligger inte något som motiverar att den 
erfarenhet och de tankar som skildras som Hildurs inte också kan 
tillskrivas henne. Inom ramen för berättelsens realism saknar möj-
ligen den unga bondflickan Hildur förmåga att formulera sin för-
klaring och insikt på det sätt som sker i berättelsen. Formuleringen 
av hennes erfarenhet kan emellertid sägas ske i psykonarrativ stil.1 

Att erfarenheten och tankarna i passagen kan tillskrivas Hildur 
framgår också av ett brev till förläggaren Ragnar Svanström den 29 
augusti 1949 i vilket Dagerman presenterar delar av romanens sy-
nopsis. I brevet framgår att Dagerman tänker sig att Hildur ”vaken 
i brudsängen […] ångestfullt letar efter svar på livets två viktigaste 
frågor: Vem vet var min plåga sitter? Och: Var är den vän som 
överallt jag söker?”2 Det framstår således inte som rimligt att en 
läsning av romanen underlåter att uppmärksamma Hildurs erfaren-
het och de tankar hon undfår i sitt förklarings- och insiktsögon-
blick.  

 
Som ovan nämnts uppmärksammar Claes Ahlund visserligen Hil-
durs insikt, men han väljer i sin tolkning att ge insändartextens 
utsaga företräde framför Hildurs erfarenhet: 

I motsättning till […] Hildurs djupgående och frigörande insikt för 
Dagerman således in vad som framstår som en auktoriserad pro-
gramförklaring, som radikalt undergräver det långt ödmjukare och 
fridfullare ”budskap” som det annars skulle vara naturligt att utläsa 
ur romanen.3  

Liksom hos Laitinen leder detta till att Ahlund i sin läsning endast i 
ringa omfattning uppmärksammar Hildurs upplevelse och de tan-

                                                      
1 Se Cohn, s. 21-57.  
2 Dagerman, Brev, s. 208.  
3 Ahlund, Fallets lag, s. 334. 
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kar som framträder i hennes förklaring och insikt. När de uppmärk-
sammas tilldelas de inte samma status i texten som insändarens 
utsaga. Problemet märks också på olika sätt hos Henmark och 
Lotass.1 Som jag har diskuterat ovan medför detta förhållningssätt 
till texten att den för berättelsen centrala upplevelse och teologi 
som framträder hos Hildur inte tillräckligt har uppmärksammats. 
Mot en reducerande uppfattning av Hildurs tankar kan ställas Tom 
Karlssons uppmärksamhet på Hildurs upplevelse som ”en slags 
frälsning” och som en mystisk ”vision” vilken han menar ”blixtrar 
fram med stor skärpa”.2 

 
En läsning som underordnar Hildurs upplevelser och tankar i tex-
ten och i förhållande till insändaren visar sig alltså problematisk, 
inte minst då den förbiser en för läsningen av romanen viktig me-
ningsproduktion som utgår från Hildurs förklarings- och insikts-
ögonblick. En följd blir att berättelsens från tidigare texter åter-
kommande och produktiva spänningsförhållande mellan det profa-
na och det religiösa försvagas eller rentav går förlorad. Till detta 
kommer förbiseendets negativa inverkan på förståelsen av interak-
tionen mellan Hildurs tankar och berättelsen i dess helhet. Förståel-
sen av detta sammanhang underbyggs också av ett friläggande av 
den tematiska och strukturerande princip som organiserar Hildurs 
ögonblick och insändartexten. Om man inte gör författaren till 
utgångspunkt för tolkningen utan istället närmare uppmärksammar 
den litterära texten, framträder en mer framkomlig väg. Jag skall 
därför i det följande diskutera hur Hildurs förklaring och insikt kan 
sägas förhålla sig till insändaren.  

Hildurs ögonblick och insändaren  
Den alltför snara associationen till författarens biografiska omstän-
digheter utgör ett bidragande skäl till att den tidigare forskning som 
gett sig i kast med att tolka passagen med Hildurs ögonblick ter sig 
mindre övertygande och inbjuder till problematisering. Behovet att 
söka sig utanför texten kan ha sin orsak i berättelsens oklarhet ifrå-
ga om vem som skrivit insändaren och alltså till vem insändartex-
tens tankestoff skall relateras. Det ”jag” som talar i insändartexten 
sammanfaller med dess författare, det vill säga insändarskribenten. 

                                                      
1 Se Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 124 f. Se Lotass, ”Disharmo-
nins dialektik”, s. 51. 
2 Karlsson, s. 56. 
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Men vem är då insändarens ”jag”? Georges Périlleux föreslår att 
insändaren kan vara skriven av Hildur själv.1 Att Hildur skulle vara 
författare till insändaren är emellertid av flera skäl inte ett hållbart 
antagande vilket också Ahlund uppmärksammat.2 En invändning 
mot att Hildur skulle vara insändarskribenten är att textens något 
högtravande och lätt arkaiserande stil inte har någon motsvarighet i 
romanens språkbruk eller hos dess personer. Inte heller har insän-
darens innehåll på den mer konkreta saknivån någon motsvarighet i 
den erfarenhet som berättelsens personer omfattar. Insändaren kan 
därför inte rimligen antas vara en produkt av Hildurs hand, men 
inte heller eller ett alster koncipierat av någon i hennes omgivning. 

Då insändaren uttryckligen aldrig blivit införd kan den därför ej 
heller ha lästs av Hildur eller av någon annan i berättelsen, i vilken 
det inte heller framgår någon kännedom om insändaren. Observe-
rar man dessutom berättarens bestämning av insändarens tillkomst 
till förfluten tid, en tid som därmed antyds föregå berättelsens bör-
jan i denna dygnsroman, framgår att insändarens tillblivelse rimli-
gen bör föras till historien. Där upphör också spåren efter insändar-
skribenten som alltså förblir anonym inom fiktionens ram.  

Insändaren kan således inte endast uteslutas vara en produkt av 
Hildurs hand, utan även på goda grunder antas vara henne liksom 
berättelsens övriga personer obekant. Men vem är det då som talar 
i insändartexten, vem är dess ”jag” och skribent? Ställd inför in-
sändartextens svårbestämbarhet har, som jag ovan diskuterat, ro-
manens författare, personen Stig Dagerman, själv åberopats som 
den instans till vilken insändartexten skall föras och utifrån vilken 
den skall förstås. Ahlund förstår insändartexten som en av Dager-
man ”auktoriserad programförklaring”.3 Därmed ställs insändaren, 
som redan nämnts, i en överordnad position i förhållande till Hil-
durs erfarenhet. Denna relativisering av Hildurs erfarenhet återver-
kar på Ahlunds tolkning av Hildurs ögonblick och på hans läsning 
av berättelsen i dess helhet.  

 
Att läsa och tolka romanens berättelse via dess författare är att 
tillämpa en biografisk läsart på ett fiktivt material, och detta gäller 
naturligtvis även en läsning av insändaren då den utgör en del av 
romanens berättelse. När författaren Stig Dagerman åberopas för 
tolkningen av passagen, såsom sker främst hos Laitinen och Ah-

                                                      
1 Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 127. 
2 Ahlund, Fallets lag, s. 314. 
3 Ibid., s. 334. 
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lund, förbigås berättarinstansen och författaren förväxlas med den 
som talar i verket. Förhållningssättet leder till komplikationer i en 
litteraturvetenskaplig praktik. Genette framhåller skiljelinjen mel-
lan författarens värld och fiktionens, och talar om den som “a shif-
ting but sacred frontier between two worlds, the world in which 
one tells, the world of which one tells”.1 Gränsen mellan författaren 
och verket definierar samtidigt texttolkningens objekt – textens 
värld. Med Monroe C. Beardsley kan man framhålla att ”the cor-
rect principle seems to be that the speaker of a literary work cannot 
be identified with the author – and therefore the character and con-
dition of the speaker can be known by internal evidence alone”.2 
Beardsley erinrar dock om undantagsfall då ”the author has pro-
vided a pragmatic context, or a claim of one, that connects the 
speaker with himself”,3  i praktiken en explicit självbiografisk dek-
laration.4 Någon sådan står inte att finna i Bröllopsbesvär. Ändå 
närmar sig flera tongivande uttolkare Hildurs ögonblick och insän-
daren med utgångspunkt i författaren Stig Dagerman.  

 
Läsarens förnimmelse eller bild av författaren som det jag som 
talar i insändartexten, kan med Wayne C. Booth beskrivas som 
förnimmelsen av ”an implied version of ’himself’ [författaren].5 
Booths ”implied author”,6 är att förstå som den bild som läsaren 
skapar av verkets upphovsman, en bild som endast är en av många 
möjliga. Genette framhåller i samband med en diskussion av be-
greppet ’implied author’ att ”the narrative text (like any other text) 
produces a certain idea […] of the author”.7 Denna bild, version 
eller idé skall emellertid inte förblandas med författaren. Seymour 
Chatman framhåller att ett förväxlande av ”’the implied author’ 
[…] with a certain historical figure […] would seriously undermine 
our theoretical enterprise”.8 Chatman förstår Booths ’implied 
author’ i vidare mening som ”a structural principle”.9 Läsarens 
uppfattning eller bild av författaren i det litterära verket kan där-

                                                      
1 Genette, Narrative Discourse, s. 236. 
2 Monroe C. Beardsley, Aesthetics. Problems in the philosophy of criticism (New 
York, 1958), s. 240. 
3 Ibid. 
4 Ibid., s. 239. 
5 Booth, s. 70. 
6 Ibid. 
7 Genette, Narrative Discourse Revisited, s. 148. 
8 Chatman, s. 149. 
9 Ibid. 
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med föras tillbaka på berättelsens sätt att organisera mening utan 
att författaren som person behöver åberopas.  
Hildurs ögonblick och insändartexten bör och kan alltså förstås 
inom berättelsens värld. I det följande skall jag närmare fokusera 
de diskuterade passagernas funktion i berättelsens narrativa och 
tematiska organisation. 
 
Mot bakgrund av vad som ovan sagts är det värt att notera att in-
sändaren i dess helhet citeras på en i den narrativa organisationen 
specifik plats av berättaren, som också introducerar den: ”En gång 
var det en som skrev en insändare till en kvällstidning om den sa-
ken […].” (s. 232) Berättaren lämnar sedan ordet till insändartex-
ten, ett redan skrivet dokument som ställs fram för läsaren och som 
därmed med Chatman utgör en ickeberättad diskurs: ”Theoretical-
ly, a copied text is the minimal case. The discourse pretends mere-
ly to transmit already written materials […].”1 Likafullt avgörs på 
något sätt var i berättelsen insändartexten skall presenteras och 
valet av plats äger ett bestämt syfte som kan utläsas av placering-
ens konsekvenser och innebörd för berättelsen. 

Hildurs spörjande, efter att i brudsängen ha förförts av makens 
kollega Simon, rymmer en med insändartexten till andemeningen 
likalydande problematik: ”Nånting får oss att välja den största för-
nedringen framför de mindre. Men vad, blev hennes fråga sen.” (s. 
232) Eftersom Hildurs fråga föregår insändaren i berättelsen, före-
griper Hildur insändarens innehåll och formulerar en problematik 
vilken insändaren sedan diskuterar under rubriken ”Varför älska vi 
att sjunka?” (s. 232). Då Hildur ovetande om insändaren och dess 
innehåll föregriper denna, ställs hennes tankevärld redan här i en 
självständig position gentemot insändartexten. Den av berättaren 
valda platsen för insändarens placering indikerar att den äger ett 
strukturellt och tematiskt samband med Hildurs fråga. Närmare 
bestämt förefaller insändarens funktion vara den att beskriva och 
precisera innebörden i Hildurs undran.  

Laurie Thompson uppmärksammar insändarens funktion i berät-
telsen när han menar att den får universalisera Hildurs belägenhet 
och tankar, samt att den ersätter en beskrivning av vad som sker 
henne på ett djupare plan när hon tar emot Simon i brudsängen: 
”Instead of describing what happens between Hildur and Simon, 
Dagerman uses the highly effective device of inserting an anony-
mous letter to the correspondence colums of a newspaper on the 

                                                      
1 Chatman, s. 167. 
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subject of degradation and redemption, thus neatly universalizing 
Hildur’s situation and thoughts.”1 Lotass synes framhålla en lik-
nande tanke när hon menar att insändarens ”funktion är att vara 
illustrativ”.2 Även Aris Fioretos finner en funktion för insändaren 
inom berättelsens logik: ”En inomtextuell koda levererar här en 
diskussion av den logik som styr handlingens mellanmänskliga 
relationer och som personerna själva tycks ur stånd att verbalise-
ra.”3. Périlleux, slutligen, menar att Hildurs inledande fråga utveck-
las i insändaren.4  

 
Insändartextens funktion att beskriva och precisera innebörden i 
Hildurs tankar framgår explicit redan av den omedelbara fortsätt-
ning som följer på hennes fråga, en fortsättning där insändaren, 
som redan nämnts, också introduceras av berättaren: ”En gång var 
det en som skrev en insändare till en kvällstidning om den saken 
[min kursiv] […].” (s. 232)  

Med Chatman kan man säga att insändartexten fungerar som en 
kommentar till berättelsen av retoriskt generaliserande typ.5 Han 
framhåller om denna sorts retoriska generaliseringar att de fungerar 
i syfte att bibringa berättelsen en sanningsprägel, men tillämpbar-
heten beror på hur kommentaren passar in i den fiktionella kontex-
ten snarare än på hur väl deras sanning kan förstås i absolut me-
ning.6 Chatman framhåller vidare att:”The generalizations usually 
appear to justify an action or a characterization”.7 Insändarjagets tal 
är inlednings- och avslutningsvis interrogativt, men under hand 
sker en utläggning av explanativt slag där det fortsatta inslaget av 
spörjande fungerar retoriskt. Istället för att själv ta på sig den delvis 
förklarande kommentaren, låter berättaren en anonym insändar-
skribent besvara och diskutera den fråga som ställs av Hildur – en 
variant av vad Genette talar om som metadiegetiskt berättande med 
”an explanatory function”.8 I en mer traditionell narratologisk 
diskurs kan berättaren av Bröllopsbesvär med Genette bestämmas 
som ”extradiegetic-heterodiegetic”, det vill säga som ”a narrator 

                                                      
1 Thompson, Stig Dagerman, s. 102. 
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 169. 
3 Fioretos, ”Noli me legere”, s. 108. Jag delar emellertid inte, av skäl som jag har 
redovisat ovan, Fioretos uppfattning att insändaren ”saknar strukturellt samband 
med något som kommer före eller efter i berättelsen”. Ibid, s. 109. 
4 Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 127. 
5 Chatman, s. 243 f. 
6 Ibid., s. 244. 
7 Ibid., s. 246. 
8 Genette, Narrative Discourse, s. 232. 
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[...] who tells a story he is absent from”.1 Berättaren kan emellertid 
också förstås som textens strukturella princip i Chatmans ovan 
diskuterade mening, eller som en textens konstituerande funktion i 
nära anslutning till Mieke Bals berättarbegrepp,2 vilket stället tex-
tens sätt att producera mening i fokus.  

Bristen på spatio-temporal kontinuitet mellan insändartexten 
och berättelsen förefaller ställa insändaren utanför berättelsen. 
Emellertid knyts den till berättelsen strukturellt genom dess inpla-
cering i den narrativa organisationen på en bestämd plats och detta 
har en avgörande konsekvens för berättelsen. Genom berättarens 
introduktion av insändaren introduceras också insändarens relevans 
för berättelsen, dess syfte, som gällande ”den saken” (s. 232), vil-
ket röjer ett tematiskt samband mellan insändaren och Hildurs frå-
ga. Det från Hildurs tankevärld och livserfarenhet avvikande inne-
håll som också framträder i insändartexten, innebär emellertid att 
den inte fungerar som en utfyllnad av, eller kommentar till, Hildurs 
inledande fråga i någon enkel mening. Insändaren fyller ut hennes 
inledande fråga men är tematiskt sammanlänkad även med hennes 
förklaring och insikt som framträder omedelbart efter insändartex-
ten. Detta eftersom frågan om sjunkandet, eller närmare, den cen-
trala innebörd som frågan rymmer, får ett svar i Hildurs tankar 
under den reflexiva delen av hennes förklarings- och insiktsögon-
blick. Denna relation mellan Hildurs tankar och insändaren låter 
sig anas redan i deras snarlika frågeställningar som Hildur först 
formulerar, och som omedelbart därefter återkommer i såväl insän-
dartextens rubrik som i dess innehåll.  

Om man närmare undersöker insändarens samband med berät-
telsen kan frågorna, Hildurs och insändarens, förstås som den enhet 
de i praktiken utgör. Insändarens funktion framträder genom dess 
placering i berättelsens narrrativa organisation, det vill säga ome-
delbart efter Hildurs undran, och genom ett sammansatt tematiskt 
samband mellan passagerna samt mellan passagerna och berättel-
sen i övrigt. I det följande skall det tematiska sambandet mellan 
passagerna diskuteras med särskilt beaktande av den teologi som 
Hildur utvecklar som svar på sin, insändarens och berättelsens i 
grunden gemensamma fråga. Hur insändaren kan förstås i berättel-
sen skall också ytterligare kommenteras då en fortsatt friläggning 
av dess funktion bidrar till tolkningen av Hildurs ögonblick och av 
berättelsen. 

                                                      
1 Genette, Narrative Discourse, s. 248. 
2 Bal, s. 16 f. 
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Hildurs tankar, teologi och svar samt 
några ytterligare anmärkningar om 
sambandet mellan hennes ögonblick 
och insändaren 
 

Hildurs förklarings- och insiktsögonblick består av två tankeled 
varav det första, som jag har berört ovan, påbörjas i slutfasen av 
den mystika upplevelse som inleder hennes ögonblick. Detta första 
tankeled som rymmer en förklaring om människan som en del av 
en högre ordning ”huset” (s. 234) är utgångspunkt för det andra, 
som utvecklas i de omedelbart på detta följande avsnitt av mer 
reflexiv karaktär och vars delar inleds med indrag i texten. I dessa 
tankeled får Hildurs förklaring en närmare belysning genom berät-
tarens återgivande av hennes fortsatta tankegång. För att underlätta 
överskådligheten repeterar jag de avsnitt i Hildurs ovan citerade 
tankeutveckling som är under diskussion, och börjar med det andra 
stycket som fördjupar ögonblickets förklaring om hennes och män-
niskans plats i en högre ordning: 

 
Det finns ett hus, det står väl nånstans på en friköpt tomt. 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. Och det behöver tröskeln som suckar efter frihet, 
som om det fanns någon frihet utanför huset. Utanför huset finns 
ingenting men inne i huset finns bestämmelsen. (s. 234 f.) 

 
I passagen utvecklas betydelsen av Hildurs inledande förklaring 
om den egna existensens plats i en högre ordning som också fram-
ställs genom hennes upplevelse av dissimilering och förintande 
”till ett nytt liv” (s. 234). Förklaringen syftar inte endast på Hildur 
utan på existensens ordning i ett vidare perspektiv och blir därför 
allmängiltig. Hildurs tankar om ”bestämmelsen” inom huset kan 
erinra om ”kallelsen” i luthersk mening, i vilken, som Gustaf Win-
gren framhåller, människan inte riktar sig mot Gud utan mot ska-
pelsen: ”Man sträcker sig i kallelsen icke upp emot Gud, utan man 
böjer sig ned mot jorden. När man så gör, sker Guds fortsatta ska-
pelseverk […].”1 Som jag skall återkomma till undergrävs dock 
möjligheten att förstå ”bestämmelsen” i Hildurs tankar som syftan-
de på kristen fromhet och självutgivelse. Vad som åsyftas är snara-
re människan hänvisad till varat och den descensionens väg som 

                                                      
1 Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen (1942), 4. uppl. (Skellefteå, 1993), s. 
23. 
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slutligen leder till kosmisk hemkomst, försoning och frid, något 
som återkommer vid flera tillfällen i berättelsen. 

 
Varat framställs hos Hildur också som platsen för väntan på en 
gudom som endast låter sig anas i skapelseverket. Tidigare i berät-
telsen tänker hon på ”den störste skulptören” (s. 175) i en betrak-
telse över livets gång och människans åldrande. I passagens sam-
manhang kan ”skulptören” visserligen förstås i profan mening, 
såsom en personifikation av livets gång. Denna innebörd i Hildurs 
tanke framstår som möjlig särskilt som den accentueras då Hildur 
om sin äldre syster Irma tänker: ”Du är en karamell du syster min 
som livet sugit på för länge.” (s. 51) Men den som Hildur refererar 
till kan även förstås som en allsmäktig någon, som skaparen – Gud. 
I samma passage som Hildur begrundar åldrandet refererar hon 
också till ett ”du som bestämmer” (s. 175). Talet om ”skulptören”, 
vilken kan anas i betraktelsen av skapelseverket, sammanfaller 
med den kristna traditionens tanke att Gud kan förnimmas genom 
sin skapelse. Möjligheten av en sådan läsning accentueras i berät-
telsen då naturliga förlopp framställs som bestämda av en högre 
ordning. Ett exempel på detta är berättarens beskrivning av hur ”tre 
luffare vakar i höet medan gud brer ljuset som honung på takspill-
ret” (s. 30). Denna gudomliga närvaro märks också i mer implicita 
antydningar bland vilka kan nämnas berättarens beskrivning av 
”skorstensstocken som står mitt i rummet och vitmenat lyser” (s. 
8). En av romanens recensenter, Walter Dickson, uppmärksammar 
hur formuleringen träffar både ”den verklighet som syns och den 
som inte syns”.1  

 
För att återgå till Hildurs förklaring och hennes fortsatta begrundan 
i passagens andra stycke förefaller hennes framhållande av att 
”ingenting” finns utanför ”huset” låta förstå att en transcendent 
möjlighet förnekas. Tanken visar sig emellertid snarast syfta på det 
gudomligas otillgänglighet. Hos Hildur, liksom i berättelsen i öv-
rigt, framstår ”huset” – skapelsen som ett sammanhang av be-
ståndsdelar genom vilka Gud är förnimbar men likväl genom sin 
frånvaro utgör det yttersta föremålet för människans längtan. 
Gudomens existens problematiseras alltså inte hos Hildur, men 
däremot det gudomligas tillgänglighet. 
 

                                                      
1 Walter Dickson, ”Stig Dagerman”, Ny Tid 5.12.49, s. 2. 



 

142 
 

Det svar som Hildurs upplevelse och tankar slutligen utmynnar i 
framträder mer explicit i den tredje och fjärde delen av den citerade 
passage som rymmer skildringen av hennes förklaring och insikt. I 
dessa delar formulerar hon svaret på sin, och insändarens, liksom 
berättelsens, centrala fråga: ”Var är den vän som överallt jag sö-
ker?” Frasen går tillbaka på J. O. Wallins psalm ”Var är den Vän, 
som överallt jag söker?”.1 Att det är Wallins psalm som alluderas i 
romanen låter sig, utöver den i berättelsen med psalmordet likaly-
dande frågan om vännen, främst bestämmas genom de tematiska 
beröringspunkter mellan romanen och psalmtexten som läsningen 
uppmärksammar, liksom genom den funktion som psalmens aktua-
lisering kan sägas ha i Bröllopsbesvär. Att psalmen utgör en förla-
ga framgår också av det ovan nämnda brev till förläggaren Ragnar 
Svanström 1949, i vilket Dagerman beskriver delar av romanens 
synopsis i samband med romanens tillkomst: ”Fjärde avdelningen 
skildrar bröllopsnattens händelser med utgångspunkt från psalmor-
det: Var är den vän som överallt jag söker?”2  

Psalmen sorterar under den avdelning i psalmboken som handlar 
om ”Det kristna hoppet inför döden”, vilken i sin tur ingår i ett mer 
övergripande avsnitt med rubriken ”De yttersta tingen”. Männi-
skans belägenhet i skapelsen – hennes förgänglighet, ensamhet och 
spörjande om Gud och den slutliga friden i livet efter detta utgör 
hymnens centrala tema.3 Framställningen sker genom versradernas 
kristet-platonskt präglade följd av bilder, vilka framställer psalm-
jagets spörjande efter vännen-Gud i ett känsloläge som Erik Hjal-
mar Linder preciserar som ”längtan, ovisshet och sökande”.4   

Liksom i psalmen utgör människans predikament i varat och 
hennes längtan och sökande efter ett transcendent något det centra-
la i Bröllopsbesvär. Att uppmärksamma är att berättelsens bruk av 
gemen begynnelsebokstav i pronomenet ”vän” avviker från psalm-
ordets ortografi med versaler. Citatet är genom denna avvikelse 
ofullständigt återgivet, och därmed skärps läsningens uppmärk-
samhet på det som därigenom lämnas undertryckt i berättelsens tal 
om den vän som söks, nämligen den Gud som i psalmen oförtövat 
låter sig anas som längtans objekt via den inledande versalens 

                                                      
1 J. O. Wallin, ”Var är den Vän, som överallt jag söker”, Den svenska psalmbo-
ken. Av konungen gillad och stadfäst år 1937, psalm 564, s. 382-383.  
2 Dagerman, Brev, s. 208. 
3 Se Håkan Möller, Den wallinska psalmen, Bibliotheca theologiæ practicæ, 56 
(diss. Uppsala, 1997), s. 213 ff. 
4 Erik Hjalmar Linder, Gudsbilder i svensk lyrik från J. O. Wallin till Ingemar 
Leckius, Wallinsamfundet (Borlänge, 1970), s. 8. 
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vördnadsfulla tilltal.1 Hymnens spörjande om vännen aktualiserar 
den undertryckta innebörd hos romanens ”vän” som är människans 
längtan i saknad efter en allomfattande gränsöverskridande mening 
eller Gud. Gemensam för texterna är också förnimmelsen av den 
Gud som finns men som står utanför skapelsen.  

Psalmen kan sägas representera det eskatologiska sammanhang 
som jag formulerat ovan och som utgör en för de diskuterade Da-
germantexterna gemensam matris. Inte endast hymnens inledande 
rader åsyftas här, utan fastmer dess helhet med avseende på det 
sökande och den längtan efter det översvinnliga som människan är 
åtskild från. Psalmens tematik återkommer och varieras i romanen 
och den fungerar således som ett hypogram – när psalmen upp-
märksammas leder den tolkningen av berättelsen i riktning mot 
romanens religiösa diskurs. Berättelsens nätverk av associationer 
eller deskriptiva system kan väsentligen återföras på hymnen, till 
exempel det hindersamma och dess figurationer, ensamheten, läng-
tan och sökandet efter vännen liksom descensionen och dess vari-
anter vilka syftar på en kosmisk hemkomst. Psalmen fungerar såle-
des som en grammatik för läsningens seende av berättelsens matris 
och äger en långt mer central betydelse för tolkningen av Bröllops-
besvär än tidigare forskning har presenterat.  

Berättelsens alluderande på psalmen observeras av Claes Ah-
lund som i sin läsning av romanen dock framhåller berättelsens 
avvisande av det transcendenta som möjlighet. I enlighet med detta 
förstår han psalmens funktion närmast som en ironisk effekt: ”De 
återkommande hänvisningarna till Wallins psalm tjänar enligt min 
mening ytterst samma syfte som Kristussymboliken: de lyfter 
glimtvis fram en lönnlig dröm om frälsning, en skamlig längtan 
efter befrielse, men bara för att desto eftertryckligare avvisa varje 
möjlighet till deras infriande.”2 Även om jag inte delar Ahlunds 
tolkning av psalmens funktion i berättelsen, kan hans förståelse 
sägas fokusera något av det hindersamma i människans andliga 
längtan efter transcendens när han framhåller att psalmens spörjan-

                                                      
1 Psalmens ”Vän” identifieras som Gud i Allan Arvastsons hymnologiska över-
sikt, där gudomen också observeras i skepnad av ”den gode herden”, till vars famn 
”lammet ila Och där få vila” i psalmens slutstrof. Allan Arvastson, Svensk psalm 
genom tiderna (Lund, 1975), s. 68 f. Möller framhåller att psalmjagets ensamma 
och rastlösa sökande riktas mot ”en personlig Gud” och menar att det placerar 
psalmen ”i huvudfåran av den kristna mystiken”. Samtidigt, menar Möller, inne-
bär psalmens framställning av Gud som ”en passiv instans till vilken den längtans-
fulla själen riktar sig och strävar [...] en försvagning av psalmens kristna anknyt-
ning”. Möller, s. 220. 
2 Ahlund, ”Om Kristussymboliken”, s. 65. 
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de om vännen utgör ”ett viktigt inslag i det sorgsna spelet med den 
längtan efter Gud som i Dagermans textvärld aldrig kan uppfyl-
las”.1 Ahlund iakttar också hur ”den negerande Kristussymboliken” 
i Bröllopsbesvär ”tjänar som ett effektivt medel att understryka 
människornas övergivenhet”.2 

Kerstin Laitinen presenterar ännu en tolkningsmöjlighet av 
psalmens betydelse i Bröllopsbesvär. Hon menar att ”när döden för 
Wallin är en eftersökt vän därför att den förenar honom med Gud, 
så är denne vän för Dagerman målet i sig”.3 Det är återigen ”döden 
[...] i sin egenskap av livsstegrande faktor” som Laitinen åsyftar.4 
Laitinens tolkning av Bröllopsbesvär, liksom hennes läsning av 
Bengts erfarenhet i Bränt barn, tar emellertid stöd i biografiska 
utgångspunkter vilka leder henne bort från den religiösa problema-
tiken i Bröllopsbesvär.5 
 
Den wallinska psalmens ”Vän” kan inte nås inom den mänskliga 
gemenskapen. Också insändaren framhåller en sådan föreställning 
då den avslutas med en fråga rörande möjligheten av att ”måhända 
i mörkret” (s. 234) och ”på den botten dit vår förtvivlan driver oss 
att falla” (s. 233), ”kunna finna ett ljus som ljuset självt förmenar 
oss” (s. 234). Här aktualiseras för läsningen den bibliska symbol-
världens ljusmetaforik för tro och gudomlighet som ofta ställs mot 
bilder av natt och mörker. Ljusmetaforiken aktualiserar åter den 
wallinska psalmens ”Vän” för läsningen via psalmtextens sjätte 
vers som inte endast framställer psalmjagets ”Vän”, det vill säga 
Gud, såsom ”ljusets”, utan också som ”fridens” och ”salighetens 
källa” (564:6). Det ”ljus” insändaren talar om kan alltså utläsas 
såsom den frid eller salighet som är ekvivalent med Gud, men som 
förmenas människan genom gudomens frånvaro i hennes liv. Fal-
let, descensionen, antas vara den väg till Gud som återstår den 
spörjande. Insändaren formulerar vad som framstår som det centra-
la problemet i romanen – den i skapelsen varande människans 
längtan och sökande i åtskillnad från en Gud och den frid som en-
dast denne kan skänka. Per Erik Ljung formulerar vackert i sam-
band med sin diskussion om sjunkandets figur i Dagermans verk 
att ”det fiktiva läsarbrev som introduceras mot slutet av Bröllops-

                                                      
1 Ahlund, ”Om Kristussymboliken”, s. 62. 
2 Ahlund, Fallets lag, s. 339. 
3 Laitinen, s. 242. 
4 Ibid. 
5 Även Lotass invänder på denna punkt mot Laitinens läsning av Bröllopsbesvär. 
Se Lotass, Friheten meddelad, s. 172. 
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besvär […] artikulerar en religiös dröm om befrielse: att falla i 
mörker för att finna ljus”.1 

 
Insändaren bildar en mer explicit bakgrund och frågeställning mot 
vilken Hildurs förklaring och insikt kan avteckna sig. Den avslutas 
med frågan om vägen till vännen, samt ber läsekretsen om ett svar:  

Men vi tro oss måhända i mörkret kunna finna ett ljus som ljuset 
självt förmenar oss, vi tro oss kanhända i ensamheten kunna finna 
en vän som gemenskapen förmenar oss.  

Sker oss detta? Jag vet det inte, ty om det som verkligen är värt 
att veta stå endast gissningar att få. Men om någon i läsekretsen 
har någon åsikt i föreliggande fall så vore tacksam för svar  

  Mångårig lösnummerköpare” (s. 234) 
 

Hildurs förklaring och insikt följer omedelbart på insändaren och 
framställs som på en gång ett finnande av vännen och som en in-
sikt, detta att ”hon fann” (s. 234). Genom detta antyds att Hildurs 
insikt är ett jakande svar på insändarens fråga om möjligheten att 
finna vännen och i vidare mening också kan förstås som ett svar på 
romanens centrala problem. 

I slutmanuskriptet till Bröllopsbesvär har Dagerman strukit ett 
ursprungligt ”honom”,2 som annars skulle följa direkt efter den 
tryckta textens ”hon fann” (s. 234).3 Genom denna ändring under-
trycks sambandet mellan Hildurs finnande av vännen och insändar-
textens tal om sökandet efter vännen som i insändaren preciseras 
som ”honom”: ”Var är den vän som överallt jag söker? Finna vi 
honom kanske alla [...] på den botten dit vår förtvivlan driver oss 
att falla?” (s. 233) Även preciseringen av det ”något” eller ”någon” 
som Hildur spörjer om i sitt ögonblick undertrycks genom ändring-
en i manuskriptet. Som redan diskuterats ovan framställs den vän 
som söks i berättelsen indirekt som Gud. Wallins psalm bidrar som 
hypogram till en sådan förståelse. Sambandet mellan berättelsens 
”vän” och Gud förstärks när ändringen i manuskriptet uppmärk-
sammas. I Wallins psalm står ”honom” för ”Herren” och uppmärk-
samheten på det utelämnade pronomenet hos Hildur röjer ett tidi-

                                                      
1 Ljung, ”Politiskt engagemang och litterärt universum”, s. 36. 
2 Stig Dagerman, manuskript till Bröllopsbesvär, Lunds Universitetsbibliotek, s. 
226. 
3 Den ursprungliga meningen i manuskriptet lyder i dess helhet: ”Hon är alldeles 
ensam när hon finner honom.” Meningen har i manuskriptet ändrats till: ”Hon var 
alldeles ensam när hon fann.” Ibid. 
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gare mer framträdande samband mellan berättelsens ”vän”, Hildurs 
”något” eller ”någon” och psalmens ”Vän” som är Gud. Förbindel-
sen går likväl i dagen när de diskuterade passagerna i berättelsen 
beaktas sammantaget och i förhållande till den fortsatta berättelsen.  

Uppmärksamheten på Dagermans ändring i slutmanuskriptet till 
Bröllopsbesvär, som tidigare forskning har förbisett, utgör ett stöd 
för läsningen av sambandet mellan Hildurs ögonblick och insända-
ren. Observationen ger också stöd för läsningen och bestämningen 
av Hildurs finnande av ”något” eller ”någon” i den religiösa bety-
delse som här diskuteras. Romanens teman äger helt visst giltighet 
också i profan mening, men textens genomgående framställning av 
människans predikament genererar indirekt den betydelse som 
ensamheten tillsammans med människans erfarenhet av det hin-
dersamma i tillvaron ytterst syftar på i Bröllopsbesvär – hennes 
saknad och längtan efter Gud. En av romanens recensenter, Elof 
Ehnmark, närmar sig denna uppfattning: ”Inte realismen utan det 
religiösa spörjandet är dominanten i Dagermans nya roman.”1 Han 
menar vidare att allt som händer i Bröllopsbesvär ”kan samlas in 
under ett dominerande tema: människans ensamhet”.2 Att Bröl-
lopsbesvär är en roman om den existentiellt ensamma människans 
längtan och spörjande efter Gud är en tanke som framträder också 
hos Per-Ove Lindström. Han identifierar hur romanens framställ-
ning av ensamheten varieras i ”strikt sociala mönster”,3 men upp-
märksammar också hur ensamhetsproblemet i romanen graviterar 
mot ett ”metafysiskt” perspektiv.4   
 
Hildur besvarar således det som insändaren spörjer om, och som 
hon själv anteciperat i den fråga som föregår insändaren. Men Hil-
durs svar riktar sig, av skäl som ovan diskuterats, alltså inte till 
insändaren som sådan, eftersom hon inte känner till denna, utan 
kan, som min läsning har visat, föras till berättelsens centrala tema-
tiska fråga om den ”vän” som människan söker. Denna fråga utgör 
också grunden till Hildurs spörjande, som insändaren fyller ut. 
Avviker från Hildurs tankar gör emellertid den livsnegation som 
insändaren formulerar: ”Jag tror att frälsning är den process, var-
igenom vi plötsligt förmå bära, att detta livet är meningslöst, tomt, 
kallt och likgiltigt, i sig själv ett intet.” (s. 233) Flera kommentato-
rer talar med utgångspunkt i denna utsaga om insändaren som Da-

                                                      
1 Elof Ehnmark, ”Ensamma människor”, UNT 24.12.1949, s. 6. 
2 Ibid. 
3 Lindström, s. 19. 
4 Ibid., s. 20. 
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germans frälsningslära.1 Emellertid motsägs insändaren på denna 
punkt av Hildurs förklaring och insikt. Hennes upplevelse framstäl-
ler snarare ”huset” eller varat som en del av ett kosmiskt samman-
hang där människan i väntan på Gud är det som kan skänka henne 
frid. Varat framställs visserligen i romanen, liksom i de tidigare 
texter som här har diskuterats, som en plats där människan är exis-
tentiellt ensam och där Gud saknas. Detta framträder också i Hil-
durs förklaring och insikt som emellertid samtidigt skildrar hennes 
aning att varat kan fullbordas genom gudomens hemkomst. 

Inte heller i Bröllopsbesvär accepterar människan sitt predika-
ment i varat utan står i ständig saknad och längtan. Lotass framför 
uppfattningen att insändaren och Hildurs upplevelse ”talar [...] om 
samma sak”, nämligen ”om den gemenskap som idealt blir resulta-
tet av insikten om att jordelivet i sig själv är ’ett intet’ eller en vän-
tan, och att allt vi har under denna väntan är en annan människa”.2 

Denna iakttagelse framställer en kongruens mellan passagerna på 
två centrala punkter där de i praktiken divergerar. Dels gäller det 
uppfattningen av Hildurs syn på jordelivet som ett intet, dels upp-
fattningen att Hildur finner förtröstan i människan.  

Jag menar att romanens framställning förmedlar något annat. 
Hildurs väntan framstår inte som ekvivalent med den meningslös-
het som insändarens ”intet” syftar till, utan syftar på det ”något” 
eller ”någon” Hildur formulerar explicit och som slutligen är det 
som för människan till frid. Hildurs svar är att människan ej har att 
söka den ”någon” som är ”den hemlöse” utanför varat, utan måste 

                                                      
1 Bengt Tomson gör insändarens utsaga synonym med vad han kallar ”Dagermans 
frälsningslära” vilken han menar ligger nära den kristna, Bengt Tomson, ”Gam-
malt tema i ny dräkt”, Sv. M. 17.12.1949, s. 11. Tomson är en av de första med att 
identifiera en kristen tematik i romanen, men han stödjer sin uppfattning främst på 
den anonyma insändaren. Den viktiga, och med romanens berättelse organiskt 
sammanbundna, upplösning som framträder i samband med Hildurs förklarings- 
och insiktsögonblick och den för romanen centrala teologi som där formuleras, 
omnämner emellertid Tomson inte alls. Även om Tomson möjligen har iakttagit 
Hildurs inre descension, har den upplevelse av vägen till vännen som hon erfar i 
sitt ögonblick gått hans läsning förbi: ”Till bottenläget, förutsättningen för den 
förlösande upplevelsen når människorna i Bröllopsbesvär. Hur de där finner frid 
har Dagerman däremot inte visat.” Ibid. Också Erwin Leiser talar om ”Dagermans 
frälsningslära” med hänvisning till insändaren. Leiser, ”Bröllop på de dömdas ö”, 
Arbetet, 13.12. 1949, s. 4. Även Kai Henmark bygger, som här tidigare kommen-
terats, sin iakttagelse av ”med kristendomen besläktade tankegångar” i romanen 
exklusivt på insändarens utsaga. Se Henmark, ”Religionen och Stig Dagerman”, s. 
123 ff. Visserligen talas det i insändaren explicit om frälsning och vad detta är 
(enligt insändaren), men som jag visat framträder en delvis annan bild av detta i 
romanen, en bild som slutligen också formuleras i Hildurs insiktsögonblick.  
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 171. 
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vänta på att denne ”någon” hittar till människans världsliga boning 
– ”huset”. Detta framgår i det tredje och fjärde stycket av Hildurs 
begrundan där den religiösa syftningen hos hennes förklarings- och 
insiktsögonblick också blir mer uttalad. Jag återger passagen på 
nytt:  

 
Finns något mera i det huset? Är det ett obebott hus som vi 

formar eller bor där någon i oss? Vi måste söka, suckar dörrarna, 
efter någon att öppna oss. Vi måste söka, klagar golven, efter nå-
gon som trampar oss.  

Käre, tänkte hon, vi måste vänta. Inte kan huset söka den hem-
löse, den hemlöse måste söka huset. Huset måste vänta. Och nu vet 
jag vad den väntan heter. Den heter frid. (s. 235) 

 
Detta ”något mera” och ”någon i oss” kan alltså läsas som anspel-
ningar på Gud. Ivar Harrie är en av de första att framhålla denna 
möjlighet när han i sin recension av romanen talar om ”den okände 
som kanske heter Herran”.1 Den ”någon”, som Hildur menar skall 
sökas, framställs genomgående i romanen genom varianter av den 
tematiska frasen: ”Var är den vän som överallt jag söker?” Som 
ovan diskuterats anspelar romanens ”vän” på Gud via allusionen 
till Wallin. I Bröllopsbesvär liksom i psalmen anas Gud i skapelsen 
men kan inte nås av människan. Hymnens sökande jag ”ser hans 
spår, varhelst en kraft sig röjer, En blomma doftar och ett ax sig 
böjer” (564:2). Gudomen själv står dock utanför det mänskligas 
gräns i psalmen: ”Likväl ett töcken mig från honom stänger: Min 
bön, men ej min blick till honom tränger.” (564:4)  

Gudsbilden i Dagermans berättelse framstår som nyplatonsk via 
dess inslag av naturmystik, och denna bild korresponderar med, 
och förstärks av, den wallinska psalmens platoniserande prägel.2 
Via bilder i berättelsen där Guds hand anas i skapelsen, samt i Hil-
durs tankar om varat som ett ”hus” – en ordnad helhet – framträder 
som nämnts en bild av Gud som demiurg, en skapelsens byggmäs-
tare. Berättelsens gudsbild framställer emellertid en byggherre som 
står utanför porten till sin skapelse. Det transcendenta, eller Gud, 
vilket är det ”något” eller ”någon” som i Hildurs tankevärld kon-
stateras inte finns inom ”huset” och det mänskliga sammanhanget, 
beskrivs följdriktigt enligt logiken i hennes tankegång som ”den 
hemlöse” i passagens fjärde stycke (s. 235). 

 

                                                      
1 Ivar Harrie, ”Bröllop på landet”, s. 4. 
2 Se Arvastson, s. 68 f. Se även Möller, s. 220 f. 
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Hildur finner således sin ’vän’ och får frid i det förklarings- och 
insiktsögonblick hon erfar om ”husets” väntan på en hemlös Gud 
och som skänker henne frid. I det svar som inryms i hennes insikt 
kan utläsas att människans sökande efter Gud avfärdas, eftersom 
gudomen i enlighet med det transcendenta varats villkor befinner 
sig utanför människans vara. Människan är samtidigt begränsad till 
varat inom ”huset” så som framgår av Hildurs förklaring och in-
sikt. Lotass framhåller att ”husets väntan är […] möjlig att se som 
ett eskatologiskt motiv”,1 en uppfattning vilken jag delar. I berät-
telsen produceras ett perspektiv som är riktat ut från det kända och 
mot det som är bortom den erfarenhetens gräns som sammanfaller 
med ”huset”.  

Hildurs teologi, hennes förklaring om förhållandet mellan män-
niskan och det transcendenta ”någon” eller Gud, är ytterst insikten 
i att människans villkor är en väntan på det ”något” eller ”någon” 
som visserligen röjer sig genom skapelsen, men vars närvaro en-
dast kan efterlängtas och inväntas. Hildurs finnande utgör därmed 
ett svar på insändarens avslutande fråga om möjligheten att finna 
vännen, det ”ljus som ljuset självt förmenar oss” (s. 234). Detta ljus 
syftar på den Gud som är den vän vilken insändaren också menar 
att ”gemenskapen förmenar oss” (s. 234) och som insändaren me-
nar förnekas människan inom varat. Hildurs förklaring och insikt 
rymmer ett svar på detta samtidigt som hon efter den vunna insik-
ten upplever frid och av berättaren beskrivs som ” den saliga” (s. 
225). 
 
Hildurs tankar formar således en teologi, det vill säga en förklaring 
på, och insikt i, hennes och berättelsens i grunden religiösa pro-
blem och fråga om vännen, samt en lösning på detta problem, ett 
problem som insändaren fyller ut och konkretiserar. Laurie 
Thompson har tidigare uppmärksammat detta när han framhåller 
att tankeleden från insändaren fortsätter i Hildurs tankar: ”The train 
of thought continues in Hildur’s mind as she lies awake, and now 
alone, in her marriage bed.”2 Som jag diskuterat ovan är det emel-
lertid inte fråga om ett homogent fortlöpande tankeled. Den tema-
tiska och narrativa organisationen i berättelsen utgörs ifråga om de 
här diskuterade passagerna av en triad bestående av Hildurs inle-
dande spörjande, vilket följs av insändaren och avslutas med Hil-
durs förklarings- och insiktsögonblick. Konstruktionen etablerar ett 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 189. 
2 Thompson, Stig Dagerman, s. 103. 
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spänningsfält i berättelsen vilket återlöst träder tillbaka efter Hil-
durs förklaring och insikt vilket också markeras genom den bild av 
kosmisk hemkomst och försoning som avslutar berättelsen, och 
som jag återkommer till. 

Hildurs ögonblick – avslutande kommentar 
Hildurs tanke på varat som ett ”hus” där alla behövs är inte i första 
hand en insikt i betydelsen av en mänsklig och social ordning, utan 
en kunskap om skapelsesammanhanget. Erik Hjalmar Linder fång-
ar detta förhållande i en vacker formulering när han i sitt slutin-
tryck av romanen framhåller att ”världsordningen snärjer oss alla, 
helheten är meningslös men i den djupaste mörka insikten om detta 
glimtar ett oförklarligt ljus”.1 Väntan och tron på ett möte med ett 
”något” eller ”någon” är det som slutligen skänker Hildur frid och 
formuleras i hennes tankar som generellt giltigt för människan.  

Beaktas kan i detta sammanhang skildringen av det mystika och 
numinösa i Hildurs ögonblick. Hennes själva upplevelseprocess 
och följande förklaring och insikt talar för en uppfattning hos hen-
ne och i berättelsen som gör gällande att Gud visserligen är skild 
från skapelsen men samtidigt är närvarande i människans drömmar 
och längtan. Som jag diskuterat ovan är den inre process som leder 
fram till Hildurs förklaring och insikt inte främst av intellektuell 
natur. Det ”Något” Hildur erfar i den inledande fasen av sitt erfa-
renhetsögonblick låter sig med Otto förstås som numinöst genom 
den överväldigande kraft Hildur samtidigt upplever, det vill säga 
som ett majestas upplevt som tremendum,2 vilket accentuerar det 
andligt irrationella som drivkraft för Hildurs förklaring och insikt. 
Jag har därför en något annan uppfattning än Ahlund som menar 
att ”Hildurs pånyttfödelse är en erfarenhet som äger rum utan nå-
gon gud”.3  

 
Hildurs upplevelse av dissimilering kan förstås som en självets 
annihilering i traktande efter det Intet vilket är ett numinöst ideo-

                                                      
1 Linder, Fem decennier, s. 953. 
2 Se ovan, s. 29 f. Claes Ahlund har också uppmärksammat det numinösa i roma-
nen när han menar att: ”Det är fullt möjligt att tolka Hildurs tilltagande oro vid 
Martins fönsterknackningar i Bröllopsbesvär just som en oro eller ångest inför ett 
förestående eller åtminstone förväntat möte med det gudomliga; som en bävan 
inför ett mysterium tremendum et fascinosum.” Ahlund, ”Om Kristussymboliken”, 
s. 62.  
3 Ahlund, Fallets lag, s. 361. 
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gram för det ’helt andra’. Hennes numinösa upplevelse bidrar, till-
sammans med upplösningen av självet, till att aktualisera den reli-
giösa diskursen i romanen. Hildurs ögonblick rymmer en förklar-
ing och insikt i förhållandet mellan människan och det som är utan-
för hennes vara, och detta innebär att också det numinösa ”Något” 
som förefaller dirigera Hildur i hennes inledande upplevelse, står 
utanför den ordning som Hildur erfar. Hon leds till en förklaring 
om sig själv som en del av en högre ordning genom den förklaran-
de upplevelsen av denna ordning, men det ’helt andra’ som leder 
henne, ingår inte i föreningen. Den åtskillnad mellan människan 
och det transcendenta som berättelsen framställer har därmed även 
skrivits in i Hildurs inledande upplevelse. Hennes förklaring gäller 
det skapelsesammanhang som gudomen har hamnat utanför och 
därigenom blivit den rest som människan saknar.  

Den religiösa problematiken i berättelsen framställs således i 
själva den upplevelse där det ’helt andra’ som tydligast tycks låta 
sig förnimmas. Samtidigt kvarstår emellertid det ’helt andra’ som 
ett yttersta mål för Hildurs och människans längtan. Ahlunds be-
stämning av Hildurs upplevelse som ett erkännande av ”en existens 
utan någon hjälpande frälsare”,1 är därför en uppfattning som jag 
menar överensstämmer med Hildurs erfarenhet när hennes förklar-
ings- och insiktsögonblick beaktas i dess helhet. Hennes bild av 
existensen sammanfaller också med berättelsens bild av männi-
skans längtan efter en frånvarande Gud. Hildurs upplevelse blottar 
emellertid också det transcendenta som en möjlighet för människan 
i varat då hennes tankar och teologi rymmer ett svar på människans 
längtan och predikament. Även om hon tänker på ett ”något” eller 
en ”någon” såsom utanför ”huset” implicerar Hildurs tanke på hu-
sets väntan ett förestående möte. Hildurs väntan skänker henne en 
frid som rimligen får läsas som en insikt i nådens möjlighet, och 
det gudomliga som realitet eller som föreställning är i själva verket 
det som frälser Hildur. Georges Périlleux förstår Hildurs väntan 
som ”ett tillstånd av receptivitet, en öppning för en manifestation 
av en eventuell transcendens som svarar mot människans längtan”.2 
Holger Ahlenius talar i sin recension om Hildurs ”hus” som ”en 
världsordning” samtidigt som han frilägger en central aspekt av 
Hildurs insikt och teologiska budskap när han framhåller att denna 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 327. 
2 I original: ”[…] un état de réceptivité, d’ouverture à la manifestation d’une 
éventuelle transcendance qui répondrait à l’aspiration des hommes.” Périlleux, Le 
mythe et le œuvre, s. 131 f. 
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världsordning ”kanske är obebodd, kanske väntar på en hemlös 
gudom”.1  

Människans predikament i varat och hennes religiösa problema-
tik liksom det svar som Hildur formulerar skildras på olika sätt i 
berättelsen som helhet. Hur detta sker skall närmare diskuteras i 
det följande. 

Framställningen av människans predikament i 
berättelsen som helhet 
Jag har i det föregående diskuterat hur Hildurs förklarings- och 
insiktsögonblick kan sägas bidra till att aktualisera en religiös 
diskurs i berättelsen och hur det svar eller den teologi hon formule-
rar förhåller sig till romanens centrala fråga: ”Var är den vän som 
överallt jag söker?” Hildur erfar sitt och berättelsens centrala 
ögonblick i romanens sista kapitel. Hennes förklaring och insikt 
skildras därmed mot bakgrund av den föregående skildringen i 
berättelsen som på olika sätt framställer och varierar den problema-
tik och det svar hon formulerar. Återkommer i varianter gör också 
den kosmiska vision som tecknas i romanens avslutande rader, och 
som utgör en bild för den slutliga försoning och kosmiska hem-
komst människan har att vänta. I det följande skall jag närmare 
fokusera skildringen av människans predikament i berättelsen som 
helhet och hur denna skildring kan sägas leda läsningen till en för-
ståelse av romanens religiösa problematik. 

Inledande kompositionella 
anmärkningar 

Människans predikament i Bröllopsbesvär antyds redan i romanens 
kapitelrubriker genom de fraseologiska vändningarna ”Vem 
knackar på brudens fönster?”, ”Vem vet var min plåga sitter?”, 
”Man tager vad man haver” och ”Var är den vän som överallt jag 
söker?”. Fraserna utgör i nämnda ordning romanens fyra kapitelru-
briker. Samtliga av dessa fraser är nära sammanflätade på den te-
matiska nivån i berättelsen där de formulerar två sidor av samma 
problem – å ena sidan tagandet av vad man har, vilket motsvarar 
det villkor i varat människan är hänvisad till, och å andra sidan 
sökandet efter vännen, det längtans objekt som befinner sig bortom 

                                                      
1 Ahlenius, s. 60. 
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varat. Kapitelrubrikernas följd i romanen är emellertid inte avgö-
rande för hur dessa fraser framträder som teman i berättelsen. 

Ser man närmare på fraserna enskilt framträder kapitelrubriken 
och temat ”Var är den vän som överallt jag söker?” som en 
omskrivning för den saknad och längtan efter en Gud som berättel-
sen låter ana och implicerar problemet med gudomens frånvaro. 
Frasen formulerar, liksom insändaren, Hildurs och berättelsens 
centrala fråga, som Hildur slutligen besvarar i sitt förklarings- och 
insiktsögonblick. Frasen om den ”vän” som söks framställer till-
sammans med kapitelrubriken och frasen ”Man tager vad man ha-
ver” människans predikament genom en rad av bittra relationsöden 
och genom de uteblivna eller förfelade möten som berättelsen 
skildrar. ”Vem vet var min plåga sitter” utgör ett tema under vilket 
arten av människans bittra längtan efter det onåbara transcendenta 
skildras i några centrala varianter. Berättelsens inledande kapitel 
och fråga, ”Vem knackar på brudens fönster?”, syftar inom berät-
telsens profana diskurs på skildringen av den försmådde fästman-
nen Martins hemlighetsfulla återkomst och relationsproblematiken 
mellan honom och Hildur. Frasen alluderar dock ytterst på Hildurs 
insikt om den ”hemlöse” (s. 235), det vill säga den ”någon” (s. 
235) utanför varat som är Gud.  

Jag inleder undersökningen av hur människans predikament i 
varat framställs i berättelsen som helhet med en diskussion om den 
tematiska frasen ”Man tager vad man haver”.  

”Man tager vad man haver” och det 
hindersamma 

I Bröllopsbesvär återkommer det hindersamma och dess figuratio-
ner i form av det uteblivna eller orealiserade mötet som bild för 
människan i längtan efter, men åtskild från, det transcendenta. 
Hennes längtan kan endast överbryggas i väntan, som det fram-
ställs i Hildurs teologi, och slutligen i tidens fullbordan som det 
framställs i berättelsen. Frasen ”Man tager vad man haver” funge-
rar som uttryck i berättelsen för människans villkorade belägenhet 
inom varat, eller ”huset” som det formuleras i Hildurs ögonblick, 
samtidigt som också hennes väntan och längtan inom varats gräns 
efter ett transcendent ”något” (s. 235) eller en ”någon” (s. 235) 
framträder. Att ta vad man har fungerar således i berättelsen som 
ett uttryck för det hindersamma, för människan som avgränsad från 
sin längtans objekt och detta framställt metaforiskt genom hennes 
tillkortakommanden i en absurd värld. 
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Att ta vad man har framställs dock inte som ett villkor som männi-
skan nöjsamt låter sig uthärda, utan står för människans bittra vill-
kor i varat i längtan och saknad. Detta predikament framträder 
såväl i explicita formuleringar som i en rad variationer i romanen. 
Bland dessa märks de kärva och bittra relationsöden och möten där 
ofta ett önskat och ibland idealiserat möte på olika sätt uteblir, och 
där människan måste hålla tillgodo med något annat. Det i berättel-
sen återkommande uttrycket ”Man tager vad man haver” fungerar 
därmed inte endast som en kapitelrubrik i berättelsen utan också 
som en stående fras för ett av romanens centrala teman. 

 
I Bröllopsbesvär, liksom i tidigare texter, utgör det uteblivna mötet 
en central figuration för det hindersamma som uttryck för männi-
skans religiösa problematik. Mönstret framställs som ett för männi-
skan existentiellt villkor genom den generalitet som predikamentet 
tillskrivs i romanen. ”Man tager vad man haver” upprepas och 
framträder i flera varianter vilka bildar ett nätverk av associations-
möjligheter i texten som dirigerar läsningens uppmärksamhet till 
en uppfattning av berättelsens underliggande matris. I det följande 
skall några av de viktigare exemplen på hur detta sker i berättelsen 
närmare belysas. 
 
Som kapitelrubrik framträder ”Man tager vad man haver” först 
som det tredje av romanens fyra kapitel. Frasen förekommer emel-
lertid såväl tidigare som senare i berättelsen och utgör ett genom-
gående tema i berättelsens framställning av människans predika-
ment med särskild betoning på det hindersamma. I en variant fram-
träder frasen redan i pigan Sveas tankar som upptas av hennes pro-
blematiska relation till slaktaren Hilmer Westlund, fadern till det 
barn hon är havande med, och tanken på Sören, drängen som hon 
får hålla tillgodo med efter Hilmers avvisande. Hon tänker att 
”man lever väl som man kan och det säkra tar man för det osäkra. 
En får en slaktare och en annan får en dräng” (s. 24). Också Sören 
håller tillgodo, med Svea, i brist på bättre alternativ, ”egentligen 
skulle man väl ha nån annan” tänker han, och det är också i Sörens 
tankevärld frasen explicit framkommer för första gången i berättel-
sen när han fortsätter: ”Men man tager vad man haver.” (s. 24)  

Ett exempel där det hindersamma och det uteblivna mötet är 
framträdande utgörs av skildringen av relationen mellan Martin 
och Hildur som äger en särskild betydelse för berättelsen, vilket jag 
skall behandla utförligare längre fram. Hildur som väntar barn med 
Martin tar i dennes frånvaro och ekonomiska indisposition den 
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tillgänglige och finansiellt tryggare Hilmer Westlund som hon inte 
håller kär. Man kan här framhålla att Hilmer själv emellertid före-
faller avvika från detta mönster i romanen då han som den enda 
faktiskt tar den han vill ha, Hildur. I en patetisk slutmonolog börjar 
emellertid Hilmer tvivla på varför Hildur har gift sig med honom, 
”om man tager vad man haver varför tar man då en sån som jag? 
En sån jävel?” (s. 231). Hilmer förefaller sedan inse att äktenskapet 
med Hildur trots allt lämnar honom i en existentiellt ensam posi-
tion: ”– Man skulle ha nån jävel, gråter han och glider i golv.” (s. 
231) 

Bland de viktigare exemplen på frasens återkommande variatio-
ner där också det uteblivna mötet ingår som figuration, märks även 
Siris önskade möte med den idealiserade gestalten, ”den blanke” 
(s. 109) som hon föreställer sig en gång skall komma och som har 
”ett annat språk och en skönhet över allt förstånd” (s. 108). Till 
framställningen av Siris ofullbordade längtan hör den händelseut-
veckling, som jag skall diskutera mer utförligt längre fram, då hon 
uppgivet låter sig förföras av den idealiserade gestaltens motsats, 
luffaren Ivar. Längtans återkommande omdirigering i berättelsen, 
från det önskade till det som står till buds såsom bild för männi-
skans hindersamma transcendenta längtan, får hos Siri ett samman-
satt uttryck. Hennes trängtan omfördelas inte endast från det öns-
kade till det som finns till hands, utan också från det högsta till det 
lägsta – från ett idealistiskt och upphöjt läge till en omvänt låg 
position. Framställningen låter också ana hennes transcendenta 
åstundan samtidigt som objektet för Siris längtan förblir det otill-
gängliga föremålet för hennes begär. Predikamentet att ta vad man 
har framställs i romanen som ett för människan gemensamt grund-
läggande problem, något som formuleras explicit i Hildurs kom-
mentar till Sveas brev: ”– Men du sa ett ord, säger Hildur [till 
Svea]. Man tager vad man haver. Det är just vad man gör det. Det 
är vad allihopa gör.” (s. 146)1 Människans längtan i romanen låter 
sig emellertid inte stillas av ett sekundärt objekt – att ta vad man 
har framstår därmed inte som ett villkor som människan accepterar, 
vilket jag skall återkomma till. Ett särskilt sammansatt exempel på 
frasen och temat ”Man tager vad man haver” som framställning av 

                                                      
1 Lotass menar att insikten ”om att ’man tager vad man haver’ finns hos Hildur 
redan från romanens början”. Lotass, Friheten meddelad, s. 147. Det är emellertid 
först i Sveas brev som Hildur ser sin handling formulerad i den fraseologiska 
vändning vilken, något som Lotass emellertid också framhåller, ”kommer att ligga 
till grund för ett större ’finnande’ i romanens slut”, det vill säga i det jag här dis-
kuterar som Hildurs förklarings- och insiktsögonblick.  
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människans predikament och som uttryck för det hindersamma och 
det uteblivna mötet i romanen utgörs av relationen mellan Hildurs 
mor Hilma och Johan Borgh, kallad Sångarn. Relationen mellan 
Hilma och Borgh framställer återigen människans grundläggande 
existentiella ensamhet. Återkommer gör också det uteblivna mötet 
som en figuration för det hindersamma. Skildringen av Hilma och 
Borghs relation sker genom en sammansättning av de centrala te-
matiska fraserna där såväl tagandet av vad man har som sökandet 
efter vännen och spörjandet om längtans natur framträder.  

Exemplet Hilma och Johan Borgh 
Av skäl som aldrig närmare framgår i berättelsen får Hilma hålla 
tillgodo med Victor Palm, kallad Snigeln, istället för sin ungdoms-
kärlek Johan Borgh. Skälet framträder emellertid indirekt om man 
uppmärksammar den symboliskt betydelsefulla passage där Siris 
hjärta skall undersökas efter bekännandet av att hon gått med luffa-
ren Ivar i havren:  

– Nu ska vi öppna det lilla hjärtat, viskar Mary.  
Siri står under ampeln och knäpper opp blusen, Mary tar opp en  
liten nyckel ur sin handväska och sticker in i låset.  
– Inte den, viskar Siri, den gör så ont. 
– Det ska göra ont, säger Irma. Inte sant, mamma?  
[…] 
– Jo, svarar hon [Hilma], visst ska det göra ont. (s. 213 f.) 

 
Undersökningen av Siris hjärta utgör i romanen en variant av spör-
jandet efter vännen och är en metaforisk framställning av männi-
skans orealiserade längtan. Hjärteplågan formuleras av Irma som 
ett för människan generellt livsvillkor, även om det i den aktuella 
passagen närmast är Siri som står i fokus. Hjärteplågan framställs 
emellertid som en erfarenhet kvinnorna har gemensam. Förutom 
Siri gäller erfarenheten Hildurs syster Irma, som formulerar den, 
och slutligen också deras moder Hilma, vilket antyds genom Irmas 
fråga i den citerade passagen liksom av Hilmas bekräftelse av utsa-
gan.  

Irmas hänvändelse till modern låter antyda Hilmas personliga 
smärta som kan relateras till en sedan ungdomen kvardröjande 
kärlek till Johan Borgh. Hennes relation till Borgh framträder även 
i en tidigare passage i berättelsen. Hilma är på väg att besöka ho-
nom på fattighuset med en korg äpplen. Den nyfikna och skvallriga 
Käftlisa, en av tre gummor i svarta kjolar som ställer sig i vägen 
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för Hilma, avslöjar för henne i förbifarten att Borgh inte har långt 
kvar att leva: ”Och Sångarn är snart dö han.” (s. 55) Den om detta 
ovetande Hilma reagerar starkt men behåller fattningen: ”Tappar 
hon glasögona, ja närapå.” (s. 55) Det är Sångarns glasögon hon 
håller i handen. Hilma har nyss funnit dem på en tom stol i träd-
gården, och vid upptäckten av hans glasögon går hennes känslor i 
dagen: ”Hon tar dem oförmärkt. Hans!” (s. 54) Skildringen av 
Hilmas reaktion inför nyheten om Borghs stundande död röjer att 
hennes känslor för den forne operasångaren är en för omgivningen 
väl bevarad hemlighet. Efter Käftlisas antydan om att Sångarn 
snart skall dö skildras gummornas nyfikenhet i fråga om Hilmas 
längtan och kärlek liksom deras försök att få fatt i hennes förbor-
gade känsloliv: ”Nu gräver gummorna i korgen med sina slitna 
fingrar, krokiga efter fingerkroken med livet. Efter äpplen eller är 
det hjärtat hennes de gräver efter?” (s. 55) Att Hilma ”oförmärkt” 
tar hand om Borghs glasögon antyder att relationen mellan dem är 
att förstå som något för omvärlden undangömt. När Hilma och 
Sångarn under bröllopsfesten håller varandra i hand är det därför 
något som uppmärksammas – ”att Sångarn och Hilma sitter och 
håller varann i hand behöver hon inte skriva opp för att minnas” (s. 
30). Att berättelsen låter gumman Bjuhr göra iakttagelsen innebär 
att intresset för Hilmas och Borghs relation exklusivt framträder 
hos berättelsens äldre kvinnor, jag återkommer till detta nedan.  

Hilmas känslor för Sångarn antyds vidare i deras möte på fattig-
huset. Då hon träffar honom och ser att han inte förefaller vara 
döende upplever hon sig vara ”frälst från en stor värk” (s. 56). När 
hon så ställer sig framför honom i ljuset under lampkupan heter det 
att ”hennes skugga smekern” (s. 56). En läsning av Hilmas känslor 
för Borgh som mer än vänskapliga får här ytterligare stöd, och 
underbyggs inte minst av den passage då Hilma minns honom som 
han var en gång i deras ungdom:  

Och hon bävar förn nästan som hon en gång gjorde. För med räds-
la minns hon [...] hur han en gång 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 hårvatten. Och hon minns, men inte med 
rädsla längre utan med något som är större, hur han sakta drog 
oppna 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. Ingen kalott den gången. Så 
var det. Men har det varit? Har man levt? Hon ser ner i korgen som 
om det var där drömmen skulle ligga. Men den är ingenstans den, 
det är sanningen; bara faren. (s. 59) 
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Detta minnes- och insiktsögonblick hos Hilma låter slutligen förstå 
att hennes relation till Borgh vilar på en ungdomskärlek som av för 
läsaren okända skäl aldrig realiserats, men som ännu binder dem 
samman.1 Berättaren formulerar Hilmas sorg, plåga och bitterhet 
över den orealiserade kärleken till Borgh som hon upplever innan 
hon går in till honom på fattighuset: ”Men det gör ont, det är vad 
det gör. Det förlorade svider som jod. De gånger hon kunnat men 
inte gjort. Kunnat älska men låtit bli. Som man gör när man tänker: 
Det är gott om tid.” (s. 53) Gummornas intresse för relationen kan 
därför läsas som en reminiscens av de en gång unga kvinnornas 
uppmärksamhet på en relation som aldrig fullt realiserats, men som 
heller aldrig avslutats. I berättelsens nu tänker Hilma på Borgh som 
”sin enda vän”: ”Den enda – och det är sant. För ensamheten ger de 
sina bara en vän. En lika ensam.” (s. 60)  

Hilmas undertryckta och dolda kärlek till Borgh, en kärlek som 
aldrig realiserats fullt ut i livet, och den sorg och bitterhet som hon 
känner inför den svunna livsdrömmen och den försuttna möjlighe-
ten till kärlek, kan således förstås inom berättelsens profana diskurs 
– Hilma har fått hålla tillgodo med Victor Palm, Snigeln, istället 
för ungdomskärleken Johan Borgh. Hennes erfarenhet kan emeller-
tid också förstås som en del av den i romanen återkommande och 
varierade skildringen av människans predikament i varat och som 
en del av berättelsens religiösa diskurs. Hilmas livsöde skildrar det 
smärtsamma och bittra i villkoret att ta av vad man har, en figura-
tion för det hindersamma som i romanen ytterst gäller den vän som 
söks i den här diskuterade religiösa innebörden – det ”något” (s. 
235) eller den ”någon” (s. 235) som är väntans och längtans tran-
scendenta objekt i Hildurs ögonblick. Inom berättelsens deskriptiva 
system representerar Borgh den ’vän’ som på en och samma gång 
finns och inte finns, och skildringen av Hilmas kärlek till Sångarn 
framställer därmed indirekt människans belägenhet som längtande 
efter, men åtskild från, en Gud som är bortom varat. 

Exemplet Siri och Ivar 
Medlidandet är ett av de emotionella lägen som i spåret av det hin-
dersamma och det uteblivna mötet står tillbuds för människan i 
Bröllopsbesvär. Medkänsla och ömkan får ersätta den kärlek som 
inte kan realiseras, något som uttrycks explicit i den diskuterade 

                                                      
1 Laitinen beskriver, dock utan närmare redogörelse, Sångarn som ”hennes [Hil-
mas] ungdomsförälskelse och vän”. Laitinen, s. 246. 
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scenen under ampeln där giltigheten i Siris motivering för att låta 
sig förföras av luffaren Ivar formuleras: ” – Det var synd om ho-
nom, svarar flickan [Siri].” (s. 218). Predikamentet vidgas när Hil-
dur röjer detta känsloläge också som sitt och även formulerar det 
som ett för människan generellt livsvillkor: ”– Man tycker synd 
om, säger hon [Hildur] gråtfärdig, det är väl det enda man kan.” (s. 
219) När Siri i efterhand förklarar varför hon gått med Ivar i hav-
ren kan det förstås som ett resultat av det predikament som männi-
skan befinner sig i, och aktualiserar samtidigt frågan om hennes 
längtans objekt. Relationen mellan Siri och Ivar utgör en samman-
satt framställning av den centrala problematiken i romanen och 
skall diskuteras närmare i det följande. Läsningen problematiserar 
samtidigt Lotta Lotass tolkning och framhållande av relationen 
mellan Siri och Ivar som en gestaltning av agapemotivet liksom 
även Lotass diskussion om självutgivelsen i romanen. 

Agapeproblemet 
Lotass tecknar en vacker bild av Siris och Ivars nattliga förening 
när hon menar att Siris handlande är ett exempel på en identifika-
tion med ”Kristus och dennes lidande som (före)bild för utgivelsen 
i form av villkorslös kärleksgåva”.1 Lotass menar vidare att deras 
relation kan förstås som ”en tydlig gestaltning av agapemotivet”.2 
Hon ger stöd åt sin tolkning genom att formulera Ivars deflorering 
av Siri som ett ”kärleksmöte” och genom att mena att ”Siri be-
stämmer sig för att ge sin oskuld till Ivar”.3 Ser man emellertid 
närmare på mötet mellan Siri och Ivar, blottas en rad diskrepanser 
mellan texten och Lotass läsning, och hennes beskrivningar av 
skeendet kan problematiseras på flera punkter. 

Siris väntan på och längtan efter ”den blanke” (s. 109) framstår 
läst inom berättelsens profana diskurs som en starkt idealiserad 
erotisk längtan. Hennes längtan och väntan kan också sägas ingå i 
berättelsens framställning av den vän som söks uppfattat som en 
del av berättelsens religiösa diskurs. Ivars förförelse motsvarar 
emellertid inte något av dessa alternativ. Att han inte är den Siri 
väntar på framgår redan när deras ögon möts över brunnshålet:  

 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 184. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Det är ett hav mellan dem som sjunker, innan bottnen kommer 
måste hon veta om det är han. Då lyfter han plötsligt sina läppar ur 
vattnet, för snart, hon höjer blicken över horisonten, ser förvirrad 
in i ett par ögon som är fel. Nej, vill hon skrika, det är inte du. […] 
Förtvivlad känner hon sin vilja förtvina under hans arm, på bron 
hörs höga röster, för sent.” (s. 202)  

 
När Ivar sedan för ut henne mot vägen och hon under deras vand-
ring ”bär hans arm som ett kors bort mot det månbelysta Golgata” 
(s. 209) heter det att: ”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) Siri förefaller kapitulera inför människans predika-
ment i varat att ta vad man har istället för det som egentligen 
åstundas. Tom Karlsson uppmärksammar den allmängiltiga syft-
ningen i passagen när han talar om en ”offerhandling med symbo-
lisk och mytisk innebörd”.1 Vidare uppfattar han scenen som en 
symbolisk skildring av villkoret att ta vad man har: ”Hon [Siri] tar 
vad hon har, då hon offrar sig, för att det är synd om människan.”2 

Mindre övertygande ter sig dock Karlssons syn på Siris handlande i 
mötet med Ivar som en skildring av ett ”självutplånande offer i 
Jesu anda. Det gäller att finna sig själv genom att utplåna sig.”3 Det 
är emellertid inte ”sig själv” finnandet gäller för Siri, utan finnan-
det av den vän som Siri tänker på som ”den blanke” (s. 109).  
 
För att återgå till Lotass beskrivning av Ivars förförelse av Siri som 
ett ”kärleksmöte” och som ”en villkorslös kärleksgåva” från Siri 
till Ivar, framställs detta möte i berättelsen som alltigenom kärleks-
löst. Genom formuleringar som ”villkorslös kärleksgåva” och ”kär-
leksmöte” och genom påståendet att ”Siri bestämmer sig för att ge 
sin oskuld till Ivar” vill Lotass få Siris handlande att framstå som 
ett exempel i självutgivelsens riktning. Något liknande sker när 
Lotass formulerar Ivars förförelse som Siris ”taffliga [...] kärleks-
möte”.4 Genom att beskriva mötet som taffligt och framställa Siri 
som den handlande kan Lotass tolka skildringen som ett uttryck för 
den anstötlighetens retorik hon diskuterar i samband med agape-
motivet.  

Lotass läsning av skeendet som en akt av självutgivelse och som 
en tydlig gestaltning av agapemotivet kan ytterligare problematise-

                                                      
1 Karlsson, s. 57. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Lotass, Friheten meddelad, s. 184. 
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ras. Med stöd hos Beata Agrell framhåller Lotass om agapemotivet 
att  

gåvan ges bara till ’brottslingar’, och bara till brottslingar beredda 
att ta mot förlåtelsens gåva som oförtjänt och, därtill tror på giva-
ren. Som ’oförtjänt’ rycker agape alltså undan grunden för både 
självförakt och högmod: bryter ner självförtroendet och dödar 
egenintresset, men upprättar samtidigt en ny gemenskap, där det 
förenande bandet är förtroende. Den som tagit emot agape som 
oförtjänt har alltså givits en möjlighet till ”Start på nytt”, där egen-
viljan böjs om till gemenskapsvilja.1 

 
Att ett mottagande av agape verkligen sker hos Ivar vid det disku-
terade mötet saknar emellertid stöd i texten. Inte heller kan det 
hävdas ifråga om den senare passage där Ivar faller i gråt och ”med 
ögonen sprutande av förtvivlan vänder […] dem alla ryggen” (s. 
223) efter Siris ömkande: ”– Stackars stackars du.” (s. 223) Med 
passagen vill Lotass exemplifiera den ”förlösande effekt” som den 
villkorslösa kärleken kan ha på människan, och i samband med 
vilket hon menar att Siri åter är ”den ’givande’”.2 Läser man berät-
telsen endast fram till denna punkt förefaller det visserligen kunna 
hävdas att någon sorts förlösning slutligen sker hos Ivar. Men 
märkligt är att han vänder ryggen åt människorna då en ny ”ge-
menskapsvilja” enligt självutgivelsens mönster, som Lotass vill 
göra gällande, skulle inträda. Blott några rader längre ner skrattar 
Ivar dessutom hånfullt åt luffarkollegan Filips dikt, ”till slut skrat-
tar han så han viker sej” och ”ju värre ont det gör dess mer skrattar 
han. Ju mer ont han gör Filip dess mer skrattar han.” (s. 224) 
 
För egen del menar jag att Siris möte med Ivar är förfelat och sna-
rast utgör ett exempel på det uteblivna mötet – de båda konvergerar 
fysiskt men divergerar på det själsliga och emotionella planet. Ivars 
metafor om de tu som två hjul på samma kärra blottas som förlju-

                                                      
1 Beata Agrell citerad i Lotass, Friheten meddelad, s. 185. Jag invänder också mot 
den betoning som Lotass gör, med stöd i Agrell, på agape som riktad endast till 
syndaren – till den som är oförtjänt. Anders Nygren framhåller i sin diskussion av 
den kristna kärleken och dess egenart att ”Gud låter sin kärlek icke bestämmas 
eller begränsas av människans värde eller ovärde”. Anders Nygren, Eros och 
Agape. Den kristna kärlekstanken genom tiderna (Stockholm, 1966), s. 621. Guds 
kärlek röjer sig således i den kärlek som riktas också till den oförtjänte, och som 
därigenom klart särskiljer sig från den mänskliga kärlekens rättfärdigade kärlek. 
Nygren framhåller Guds kärlek som ”värdeindifferent”, och menar: ”Först när 
varje tanke på föremålets värde är utplånat, vet man, vad agape är.” Nygren, s. 55 
f.  
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 186. 
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gen då de går skilda vägar i natten och Siri framhåller att ”man 
aldrig kan få ligga hjärta mot hjärta med någon” (s. 213). Passagen 
avslutas med en metaforik över deras ensamhet: ”Då lossnar hjulen 
från den trasiga kärran och rullar sakta åt var sitt håll med frysande 
nav [...]. (s. 213) Efter Ivars deflorering av Siri framgår att hon ”är 
ensammare än hon nån gång varit, havren står som en vägg mellan 
henne och den blanke” (s. 212). Hennes önskade möte med den 
idealiserade gestalten, ”den blanke”, läst både som den väntade 
rätte, ”den andre” (s. 109) och som föremålet för en transcendent 
åstundan, synes allt mer avlägset.  

Människans existentiella ensamhet i varat accentueras i roma-
nen genom passagen med det misslyckade mötet mellan Siri och 
Ivar. Skildringen av hennes erfarenhet utgör ännu ett exempel på 
den återkommande orealiserade längtan som ingår som en del i 
berättelsens framställning av en religiös problematik. Siris uppgi-
vande av drömmen om den blanke och den bittra kapitulationen 
inför luffaren Ivar tecknar en nedåtgående rörelse, från en upphöjd 
position till en betydligt lägre. Liksom Hildur beträder Siri en väg 
som leder nedåt. Hennes uppgivenhet inför Ivar kan förstås inom 
skildringen av den mystika erfarenhet som berättelsen opererar 
med, och som längre fram formuleras av Hildur och därefter i in-
sändaren. Sjunkandet, descensionens väg till upplevelsen av att 
uppgå i ett större sammanhang, framträder, som jag redan diskute-
rat, i den inledande delen av Hildurs förklarings- och insiktsögon-
blick och ingår i berättelsens framställning av den väg som leder 
till kosmisk hemkomst. Siri förstår att hennes längtan inte kan rea-
liseras i varat, utan att emellertid acceptera det som står tillbuds. 
När berättelsen lämnar henne för näst sista gången sitter hon ensam 
och vakar bredvid den döde Martin, ännu närande ett hopp om att 
slutligen ”vinna nånting innan det blev försent” (s. 227). Siri är 
ensammare än någonsin och trots Ivars förförelse tänker hon nu om 
sig själv att hon ”hade aldrig haft någon förut” (s. 228). Också 
genom detta undergrävs mellanhavandet med Ivar uppfattat som ett 
kärleksmöte. Viktigare än syftningen på detta att ha ”haft någon” 
utläst som en akt av erotisk natur, framstår här vad som kan förstås 
såsom saknaden efter en relation i mellanmänsklig mening inom 
erosmotivet, detta att stå någon nära, eller att få älska någon, vilket 
också kan utläsas i Siris sorgsna konstaterande att ”man aldrig kan 
få ligga hjärta mot hjärta med någon” (s. 213). Den profana koden 
skiftar emellertid. Siri sitter vid den döde Martin, och vid hans 
huvud brinner tre ljus. Som jag skall diskutera längre fram kan 
tretalet i samband med Martin läsas som en svekets metafor genom 
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den hänsyftning till Petrus förnekelse som här aktualiseras för läs-
ningen. På denna punkt i berättelsen kan bilden förstås som ett 
uttryck för Siris svek mot sin längtans objekt genom mötet med 
Ivar, ett möte som också förnekas. Siri framstår också som ännu 
jungfrulig genom berättelsens formulering att hon ”aldrig haft nå-
gon förut” (s. 228). 

 
När Siri för sista gången nämns i berättelsen är det som sovande på 
balkongen med Hildurs hjärta inlåst i en låda. Som jag skall disku-
tera nedan framställs de två kvinnorna som två systrar med ett 
gemensamt hjärta och rimligt är att även Siris hjärta skall förstås 
som inlåst tillsammans med Hildurs. Siri sovande på balkongen i 
uppgiven väntan på ”den blanke” som aldrig kommer, framstår 
som en invertering av den berömda balkongscenens förlopp –
hjärtats objekt infinner sig aldrig och mötet uteblir.  

I Bröllopsbesvär antyds emellertid en slutlig försoning och 
kosmisk hemkomst i berättelsens avslutande passage och i roma-
nens sista bild där en grånad Lorelei har somnat på sin klippa. Jag 
skall återkomma till detta, men först återgå till diskussionen om 
den oförlösta kärleken hos Siri och spörjandet om hennes hjärtas 
och längtans objekt.  

Siris urtagna hjärta, den vanmäktiga 
kärleken och självutgivelsens problem 

Undersökningen av Siris hjärta utgör en symbolisk framställning 
av det spörjande om kärlekens och längtans natur som på olika sätt 
formuleras i flera av romanens kapitelrubriker. Passagen ingår i 
kapitlet ”Man tager vad man haver” och skildrar, med Siri och 
Hildur som huvudpersoner, den kärlek och längtan som i romanen 
ständigt framställs som undertryckt eller orealiserad. Detta predi-
kament formuleras av Hildurs syster Irma som ett för människan 
universellt livsvillkor, och formuleringen ingår i berättelsens fram-
ställning av människans existentiellt ensamma belägenhet i varat i 
längtan efter en vän.  

En i berättelsen viktig extralitterär referens, vilken av tidigare 
forskning inte närmare har uppmärksammats, dirigerar läsningen i 
riktning mot passagens innebörd just som ett spörjande om hjärtats 
håg. Jag syftar här på referensen till den vid romanens tillkomsttid 
och utgivning aktuella schlagermelodin ”’Nyckeln till det lilla hjär-
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tat’” (s. 213),1 som i berättelsen börjar spelas på grammofonen vid 
den här diskuterade passagens inledning. Sången utgör ett musika-
liskt ledmotiv till scenen då den ackompanjerar utfrågningen av 
Siri och det metaforiskt och symboliskt framställda undersökandet 
av hennes hjärta fram tills Mary åter ”sätter in det lilla hjärtat på 
plats” (s. 220) och varpå konstateras att: ”Skivan är slut [...].” (s. 
220) Melodin ”Nyckeln till det lilla hjärtat” omfattar i realtid två 
minuter och fyrtiotvå sekunder. Därmed framgår att den passage 
som här behandlas kan förstås äga rum under motsvarande tid. 
Melodin bidrar till att strukturera berättelsen temporalt och under-
bygger även skildringens inslag av realism och samtidsförankring. 
Tidsangivelsen får emellertid också en betydelse för berättelsen 
som helhet när den uppfattas som ett uttryck för människans finala 
och avgränsade tid i romanen.  

Vad som här i första hand skall fokuseras är dock meloditextens 
betydelse som accentuering av passagens spörjande om naturen hos 
Siris kärlek och längtan, något som antyds av några för samman-
hanget centrala rader i schlagertexten: ”Utanför din hjärtekammare 
jag står och stammar: Ä’det plats ikväll? / Ge mig nyckeln till ditt 
lilla hjärtas dörr.”2 Siris hjärtas hemlighet förblir emellertid dold 
för de spörjande. Av berättelsens redogörelse för Siris tankar fram-
går att hennes längtan står till ”den blanke”, som alltså utgör objek-
tet för den längtan om vilken hon inte berättar. Siris efterlängtade 
möte infinner sig dock inte, som redan nämnts, och den väntade 
vännen förblir hennes saknads föremål i aning och längtan liksom i 
Wallins psalm. 

Även Hildurs känsloliv skildras i bilden av det urtagna hjärtat. 
När Siri efter utfrågningen tittar i ampeln efter sitt hjärta, visar det 
sig att det blödande hjärta som där ligger också är Hildurs: ” – Det 
är mitt, viskar Hildur, jag vill inte hat. Jag har ingenstans att hat.” 
(s. 220) Berättelsens framställning av Siris, Hildurs och Hilmas 
hjärteplåga utgör olika varianter inom berättelsens framställning av 
en obesvarad kärlek eller om en kärlek utan mottagare – om det 
uteblivna mötet med längtans objekt. Hjärtats hemlighet hos Siri 
liksom hos Hilma samt Hildurs hjärtas exil utgör de centrala ex-
emplen i raden av uppmärksamhetsställen inom romanens skildring 
av frågan om längtans natur och vännen som söks. Exemplen fram-
ställer människans predikament i varat, hänvisad till det som finns 

                                                      
1 ”Nyckeln till det lilla hjärtat”, text och melodi av Fritz-Gustaf Sundelöf och Erik 
Frykman, Copywright Skandinaviska Odeon AB 1947, utgiven 1949, inspelad i 
Stockholm, Konserthusets attiksal den 24 februari samma år. 
2 Ibid. 
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tillgängligt för henne, men inte i förnöjsamhet utan i längtan och 
saknad.  

Siri och Hildur framställs som redan nämnts också som systrar i 
detta hjärtats eller kärlekens besvärliga läge: ”De står under am-
peln, två systrar om ett hjärta […].” (s. 220) Emellertid vill jag för 
egen del framhålla en annan mening än den som Lotass för fram 
när hon menar att Siri och Hildur ”båda givit (av) sina hjärtan i 
akter av självutgivelse”.1 Hildur stänger snarare porten till sitt hjär-
ta efter Martins väntbrev: ”Tack och ajö, tänkte hon och la haspen 
på till hjärtedörrn.” (s. 71) Hennes hjärta ligger i ampeln bredvid 
Siris då hon ännu äger det men inte har någonstans att ha det. 
Längre fram, i romanens slutrader, förtäljer berättaren att Hildurs 
hjärta slutligen ligger inlåst på Siris balkong (s. 236). 
 
Lotass menar att ”Siris urtagna hjärta har kopplingar till ett tradi-
tionellt ’populärt’ kristet bildsystem” samt ”uppvisar [...] likheter 
med [...] traditionella kardiomorfa emblem”.2 Att en kristen em-
blematik kan sägas aktualiseras i samband med den diskuterade 
passagen är fullt rimligt, särskilt då bilder från den kristna före-
ställningsvärlden är återkommande i romanen. Det medför emeller-
tid inte nödvändigtvis att det ”urtagna hjärtat blir […] en tydlig 
bild för självutgivelsen” i berättelsen.3 Som jag har uppmärksam-
mat finns det ringa stöd i texten för hävdandet av en självutgivelse 
hos Siri och man kan ifråga om den aktuella passagen invända att 
det inte är Siri själv som håller fram sitt hjärta på tårtspaden, utan 
Mary som också mot Siris vilja plockar ut det. Som jag har disku-
terat ovan är det dessutom själva spörjandet om hjärtats längtan 
som står i centrum, och denna längtan framstår som en förborgad 
hemlighet i den här diskuterade passage där Siris hjärta skall un-
dersökas.  

Den vanmäktiga kärleken och det instängda eller slutna hjärtat 
framträder i en rad variationer i berättelsen. Hildur har ”hjärtat i 
bänd” och det ”är tyst och utgråtet numer” (s. 71). Uppmärksam-
mas kan även berättarens referens till Dagermans ovan citerade 
dikt ”Hemlighet”,4 och dynamiten som den andligt oinvigdes väg 
till hjärtats hemlighet, vilken aktualiseras när berättaren framhåller 
att: ”Sångaren håller på och öppnar grammofonhjärtat än, tar väl 
till dynamit till slut som Ville.” (s. 215) Här accentueras dessutom 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 197. 
2 Ibid., s. 196. 
3 Ibid. 
4 Se ovan, s. 126. 
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återigen, såväl i berättarens formulering som i dikten, en hjärtats 
slutenhet – en lika sorgmodig som hemlighetsfull andlig sensibili-
tet som Siri liksom flera av berättelsens kvinnor omfattar. Samtliga 
varianter menar jag ingår i berättelsens framställning av kärleken 
med förhinder som utgör en av det hindersammas figurationer. 
Själva inneslutningen fungerar som metafor för människans exis-
tentiella ensamhet och isolering i varat och aktualiserar för läs-
ningen den åtskillnad mellan människan och Gud som också fram-
träder i Hildurs förklarings- och insiktsögonblick liksom den vän-
tan i längtan som ögonblick slutligen utmynnar i. 
 
Den ”’självutgivelse’” som Lotass menar är ”konstituerande för 
romanens övergripande tematik”,1 finner jag således vara mindre 
betydande i romanen än hon vill göra gällande. Hennes läsning av 
Hildur som ”en Kristusfigur”,2 kan ytterligare få belysa detta. 
Lotass menar att Hildur gifter sig med Westlund i en akt av ”själv-
uppoffrande, för sin nästas skull”.3 Det är oklart hur detta kan häv-
das om Hildur. Hildurs egennyttiga svek mot Martin, vars barn hon 
väntar, och intuitiva insikt om dennes stundande död samt slutligen 
den skuld och ånger hon erfar efter sin handling finner inte över-
ensstämmelse med Lotass påstående att Hildur skulle offra sig ”för 
sin nästas skull”.4 Hon offrar sin kärlek till Martin för att säkra sin 
och det väntade barnets framtida försörjning, något som hon inte 
litar på att Martin skall klara. Hildurs intention framgår redan ex-
plicit i berättelsen med hänvisning också till den äldre ensamståen-
de systerns situation: ”Bli som Irma? En stackars leing då som 
ingen ser åt?” (s. 71)  
 
Hildurs handlande har alltså sin grund i hennes egenintresse och 
utgår varken från Martins eller från Hilmers behov och bästa. Den 
medvetna och beräknande själviskhet som Hildur därmed gestaltar 
kan sägas vara eudaimonistisk, det vill säga hennes handlande är 
”inte fri från varje självisk beräkning eller biavsikt”,5 och därför 
svårförenlig med självutgivelsens ickesjälviska, spontana och omo-
tiverade kärlek.6 Lotass tolkning av Hildurs motiv ter sig därför 
som något förhastad. Denna invändning gäller också Lotass upp-

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 159. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Nygren, s. 619. 
6 Ibid., s. 619 f. 
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fattning av Hilma. Då Hilma får veta att Sångarn skall dö upplever 
hon att hennes möjlighet att göra gott står på spel: ”För mister hon 
Sångarn mister hon allt hon äger, mister hon det enda hopp som 
finns: att få göra någon gott till sist.” (s. 63) Hilmas föresats är 
också att ”vara snäll, hon måste älska alla innan alla äpplen faller” 
(s. 64). Det ligger nära till hands att läsa detta inom ramen för det 
kristna agapemotivet då Hilmas föresats att göra gott och älska alla 
tycks ligga den självutgivande handlingen nära. Det är också i den-
na mening Lotass vill beskriva Hilma, det vill säga ”närmast som 
en personifikation av den kristna nästankärleken”.1 Redan en av 
romanens recensenter, Bengt Nirje, gör en alltför sympatisk och 
generaliserande läsning av berättelsens kvinnor i riktning mot den 
kristna fromhetstanken:  

Medvetandet om de svåra livsvillkoren och insikten om nödvän-
digheten att brygga över ensamhet och gemenhet med ömhet och 
förståelse för att vinna en hjälpande gemenskap och så komma 
fram till ett accepterande och inre försoning, lever i ”Bröllopsbe-
svär” starkast hos kvinnorna.2  

 
Även en senare uttolkare, Tom Karlsson, framhåller en kvinnobild 
med fromma förtecken när han menar: ”Kvinnorna i Bröllopsbe-
svär ser sitt mänskliga ansvar i offret.”3  

 
Den religiositet som framträder hos romanens kvinnor kan emeller-
tid problematiseras som skildring av kristen självutgivelse. Mot 
Nirje kan invändas att han formulerar sig alltför sympatiskt och 
generellt, men till försvar kan sägas att han också förhåller sig mer 
neutral ifråga om det kristna perspektivet. När emellertid Lotass 
preciserar vad hon syftar på hos Hilma framgår det att hon pressar 
texten på betydelse i riktning mot självutgivelsens mönster: ”Kär-
leken till nästan, vem denna än månde vara, yttrar sig här bland 
annat som ett ombesörjande av luffarnas välbefinnande på gården 
och som besök på fattigstugan.”4 Det heter vidare att: ”Hilmas om-
sorger om och vardagliga gärningar för sin nästa kontrasteras mot 
pastorns fromma kristendom.”5  

Hilmas föresats är förvisso att ”vara snäll, hon måste älska alla 
innan alla äpplen faller” (s. 64). I praktiken sker emellertid inte 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 183. 
2 Bengt Nirje, ”Folkpjäs i helvetet”, Arbetaren 7.12.1949, s. 6. 
3 Karlsson, s. 57. 
4 Lotass, Friheten meddelad, s. 183. 
5 Ibid. 



 

168 
 

Hilmas besök på fattighuset i något allmänt behjärtansvärt syfte. 
Hon intresserar sig varken för gummorna eller för Tokanders eller 
någon annan utöver sin ungdomskärlek Johan Borgh. När hon tän-
ker på dem hon älskar är det endast dottern Hildur som framträder 
för hennes inre. Även om Hilma framställs som luffarvän, i motsats 
till pastorn, tänker hon bland annat om dessa att ”allt som kommer 
på gårn det är nån som liknar ingenting. En luffare eller agent.” (s. 
53) Om Käftlisa tänker Hilma: ”Henne kan man inte älska.” (s. 54) 
Hilma är också vred på pastorn och hennes avoghet mot denne 
riktar sig också ut mot ett vidare sammanhang då det heter att hon 
”[hatar] allt som är ungt och lett” (s. 63). Hilma kommer emellertid 
på sig själv och rättar sin inställning: ”Men hon ska [min kursiv] 
vara snäll, hon måste [min kursiv] älska alla innan alla äpplen fal-
ler.” (s. 64) Detta medvetna tillrättaläggande, samt påbudets ”mås-
te”, vilket föregår hennes föresats, framställer denna föresats som 
lagisk och inte som den spontana känsla vilken utmärker den krist-
na självutgivelsen. 

Lotass menar vidare att Hilmas äpplen och det urtagna hjärtat 
hos Siri och Hildur fungerar som ”symboler för den kärlek till näs-
tan eller den självutgivelse romanen gestaltar”.1 Äpplets betydelse i 
samband med Hilma kan dock ges en annan och mer sammansatt 
innebörd. Hennes hjärta dubbelexponeras vid beskedet om Sång-
arns förestående död mot bilden av det äpple som i barockemble-
mets karakteristiska metaforik också rymmer den snara döden: 
”Det lilla äpplet, det lilla äpplet med blod, fullt med mask snart.” 
(s. 56) Lite längre fram i berättelsen när Hilma slutligen förstår att 
Sångarn snart skall dö är det hennes egen existens som hotas, och 
då ”rinner blon ur äpplet hennes, det blir tomt, det skrumpnar, snart 
kommer alla maskarna” (s. 63).  
 
Äpplet fungerar således i romanen som en symbol för hjärtat, men 
inte för det i självutgivelse symboliskt urtagna. Mer i enlighet med 
berättelsens samlade framställning av människans predikament 
fungerar det skrumpna äpplet som en metafor för hjärteplågan – 
den kärlek som aldrig fått sitt utlopp. Äpplet blir också en bild för 
det tilländalupna livet och aktualiserar därigenom romanens för-
gänglighetstema. Hilmas äpplen fungerar i berättelsen som ett ut-
tryck i framställningen av tidens gång, ”hon måste älska alla innan 
[min kursiv] alla äpplen faller” (s. 64). Här ställs livets gång mot 
dess slut, och mer specifikt är det Hilmas (och Sångarns) återstå-

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 198. 
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ende livsspann som antyds. Detta framgår av de temporala markö-
rer i berättelsen som kan utläsas av att Hildurs bröllop står i augusti 
månad och äpplena i Hilmas korg därför kan antas vara nyskörda-
de. De skördade äpplena i Hilmas korg tillsammans med den 
temporala bestämningen ”innan alla äpplen faller” anspelar på det 
liv som går mot sin ände under den höst som förestår och under 
vilken äpplena successivt faller till jord. Därmed aktualiseras frå-
gan om människans förgänglighet och de yttersta tingen. Förgäng-
ligheten understryks också av det sub luna motiv som aktualiseras 
av den månbelysta bröllopsnatten.1  

Hilmas skördade äpplen såväl som fruktens stundande fall utgör 
alltså en bild av den organiska tidens gång och slutpunkt, och mar-
kerar en livets gräns innanför vilken Hilma ännu har tid att handla, 
”att få göra någon gott till sist” (s. 63). Hon vill inför det stundande 
levnadsslutet göra gott, men syftet är att återvinna något av den 
förspillda kärlekens möjlighet. Hennes handlande har således sin 
grund i den förbindelse till Johan Borgh som utgår från eros snara-
re än agape. Hilmas motiv utgår från henne själv, det skall fylla ett 
själviskt mål mer än se till nästan. Hennes föresats tycks dels hand-
la om att tillförsäkra sig sin egen lycka inom den i livet utmätta 
tiden, dels om hennes rädsla för att dö utan att ha älskat och blivit 
älskad tillbaka. Rädslan framträder i Hilmas tankar innan hon be-
söker fattighuset: ”Men ni, en sak är man rädd för över alla andra. 
Den att döden dö utan att en gång, en enda, fått trycka nån som vill 
till sitt hjärta.” (s. 53 f.) Hilmas föresats saknar alltså självutgivel-
sens spontana och omotiverade modus och framstår därigenom 
som eudaimonisk och även moralistisk.  

 
Hilmas relation till Borgh utgör ett av flera exempel på den oreali-
serade kärleken i romanen och bidrar till skildringen av männi-
skans existentiella ensamhet och längtan i varat. Hos Hilma formu-
leras explicit hennes ”vanmäktiga kärlek” (s. 53) och hennes läng-
tan antyder också en reciprocitet – den riktas till ”nån som vill” (s. 
54). Indirekt framställs här den hindersamma längtan som i Da-
germans texter står mellan en längtande människa och en lika läng-
tande Gud vilka befinner på var sin sida om skapelsens port. När 
Hilma tänker om pastorn att ”han är ingen luffarvän” (s. 63) är det 
en bitter anmärkning som syftar på människans ensamma belägen-
het i varat och som riktas också mot den institutionella religiosite-
tens möjlighet att överbrygga människans predikament. Bitterheten 

                                                      
1 Se Lindström, s. 22 f. Jfr ovan, s. 61 f. 
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märks också ifråga om skildringen av Klaras anspråk på kontakt 
med det gudomliga och hennes traditionella uttryck för Gudsläng-
tan och religiositet som förmenta: ”Rätt som det är kan hon ju 
stanna hon med knäppta händer, ögona har hon i himlen. Som om 
hon glodde efter en flygmaskin.” (s. 55) Klaras insinuerande om 
Sångarns förestående död, liksom hennes förmenta gudsrelation 
gör Hilma upprörd: ”Jaså, det säger hon. Säger det som om det var 
hon som bestämde. Som om det var hon som satt och skrev brev 
till Gud och sa: Nu tycker jag nog att Du skall taga Sångarn hem 
till Dig. Eller någonannanstädes.” (s. 56) Att det här är Hilmas 
tankar som återges,1 utgör ett rimligt antagande då det är hon som 
fört en dialog med Klara och även, läst i den vidare kontexten, 
rimligen är den person till vilken tankestoffet innehållsligt kan 
föras. Hilmas och berättelsens kritik riktas således inte mot Klaras 
religiositet i sig, utan mot hennes föreställningar och uttryck. Den-
na kritik riktas också mot den unge pastorn vilken, liksom Klara, 
ser ”oppåt himlen och alla änglarna i Fuxe. Om några finns.” (s. 
62) Lotass har iakttagit detta i samband med vad hon kallar ”näs-
tankärleken” och den ”kritik av högfärd och högmod och av att i 
inkrökt fromhet se ’oppåt’ istället för på sin nästa” som hon ser 
som ”uttryck för en luthersk livsförståelse” i romanen.2 För egen 
del menar jag att den bittra framställningen av pastorns och Klaras 
religiositet snarare kan förstås som förespeglande en kontaktväg till 
Gud som i romanen som helhet framställs som oframkomlig och 
som en kritik mot den institutionella religiositeten.  
 
Den bild av det kristna inslaget i romanen som Lotass framhåller 
finner jag således problematisk att förena med berättelsens fram-
ställning. I synnerhet gäller detta hennes uppfattning om ”en kris-
ten livshållnings grunder, då främst den villkorslösa kärleken till 
nästan, som exemplariska.”3 Lotass skriver något förhastat fram 
denna kristna livshållning i romanen och förbigår samtidigt den 
mer grundläggande religiösa eller eskatologiska problematik som 
berättelsen framställer och som återkommer i Dagermans texter 
alltsedan debutromanen Ormen. I Bröllopsbesvär skildras återigen 
det hindersamma i det mänskliga varat, där det fungerar som ett 
uttryck för människans åtskillnad från den Gud som är utanför 
skapelsen. Det är snarast en inverterad framställning av agape som 

                                                      
1 Tankarna återges i fri indirekt stil, se Genette, Narrative Discourse, s. 172. 
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 105. 
3 Ibid., s. 199. 
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läsningen möter i texten genom det konsekventa underkännandet 
av den kristna kärlekstanken.1 Hildurs insikt om väntan på det ”nå-
got” eller ”någon” som måste komma till ”huset” är en insikt i att 
vägen till Gud heter väntan. Anders Nygren framhåller  

att det från människans sida överhuvud icke leder någon väg till 
Gud. Om det icke desto mindre finns en gemenskap mellan Gud 
och människan, så kan denna komma till stånd blott genom en 
Guds gärning. Gud måste själv komma människan tillmötes och 
tillbjuda henne sin gemenskap. Det finns alltså icke någon männi-
skans väg till Gud, blott en Guds väg till människan: den gudomli-
ga syndaförlåtelsen, den gudomliga kärleken. Agape är Guds väg 
till människan.2  

Det hindersamma och frihetsproblemet 
Då det inte finns stöd i texten för den självutgivelse som Lotass 
menar är konstituerande för romanens övergripande tematik, un-
dergrävs också hennes påstående om självutgivelsen som ”roma-
nens ’svar’ på den mänskliga belägenhetens fråga”:  

Den självutgivande kärleken – ’att ge av sitt hjärtas godhet’ eller, 
som det upprepas i romanen, ”att tycka synd om”, ”att få göra nå-
gon gott” – blir här den enda vägen till meningsfullhet i det me-
ningslösa, till medmänsklighet och solidaritet och därmed, i för-
längningen, till frihet.”3  

 
Lotass uppfattar romanens återkommande uttryck ”’man tager vad 
man haver’” som ett ”’motto’” för ”människans frihet att förhålla 
sig till sina medmänniskor”.4 Återigen märks emellertid en allvar-
lig motsättning mellan texten Bröllopsbesvär och Lottass läsning 
som här avslutningsvis skall framhållas. Frågan gäller påståendet 
om människans frihet och dettas förenlighet med den förlossning 
från hennes egennytta, individualitet och distans till skapelsen som 
i den kristna traditionen sker just genom Guds kärlek, agape. Den 

                                                      
1 I ett brev till förläggaren Ragnar Svanström i oktober 1949 ger Dagerman ut-
tryck för sin inställning till den specifikt kristna religiositeten när han framhåller 
att ”den kristna kärleken sådan den mest ser ut, en behärskad avsky för att bruka 
Frödings ord, vinner ingen proselyt här”. Dagerman, Brev, s. 217. Jag avser här-
med inte att stödja min analys av texten på biografiska fakta, utan vill endast 
belysa att det också ur en biografisk utgångspunkt ter sig problematiskt att hävda 
närvaron av en kristen kärlek i Bröllopsbesvär.  
2 Nygren, s. 57. 
3 Lotass, Friheten meddelad, s. 198. 
4 Ibid. 
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kristna självutgivelsen och mottagelsen av agape är något utifrån 
givet, som därför upphäver möjligheten till människans autonomi. 
Nygren framhåller att: ”Den kristne är icke ett självständigt kraft-
centrum vid sidan av Gud. […] Han [människan] är blott röret, 
kanalen, som leder Guds kärlek.”1 När Hildur i sitt förklarings- och 
insiktsögonblick talar om beståndsdelarna i ”huset” och om ”trös-
keln som suckar efter frihet” (s. 234) är detta dessutom ett uttryck i 
romanen för frihetens begränsning som genomgående framställs 
genom det hindersammas metaforik i berättelsen. Människan fram-
ställs inte som fri och i frihetens ställe sätts ”bestämmelsen” (s. 
235), något som oavsett dettas närmare innebörd signalerar predes-
tinering och begränsning. Då en omotiverad och spontant givande 
kärlek samtidigt synes frånvarande i berättelsen ter sig Lotass upp-
fattning av människans frihet i romanen vara något förhastad.  

Uppmärksammas kan också berättelsens framställning av den 
jordiska tidens, livsspannets och rummets begränsande karaktär i 
romanen. Berättelsen omfattar ett dygn och den organiska tidens 
fortskridande framträder tydligt. Liksom romanen De dömdas ö ger 
Bröllopsbesvär uttryck för en determinism genom framställningen 
av människan i tiden och hennes upplevelse av tidens gång och 
livets ändlighet. Georges Périlleux framhåller att ”den andra hälf-
ten av Dagermans verk illustrerar determinismens seger över frihe-
ten”.2 Medan Périlleux talar om en förutbestämdhetens tematik i 
Dagermans senare texter, vill jag för egen del mena att sådana in-
slag ingår i den sedan debutromanen fortsatta skildringen av män-
niskans predikament i varat ställt mot det översvinnliga. 

Några ytterligare exempel på framställningen av jordetidens 
gång i Bröllopsbesvär skall här nämnas. Hildur hör tio slag från 
Snigelns klocka på bröllopsdagens morgon (s. 66), varpå berättel-
sen fortskrider och Ettöringen hör hur Snigelns klocka ”slår kvar-
ten” (s. 69). Här anges alltså via människans registrering av tidens 
gång hur dagen och tiden fortgår. I detta fall har femton minuter 
förflutit i berättelsen och i Victor Palms liv. I hans inledande mo-
nolog framställs explicit den utmätta och finala tidens betydelse i 
berättelsen: ”Och klockorna de åker opp, alla tre. Hänger på väg-
gen och tickar och slår. Så vet man hur tiden vandrar mot lugn och 
befrielse.” (s. 6) När Victor Palm slutligen accepterar sin förestå-
ende död framställs detta i bilden av hur han i färd med att återta 

                                                      
1 Nygren, s. 623. 
2 I original: ”[…] la seconde partie de l’œuvre de Dagerman illustre la victoire du 
déterminisme sur la liberté […].” Périlleux, Stig Dagerman et l’existentialisme, s. 
209. 
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Hildurs och Hilmers vigselringar, ställer ner sin på cykeln medför-
da finaste klocka på marken och ”somnade just som klockan slog 
sex i gräset” (s. 230). Scenen utgör en sammansatt bild för hans 
descension och förtröstan på en kosmisk hemkomst, det vill säga 
för hans nedstigande från sin exil i det påbyggda rummet och för-
soning med livets gång. Snigeln somnar i gräset trots att hans före-
sats är att skynda sig att handla då han vill göra något för dottern, 
och nu inser att det måste ske innan det är för sent. Liksom Hilma 
”måste älska alla innan alla äpplen faller” (s. 64) måste Snigeln 
”skynda sej innan klockan stannade” (s. 230). Återigen accentueras 
det hindersamma i berättelsen genom framställningen av tidens 
finalitet och utmätthet. En särskilt laddad bild av tiden i denna 
funktion framträder i skildringen av Irmas svårmodiga tidsupple-
velse: ”Alla år kan hon se och de hänger som mörka moln under de 
sotiga åsarna. Hela hennes liv ligger packat som mörker mellan 
åsarna och golvet.” (s. 15)  
 
Framställningen av det hindersamma, och detta som en bild för 
människans begränsning i rummet och hennes åtskillnad från det 
transcendenta, sker i berättelsen också genom skildringen av mot-
satspar som det öppna – stängda och innanför – utanför. Den ro-
manen inledande kapitelrubriken ”Vem knackar på brudens föns-
ter?” aktualiserar båda dessa figurationer redan från berättelsens 
början. Kapitelrubriken aktualiserar även omedelbart det i romanen 
centrala spörjandet. Den första kapitelrubrikens suggestiva fråga 
får ett svar i den försmådde fästmannen Martin som återvänder i en 
luffares skepnad.1 Efterhand låter berättelsen ana att Martins 
knackningar på gårdens fönster utgör en allusion på Hildurs insikt 
om den ”någon” som är utanför ”huset”, det vill säga på den Gud 
som är utanför människans boning och längtar till sin skapelse. I 
dramat Den yttersta dagen återkommer denna metaforik explicit: 
”Det kanske var Gud som var på fönstret.” (SS 7, s. 228) Också 
luffarens skepnad, som Martin ikläder sig, fungerar som en metafo-
risk framställning av Gud som hemlös. Martins luffargestalt bidrar 
därmed till framställningen av åtskillnaden mellan människan och 

                                                      
1 I ett brev till Ragnar Svanström den 29 augusti 1949, det vill säga vid tidpunkten 
för romanens tillkomst, beskriver Dagerman delar av sitt synopsis: ”Martin infin-
ner sig […] till bröllopet som en objuden och osynlig gäst i en sjuk luffares skep-
nad.” Dagerman, Brev, s. 207. 
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Gud i berättelsen.1 Intressant i detta sammanhang är en tidigare 
passage i berättelsen där Hilma sitter vid kaminröret. Detta rör 
framställs som en förbindelse mellan det här i bokstavlig mening 
åsyftade husets inre och dess yttre – en förbindelse genom vilken 
hon ibland förnimmer Guds existens. På bröllopsdagens morgon 
sitter Hilma med ”skallen vid kaminröret” och: ”Kamin är borta 
och de har stoppat ett Gefle Dagblad till propp. Men ibland hör hon 
Gud genom röret ändå.” (s. 13) Passagen framställer Hilmas andli-
ga sensibilitet, men skildrar också det för människan hindersamma 
som det slutligen formuleras i Hildurs insikt där varat framställs 
som kringgärdande mänskligheten och som stänger ute det tran-
scendenta. Betydelsefull för läsningen av Gud som hemlös och 
berättelsens framställning av åtskillnaden mellan människan och 
det transcendenta är också den passage där det framgår att gumman 
Klara på fattighuset öppnar fönstret för en Gud som står utanför 
människans boning: ”Gud står utanför fönstret, Gud vill in, fönstret 
är stängt. Då rusar hon opp, sliter opp fönstret och skriker så att 
Gud ska hitta in.” (s. 188 f.) 

Det hindersamma som uttryck för människans predikament 
framställs också genom de grimmor och grimskaft vilka bidrar till 
den figuration av fångenskap som Aris Fioretos utläser i berättel-
sen.2 Fioretos diskuterar, från andra utgångspunkter än i förelig-
gande avhandling, en ”det otillgängligas tvingande diktum” i berät-
telsen och framhåller som exempel den aldrig publicerade och 
därmed för romanens personer obekanta insändartexten. Intressant 
att framhålla är här insändartextens relativa exklusivitet vilken 
utgör en del av den åtskillnadens problematik som berättelsen 
framställer genom det hindersammas mönster. Redan en av roma-
nens recensenter, Staffan Björck, uppmärksammar romanens skild-
ring av tillvarons hinder: ”Fången i olika slags begränsningar är 
hon [Hildur], och alla människor, och därför förekommer det en 
sådan mängd klavar och grimmor i boken [...].”3  

Till fångenskapens figurationer som uttryck för det hindersam-
ma hör också flera exempel på upplevelser i berättelsen av geogra-
fisk och rumslig instängdhet, vilka bidrar till framställningen av 
varats hinderlighet. Bland dessa märks Irmas bittra begrundan över 
sin belägenhet: ”Och så flyr man va? Men märk att man är tjudrad, 

                                                      
1 Lotass noterar en ”hus- och hemlöshetsmetaforik som är genomgående i roma-
nen”, dock utan att närmare redogöra för hur denna metaforik fungerar. Lotass, 
Friheten meddelad, s. 187. 
2 Fioretos, ”Noli me legere”, s. 107.  
3 Staffan Björck, ”Med Dagerman på landet”, DN 5.12.1949, s. 6. 
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Hildur. Så jämt kommer man tillbaka hit. Jämt ska man hit och 
kvävas […].” (s. 15) Sören undrar förtvivlat i drängstugan: ”Hur 
ska man få det större? Hur ska man komma ut? I öst står Uvberget 
som en otapetserad vägg. Och i väst är snigelhuset. En förbannad 
fälla, det är vad det är.” (s. 28) Spörjandet gäller inte endast det 
begränsade boningsrummet utan också det omgivande landskapet. 
Hos Sören, liksom hos Irma, framträder det hindersamma i bilder 
av rummets begränsning och syftar på en social problematik – det 
är Svea som ”dödar hans frihet” (s. 27) när hon gravid med West-
lunds barn låter Sören tro att det är han som är fadern. Svea tänker: 
”Stackare dej du Sören. Men det är väl så här att leva. Tur att det 
inte är så på bio för då var det för bedrövligt.” (s. 27)  

Fångenskapens figuration som en del av berättelsens framställ-
ning av det hindersamma framträder också tydligt i skildringen av 
luffaren som älskade tröskverk: ”När han slutligen skulle dö då 
skulle han dö som ett tröskverk dör: Tysta händer skruvar fötterna 
loss från fångenskapen vid golvet. För första gången i sitt liv fri.” 
(s. 31) Varat skildras här som en gräns mot den stillhetens plats 
vilken luffaren med åren kommer att trakta efter. Hans upplevelse 
av logens stillhet och längtan efter befrielse från de jordiska ban-
den minner om Helge Samsons längtan efter självets annihilering. I 
närheten av ”de sovande tröskverken” kände luffaren ”en ro som 
med åren växte” (s. 31) och hans ”själ blev som en loge när skör-
den är över, ett lugnt ställe dit ingen kommer” (s. 31). I skildringen 
av luffarens dröm om befrielse sker också ett skifte från en profan 
till en religiös kod. Fångenskapens figurationer ingår emellertid, i 
fråga om samtliga exempel, i berättelsens framställning av det hin-
dersamma som uttryck för människans predikament i varat åtskild 
från Gud och för hennes transcendenta längtan. 

 
I Bröllopsbesvär framställs människan som strängt hänvisad till att 
ta vad hon har, men ingenstans i romanen skildras denna realitet 
som ett accepterat tillstånd. Liksom i tidigare texter är människan 
ständigt sökande och längtande efter någonting annat som hon är 
förhindrad att nå. Jag delar därför inte Lotass uppfattning att ta-
gandet av vad man har blir ett ”livsvärde som romanens gestalter, 
på ett eller annat sätt, kommer att omfatta”.1 Man tager vad man 
haver blir, menar Lotass, ”romanens återkommande motto” för 
”den medvetnes insikt” om att det som finns ”är det eller dem som 
är här och nu” samtidigt som: ”Drömmen bort eller hoppet om ett 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 143. 
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bättre liv på en annan plats döms ut som ofruktbar och hämman-
de.”1 Ingenstans i romanen skildras emellertid människans upple-
velse av sin belägenhet som en upplevelse av frihet. Raden av bitt-
ra relationsöden, det ständigt uteblivna eller orealiserade mötet, 
upplevelsen av rumslig begränsning, tidcykelns omslutning av 
människan, livets obönhörliga gång mot död samt andra tecken på 
människans villkorade omständigheter samlar sig i berättelsen 
snarast till en skildring av människans begränsning, isolering och 
ensamhet i varat. Lotass påstår utan rimlig grund i berättelsen att:  

Vad romanen vill säga står […] utom allt tvivel. Människan är fri 
att handla, att utföra en gärning, vilken i sig kan verka frigörande 
då den ’vidareskänks’ till en annan. Människan är på samma sätt 
fri att älska sin nästa och genom denna kärlek blir det meningslösa 
livet fyllt av ’öar’ av mening.2  

 
I sin läsning av Bröllopsbesvär redogör Aris Fioretos för en annan 
syn på friheten i romanen än den Lotass vill framhålla. Berättelsen, 
menar han, ”konstrueras i själva verket som ett system i vilket fri-
heten förblir noggrant frånvarande och möjligheterna att leva bara 
kan artikuleras med avsevärda begränsningar”.3 Fioretos formule-
rar träffande ”den ontologiska nödvändighet som betingar roman-
personernas existens: livets outgrundliga isolering”.4 Denna männi-
skans instängdhet i väntan och längtan inom ”huset” aktualiserar 
med full kraft det eskatologiska motiv där endast den transcendenta 
”någon” genom sin hemkomst kan fullborda det meningssamman-
hang vars brist Hildur fyller med väntan. De öar av gränsöverskri-
dande frid som Bengt kunde nöja sig med i Bränt barn har här 
ersatts av en teologi genom Hildurs insikt i människans väg till 
Gud som en väntan. Samtidigt framträder i berättelsen också ska-
pelsen själv som väg till det meningsbärande centrum som efter-
längtas. Som jag skall återkomma till leder livets gång och slutli-
gen döden i Bröllopsbesvär, liksom i Wallins psalm, till vad som 
framstår som en kosmisk hemkomst. 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 143. 
2 Ibid., s. 199. Den antihermeneutiska inställning som citatet också blottar ter sig 
främmande inom en litteraturvetenskaplig praktik. Att ställa en romantexts utsaga 
utom allt tvivel är att göra anspråk på dess slutliga sanning. Det är att som uttolka-
re tillskriva sig det sista ordet och mena sig kunna sätta punkt för vidare under-
sökning av textens mening. Ulf Olsson har också riktat invändningar mot detta 
inslag i Lotass avhandling, och menar att hon ”blir alltför kategorisk, alltför ensi-
dig i sitt sätt [att] förstå Dagerman”. Ulf Olsson, Samlaren 2003, s. 289. 
3 Fioretos, ”Noli me legere”, s. 105. 
4 Ibid. 
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Exemplet Hildur och Martin 
Skildringen av relationen mellan Hildur och den försmådde fäst-
mannen Martin utgör ytterligare ett exempel på berättelsens fram-
ställning av människans predikament. Centralt i skildringen av 
Hildur och Martin är det möte som visserligen sker i den meningen 
att de åter står inför varandra, men de divergerar likafullt eftersom 
de i detta avgörande möte inte finner varandra på ett mellanmänsk-
ligt plan. En klyfta skiljer dem åt som vidgas under det möte som 
kunde ha återförenat dem eller resulterat i någon form av förso-
ning.  

I den här tidigare citerade passage om spörjandet efter Siris 
hemliga kärlek och frågan om längtans objekt, antyds att Hildurs 
hjärta ännu är hos Martin, men att hon offrar det. Siri ser ner i am-
peln och ”där ligger ett hjärta och blöder. […] – Det är mitt, viskar 
Hildur, jag vill inte hat. Jag har ingenstans att hat.” (s. 220) Hildur, 
gravid med Martins barn, vill inte gå sin syster Irmas öde tillmötes: 
”Bli som Irma? En stackars leing då som ingen ser åt?” (s. 71) 
Efter Martins väntbrev tar Hildur det säkra för det osäkra, tar Hil-
mer Westlund som försörjare. Hildurs kärleksbekymmer är inom 
berättelsens profana diskurs ett utslag av en socialt färgad proble-
matik med tragiska konsekvenser för hennes relation till Martin. 
Skildringen av deras relation ingår emellertid i romanens fram-
ställning av Gud som hemlös utanför varat och av den mänskliga 
väntans och receptivitetens betydelse för gudomens möjliga hem-
komst. 

Den på Gud väntande och längtande människan framträder ex-
plicit i radiodramat Den yttersta dagen där Tora önskar att ”Gud 
blir hemlös. Då, men inte förr, kanske han kommer till oss som 
behöver honom. […] Kommer och delar vårt liv. Kommer och brer 
täcket över oss den sista dan, så vi får somna i frid.” (SS 7, s. 225) 
I en diskussion om radiodramat framhåller Lotass att: ”Gud blir en, 
om än efterlängtad, främling vars existens inringas genom frånvaro 
eller brist.”1 Hon framhåller också att Gud finns i Dagermans dikt-
ning ”som hemlös, eftersökt vän eller främling”.2 Hemlöshet, den 
vän som söks eller främlingskap i olika varianter utgör figurationer 
inom det deskriptiva system som bidrar till skildringen av åtskill-

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 227. 
2 Ibid., not 2. Lotass citerar också i noten Kai Henmarks karakteristik av den 
religiösa upplevelsen hos Pär Lagerkvist med vilken hon framhåller en ”’männi-
skans oro och längtan’” i den ”religiösa upplevelsen” hos Dagerman, dock utan att 
diskutera detta närmare. 
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naden mellan människan och det transcendenta i Dagermans dikt-
ning. I Bröllopsbesvär uttrycks åtskillnaden mellan Gud och ska-
pelsen i Hildurs teologi i vilken ”huset” eller varat framställs som 
en plats där Gud är frånvarande. En sammansatt framställning av 
denna tanke framträder i berättelsen genom skildringen av Hildurs 
och Martins relation och hans självmord. Martin som försmådd och 
död för egen hand blir en representant för ensamhetens och utan-
förskapets problem vilket kan föras tillbaka på berättelsens fram-
ställning av människans predikament i en värld där hon ständigt 
avskurits sina möjligheter till nåd. Ensamheten liksom den obesva-
rade kärleken och längtan utan mottagare framställs som redan 
nämnts genomgående i berättelsen, och denna bistra belägenhet 
framträder som bild för människans grundläggande existentiella 
villkor, såväl i profan mening som ifråga om hennes relation till det 
transcendenta. 

Bilden av Martin i utanförskap och slutligen hans självmord 
framställs som ett resultat av hans redan tidigare upplevda livsne-
derlag och en självkänsla bruten av att vara ”ingenting” (s. 199), 
något som framkommer i det belysande samtal med Ivar som äger 
rum före det avgörande mötet med Hildur. Fram till denna punkt i 
berättelsen framstår Martin som ett offer underkastad en orimlig 
värld. Men när Hildur avvisar honom i ladan är det oåterkalleligen 
för att hon inser att han har återvänt endast för ”en triumfs skull, 
triumfen att få fira en bröllopsnatt med Westlunds fru” (s. 208). 
Detta är inte blott Hildurs subjektiva tolkning av motiven för Mar-
tins återkomst, utan något som framgår av hans handlande. Martin 
vill hävda sin rätt till Hildur och ”surrar hennes spåniga händer 
med grimskaftet, binder henne hårt vid sej” (s. 206). När han sedan 
försöker förföra henne sker det med motiveringen: ”– Du! Jag vill 
ha dej. Jag vill ha dej nu. Nu innan han – ” (s. 208) Då förstår Hil-
dur varför Martin egentligen kommit tillbaka.  

Vidare ser den självömkande Martin självmordet som ett sätt att 
straffa världen. Först riktar han straffet mot sig själv: ”– Jag ska 
krossa mej framför dina fötter!” (s. 208) Men därigenom riktas 
straffet också mot Hildur och mot de andra som avvisat honom, 
Hildurs moder och Hilmer Westlund. Hilmas oförstående attityd 
gentemot Martin framgår av hans samtal med Ivar i ladan (s. 199), 
och Westlunds behandling av Martin avslöjas längre fram i berät-
telsen då det framgår att Westlund under förödmjukande former 
vägrat låna honom pengar (s. 231). Kerstin Laitinen menar att 
självmordet är ”den sista kärleksgåvan” som Martin ger till Hildur 
för att befria henne från hennes ”samvetskval över sveket” mot 
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honom.1 I detta målar Laitinen en positiv och vacker slutbild av 
den tragiska kärleksrelationen mellan Martin och Hildur. Denna 
bild kan emellertid problematiseras, eftersom självmordet rimligen 
inte leder till att Hildur befrias från eventuella samvetskval. Även 
om Hildur genomskådat Martins syfte med återkomsten, väcker 
hans självmord likafullt hennes skuldkänslor. Ahlund framhåller 
om Hildurs, som han menar, ”självvalda förnedring tillsammans 
med Simon”, att den ”kan ses som en under omständigheterna inte 
alls ologisk självbestraffning; som ett utslag av ånger och självför-
akt efter avvisandet av Martin.”2 Detta understryks av Martins dis-
kussion med Ivar i ladan: ” – Ingen blir bättre av att dö, menar Ivar. 
– Nej men andra, säger den tredje [Martin] gåtfullt.” (s. 200) Detta 
är det sista Martin säger innan mötet med Hildur och det gåtfulla 
refererandet till ”andra” kan därför läsas som syftande på henne. 
Pronomenets vaghet öppnar emellertid samtidigt för en läsning av 
Martins självmord som ett sätt att straffa och skuldbelägga alla 
dem som försmått och avvisat honom. Genom att väcka ånger hos 
dem skulle de också kunna bli bättre människor. Dessa ”andra” 
kan, som ovan nämnts, förstås som syftande på Hildurs oförstående 
mor Hilma samt Westlund vilken bittert ångrar en tidigare elakhet 
mot Martin: 

Simon, jämrade Westlund [...], jag var le mot grabben en gång jag. 
Han var här och tiggde, bad att få lite räntor, morsan var sjuk, sa 
han, det var länge sen. Och vad gjorde en sån jävel som jag? Jag 
hade nyss köpt hund, visste inte vad hund gick för. Ge dej iväg, 
skrek jag, innan jag släpper lös hund. Han hann inte unnan, fick 
byxbenet sönderslitet. (s. 230 f.) 

 
Berättaren redogör för Westlunds skuldkänslor, ”hans bedrövelse 
har ingen botten. Jag kunde ha räddat honom, tänker han. [...] Och 
hade inte hund varit! Nu är det för sent, nu är dörrn låst, han är den 
uslaste som lyft en yxa.” (s. 224) Explicit drabbas alltså Hilmer 
Westlund av Martins självmord och Hildurs intuitiva reaktion på 
dödsbudet då hon ”svarar […] med ett ensamt skrik” (s. 220) kan 
också tolkas i denna riktning.  

 
Martins självmord kan således förstås som en akt av bestraffning, 
snarare än som en omsorg om Hildur, och följer ett mönster som 
återkommer från romanen Ormen och Irènes tankar på självmord 

                                                      
1 Laitinen, s. 237. 
2 Ahlund, Fallets lag, s. 311 f. 
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som hämnd för Bills kurtis med Vera. Kerstin Laitinen framhåller 
att ”Irènes självmordstankar växer fram ur en brännande svartsju-
ka. Men det primära syftet är inte att göra slut på en outhärdlig 
plåga utan att straffa Bill. Genom att döda sig skulle hon hämnas 
Bills svek.”1 Uppmärksammas kan även att tanken på hämnd i 
samband med en upplevelse av utanförskap och ensamhet är ett 
centralt tema redan i en av Dagermans tidigaste dikter, ”Den utstöt-
te”.2  

Martins självmord läst som en akt av hämnd, riktas i vidare me-
ning också mot en oförstående mänsklighet. En central passage för 
läsningen av svekets innebörd i detta sammanhang är Hilmas hat 
mot ”de unga kalla” när hon får veta att Sångarns son inte har skri-
vit till sin far, och som det framgår av berättelsen under genom-
skinliga förevändningar lämnar honom åt sin ålderdom och ensam-
het: 

[...] ett ursinnigt hat sjuder opp ini na. Hatet mot de unga kalla. De 
som knappt tar pipan ur mun när de talar till dem de älskas av. […] 
 – Kärre, säger Hilma, hållern fast.  
Hållern hårt. Hör ju hur det grinar ín. Grinar efter nån att hålla.” (s. 
57 f.) 

 
Hilmas bitterhet framstår främst som en indignation över sveket i 
form av obesvarad kärlek och äger en generell giltighet, något som 
även framgår i hennes hätskhet mot den unge pastorns brist på 
livserfarenhet och empati, ”allt som är ungt och lett hatar hon i den 
minuten” (s. 63). Genom Hilma framträder en i Dagermans texter 
återkommande social- och civilisationskritisk polemik som också 
går i dagen i flera passager liksom i den brist på medmänsklig om-
tanke som skildras i romanen. Laitinen framhåller det svek hon 
menar att Martin utsätts för av Hildur och betonar hans roll som 
offer: ”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.”3 
Till Laitinens iakttagelse kan också anföras den ovan nämnda scen 
där Martin ligger död på festsalens bord och tre ljus brinner i en 
ljusstake vid hans huvud (s. 227). Tretalet aktualiserar här åter 
Martins död som en följd av sveket mot honom. 

                                                      
1 Laitinen, s. 48. 
2 Dikten återges i dess helhet och kommenteras i appendix. 
3 Laitinen, s. 153. 
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Passagen som skildrar mötet mellan Martin och Hildur i ladan 
rymmer emellertid också förutsättningar för en alternativ tolkning 
av Martin uppfattad som ett offer. Hildurs beslut att lämna honom 
underbyggs av Martins låga avsikter och hennes omsorg om sig 
själv och om det väntade barnet tycks efter deras konfrontation 
vara motiverad. Hennes beslut att leva med Hilmer Westlund för-
stärks också efter detta möte. Vidare leder Martins död genom 
självmord till att tolkningen leds bort från en uppfattning av skeen-
det som strukturerat efter den kristna läran. I motsats till Ahlund 
finner jag det därför inte förenligt med berättelsen att i Martins 
gestalt läsa in en symbolisk ”Kristus radikalt avskuren från den 
mänsklighet han en gång dog för”.1 Med utgångspunkt i en passage 
hos Kerstin Laitinen om Martins symbolvärde talar Ahlund också 
om en ”grundläggande paradox på romanens symbolplan som å 
ena sidan låter Martin som Kristus dö efter att ha påtagit sig Hil-
durs och världens synder, men å andra sidan låter Hildurs styrka 
och säkerhet grunda sig på att hon […] ’tar avstånd från frälsa-
ren’”.2  

Vad jag här vill uppmärksamma är att Martin uppfattad som of-
fer och sviken av människorna främst stödjer sig på hans belägen-
het före mötet med Hildur i ladan – på bilden av Martin som fattig, 
ringaktad av sig själv och andra och ställd utanför kärlek och ge-
menskap. Skildringen av Martins öde ingår på denna punkt i roma-
nens framställning av människans sociala utanförskap som åter-
kommer från tidigare texter. Liksom tidigare utgör denna profana 
diskurs en del i framställningen av människans predikament i varat. 
Martins självmord och öde framstår samtidigt mindre som en allu-
sion på Kristi offer, och mer som en skildring av den existentiella 
ensamheten och människans belägenhet i en hindersam värld. Det 
senare är liksom i fråga om tidigare exempel möjligt att förstå 
inom ramen för berättelsens religiösa diskurs – det vill säga som en 
del av berättelsens framställning av människans ensamhet i varat 
och längtan efter ”något” eller ”någon” som framträder i Hildurs 
ögonblick. Laitinens liksom Ahlunds föreställning om Martin som 
Kristus och Martins förmodade syndaoffer, och om Hildurs pre-
sumtiva avståndstagande från Martin uppfattad som Kristus, utgör 
intressanta men vanskliga antaganden. Dessa antaganden lockas 
fram av den tämligen fria, kristet färgade, associationsteknik som 
berättelsen här och på flera andra ställen opererar med. I flera av de 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 322. 
2 Ibid., s. 321. 
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texter som här har undersökts återfinns, som jag redan har diskute-
rat, en ofta vag och undanglidande referentialitet till den kristna 
föreställningsvärlden. Diskussionen kring sådana passager i texten 
synes mig bli mer fruktbar om man inte tolkar dem i en strikt kris-
ten mening, utan förstår dem som del av en mer grundläggande 
religiös problematik i Dagermans diktning.  

 
I romanen framträder också många, ofta explicita, gudsreferenser 
och uttryck för andlighet. Till exempel framställs gumman Klara 
på fattighuset som troende: ”Rätt som det är kan hon ju stanna hon 
med knäppta händer, ögona har hon i himlen.” (s. 55) Om Klara 
berättas att hon skriker om nätterna för att Gud skall hitta in till 
henne: ”Hon vaknar, Gud står utanför fönstret, Gud vill in, fönstret 
är stängt. Då rusar hon opp, sliter opp fönstret och skriker så att 
Gud ska hitta in.” (s. 188 f.) I Hilmas betraktelse över dottern Hil-
dur som snart skall stå brud, finns flera gudsreferenser som belyser 
moderns tro. I sin inre monolog riktad till den sovande Hildur ber 
hon: ”Kära Gud, låt mina barn alltid sova […].” (s. 9) Hon ber 
också för sin ungdomskärlek Johan Borgh vid det tidigare diskute-
rade besök på fattighuset där han är intagen: ”Låt en inte dö, ber 
hon dödstyst, knäpper händerna omkring en.” (s. 64) Hilmas tro 
formuleras också explicit, om än något omskrivet: ”Den sömnlöse, 
mor Palm, sa visserligen pastorn, är en som inte litar på Gud. Och 
nog för att hon litar men han därovanpå som ingen har.” (s. 10) 
Hilmas äldre dotter, Irma, ger också uttryck för en gudstro när hon 
ber: ”Hjälp mej gud att det går bra.” (s. 21) Som redan diskuterats 
ovan framträder flera exempel också hos Hildur. 

Framställningen av människans transcendenta längtan – 
avslutande exempel och diskussion 
Den religiösa problematiken i Bröllopsbesvär framträder genom en 
rad uppmärksamhetsställen av vilka Hildurs ögonblick utgör det 
mest centrala. Jag har ovan diskuterat en rad ytterligare passager i 
berättelsen som fäster läsningens uppmärksamhet på denna pro-
blematik, främst skildringen av människans predikament och det 
återkommande mönster av hindersamhet som varieras i berättelsen 
och även uttrycks på olika sätt genom romanens tematiska fraser.  
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I det följande skall avslutningsvis ytterligare några viktiga passager 
uppmärksammas i vilka människans transcendenta längtan fram-
träder. Dessa textställen är Villes insikt och upplevelser, Victor 
Palms descension och romanens avslutande bild av en sovande 
mänsklighet.  

Exemplen Ville, Victor Palm och bilden 
av de på jorden sovande  

Människans existentiella ensamhet och det återkommande hin-
dersamma i olika varianter såsom det uteblivna mötet och den oför-
lösta kärleken utgör led i berättelsens framställning av hennes pre-
dikament i varat och transcendenta längtan. Som jag har diskuterat 
låter sig naturen hos människans längtan i romanen slutligen och 
retrospektivt också förstås genom Hildurs förklarings- och insikts-
ögonblick som röjer att den vän som söks i Bröllopsbesvär ytterst 
är att förstå i en religiös mening. Hur Hildur finner frid genom sin 
insikt om väntan på ett transcendent ”något” eller ”någon” har 
redan diskuterats. Hennes teologi och svar skildras som en insikt i 
att människan har att invänta att Gud skall hitta hem – att det som 
är åtskilt blir ett och helt och utöver vilket inget mera finns. Den 
insikt om väntan på Gud och en slutlig kosmisk hemkomst som 
därmed framträder i Hildurs ögonblick, återkommer i berättelsens 
avslutande bild eller vision av den sovande och med allt försonade 
mänskligheten och framträder även vid några tidigare tillfällen i 
berättelsen. 

Exemplet Ville 
Människans predikament i varat och hennes andliga längtan efter 
ett gränsöverskridande sammanhang framställs i berättelsen genom 
flera passager till vilka hör skildringen av Villes erfarenhet. Ville 
upplever sig inte kunna leva utan sin far, Ålasse, trots den bristfäl-
lighet som har präglat faderns och sonens gemenskap. Ville avser 
att begå självmord efter det att han har slagit fadern, då han upple-
ver sig ha förlorat den ende han menar sig ha. När Ville slutligen i 
ett insiktsögonblick förstår att fadern ändå inte är förlorad för ho-
nom, upplever han glädje och får själslig frid. Han ”rätar […] opp 
sej för det kortaste av ögonblick, glädjen är ju så stark att den träf-
far honom som ett klubbslag […]” (s. 168).  

Återföreningen med fadern är central i skildringen av Villes er-
farenhet, eftersom detta, som Ville upplever det, är det enda som 
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kan överbrygga hans förtvivlan och upplevelse av genomgripande 
meningsförlust. I en undersökning av fadersmotivet i Oedipusdra-
mat framhåller Pietro Pucci att ”the father [...] may be equated to a 
sort of transcendental signified” och menar vidare att ”when the 
figure of the father is felt to be absent […] then confusion and 
chaos ensue.”1 Skildringen av Villes relation till fadern anspelar på 
människans längtan till ett kosmiskt sammanhang. Hans glädje 
över att åter ingå i ett sammanhang då fadern trots allt inte är förlo-
rad för honom framställer indirekt människans andliga längtan i 
romanen. Villes självmord förefaller komma av sig på grund av att 
ett mänskligt sammanhang saknades honom, ett sammanhang som 
framhålls som ett livsvillkor både för att kunna leva för att kunna 
dö. Inför de församlade bröllopsgästerna förklarar Ville orsaken till 
det misslyckade självmordsförsöket: ”– Man kan inte dö ensam 
[…]. Man måste ha människor omkring sej för att kunna dö. Men 
ingen kom.” (s. 167) Detta kan förstås som en framställning av det 
mänskliga sammanhang som förespeglas i Hildurs husmetafor och 
som Kerstin Laitinen beskriver som ”den mänskliga gemenskapens 
och livsförsoningens sinnebild”.2 Också Tom Karlsson stödjer sig 
på Hildurs husmetafor i sin kommentar till Villes upplevelse: ”I 
visionen om huset sades att det ingenting finns utanför huset. […] 
Det är endast i gemenskapen någonting kan ha en mening.”3 Karls-
son identifierar hos Ville förlusten av gemenskapen som orsak till, 
och som förutsättning för, genomförandet av ett tänkt självmord: 
”Ville inser att inte ens självmordet eller döden har någon mening 
utanför huset.”4  

Som jag har diskuterat i denna undersökning är det emellertid 
just det ”något” eller ”någon” utanför ”huset” som i Hildurs teologi 
utgör det mot vilken frågan om mening kan utläsas. Hennes för-
klaring och insikt undergräver tillsammans med raden av redan 
diskuterade exempel i romanen en tolkning av ”huset” som ett 
tillfredställande meningssammanhang. Jag delar därför inte heller 
Georges Périlleux uppfattning att människan finner sin vän genom 
insikten i den mänskliga gemenskapens nödvändighet och genom 
en acceptans av de absurda livsvillkoren inom varat.5 Périlleux 

                                                      
1 Pietro Pucci, Oedipus and the Fabrication of the Father: Oedipus tyrannus in 
modern criticism and philosophy (Baltimore & London: The John Hopkins Un-
versity Press, 1992), s. 3 f. 
2 Laitinen, s. 261. 
3 Karlsson, s. 60. 
4 Ibid., s. 60 f. 
5 Se Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 128 ff. 
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anför som stöd för sin tolkning vad han talar om som ”det diony-
siska”,1 vilket han menar skänker enhet åt romanen.2 Som jag har 
visat och skall diskutera vidare nedan, överbryggs emellertid inte 
människans existentiellt ensamma belägenhet i Bröllopsbesvär. 
Trots att Périlleux visserligen antyder människans religiösa längtan 
i romanen,3 framstår slutligen hans tolkning som reduktiv ifråga 
om den religiösa diskurs som här diskuteras.4  

 
När den förmodat döde Ville levande stiger in i festsalen ”med 
hand i byxfickan” (s. 158), ”träffas alla av glädjens under” (s. 158). 
Claes Ahlund har uppmärksammat att det profana skeendet struktu-
reras enligt den kristna uppståndelsens mönster,5 och framhåller att 
den kristna uppståndelsen ”smyger sig […] in som ett skimmer 
över den mycket jordiska pånyttfödelse som dödsnärheten och den 
därpå följande känslan av gemenskap skänker åt Ville”.6  

Den känsla av gemenskap som Ahlund tillskriver Villes upple-
velse framträder emellertid först en stund senare i berättelsen ge-
nom skildringen av den glädje Ville upplever inför beskedet om att 
fadern har saknat honom (s. 168). Villes ensamhet, men också 
faderns, accentueras under hans redogörelse för bröllopsgästerna 
när han talar om fadern: ” – Är det ingen som begriper det, nästan 
skriker han. Är det ingen som begriper att han är den enda jag har? 
Är det ingen som kan fatta att jag är det enda han har?” (s. 163) 
Det kristna uppståndelsemönstret innebär ett skifte av kod som 
bidrar till att leda läsningen till en uppfattning av Villes och fa-
derns ensamhet och ömsesidiga längtan till varandra i åtskillnad, 
som en framställning av människans religiösa problem och längtan 
i berättelsen. 

Den kristna referentialiteten bidrar alltså till att fästa läsningens 
uppmärksamhet på den religiösa diskursen i romanen, men utan att 
fixera denna diskurs som specifikt kristen. Om man ser närmare på 
den diskuterade passagen framgår det att det mänskliga samman-
hanget i själva verket tänks utgöra en förutsättning för att Villes 
självmordsförsök skall kunna genomföras med framgång: ”Ska 
man dö, tänkte jag, så måste det ske på natten och i närheten av 

                                                      
1 I original, ”le dionysiaque”. Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 112. 
2 Ibid. 
3 Ibid., s. 132. 
4 Claes Ahlund finner också skäl att invända mot Périlleux tolkning, främst ifråga 
om tolkningens anspråk på att skapa enhet åt romanen. Ahlund, Fallets lag, s. 314 
f. 
5 Ibid., s. 322. 
6 Ibid. 
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folk, vuxet folk, för vuxna människor är de enda som inte vill räd-
da en.” (s. 166) När Lotass väljer att framhålla Villes insikt som en 
”insikt om medmänskligheten och det att leva för det man har”,1 är 
det därför en iakttagelse som begränsar sig till berättelsens profana 
diskurs inom vilken den dessutom inte heller står oemotsagd. 

Uppmärksammar man också Villes mystikt färgade upplevelser 
i skogen som bidrar till att förhindra hans självmordsförsök, fram-
står Villes desperation och dödsvilja återigen som ett uttryck för en 
upplevd brist på meningssammanhang – en brist som avtäcks också 
genom skildringen av hans organiska och intuitiva upplevelse av 
naturen. Jag syftar här på de händelser som Ville berättar om för 
bröllopsgästerna och som inträffat i samband med det planerade 
självmordsförsöket i skogen: ”Jag öppnade ögona för sista gången. 
Då fick jag se någe märkvärdigt [...].” (s. 164) Han berättar vidare 
att det han sett var en spindel: ”Medan jag blundade hade den 
spunnit en tråd mellan min gran [...] och en annan. Trån blänkte i 
solskenet, spindeln fortsatte att spinna [...] jag hade aldrig sett någe 
så vackert som de trådarna.” (s. 165) Här framträder, genom skild-
ringen av trådens sammanbindande av träden, överbryggandet av 
den åtskillnad som Ville längtar efter i fråga om fadern, Ålasse. 
Uppfattad som en del av berättelsens religiösa diskurs kan skild-
ringen sägas indirekt uttrycka en längtan efter ett överbryggande av 
åtskillnaden mellan människan i varat och det transcendenta. Den 
senare betydelsen accentueras i passagen också genom det sublima 
i Villes upplevelse, ”jag hade aldrig sett någe så vackert” (s. 165). 
De upplevelser i skogen som Ville erfar leder till att självmordsför-
söket kommer av sig: ” – Jag ligger väl kvar tills han blir färdig, 
tänkte jag. Spindeln spann och spann, den blev aldrig färdig. Den 
där spindeln räddade mitt liv.” (s. 165) Till denna upplevelse som 
räddar honom kan även föras Villes möte med den vilsesprungna 
pojken i skogen som han räddar. Pojken är i egenskap av barn en 
representant för en ursprunglig oskuldsfullhet och i denna egen-
skap räddar pojken i sin tur Ville som upplever ett ansvar för ho-
nom. Hit hör slutligen den upplevelse av varats outgrundliga sam-
manhang som Ville erfar när han flyter i tjärnen: ”Hela skogen är 
ju full av spindlar och myrstackar och smultronfall och franska 
grabbar och alla är de ute för att rädda en.” (s. 166) 

Villes här diskuterade upplevelser i samband med självmords-
försöket utgör varianter inom berättelsens framställning av männi-
skans insikt i, eller upplevelse av, ett kosmiskt sammanhang. De 

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 145. 
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fungerar därmed som uppmärksamhetsställen för uppfattningen av 
berättelsens religiösa diskurs, något som förstärks i ljuset av 
passagens framställning som helhet och när Villes upplevelser 
läses mot berättelsens samlade skildring av människans predika-
ment i varat och transcendenta längtan. 

Exemplet Victor Palm 
Människans predikament i varat och hennes transcendenta längtan 
aktualiseras också i samband med skildringen av Victor Palm, Sni-
geln. Den religiösa problematik som skildras hos Snigeln signale-
ras redan i romanens inledning och hans ensliga vandring ”kring 
skorstensstocken som står mitt i rummet och vitmenat lyser” (s. 8). 
Som redan nämnts ovan uppmärksammar en av romanens recen-
senter, Walter Dickson, hur formuleringen träffar både ”den verk-
lighet som syns och den som inte syns”.1 Det är också Snigelns 
självvalda isolering från människorna inleder romanen. Åldrad, 
ängslig och rädd för den död som gör sig alltmer gällande som del 
av den egna existensen representerar Snigeln människans belägen-
het i varat och upplevelse av livets finalitet, ”man bär döden med 
sej vart man går. Därför är man så rädd för sej själv.” (s. 226) Sni-
geln ställer sig vid sidan av det mänskliga varat och bidar sin död i 
det på huset påbyggda rummet. Den mycket konkreta skildringen 
av tidens obevekliga gång under bröllopsdagens första timmar 
accentuerar hans väntan. Dottern Hildur hör tio slag från Snigelns 
klocka på bröllopsdagens morgon (s. 66) varpå berättelsen fort-
skrider och Ettöringen några sidor senare hör hur Snigelns klocka 
”slår kvarten” (s. 69). I detta fall har femton minuter förflutit i be-
rättelsen och i Victor Palms liv, och det är hans egna klockor som 
slår: ”En efter en som hade de nånting att anförtro varann. [...] Den 
sista låter illa, rosslar som en som dör.” (s. 11 f.) En rad ytterligare 
exempel kunde anföras på människans inregistreringar av tidens 
gång och på skildringen av hur dagen och tiden fortgår i berättel-
sen. 

I Snigelns inledande inre monolog antyds tiden och förgänglig-
heten vara centrala i framställningen av hans predikament: ”Och 
klockorna de åker opp, alla tre. Hänger på väggen och tickar och 
slår. Så vet man hur tiden vandrar mot lugn och befrielse.” (s. 6) 
Här aktualiseras berättelsens religiösa diskurs också genom tanken 
på en stundande frid i spåret av förlossningen från de jordiska ban-

                                                      
1 Walter Dickson, ”Stig Dagerman”, s. 2. 
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den. Victor Palm har isolerat sig från det yttre livet och därmed 
också från en delaktighet i den institutionella religiositeten. Detta 
framgår av Hildurs betraktelse över sin far: ”En snigel, en folk-
skygg tok. Som inte går med till prästen. Som inte går ner till en 
dotters bröllop.” (s. 12) Åter aktualiseras det personliga religiösa 
spörjandet i romanen. När det i hustrun Hilmas tankar antyds vad 
som kan uppfattas som frånvaron av en gudstro hos Snigeln ingår 
detta i romanens framställning av människans personliga sökande 
efter en vän: ”Den sömnlöse [...] är en som inte litar på Gud. Och 
nog för att hon litar men han därovanpå som ingen har.” (s. 10) Att 
Victor Palm inte har en Gud, som det framställs i Hilmas tanke, 
aktualiserar på en och samma gång saknaden och sökandet efter 
den vän som här förstås i en religiös mening. Detta framträder re-
dan inledningsvis hos Snigeln och accentueras i den fortsatta skild-
ringen av hans väg till insikt om en slutlig kosmisk hemkomst. 

När Victor Palm i samband med Hildurs bröllop stiger ner från 
sin exil är han vid ett tillfälle försvunnen. Palm återfinns emellertid 
av sonen med följe ”inne i rågen, nästan begraven i råg”, men ”han 
såg dem inte, han såg bara rågen” (s. 226). Victor Palms belägen-
het som nästan begraven i grödan erinrar om Helge Samsons still-
samma önskan om att kvävas bland de väldoftande tygbalarna i 
novellen ”De röda vagnarna”, och kan läsas som en önskan om 
självets annihilering och uppgående i ett större sammanhang. När 
Snigeln låter sig försvinna i rågen är det åter att förstå som en 
framställning av människans sökande efter en kosmisk helhet eller 
Gud. Snigeln, framgår det explicit, ”var ute och sökte vad alla sö-
ker: Den vän.” (s. 226) Jag har ovan uppmärksammat den wallins-
ka psalmen som hypogram för läsningen av den i romanen åter-
kommande och varierade frasen ”Var är den vän som överallt jag 
söker”. Psalmens betydelse för läsningen av berättelsens ”vän” 
som Gud, med stöd i Hildurs förklarings- och insiktsögonblick 
samt i den aldrig införda insändaren, har också behandlats.  

 
Snigelns sökande resulterar slutligen i att han kommer till insikt 
om en stundande frid genom uppgåendet i ett större sammanhang: 

[...] de kunde alla se att han hittat någe han länge saknat. Han var 
lycklig och jämn, det var väl rågen. Det är väl döden, tänkte han 
själv. Man går ner och dör, man bär döden med sej vart man går. 
Därför är man så rädd för sej själv. Men till slut blir man själv bu-
ren, då tackar man och tar emot. (s. 226)  
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När Snigeln föreställer sig att han efter sin död själv blir buren är 
det något som kan utläsas som en tanke på ett uppgående i ett stör-
re sammanhang – att nå det tillstånd av ”lugn och befrielse” (s. 6) 
som Victor Palm tänker sig i berättelsens inledning. Det är detta 
sammanhang som är vännen, och inte döden såsom Laitinen me-
nar.1 Lantbrukaren Victor Palms omsorg om rågens mognad och 
skörd, som skildras inom romanens profana diskurs, fungerar ge-
nom bilden av den mogna rågen som en metafor för livets förlopp 
och fullbordan. Här sker ett skifte av kod genom det eskatologiska 
motiv som framträder och som står fram för läsningen också ge-
nom den wallinska psalmen som hypogram. I psalmens andra strof 
finner dess sökande jag sin ”Vän”, ”varhelst [...] En blomma doftar 
och ett ax sig böjer” (564:2). Den hos Snigeln återkommande bil-
den av årsväxtens cykliska förlopp med tonvikt på skördens kairo-
logi blir en bild av tidens gång och levnadens mognad och slut 
vilket metaforiserar Victors egen stundande bortgång. Samtidigt 
fungerar bilden av den honom tätt omslutande rågen som en meta-
for för skapelsesammanhanget. Den döde Martin som av bröllops-
gästerna blir buren in i festsalen accentuerar denna betydelse – 
Victor inser att hans egen död ingår i, och omsluts av, ett mänskligt 
sammanhang. I denna metaforik skymtar emellertid också det 
kosmiska allt i vilket Victor Palm slutligen kan vila i lugn och be-
frielse. Mer konkret aktualiseras i Snigelns förtröstan om att själv 
bli buren åter den wallinska psalmens mildrande tröst av den sö-
kande människosjälens oro: ”Dig Vännen vinkar, du skall se och 
smaka, Hur ljuv han är, och sjunka i hans armar, Som sig förbar-
mar.”(564:7) Och slutligen: ”Till herdens famn lik rädda lammet 
ila Och där få vila.” (564:8)2 När Snigeln går ner från sitt påbyggda 
hus och försvinner in i rågen är detta en framträdande bild för den 
descensionens väg som utgör en i Dagermans texter återkommande 
framställning av den mystika vägen till Gud. Här återkommer den 
hos Dagermans människa framhärdande viljan att förenas med 
något större, att uppgå i en allt försonande transcendens.  

Victor Palm beträder descensionens väg, han går ner för att 
kunna dö och upplevelsen av, och insikten i, att tillhöra ett större 
sammanhang leder honom till en känsla av befrielse och nåd. Han 

                                                      
1 Laitinen, s. 241 f. 
2 HåkanMöller framhåller psalmstrofernas trösterika karaktär och uppmaning till 
”en andligt ståndaktig hållning [...] som också är en förberedelse för den efterläng-
tade avfärden”. Den bild som tecknas i hymnens avslutande rader är, menar Möl-
ler vidare, ”bilden av den slutliga befrielsen i tecknet av den oändliga faderskärle-
ken”. Möller, s. 218. 
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blir ”lycklig” och ”jämn”, och detta ingår i det mönster av dröm-
mar om, och längtan efter, frid som märks i de diskuterade texterna 
från och med debutromanen Ormen. Den mogna rågen utgör inte 
endast en analogi för livets fullbordan och slut, utan också för den 
skörd som genom analogin i samband med Snigeln kan utläsas som 
andlig. Victor Palm omsluten av den gröda som står inför sin snara 
bärgning utgör en bild för den dröm om kosmisk hemkomst som på 
olika sätt skildras i Bröllopsbesvär.  

 
När Snigeln ställer ner sin på cykeln medförda finaste klocka på 
marken och ”somnade just som klockan slog sex i gräset” (s. 230) 
utgör scenen en sammansatt bild för hans försoning med livets 
gång samt för descensionen, döden och den kosmiska hemkomsten. 
Snigeln somnar i gräset, trots att hans föresats är att skynda sig att 
handla då han vill göra något för dottern, och nu inser att det måste 
ske innan det är för sent. Liksom Hilma ”måste älska alla innan 
alla äpplen faller” (s. 64) måste Snigeln ”skynda sig innan klockan 
stannade” (s. 230).  

Återigen framträder tidens finalitet och utmätthet som något för 
människan problematiskt, samtidigt som berättelsen allt starkare 
framställer en föreställning om att bortom tiden blir allt försonat. 
När Lotass framhåller Snigelns återvändande från den självvalda 
isoleringen som ”ett beslut att inte endast leva för det egna, utan 
för andra”,1 är det i syfte att framhålla handlingen inom ramen för 
den kärlek till nästan och självutgivelse som hon hävdar i romanen. 
En sådan tolkning i samband med Snigeln synes mig emellertid 
förhastad. Riktigare finner jag Lotass förståelse av Snigelns åter-
vändande som ett ”uttryck för en form av försoning med det egna 
livet”.2 Tom Karlsson gör en liknande tolkning när han talar om 
romanen som ”en bön om förlåtelse och ett knäböjande accepte-
rande av livet och döden och hela tillvaron”.3 Detta är emellertid 
inte att förstå som ett accepterande av det givna, utan som en insikt 
i finalitetens nödvändighet för den kosmiska hemkomstens möjlig-
het.  

                                                      
1 Lotass, Friheten meddelad, s. 158. 
2 Ibid. 
3 Karlsson, s. 61. 
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Bilden av de på jorden sovande 
Berättarens panorering över de sovande under den tidiga morgon 
som följer på bröllopsnatten förmedlar en bild av slutlig försoning i 
romanen: ”De sover överallt på jorden och ingen nänns väcka dem. 
De sover så djupt, men det blev som det blev, de menade ingenting 
illa.” (s. 235) Genom sömnens metaforik, och genom att framställa 
sömnen som överindividuell, skildrar bilden mänskligheten i ett 
gränsöverskridande tillstånd. Liksom Hildur upplever sig som en 
del av något större framträder också här det kosmiska hem där allt 
tillslut finner nåd. I romanens slutrader heter det att ”Klara sover i 
samma rum som Gud” (s. 236). Kanske är skildringen av den so-
vande Klara en anspelning på hennes död och kosmiska hemkomst. 
I romanens bildsystem är sovandet och döden utbytbara – den döde 
Martin ”sover på bordet” (s. 235). Vems rum Klara sover i framgår 
inte, det centrala är att det hindersamma, åtskillnaden mellan ska-
pelse och Gud, nu är upphävd – rummet är ett och gemensamt.  
 
Bilden av de på jorden sovande framstår som en meditation över 
skapelsen betraktad av en Gud med mild och förlåtande blick. Bil-
den erinrar om Hilmas bön över Hildur i berättelsens inledning: 
”Kära Gud låt mina barn sova evinnerligen. För när de vaknar äls-
kar de mej inte.” (s. 9) Den senare bilden skildrar en åldrad moders 
stilla meditation över barnakärlekens bevarande undan tidens flykt. 
I båda fallen utgör sovandet en förutsättning för frid och försoning. 
Uppmärksammas måste därför Hildurs position som vaken i slut-
passagen när skapelsen i övrigt beskrivs som sovande: ”Det slutar 
med att alla somnar – alla utom en. Det slutar alltid med att alla 
somnar – alla utom den saliga.” (s. 225) Denna formulering före-
griper slutkapitlets bild av de sovande, och här sammanställs också 
de sovande med de sökande: ”Ja överallt hittar vi dem om mornar-
na, dem som överallt sökt sin vän.” (s. 225)  

Hildur beskrivs som ”den saliga”, hon är genom sitt förklarings- 
och insiktsögonblick medvetandegjord om människans förhållande 
till det transcendenta och hennes sömnlöshet är möjlig att förstå 
som att hennes sökande är över. En läsning av Hildurs ensliga 
vakenhet som ett gudstvivel är emellertid också möjlig ställd mot 
en tidigare passage i berättelsen: ”Den sömnlöse, mor Palm, sa 
visserligen pastorn, är en som inte litar på Gud. Och nog för att hon 
litar men han därovanpå som ingen har.” (s. 10) Som jag har visat 
framställs pastorns institutionella religiositet som mindre giltig i 
berättelsen, medan den sömnlösa Hilmas tro framställs utan in-
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vändningar. Sömnlöshet och gudstro förefaller således förenliga 
som det framställs i samband med Hilma. Men sömnlösheten 
sammanfaller i Hilmas tankar med frånvaron av en Gud hos ”han 
därovanpå”, det vill säga hos Victor Palm, som rastöst vandrar 
kring skorstensstocken i romanens inledning. Någon entydighet i 
berättelsen ifråga om betydelsen av det sömnlösa såsom ett guds-
tvivel kan alltså inte hävdas. Hildur framställs dessutom som vaken 
och inte som sömnlös. Det senare kan implicera en rastlöshet eller 
oro medan vakenhet associerar till klarhet och medvetenhet.  

Det föreligger således inget hinder att läsa Hildurs vakenhet i 
linje med den salighet som tillskrivs henne och som formuleras i 
den profetiska passage som föregår hennes förklarings- och in-
siktsögonblick.1 I slutkapitlets inledning formuleras därmed den 
symboliska betydelsen av kapitlets avslutande bild där också den 
vakna ”saliga” kan identifieras som Hildur: ”Men bruden ligger 
vaken.” (s. 236) 
 
De tre avslutande raderna i den passage där Hildurs förklarings- 
och insiktsögonblick skildras, och som jag här återkommer till, 
förefaller inte höra till Hildurs meditation temporalt, men väl tema-
tiskt. De hör också hemma i det tonläge av försoning som präglar 
den avslutande berättelsen. Trots sin placering i omedelbar anslut-
ning till hennes förklarings- och insiktsögonblick förefaller raderna 
återge en händelse som inträffar senare, i en för läsaren okänd tid-
punkt i den framtida historien.2 Eftersom radernas jubelton åter-
finns i en tid bortom morgonen med de sovande bidrar detta till att 
motsäga Hildurs vakenhet i romanens slutrader som ett tvivel. 
Skildrad som den ”saliga” har Hildur i någon mening skådat Gud. 
Lotass påstående att skildringen av Hildurs jublande är ”strukture-
rat enligt en traditionell kristen ’epifanimodell’”,3 synes emellertid 
problematiskt då jublet inte kan bestämmas temporalt till tidpunk-
ten för Hildurs förklaring och insikt.  

Utöver svårigheten att bestämma passagens avslutande stycke 
temporalt skall här ytterligare en egenhet utredas i fråga om dessa 
rader som säger något om Hildurs andliga position i den avslutande 

                                                      
1 Hildur som vaken kan också erinra om liknelsen om de tio jungfrurna i Matteus-
evangeliet där sensmoralen är den att det gäller att vara vaken för att inte missa 
Guds ankomst: ”Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.” 
(Matt:25:13.) Bibeln här citerad ur 1917 års av Konungen gillade och stadfästa 
översättning. 
2 Raderna utgör därmed en proleps. Se Genette, Narrative Discourse, s. 40. 
3 Lotass, Friheten meddelad, s. 181 f. 
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berättelsen. Périlleux och Ahlund identifierar Hilmer Westlund 
som ”den som släppte hundarna lösa” (s. 235).1 Att det i passagen 
verkligen skulle vara Westlunds hund som åsyftas är emellertid 
inte alldeles klart. I passagen talas om flera hundar, medan West-
lund refererar till endast en: ”Ge dej iväg, skrek jag, innan jag 
släpper lös hund.” (s. 231) Lotass finner att den inledande delen av 
Hildurs upplevelse, liksom de sista tre raderna, är ”en möjlig allu-
sion” till Psaltarens tjugoandra psalm.2 Iakttagelsen av denna möj-
liga allusion förs inte ut i en närmare analys ifråga om den inledan-
de delen av Hildurs upplevelse, men Lotass diskuterar sambandet 
mellan de hundar som nämns i romanen och i bibeltexten: 
”Gemensamt för de båda textställena är även bilden av hundarna.”3 
Texten i Bröllopsbesvär lyder: ”Så när den som släppte hundarna 
lösa frågade: Kan en brottsling känna frid? svarade hon [Hildur] 
jublande: Ja, herre, endast han.” (s. 235) Hildurs svar: ”Ja, herre” 
riktar sig rimligen till den som frågar, alltså till ”den” vilken också 
är ”den som släppte hundarna lösa”. I romanen är således den som 
tilltalas ”herre” densamme som den som ”släppte hundarna lösa”, 
vilket det inte är i bibelpassagen där Herren är befriaren från det 
onda: ”Men du, HERRE, var icke fjärran; / du min starkhet, skynda 
till min hjälp. / Rädda min själ från svärdet, / mitt liv ur hundarnas 
våld.”4 Det förefaller därför problematiskt att, som Lottas gör, häv-
da att frågan om brottslingens frid i Bröllopsbesvär, vilken i roma-
nen ställs till någon som tilltalas ”herre”, ”riktas till Herren, som 
denne återfinns i intertexten”.5 Ett annat problem i Lotass tolkning 
är att ”herre” i den diskuterade passagen i Bröllopsbesvär stavas 
med gemen inledningsbokstav och inte med versalt ”H”, eller med 
genomgående versaler, såsom sker i bibelpassagen.6 Jag menar att 
bruket av gement ”h” i romantexten betyder någonting som Lotass 
förbigår. Det alltför konkreta samband mellan bibeltexten och 
Bröllopsbesvär som hon vill göra gällande förefaller således inte 
övertygande som jag redan har diskuterat.  

Med utgångspunkt i Périlleux och i Ahlunds föreslagna identifi-
kation av Westlund som ”han som släppte hundarna lösa”, dock 
med reservation för problemet med pluralformen, vill jag föreslå en 

                                                      
1 Se Périlleux, Le mythe et l’œuvre, s. 132 samt Ahlund, Fallets lag, s. 312, s. 330. 
2 Lotass, Friheten meddelad, s. 181, not 2. 
3 Ibid. 
4 Psalt. 22:20-21. Bibeln citerad ur 1917 års av Konungen gillade och stadfästa 
översättning. 
5 Lotass, Friheten meddelad, s. 181, not 2. 
6 Bruket av genomgående versaler märks i bibelöversättningen före 1999 års 
nyöversättning. 
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annan tolkning av passagen och går även delvis med på Ahlunds 
uppfattning att ”Hildurs svar är [...] riktat till Westlund”.1 Jag me-
nar för egen del att Hildurs jublande svar kan läsas som riktat både 
till Westlund och till Gud. Hennes svar riktas således först till 
Westlund som frågar, men samtidigt också förbi honom i ett tilltal 
till det gudomliga på samma sätt som syftningen på ”brottslingen” 
och Hildurs formulering ”endast han” inte enbart kan sägas anspela 
på Westlund, utan syftar på alla hans like. Läsningen av det dubbla 
tilltalet möjliggörs av berättelsens bruk av gement ”h” som öppnar 
för en förståelse av Hildurs svar som riktat både till den profane 
Westlund och till det gudomliga. Hildurs svar som riktat också till 
det gudomliga aktualiseras för läsningen genom passagens slutande 
jubelton vilken innebär ett skifte från en profan till en religiös kod. 

 
Vad som slutligen bör kommenteras ifråga om de tre avslutande 
raderna av passagen som skildrar Hildurs förklaring och insikt, är 
hennes jakande svar på frågan om en brottsling kan känna frid och 
hennes precisering ”endast han” (s. 235). Hildurs jublande utsaga 
förefaller på innehållsplanet inte harmoniera med hennes insikt och 
med den allomfattande bild av förlåtelse och frid som präglar ro-
manens slut. Enligt den kristna läran utmärker sig Guds kärlek 
genom att omfatta också den oförtjänte, dock inte endast den oför-
tjänte.2 Hildurs jakande svar underminerar tolkningen av detta svar 
som ”ett uttryck för den all- och alltomfattande förlåtelse som är en 
av romanens grundstenar”, vilket Lotass menar i samband med sin 
uppfattning att: ”Brottslingens frid blir en del av romanens genom-
gående agapeproblematik.”3  

Snarare än att tolka Hildurs svar om den brottslige mot en kris-
ten diskurs av skuld, synd och förlåtelse kan, menar jag, detta svar 
med större framgång läsas mot berättelsens egen diskurskontext. 
Ser man till berättelsens framställning av längtan och sökande efter 
en vän, samt det bittra tagandet av vad man har inom det vara som 
är åtskilt från det transcendenta, framstår denna längtan som en 
överträdelse av den för människan givna gräns vilken utgörs av 
skapelsen – ”huset”. I Tusen år hos Gud får denna längtans pro-
blematik en explicit formulering. I texten framträder brottet i bety-
delsen ’längtan efter Gud’ och denna längtan och dröm framställs 

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 330. 
2 Se Nygren ovan, s. 161, not 1. 
3 Lotass, Friheten meddelad, s. 181, not 2. 
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som en överträdelse av det möjligas gräns, den gräns som utgörs av 
”Lagarnas hus”: 

A. Det mänskliga brottets art = en dröm i Lagarnas hus. 
B. Det mänskliga brottets grund = förtvivlan över att icke vara 
sedd av Gud. 
C. Det mänskliga brottets bot = att på det ringaste avstånd ses av 
Gud. (SS 10, s. 267) 

 
I citatets fortsättning formuleras gudomens längtan efter sin ska-
pelse på ett motsvarande sätt. Mot bakgrund av den genomgående 
framställningen av människans predikament i Dagermans texter är 
därför den ”brottsling” som nämns i de avslutande raderna i passa-
gen som skildrar Hildurs förklarings- och insiktsögonblick att för-
stå som refererande till den existentiellt ensamma människan eller 
mänskligheten som är åtskild från, och längtande efter, den Gud 
som fattas henne inom ”Lagarnas hus”. Hildurs svar kan därmed 
förstås som ett uttryck för hennes insikt om människans frid i vän-
tan på Gud och på en kosmisk hemkomst. 

I Bröllopsbesvär antyds, liksom i den med romanen samtida och 
tematiskt närliggande dikten ”Birgitta svit”,1 att människan skall 
finna frid i den försoning som det gränslösa evighetstillståndet 
slutligen skänker. I romanens slutbilder framställs en kosmisk 
hemkomst genom den gränslöshet som berättelsen skildrar genom 
en sömnens metaforik. Också i diktsvitens sista strof framträder 
gränsutplåningen, men denna formuleras explicit som ”döden” 
eller ”den största ensamheten”: ”Först i den största ensamheten / 
skall vi äntligen få mötas.” (SS 10, s. 62 f.) Liksom i Bröllopsbe-
svär innebär döden här att träda över i något större och allt enande. 
Passagen formuleras i nära överensstämmelse med det apofatiska 
språkets via negativa, detta att Gud endast kan beskrivas i negatio-
ner, med ”ord som tomhet, mörker, ensamhet, intighet och tyst-
nad”.2 I motsats till Ahlund menar jag således att diktsviten inte 
framställer ”en fullständigt tom transcendens”,3 och detta i en bety-

                                                      
1 Dikten ”Birgitta svit” publicerades i Prisma 1950:1. Dagerman skrev emellertid 
dikten 1949. Manuskriptet bifogades i ett brev till förläggaren Ragnar Svanström 
den 6 oktober samma år. Brevet till Svanström återges i Stig Dagerman. Brev, s. 
211. I en kommentar till dikten nämner Hans Sandberg att ”Stig Dagerman skrev 
dikten hösten 1949, vid en tidpunkt då han [Dagerman] arbetade på romanen 
Bröllopsbesvär”. Hans Sandberg, kommentar till ”Birgitta svit” i SS 10, s. 297. 
Beröringspunkterna mellan ”Birgitta svit” och Bröllopsbesvär diskuteras närmare 
av Claes Ahlund i ”Stig Dagerman som lyriker i ’Birgitta svit’”, s. 28-50. 
2 Geels, s. 239. 
3 Ahlund, ”Stig Dagerman som lyriker i ’Birgitta svit’”, s. 47.  
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delse som syftar på avsaknaden av ett religiöst perspektiv. Det 
’tomma’ är i den mystika traditionen ett uttryck för det ’helt andra’ 
eller gudomliga,1 och märks i denna betydelse också i den dager-
manska textvärlden. Sammanställningen återfinns explicit i Tusen 
år hos Gud: ”[...] detta gudomliga ingenting, […], Universums 
pärla, den heliga tystnaden – tomhet blandad med ljus” (SS 10, s. 
268) Rudolf Otto framhåller om intet och det ’tomma’ att:  

Mystiken fortsätter till det yttersta denna motsättning av det numi-
nösa objektet som det ”helt andra”, i det den ej nöjer sig med att 
sätta det mot allt naturligt och världsligt utan i sista hand mot ”va-
rat” och ”det varande” självt. Den kallar det i sista hand ”intet” 
självt.2  

 
Kerstin Laitinen finner att romanens avslutande ”vision” äger ”ett 
skimmer av mystik genom det enhets- och gränslöshetstillstånd den 
suggererar”,3 och hon talar om ”den symboliska odödlighet som 
känslan av samhörighet med naturen, mänskligheten, alltet inne-
bär”.4 Laitinen uppmärksammar också hur denna gränslöshet på 
olika sätt återkommer i berättelsens avslutande passage, och fram-
håller iakttagelsen av dess ”kosmiska perspektiv” i vilket hon me-
nar att ”gränsen mellan ute och inne [är] upphävd” och ”jorden är 
ett hem”.5 Men trots att Laitinen identifierar en ”försoningsläng-
tan” och talar om en ”dröm om frälsning” som går som ”en stark 
underström genom så gott som hela Dagermans skönlitterära pro-
duktion”,6 och hon därmed uttrycker något centralt för det spän-
ningsfält mellan det profana och det transcendenta som här har 
diskuterats i Dagermans diktning, hindras hon att uppfatta den 
religiösa innebörden i detta. Laitinen tolkar istället den dagermans-
ka människans längtan efter ett enhetstillstånd med utgångspunkt i 
vad som i praktiken framstår som biografiska omständigheter – 
Dagermans relation till modern. I sin analys av Lucas Egmonts 
inledande dröm i De dömdas ö finner hon, utan stöd i texten, en 

                                                      
1 Se ovan, s. 64. 
2 Otto, Det heliga, s. 38. I original: ”Die Mystik setzt diese Entgegensetzung des 
numinosen Objektes als des ’Ganz anderen’ nur fort bis zum Äuβersten, indem sie 
sich nämlich nicht begnügt, es allem Natürlichen und Weltlichen gegenzusetzen, 
sondern schlieβlich dem ’Sein’ und dem ’Seienden’ selber. Sie nennt es 
schlieβlich ’das Nichts’ selbst.” Otto, Das Heilige, s. 31. 
3 Laitinen, s. 259. 
4 Ibid., s. 228. 
5 Ibid., s. 260. 
6 Laitinen, s. 254. 
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”bitterhet mot en mor som svikit”.1 Mer övergripande formulerar 
Laitinen i sin undersökning denna problematik som ”den förgångna 
symbiosen med modern”.2 Claes Ahlund har uppmärksammat att 
diskussionen av Dagermans texter i Laitinens undersökning ”inne-
håller åtskilliga rent biografiska, mer eller mindre spekulativa, 
resonemang just kring frågan om Dagerman också ’bearbetar en 
egen personlig problematik’. Denna fråga utgör i själva verket den 
ibland uttalade men oftare outsagda förutsättningen för hela under-
sökningen.”3  

Laitinen uppmärksammar Werner Aspenströms iakttagelse av 
Stig Dagerman som en ”oförlöst mystiker”,4 men avfärdar den 
religiösa mystiken i Dagermans texter.5 Den mystik hon finner är 
en ”dödsmystik”,6 som hon med stöd i Dagermans biografiska 
uppgifter uppfattar som en livsvitalisering i dödens närhet, dock 
utan transcendent syftning: ”Dödshandlingens syfte är enligt Ro-
bert Jay Lifton ytterst att övervinna känslan av inre död. Detta före-
faller giltigt inte bara för Stig Dagermans diktade figurer utan ock-
så för honom själv. Hans egna självmordsförsök var uttryck för ett 
behov av livsintensifiering.”7 Laitinen menar dock att den längtan 
efter moderssymbios som hon identifierat i författarskapet framträ-
der i en ”utvecklad och mognad form” som ”mystikens enhets- och 
gränslöshetsupplevelse”,8 i en av Dagermans sena dikter, ”Inom-
hus” (1950). Aspenströms iakttagelse av Stig Dagerman som en 
”oförlöst mystiker” och uppmärksamhet på den ”hemliga längtan 
efter försoning, en försoning utanför världen” som han menar att 
Dagerman ”bar på”,9 utgör emellertid en central biografisk obser-
vation som också ligger närmare den religiösa problematik som här 
diskuteras. Aspenströms iakttagelse får också stöd i Dagermans 
prosafragment Resenären (1951) som är en självbiografiskt anspe-

                                                      
1 Laitinen, s. 85. 
2 Ibid., s. 16. 
3 Ahlund, Fallets lag, s. 148. Se även a.a., s. 311 f., samt Périlleux, Le mythe et 
l’œuvre, s. 126. Också Tom Karlsson läser romanen biografiskt och talar med de 
motsvarande problematiska konsekvenser som behäftar Laitinens läsning om ”en 
dödsmystik” som han menar utgår från ”en djupt personlig livssyn” hos Dager-
man. Karlsson, s. 57. 
4 Laitinen, s. 254. Werner Aspenström, ”Diktaren och döden”, i Vissa sidor och 
ovissa. Artiklar och essäer i urval av Nina Burton (Stockholm, 1979), s. 36. Tex-
ten är ursprungligen publicerad i Vi 1955:3. 
5 Laitinen, s. 254.  
6 Ibid., s. 255. 
7 Ibid., s. 259. 
8 Laitinen, s. 262. 
9 Aspenström, ”Diktaren och döden”, s. 36.  
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lande text om en författares förestående död och i vilken textens 
jag talar om ”en längtan efter utplåning och ett hopp om befrielse” 
(SS 10, s. 252).1  

 
I Bröllopsbesvär ställs det tid- och gränslösa tillstånd som skildras 
i berättelsens slutpassage mot berättelsens framställning av tidens 
finalitet och det jordiska varats gräns. Människans predikament i 
varat – det finala, bundna och hindersamma – upphävs genom det 
kosmiska perspektiv i vilket allt slutligen blir ett och helt. Laurie 
Thompson framhåller, liksom Laitinen, scenens gränsöverskri-
dande och tidlösa innebörd: ”The petty affairs of the Uppland pea-
sants have been given universal significance, and the description 
suggests the broader implications and timelessness by reffering to 
’mornings’ in the plural and extending the place from a farm at 
Älvkarleby to ’all over the earth’[...]”.2 Också Lotass framhåller en 
uppfattning av slutscenen som en form av ”tidlöshet och evighet”.3 
Det iterativa sovande som formuleras i slutpassagens inledning (s. 
235) problematiserar emellertid skeendet uppfattat som något evigt 
då det eviga är bortom varje temporal succession. I praktiken upp-
rätthålls gränsen mellan varat och ickevarat på samma sätt som 
sker i Hildurs förklarings- och insiktsögonblick. Jag menar därför 
att berättelsen ända till slutet skildrar den finalitet som står mot det 
eviga och därmed åtskillnaden mellan människan det transcendenta 
sammanhang som saknas och efterlängtas.  

Scenen utgör alltså, trots det kosmiska perspektivet, en beskriv-
ning av jordetiden och människans predikament i varat och skildrar 
inte en slutlig försoning som sker inom berättelsens ram. Snarare 
framställer berättelsen en bild av en kosmisk hemkomst och förso-
ning som människan har att vänta – bilden ansluter därmed till den 
teologi som Hildur formulerar i sitt förklarings- och insiktsögon-
blick. Liksom den spörjande i Wallins psalm skådar Hildur möjlig-
heten att nå det andliga begärets vän, dock utan att ännu, med en 
formulering lånad från Håkan Möller om psalmjagets belägenhet, 
nå fram till ”den ofattbara stillhetens plats”.4  
 
Tidens verkan på människan tecknas också i berättelsens avslutan-
de rader. Den hos Brentano liksom hos Heine sköna och unga Lo-

                                                      
1 Texten är daterad 1951 men publicerad först i Samlade skrifter. Se Hans Sand-
bergs kommentar till texten i SS 10, s. 309 ff. 
2 Thompson, Stig Dagerman, s. 106. 
3 Lotass, Friheten meddelad, s. 133. 
4 Möller, s. 219. 
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relei,1 får i Dagermans berättelse utgöra en bild för tidens gång och 
den slutliga försoningen: ”På klippan sover Lorelei, hon har grått 
hår.” (s. 236) Också Thompson identifierar, implicit, tidens gång i 
bilden av Lorelei som den framställs i Heines dikt via den förvand-
ling av hennes hår från blont till grått som han menar utgör en bild 
av sirenens trötthet och behov av vila: ”In the poem, stress is pla-
ced on the gold color of her hair; the change to gray suggests that 
the siren […] is herself old and tired, and needful of rest.”2  
 
En tidigare formulering som strukits och ersatts med passagen om 
Lorelei, och som inte har uppmärksammats av tidigare forskning, 
återfinns i slutmanuskriptet till Bröllopsbesvär. Denna tidigare 
formulering ger stöd åt min iakttagelse av passagen som en bild för 
jordetidens gång mot slutlig frid och försoning. Det som strukits i 
manuskriptet är följande: ”På ängen sover smärtan och i tornet 
klockan.”3 Berättelsens skildring av den grånade Lorelei i sömn på 
sin klippa utgör, hävdar jag, en omskrivning av den tidigare satsens 
klarare budskap som därmed undertrycks. Båda meningarna utgör 
emellertid variationer av en underliggande tanke om gränsöver-
skridande frid och försoning bortom tiden.  

Tidens gång är också det som slutligen skildras på romanens sis-
ta rad: ”Och bröllopsnatten går.” (s. 236) Försoningen framställs 
som den slutliga följden av tidens gång mot gränsutplåning och 
kosmisk hemkomst – människan är hänvisad till att försonas med 
tiden och detta i tiden. Att bäras bortom tidens och rummets be-
gränsning mot ett större sammanhang kan, som det framstår i be-
rättelsen, först ske genom den försoning med tidens gång som till 
slut leder till uppgåendet i ett evigt allt. När Hildur i sitt förklar-
ings- och insiktsögonblick kommer fram till tanken att väntan på 
den ”hemlöse” (s. 235) är vad som återstår människan, finner hon 
frid och formulerar en förtröstan med att jordetidens flykt skall 
leda till mötet med hennes längtans objekt. Den wallinska psal-
mens trösterika bidan låter sig anas också bakom romanens sista 
rader och skildringen av Hildur i väntan medan tiden går. 

                                                      
1 Lorelei, eller Lore-Lay, är ursprungligen en fiktiv gestalt i Clemens Brentanos 
roman Godwi (1801), som inspirerat O.H. v. Loebens berättelse Loreley, eine 
Sage vom Rhein (1821) och återkommer i en dikt hos Heine. Se Elisabeth Frenzel, 
Stoffe der Weltliteratur, 6. omarb. uppl. (Stuttgart, 1983), s. 442 f. Den berörda 
dikten hos Heine återfinns som nr 2 i diktcykeln ”Die Heimkehr” (1823-1924). Se 
Henrich Heine, Sämtliche Werke, Bd I, (München, 1969), s. 129 f. 
2 Thompson, Stig Dagerman, s. 107. 
3 Stig Dagerman, manuskript till Bröllopsbesvär, Lunds Universitetsbibliotek, s. 
228. 
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Texterna i ljuset av ett par sena 
dikter och prologen Tusen år hos 
Gud – slutord 

Bröllopsbesvär framstår som en skildring av människans predika-
ment i varat och hennes andliga spörjande där sökandet slutligen 
viker för en väntan som också intar den forna hopplöshetens plats. 
I dikten ”Inomhus” (1950) är bilden åter mer pessimistisk även om 
Kerstin Laitinen med hänvisning till Erik Hjalmar Linder finner att 
dikten uttrycker en ”’kosmisk hemkänsla’”.1  

Enligt min mening innebär emellertid dikten ”Inomhus” en åter-
gång till den syn på människans villkor som präglat de tidigare 
texterna och framstår i grunden som ännu en lamentation över 
människans existentiella ensamhet i varat. Framställningen är dock 
mildare. Helt visst uttrycker dikten en försonande livskänsla och en 
känsla av hemmahörighet, men endast med skapelsen. Skillnaden 
är, menar jag, att medan Victor Palm i Bröllopsbesvär når en för-
ståelse av livet och döden som del av en större helhet och slutligen 
försonas med livets finalitet, och medan Hildurs väntan skänker 
henne frid genom insikten om ett ”något” eller en ”någon” utanför 
varat – ”huset” och som människan har att vänta på, finns det ing-
enting bortom tröskeln i ”Inomhus”. I dikten är huset allt och det 
sluter sig om människorna. Det är inte en transcendent omfattning 
som förespeglas när det i ”Inomhus” heter att ”du som ser en stjär-
na ser i taket” (SS 10, s. 65), utan endast varats geografiska ut-
sträckning i rymden. Expansionens geografiska karaktär i dikten 
framhålls också av Claes Ahlund som menar att ”inget kan finnas 
kvar utanför huset”,2 och uppmärksammar att stjärnan ofta negeras 
som hoppingivande symbol i Dagermans texter – den belyser sna-
rast ”människans ensamhet i en värld utan någon Gud eller någon 
annan vägvisare”.3 Dikten uttrycker således en resignation där tan-

                                                      
1 Laitinen, s. 262. Laitinen citerar Linder i Fem decennier, s. 956. 
2 Ahlund, Fallets lag, s. 344. 
3 Ibid., s. 349. 



 

201 
 

ken på Gud har undanträngts. En läsning av dikten som en fram-
ställning av ett vara där skapelse och skapare sammanfaller, eller 
där en kosmisk hemkomst förespeglas, ter sig därför problematisk. 
Uppmärksammas kan att det som dikten talar om som ”inomhus” 
presenteras såsom en ”tröst” – ”och i det stora huset sorlar sena 
röster // de kallas havet / och har en tröst / den heter inomhus” (s. 
65). Det heter också att ”du som älskar livet älskar husets timmer” 
(s. 65), något som minner om den uthärdande livshållning som 
förmedlas i Södergrans dikt ”Ingenting”, vilket diskuterats ovan. 
En sådan hållning står i kontrast till den transcendenta längtan som 
från och med debutromanen Ormen är återkommande hos Dager-
mans människa och som ofta omges av en bitter förtvivlan. Dikten 
”Inomhus” uttrycker det mänskliga predikamentet att ta vad man 
har, som tidigare formulerats i Bröllopsbesvär, men utan den 
kosmiska försoningens möjlighet som framträder i romanen.  

I dikten ”Nu slår en blomma ut…” (1952) skildras återigen 
människans belägenhet som ett problem. Dikten ställer fram en 
längtan som blottar det mänskliga levnadsvillkoret inom varat som 
en otillräcklig tröst: ”Snart slocknar rosorna i nattens trädgård. / 
Men aldrig slocknar längtan efter ljus.” (SS 10, s. 76) I radiodramat 
Den yttersta dagen samma år återkommer bitterheten över en från-
varande Gud med en intensitet som erinrar om framställningen i De 
dömdas ö.  
 
I den postumt utgivna prologen till den tänkta romanen om Alm-
qvist i landsflykten, texten Tusen år hos Gud, som Dagerman läm-
nade till sitt förlag ett halvår före sin död 1954, framställs återigen 
människans predikament i varat. Erwin Leiser talar i sin recension 
om prologen som en ”skildring av vilsen ensamhet och blödande 
förtvivlan”.1 Textens skildring av människans transcendenta läng-
tan som ”en dröm i Lagarnas hus” (SS 10, s. 267) har jag redan 
kommenterat ovan.  

I texten ljuder emellertid inte endast människans längtan efter 
Gud utan också ”Guds bultningar mot Skapelsens port” (s. 268). 
Tusen år hos Gud framställer människan och gudomen i ömsesidig 
längtan på var sin sida om en gräns, åtskilda av tid och rum: ”Ska-
pelsen och Skaparen – båda lida vi av längtan efter varandra, men 
denna längtan skall aldrig uppfyllas.” (s. 270)  
 

                                                      
1 Erwin Leiser, ”Prologen som blev epilog”, MT 2.12.1954, s. 2. 
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Den i Dagermans texter återkommande framställningen av det 
hindersamma röjer sig i Tusen år hos Gud som ett uttryck för män-
niskans predikament i varat åtskild från det transcendenta. Claes 
Ahlund uppmärksammar att denna problematik skildras i prologen: 
”Tillvarons grundläggande tragik bottnar [...] i den oöverbryggbara 
klyftan mellan människa och Gud [...].”1  
 
Den från och med debutromanen underliggande religiösa proble-
matik som här har uppmärksammats – den existentiellt ensamma 
människan i längtan efter en transcendent enhet eller en Gud från 
vilken hon är åtskild – menar jag utgör en matris för de verk som 
här har behandlats och kan slutligen också framhållas som den 
signifikans eller enhetsprincip som läsningen uppfattar i dessa tex-
ter. Prologen Tusen år hos Gud bidrar till läsningens retrospektiva 
uppmärksamhet på människans predikament i varat och hennes 
längtan efter ett transcendent sammanhang i de diskuterade texter-
na. Prologen kan sägas accentuera problemets konsekventa fram-
ställning i Dagermans diktning. Erik Hjalmar Linder framhåller 
något centralt ifråga om textens position i författarskapet: 

Tusen år hos Gud var en brottning med det religiösa problemet, 
den existentiella frågan, med meningen. Dagerman kan tyckas ha 
stannat i det läge där hela hans diktning står, i klart medvetande 
om dilemmats djup; men han klargjorde också frågans och sitt eget 
ärendes art så tydligt som aldrig förr.2  

 
Den religiösa problematiken i Dagermans diktning framträder ex-
plicit i Tusen år hos Gud. Samtidigt mister den konstnärliga ut-
läggningen av den här diskuterade textvärldens centrala problem 
sin fortsatta estetiska funktion och därmed sin uppgift. Erwin Lei-
ser menar att prologen ”gestaltar smärtsamma erfarenheter som fört 
diktaren till en punkt från vilken det inte finns någon återvändo och 
heller ingen väg framåt”.3 Texten är, menar Leiser, ”Dagermans 
bouppteckning om människans villkor”.4  

                                                      
1 Ahlund, Fallets lag, s. 80. 
2 Linder, Fem decennier, s. 955 f. 
3 Leiser, ”Prologen som blev epilog”, s. 2. 
4 Ibid. 
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Summary 

The main aim of this dissertation is to investigate the significance 
of time, in the sense of a single moment, for human experience and 
for the narrative in the works of Stig Dagerman, (1923-1954), pri-
marily in the novels Ormen (The Snake, 1945), De dömdas ö (The 
Island of the Doomed, 1946), Bränt barn (A Burnt Child, 1948), 
Bröllopsbesvär (Wedding Worries, 1949), and the short stories 
"Den hängdes träd" (The Hanging Tree, 1945) and "De röda vag-
narna" (The Red Wagons, 1946). The dissertation uncovers and 
discusses the function of the moment as the point in time when a 
critical experience undergone by the main characters, and by other 
figures in the texts, primarily Irène, Sörensson, Glada Laxen, 
Gideon and Scriver in The Snake, Karl in “The Hanging Tree”, and 
Helge Samson in “The Red Wagons”, and in addition Lucas Eg-
mont, Jimmie Baaz and madame and Ernst W. Wilson in The Isl-
and of the Doomed, Bengt in A Burnt child and finally Hildur in 
Wedding Worries. In this regard, borrowing a concept from Mik-
hail Bakhtin, this study speaks about the chronotopic significance 
of the moment, that is, as a temporal and spatial point of intersec-
tion in the experience and destiny of human beings – the moment 
when Dagerman's human being is on the threshold of a critical 
experience and in a sense either perishes or is renewed. Attention is 
also given to the function of the passing moment as a structuring 
principle in all these texts, which may be said to be organised 
around the moment when a human experience happens.  
 
Employing the theoretical perspective of Michael Riffaterre the 
interpretation of the texts here examined is superimposed on a ma-
trix that underlies the narrative. This is done partly by the presenta-
tion in the narrative of mankind's existential predicament, in other 
words, by the portrayal of mankind's existential solitariness and 
isolation in an absurd and obstructive world, which by implication 
brings up the question of the relation of the existing world to a 
transcendental sphere. Accordingly, this dissertation observes and 
speaks of "the obstructive factor" [det hindersamma] as a dynamic 
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device, following a certain pattern that is repeated and varied in 
these texts. Among these variations the study focuses especially on 
(such recurrent devices used in the texts as) the meeting that failed 
to happen, the finality of time and the limitations of space, as well 
as on a number of additional ways of expressing confines and iso-
lation in Dagerman's texts.  
 
The picture of mankind's predicament that gradually emerges as 
reading progresses is simultaneously added to, clarified and per-
fected by means of the recurring entry into the narrative of a reli-
gious discourse. This discourse emerges early in an implicit man-
ner by means of the portrayal of man's existential predicament, but 
the reader becomes increasingly and more distinctly aware of it 
through the sensibility for the transcendental that is often apparent 
in human beings as portrayed by Dagerman. This is brought out in 
the present study chiefly with the support of Rudolf Otto's ideas 
about fundamental religious experiences and numinous expe-
riences. In this respect this study takes note of the recurrent annihi-
lation of the self and the explicit thoughts and dreams about uniting 
with a limitless something that confront the main characters in 
these texts, and for whom the instant in which they undergo their 
experience in different ways constitutes a centre of gravity – main-
ly for Irène in The Snake, Karl in “The Hanging Tree”, Helge 
Samson in “The Red Wagons”, Lucas Egmont and Ernst W. Wil-
son in The Island of the Doomed, Bengt in A Burnt child and for 
Hildur in Wedding Worries.  
 
By the portrayal of the religious or spiritual experiences of a hu-
man being the reader is made aware that a change of code takes 
place in the texts – from a profane discourse to a religious one. 
Among the more important and noteworthy passages that guide the 
reader in this direction, besides the critical moments of human 
experience, there are the many references in the texts to the domain 
of biblical and Christian ideas and imagery. These allusions evoke 
a religious discourse, but also move away from constituting a bold 
profession of faith and leave the reader with the feeling that under-
lying the texts there is a religious perspective that relates closely to 
mystical traditions. Just as obstructive forces function as a dynamic 
pattern for mankind's existential predicament, in this context a 
downward movement may be observed which recurs and varies. 
The reader perceives this (in the examined texts) as a prevailing 
metaphor for the path that leads a human being to the divine sphere 
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and as an expression of human longing for, and dream of, a cosmic 
homecoming through union with the transcendental world. Over 
and above this, comments are made on a number of other ways in 
which these works portray the predicament of humankind and its 
religious discourse.  

It must also be stressed that several of the patterns or expres-
sions highlighted belong to a number of constellations that feature 
other patterns and, in addition, perform a double function. For ex-
ample, the recurrent presentation in the texts of the solitude of hu-
mankind is not a portrayal of temporary loneliness that may be 
overcome in life, but existential solitariness emanating from the 
conception of mankind's isolated state as a creation. Moreover the 
portrayal of the finality of time and the limitation of space serve as 
an expression of the obstructive forces that affect human existence. 
At the same time this implies the existence of the opposite condi-
tions constituting the eternal and the limitless. These circumstances 
are particularly distinct when the limits to time and space are con-
trasted in the narrative with human transcendental experiences. In 
the same way the meeting that fails to happen constitutes a device 
of narration that represents a special case of social discourse and is 
a metaphor for the obstructive forces affecting human existence. 
But the meeting that fails to happen on its profane level is at the 
same time a circumlocution for the failure of the ultimate, tran-
scendental meeting to happen – the underlying problem manifested 
in these texts.  

The religious longing portrayed in these narratives together with 
the picture of mankind's predicament, is generated by a matrix that 
is common to the works here discussed. In the final analysis human 
beings, solitary in their existence, longing for a transcendental enti-
ty or a God, from which they are separate, also constitute the signi-
ficance or the principle of unity in the texts by Stig Dagerman that 
are the subject of this discussion. 
 

Translated by John Hughes 



 

206 
 

Källor och litteratur 

Otryckta källor 
 

Lunds universitetsbibliotek (LUB) 
Manuskript till Stig Dagermans roman Bröllopsbesvär (1949) 

 

Uppsala universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen 
Lindström, Per-Ove, ”’En helvetes ensamhet’. Något om ensamhets-

motivet i Stig Dagermans roman Bröllopsbesvär”, C1-uppsats i litte-
raturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala univer-
sitet, ht 1972 

 

Uppsala universitetsbibliotek (UUB) 
Sandberg, Hans, ”Det frihetliga alternativet. Anarkismen-syndikalismen 

och de svenska 40-talisterna, främst Stig Dagerman”, otr. licentiatav-
handling, Litteraturhistoriska institutionen [Litteraturvetenskapliga 
institutionen] i Uppsala, 1969 

 
Albert Bonniers förlags arkiv 
Manuskript till Stig Dagermans novell ”De röda vagnarna” (1946) 

 
I privat ägo: 

Thomas Wahlberg, Stockholm 
Manuskript till Stig Dagermans dikt ”Den utstötte” (odaterad) 

 
I författarens ägo: 
Anteckningar från 

 telefonsamtal med Annemarie Dagerman 25.6.2008  



 

207 
 

Tryckt material 
 

Skrifter av Stig Dagerman 
 
Ormen (1945), Samlade skrifter, 1, red. Hans Sandberg (Stockholm, 

1981) 
De dömdas ö (1946), Samlade skrifter, 2, red. Hans Sandberg (Stock-

holm, 1981) 
Nattens lekar (1947), Samlade skrifter, 4, red. Hans Sandberg (Stock-

holm, 1981) 
Bränt barn (1948), Samlade skrifter, 5, red. Hans Sandberg (Stockholm, 

1982) 
Teater/2, Samlade skrifter, 7, red. Hans Sandberg (Stockholm, 1982) 
Bröllopsbesvär (1949), Samlade skrifter, 8, red. Hans Sandberg (Stock-

holm, 1982) 
Dikter, noveller, prosafragment, Samlade skrifter, 10, red. Hans Sandberg 

(Stockholm, 1983) 
Essäer och journalistik, Samlade skrifter, 11, red. Hans Sandberg (Stock-

holm, 1983) 
Stig Dagerman. Brev, red. Hans Sandberg (Stockholm, 2002) 
 
Övrig litteratur 
 
Abrams, M. H., Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in 

Romantic Literature (New York, 1971) 
Agrell, Beata, Romanen som forskningsresa. Forskningsresan som ro-

man. Om litterära återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya 
svenska prosa (Göteborg, 1993) 

Ahlenius, Holger, ”Musik med okänd dirigent” [recension av Bröllopsbe-
svär], BLM 1950:1, s. 59-60 

Ahlund, Claes, [recension] ”Georges Périlleux: Stig Dagerman. Le mythe 
et l’oeuvre”, Samlaren 1994, s. 168-171 

 – ”Stig Dagerman som lyriker i ’Birgitta svit’”, Samlaren 1996, s. 28-
50 

 – Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans författar-
skap (Stockholm, 1998) 

 – ”Förklaringsögonblickets förvandlingar. Om Dagermans transfor-
mation av en ahlinsk epifanimodell”, TFL 1998:1, s. 25-48 

 – ”Om Kristussymboliken i Stig Dagermans Bröllopsbesvär”, Hori-
zont 1998:1, s. 59-66 

Algulin, Ingemar, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-talslyrik och 
dess litterära bakgrund, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stock-
holm Studies in History of Literature, 18 (Stockholm, 1977) 

[Anderson, Elis] (”Es An.”), ”Modersbandet” [recension av Bränt barn], 
GP 27.11.1948, s. 2 

Arvastson, Allan, Svensk psalm genom tiderna (Lund, 1975) 



 

208 
 

Aspenström, Werner, ”Diktaren och döden”, i Vissa sidor och ovissa. 
Artiklar och essäer i urval av Nina Burton (Stockholm, 1979), s. 32-
36 

Augustinus, Bekännelser, övers. Bengt Ellenberger (Skellefteå, 1990) 
Bachtin, Michail, ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i 

historisk poetik” (1937-38, 1973, publ. 1975), i Det dialogiska ordet, 
övers. Johan Öberg (Gråbo, 1988), s. 14-165. 

 – Dostojevskijs poetik (1963), övers. Lars Fyhr och Johan Öberg 
(Gråbo, 1991) 

Baer, Ulrich, ”Modernism and Trauma”, Modernism, I, red. Astradur 
Eysteinsson & Vivian Liska (Amsterdam & Philadelphia, 2007), s. 
307-318 

Bal, Mieke, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (1982), 
rev. uppl. (Toronto: Toronto University Press, 1997) 

Bataille, Georges, L’érotisme (Paris, 1957) 
Beardsley, Monroe C., Aesthetics. Problems in the philosophy of criticism 

(New York, 1958) 
Beja, Morris, Epiphany in the Modern Novel (London, 1971) 
Bergrahm, Hans, ”Den försenade freudianen” [recension av Bränt barn], 

KvP 24.10.1948, s. 8 
Björck, Staffan, ”Med Dagerman på landet”, [recension av Bröllopsbe-

svär] DN 5.12.1949, s. 6. 
Björk, Kaj, ”Studie i fruktan”, [recension av Ormen] MT 11.1.1946, s. 4 
Bohrer, Karl Heinz, Plötzlichkeit: zum Augenblick des ästhetischen Sche-

ins (1981) (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998) 
Booth, Wayne, C. The Rhetoric of Fiction (Chicago: University of Chica-

go press, 1961) 
Burke, Edmund, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of 

the Sublime and Beautiful (1757), The Writings and Speeches of Ed-
mund Burke, Bd I, red. T. O. McLoughlin & James T. Boulton (Ox-
ford, New York etc: Oxford University Press, 1997), s. 185-320 

Camus, Albert, Myten om Sisyfos (1942), övers. Gunnar Brandell och 
Bengt John (Stockholm, 2004) 

Carlson, Stig, ”Sin nästas livboj” [recension av Bränt barn], MT 
21.10.1948, s. 15 

Chantraine, Pierre, Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque, Bd 
II (Paris, 1970) 

Chatman, Seymour, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction 
and Film (Ithaca & London: Cornell University Press, 1978) 

Cohn, Dorrit, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Con-
sciousness in Fiction (Princeton: Princeton University Press, 1978) 

Cullberg, Johan, Skaparkriser. Strindbergs inferno och Dagermans 
(1992) (Stockholm, 1997) 

Cullhed, Anders, ”Ur ögonblickets historia. Från Augustinus till barock-
en”, i förf:s Diktens tidrymd. Studier i Francisco de Quevedo och 
hans tid (Stockholm, 1995), s. 59-93 

Dahl, Karin, La mythification d’un écrivain étranger: la réception de 
l’œuvre de Stig Dagerman en France et en Italie (diss., Göteborg, 
2008) 



 

209 
 

Dahl, Per, ”Det sublimas estetiker”, i förf:s och Carl Johan Ljungbergs 
Förnuft och inlevelse. Burke mellan upplysning och romantik, 
(Stockholm, 1990), s. 16-29 

Dickson, Walter, ”Stig Dagerman” [recension av Bröllopsbesvär], Ny Tid 
5.12.1949, s. 2 

 – ”Två slags renhet” [recension av Bränt barn], Ny Tid 18.4.1948, s. 
2 

Eckehart, Mäster, Predikningar 1, i urval och översättning av Bertil 
Brisman (1961) (Malmö, 1984) 

[Ehnmark, Elof] (”E. E–k.”) ”Ensamma människor” [recension av Bröl-
lopsbesvär], UNT 24.12.1949, s. 6 

Espmark, Kjell, ”Gyllenstens uppenbarelser”, i Dialoger (Stockholm, 
1985), s. 111-130 

Fioretos, Aris, Det kritiska ögonblicket (diss., Stockholm, 1991) 
 – ”Noli me legere. Stig Dagermans ’Bröllopsbesvär’”, Kris 1991, nr 

42, s. 104-109  
Florin, Magnus, ”’Han föll som ett äpple’. Stig Dagerman och fallets 

dramatik”, BLM 1983:6, s. 425-429 
Frenzel, Elisabeth, Stoffe der Weltliteratur, 6. omarb. uppl. (Stuttgart, 

1983) 
Frisk, Hjalmar, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Bd I (Heidel-

berg, 1960) 
Geels, Antoon, ”Mystikens psykologi”, i förf:s och Owe Wikströms, Den 

religiösa människan. En introduktion till religionspsykologin (1999), 
rev. uppl. (Stockholm, 2006), s. 250-298 

Genette, Gérard, Narrative Discourse. An Essay in Method (1972), övers. 
Jane E. Lewin (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1995) 

 – Narrative Discourse Revisited (1983), övers. Jane E. Lewin (Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 1990) 

Gierow, Karl Ragnar, ”Dagens bok” [recension av De dömdas ö], SvD 
19.10.1946, s. 8 

Gyllensten, Lars, Diarium spirituale. Roman om en röst (Stockholm, 
1968) 

Hansen, Kirsten, ”Politisk intention, existentiell livssyn och personligt 
konfliktstoff i Nattens lekar”, i Per Erik Ljungs, förf:s och Susanne 
Dahls, Ångestens hemliga förgreningar. Stig Dagermans Nattens le-
kar (Stockholm, 1984), s. 53-87 

Hansen, Peter, Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svens-
ka sextiotalsromaner (Stockholm, 1996) 

Hansson, Gunnar D., Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman 
Fromma mord (Stockholm, 1988) 

Harrie, Ivar, ”Bröllop på landet” [recension av Bröllopsbesvär], Expres-
sen 5.12.1949, s. 4 

 – ”Den bortkomna modern”[recension av Bränt barn], Expressen 
21.10.1948, s. 4 

Hausheer, Herman, ”St Augustine’s conception of time”, Aspects of time, 
red. C. A. Patrides (Manchester & Toronto: Manchester University 
Press, University of Toronto Press, 1976), s. 30-37 



 

210 
 

Heidegger, Martin, Varat och tiden (1927), I, övers. Richard Matz (Göte-
borg, 1993) 

Heine, Heinrich, ”Die Heimkehr” (1823-1924), Sämtliche Werke, Bd I 
(München, 1969) 

Hellquist, Elof, Svensk etymologisk ordbok (1922), Bd I (Malmö, 1980) 
Hendrys Chayes, Irene, ”Joyce’s Epiphanies”, Sewanee Review 1946:54, 

s. 446-467 
Henmark, Kai, ”Gud och Stig Dagerman”, Vår lösen 1956:47, s. 221-230 
 – ”Den fyrtiotalistiska prosans flygande fästningar”, ”Ångesten och 

Stig Dagerman”, ”Religionen och Stig Dagerman”, ”Stig Dagerman 
och tystnaden” i förf:s En fågel av eld. Essäer om dikt och engage-
mang (Stockholm, 1962), s. 98-116, 117-122, 122-127, 127-132 

Hildeman, Karl-Ivar, Sub luna och andra Karlfeldtsessäer, Karlfeldt-
samfundets skriftserie, 1 (Stockholm, 1966) 

Holmqvist, Bengt, Svensk 40-talslyrik, Studentföreningen Verdandis 
småskrifter, 517 (Stockholm, 1951), s. 287-293 

Hölderlin, Friedrich, Hyperion (1797-1799), Sämtliche Werke, Bd III, 
Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, Herausgegeben von Friedrich Beiss-
ner (Stuttgart, 1957) 

 – Hyperion (1797-1799), övers. Gösta Oswald (Stockholm, 2002) 
Johansson, Christer, Den demoniske romanregissören II. Filmiska och 

litterära berättarmönster i Stig Dagermans prosa, uppsats i Littera-
turvetenskap, C, Litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
universitet (Stockholm, 1994) 

Karlsson, Tom, Vägvisare in i natten. Stig Dagermans litterära projekt, 
Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Meddelanden nr 
21 (Åbo, 1994) 

Kayser, Wolfgang, Das Groteske. Seine Gestaltung in Malerei und Dich-
tung (1957) (Tübingen, 2004) 

Lagercrantz, Olof, ”Dagens bok” [recension av Bränt barn], SvD 
21.10.48, s. 8 

 – Stig Dagerman (1958), rev. uppl. (Stockholm, 1991) 
Laitinen, Kerstin, Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dager-

mans texter, Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Huma-
nities, 76 (diss., Umeå, 1986)  

Leiser, Erwin, ”Bedragare och bedragna” [recension av Bränt barn], 
Arbetet 23.10.1948, s. 4 

 – ”Bröllop på de dömdas ö” [recension av Bröllopsbesvär], Arbetet 
13.12.1949, s. 4 

 – ”Prologen som blev epilog”, MT 2.12.1954, s. 2 
Levin, Harry, James Joyce. A critical introduction (1941) (New York, 

1960).  
Lillqvist, Holger, ”Begär och transcendens”, Avgrund och paradis. Studi-

er i den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn 
till Edith Södergran, Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 627 (diss., Helsingfors, 2001), s. 30-78 

Lindberger, Örjan, ”Ahlin och andra” [recension av De dömdas ö], Vi 
1947:13, s. 9 



 

211 
 

Lindegren, Erik, ”Ovanlig debut” [recension av Ormen], BLM 1946:1, s. 
64-66 

 – ”Stig Dagerman”, Den unga parnassen (1947), s. 57-61 
Linder, Erik Hjalmar, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Fem decen-

nier av nittonhundratalet, 4. omarbetade uppl. av Fyra decennier av 
nittonhundratalet, Bd II (Stockholm, 1966) 

 – Gudsbilder i svensk lyrik från J. O. Wallin till Ingemar Leckius, 
Wallinsamfundet (Borlänge, 1970) 

Ljung, Per Erik, ”In i verkstaden”, i förf:s, Kirsten Hansens och Susanne 
Dahls, Ångestens hemliga förgreningar. Stig Dagermans Nattens le-
kar (Stockholm, 1984), s. 11-49  

 – ”Politiskt engagemang och litterärt universum. Några synpunkter på 
Stig Dagermans poetik”, TFL 1990:3, s. 31-40 

Losløkk, Ola, ”Billedspråk og symbolikk i Dagermans roman ’De dömdas 
ö’”, Edda 1970:5, s. 289-310 

Longinos, Om litterär storhet [Peri hypsous], övers. Jan Stolpe (Göte-
borg, 1997) 

Lotass, Lotta, ”Disharmonins dialektik – Stig Dagerman och Samfärd-
selns problem”, TFL 1998:2, s. 39-60 

 – Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap, Skrifter 
utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs uni-
versitet, 43 (diss., Göteborg, 2002) 

Lundkvist, Artur, ”Fruktan i folkhemmet” [recension av Ormen], ST 
7.12.1945, s. 12 

 – ”Symboliskt skeppsbrott” [recension av De dömdas ö], ST 
17.10.1946, s. 11 

Lysell, Roland, Erik Lindegrens imaginära universum (diss., Stockholm, 
1983) 

Man, Paul de, ”Hypogram and inscription: Michael Riffaterre’s poetics of 
reading”, Diacritics, vol. 11 (1981:4, Winter), s. 17-35 

Morson, Gary Saul och Caryl Emerson, Mikhail Bakhtin: Creation of a 
Prosaics (Stanford: Stanford University Press, 1990) 

Möller, Håkan, Den wallinska psalmen, Bibliotheca theologiæ practicæ, 
56 (diss., Uppsala, 1997) 

Nichols, Ashton, The Poetics of Epiphany. Nineteenth-Century Origins of 
the Modern Literary Moment (Tuscaloosa & London: The University 
of Alabama Press, 1987) 

Nicoll, Allardyce, The World of Harlequin. A Critical Study of the Com-
media dell’ Arte (London: Cambridge University Press, 1963) 

Nirje, Bengt, ”Folkpjäs i helvetet” [recension av Bröllopsbesvär], Arbeta-
ren 7.12.1949, s. 6 

Nygren, Anders, Eros och Agape. Den kristna kärlekstanken genom ti-
derna (Stockholm, 1966) 

Ohlsson, Anders, ”Filmiska berättarstrukturer i Stig Dagermans roman 
Bränt barn”, Edda 1995:4, s. 295-306 

Olsson, Anders, Läsningar av Intet (Stockholm, 2000) 
Olsson, Ulf, [recension av] Lotta Lotass, Friheten meddelad. Studier i 

Stig Dagermans författarskap, Samlaren 2003, s. 287-293 



 

212 
 

Otto, Rudolf, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttli-
chen und sein Verhältnis zum Rationalen (1917) (Stuttgart, 1924) 

 – Det heliga. Jämte spridda uppsatser om det numinösa (1917), 
övers. Ernst Logren (Stockholm, 1924)  

Palmkvist, Karin, Diktaren i verkligheten. Journalisten Stig Dagerman 
(diss. Lund; Stockholm, 1989) 

Périlleux, Georges, Stig Dagerman et l’existentialisme, Bibliothèque de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, Fascicule 
CCXXXI, Société d’Édition «Les Belles Lettres» (diss. Liège; Paris, 
1982) 

 – Stig Dagerman. Le mythe et l’œuvre (Bruxelles, 1993) 
Pitkänen, Antti J., ”Studier i Stig Dagermans romanteknik”, Skrifter ut-

givna av Institutionen för filologi II vid Tammerfors universitet, Nor-
disk filologi, 11 (1985), s. 61-130 

Pleijel, Agneta, ”Djuret och skräcken. En studie i Stig Dagermans förfat-
tarskap”, Samlaren 1965, s. 96-114 

Pucci, Pietro, Oedipus and the Fabrication of the Father: Oedipus tyran-
nus in modern criticism and philosophy (Baltimore & London: The 
John Hopkins University Press, 1992) 

Raphael, Melissa, Rudolf Otto and the Concept of Holiness (Oxford & 
New York: Oxford University Press, 1997) 

Richard, Jean-Pierre, [Introduktion till] ”Mallarmés poetiska universum” 
(diss., Paris, 1961), övers. Roland Lysell, i Hermeneutik, red. Horace 
Engdahl m. fl. (Stockholm, 1977), s. 182-207 

Riffaterre, Michael, Semiotics of poetry (Bloomington & London, 1978) 
 – “Det referentiella felslutet” (1978), övers. Staffan Bengtsson, Mo-

dern litteraturteori, II, red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson 
(Lund, 1991), s. 141-160 

Röjdalen, Carin, ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-
talsnovellistik, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutio-
nen vid Göteborgs universitet, 31 (diss., Göteborg, 1997) 

[Rössel, James] (”J.R.”), ”Stig Dagerman, realist” [recension av Bränt 
barn], AT 25.10.1948, s. 19 

Sandberg, Hans, Den politiske Stig Dagerman. Tre studier (Stockholm, 
1979) 

Sjung på franska! [musiktryck], red. Johan Nordqvist & Antje Stemme 
(Stockholm, 2002) 

Stenström, Thure, Den ensamme. En motivstudie i det moderna genom-
brottets litteratur (diss. Uppsala; Stockholm, 1961) 

Stolpe, Sven, ”Har Dagerman lyckats?” [recension av Bränt barn], AB 
27.10.1948, s. 4 

Sundelöf, Fritz-Gustaf, och Frykman, Erik, Nyckeln till det lilla hjärtat, 
Skandinaviska Odeon AB, utg. 1949 

Den svenska psalmboken. Av konungen gillad och stadfäst år 1937 
Svensson, Georg, ”Dagermans noveller” [recension av ”Den hängdes 

träd”], BLM 1947:10, s. 835-837 
Södergran, Edith, ”Ingenting”, Samlade skrifter. Dikter och Aforismer, I, 

red. Holger Lillqvist (Helsingfors, 1990) 
 



 

213 
 

Thompson, Laurie, Stig Dagerman (Boston, 1983) 
 – “Edith Södergran and Stig Dagerman”, Two women writers from 

Finland: Edith Södergran (1892-1923) and Hagar Olsson (1893-
1978). Papers from the Symposium at Yale University, October 21-
23, 1993, red. Georg C. Schoolfield & Laurie Thompson (Edinburgh, 
1995), s. 121-129 

Tomson, Bengt, ”Gammalt tema i ny dräkt” [recension av Bröllopsbe-
svär], Sv. M. 17.12.1949, s. 11 

Törnqvist, Egil, ”Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn”, 
Svensk litteraturtidskrift 1969:4, s. 25-37 

Ueberschlag, Georges, Stig Dagerman ou l’innocence préservée. Une 
biographie (Nantes, 1996) 

Vennberg, Karl, ”Den moderna pessimismen och dess vedersakare”, Kri-
tiskt 40-tal, red. Karl Vennberg & Werner Aspenström (Stockholm, 
1948), s. 226-241 

 – ”Vara sin ångest trogen” [recension av Ormen], Vi 1945:51-52, s. 
12 

Werner, Gösta, De grymma skuggorna. En studie i Stig Dagermans för-
fattarskap och dess relationer till filmen som medium (Stockholm, 
1986) 

Wingren, Gustaf, Luthers lära om kallelsen (1942), 4. uppl. (Skellefteå, 
1993) 

Wizelius, Ingemar, ”Två svenska romaner” [recension av Ormen], DN 
19.12.1945, s. 9 

 



 

214 
 

Personregister

Abrams, M. H. 21, 22 
Agrell, Beata 161 
Ahlenius, Holger 129, 151-152 
Ahlin, Lars 15, 23, 26, 64, 72, 

78, 80, 89, 129 
Ahlund, Claes 13, 15-16, 26, 55, 

63, 67-70, 72, 77-78, 80, 
83-85, 94, 97-99, 102-103, 
105, 107, 111, 120, 127, 
129-130, 132-133, 135-136, 
143-144, 150-151, 179, 
181, 185, 193-195, 197, 
200, 202 

Algulin, Ingemar 82, 102, 120 
Almqvist, Carl Jonas Love 12, 

201 
Anderson, Elis 118-119 
Aristoteles 62 
Arvastson, Allan 143, 148 
Aspenström, Werner 12, 197 
Augustinus 21-22 
Bachtin, Michail 31-32, 37 
Baer, Ulrich 22 
Bal, Mieke 21, 111, 139 
Bataille, Georges 114 
Baudelaire, Charles 22 
Beardsley, Monroe C. 136 
Beja, Morris 22, 26 
Bergrahm, Hans 107, 109 
Björck, Staffan 174 
Björk, Kaj 36 
Bohrer, Karl Heinz 24 
Booth, Wayne C. 21, 136 
Brentano, Clemens 198-199 
Burke, Edmund 24, 30, 106 
Camus, Albert 16, 56, 65, 97 
Carlson, Stig 109-110 
Chantraine, Pierre 24 
Chatman, Seymour 21, 136-139 
Cohn, Dorrit 21, 93, 110, 133 

Cullberg, Johan 107 
Cullhed, Anders 21 
Dagerman, Annemarie 78 
Dahl, Karin 17 
Dahl, Per 30 
Dahl, Susanne 15, 84 
Dickson, Walter 110, 141, 187 
Eckehart, Mäster 31, 64 
Ehnmark, Elof 146 
Ekerot, Bengt 123-124 
Eliot, T.S. 115 
Emerson, Caryl 32 
Espmark, Kjell 25-26, 84 
Fioretos, Aris 15, 24-25, 138, 

174, 176 
Florin, Magnus 16 
Frenzel, Elisabeth 199 
Frisk, Hjalmar 24 
Frykman, Erik 164 
Geels, Antoon 26-28, 129-130, 

195 
Genette, Gérard 17, 21, 136, 

138-139, 170, 192 
Gierow, Karl Ragnar 90 
Gyllensten, Lars 25-26 
Götze, Elly 113 
Hansen, Kirsten 15, 71, 84, 114-

115 
Hansen, Peter 92 
Hansson, Gunnar D. 72 
Harrie, Ivar 107, 129-130, 148 
Hausheer, Herman 21 
Heidegger, Martin 24-25 
Heine, Heinrich 198-199 
Hellquist, Elof 87 
Hendrys Chayes, Irene 25 
Henmark, Kai 14, 37, 40, 57-58, 

65-67, 90, 95, 123, 134, 
147, 177 

Hildeman, Karl-Ivar 62 



 

215 
 

Holmqvist, Bengt 12 
Hoffmann, E.T.A. 77-78 
Hölderlin, Friedrich 75 
Jesaja 115-116, 121 
Johansson, Christer 17, 100 
Joyce, James 25-26 
Karlsson, Tom 14, 127, 130, 

134, 160, 167, 184, 190, 
197 

Karlfeldt, Erik Axel 62 
Kayser, Wolfgang 24, 42, 78 
Lagercrantz, Olof 17, 94, 96, 

107, 123-124 
Laitinen, Kerstin 14, 21, 37-39, 

41, 44, 47-53, 63, 65, 67, 
84, 104, 107, 114, 118-120, 
125, 129-130, 132-133, 
135, 144, 158, 178-181, 
184, 189, 196-198, 200 

Leiser, Erwin 109, 117-118, 
147, 201-202 

Levin, Harry 25 
Lillqvist, Holger 124-125 
Lindberger, Örjan 89 
Lindegren, Erik 11, 13, 36-38 

42, 46, 67, 82, 102, 104, 
120 

Linder, Erik Hjalmar 36, 64, 
142, 150, 200, 202 

Lindström, Per-Ove 15, 62, 146, 
169 

Ljung, Per Erik 15-16, 20, 63, 
84, 144-145 

Loeben, O.H. von 199 
Longinos 30 
Losløkk, Ola 16, 95 
Lotass, Lotta 14-15, 36, 103, 

123, 125, 130, 134, 138, 
144, 147, 149, 155, 159-
161, 165-168, 170-171, 
174-177, 186, 190, 192-
194, 198 

Lundkvist, Artur 51, 90 
Lysell, Roland 19, 103-104 
Man, Paul de 19-20 
Morson, Gary Saul 32 
Möller, Håkan 142-143, 148, 

189, 198 
Nichols, Ashton 22 
Nicoll, Allardyce 60-61 

Nirje, Bengt 167 
Nygren, Anders 161, 166, 171-

172, 194 
Offenbach, Jacques 78 
Ohlsson, Anders 16-17 
Olsson, Anders 125 
Olsson, Ulf 176 
Oswald, Gösta 75 
Otto, Rudolf 27-31, 64, 73-74, 

81, 105-106, 150, 196 
Palmkvist, Karin 17 
Périlleux, Georges 16, 39-40, 

49, 51, 55-56, 65, 135, 138, 
151, 172, 184-185, 193, 197 

Pitkänen, Antti J. 17 
Pleijel, Agneta 16, 65, 92 
Pucci, Pietro 184 
Raphael, Melissa 27 
Richard, Jean-Pierre 19-20 
Riffaterre, Michael 18-21, 41, 

132 
Röjdalen, Carin 23 
Rössel, James 107, 113 
Sandberg, Hans 11-12, 17, 26, 

36, 69, 88, 94-95, 107, 124, 
127, 195, 198, 217 

Stagnelius, Erik Johan 62 
Stenström, Thure 55-56 
Stolpe, Sven 107 
Sundelöf, Fritz-Gustaf 164 
Svanström, Ragnar 26, 108, 

119, 133, 142, 171, 173, 
195 

Svensson, Georg 72 
Södergran, Edith 14, 113, 123-

125, 201 
Thompson, Laurie 14, 113, 123, 

137-138, 149, 198-199  
Tomson, Bengt 147 
Törnqvist, Egil 16 
Ueberschlag, Georges 17, 77 
Vennberg, Karl 11-13, 38, 51 
Wahlberg, Bertil 217 
Wahlberg, Thomas 217 
Wallin, J.O. 142-145, 146, 148-

164, 176, 188-189, 198-199 
Werner, Gösta 16 
Wikström, Owe 27 
Wingren, Gustaf 140 
Wizelius, Ingemar 36, 113



 

216 
 

 



 

217 
 

Appendix  

Stig Dagermans dikt ”Den utstötte” 
 

Ensam, utstött, / levnadstrött, / är jag, / därför svär jag: / Hämnd, hämnd! / 
Mänskan skall lyssna beklämd. / Klockan i kyrkan skall dåna, / skall klämta 
skall håna: / Hämnd, hämnd! / Er kyrka skall brinna / era hjärtan skall stanna 
/ Ni skall lyssna, besinna / åkalla, förbanna. / Jag skall döma. / Jag är utstött. / 
Jag skall ej glömma, / förr’n döden er mött. 

Han skakar sin knutna [text saknas] / mot himlens mörka kupol / Han ryter 
vild av vrede / Hans anlet är hårt som stål. / Men plötsligt så mildras dragen. / 
Han stirrar mot dalen, betagen. / Blicken fångar kyrkan, byn. / Han lyfter sin 
blick mot skyn. / Viskar: Min dom skall aldrig bli fälld. / Er kyrka aldrig 
skall brinna, / aldrig förtäras av eld. / Men jag skall försvinna! / Han går 
långsamt in i skogen, / sedan blev han aldrig sedd. / Kanske vilar under tor-
van, / aldrig rörd av plogen? / Kanske grävde du din grav? / Kanske gick din 
själ i kvav? / Kanske har du döden mött? / Du…Du, som var en utstött. 

Kommentar  
Originalmanuskriptet till Stig Dagermans dikt ”Den utstötte” har vänligen 
ställts till mitt förfogande av Thomas Wahlberg, son till framlidne konstnä-
ren Bertil Wahlberg som var vän till Dagerman under skolåren vid Södra 
latins läroverk i Stockholm (1938-1942). Bertil Wahlberg var under åren 
1941-1942 redaktör för Göken, det vårliga återkommande studentnummer av 
Södra latins skoltidning Loke, i vilka Stig Dagerman under dessa år bidrog 
med flera texter. 

Dikten ”Den utstötte” har mig veterligen inte tidigare publicerats eller 
omnämnts. Manuskriptet är odaterat och uppgift om diktens tillkomstår sak-
nas därför. Diktens tillblivelse kan dock bestämmas till tiden före 1942 efter-
som den är signerad Stig Jansson, det vill säga med det efternamn författaren 
bar fram till namnbytet detta år då han tog sig namnet Dagerman.1 Då manu-
skriptet har signerats ”Stig Jansson” och inte ”Stig H. Jansson”, såsom i 

                                                      
1 Hans Sandberg uppger att namnbytet är daterat 27.2.1942 i Katarina församlings kyrkböck-
er. Sandberg, ”Det frihetliga alternativet”, s. 5. 
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bevarade manuskript från 1941, talar det för att texten kan ha tillkommit 
redan före 1941. 

Dikten är skriven för hand med blyerts på båda sidorna av ett linjerat blad 
från ett spiralblock. Sidorna är paginerade i respektive övre vänster hörn 
med romerska siffror, ”I” och ”II”. Bladet är gulnat och delvis skadat samt 
har måtten 16,5 x 10,5 cm.  
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