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Abstract 
 

The aim of this study is to examine metaphors and what may be perceived as motif-circuits in 

Stig Dagerman’s play Den dödsdömde (The Man Condemned to Death) and the two short 

stories “Den dödsdömde” (The Man Condemned to Death) and “Mannen från Milesia” (The 

Man from Milesia). My intention is to discuss a single theme and identity-marks that unites 

all three works, using Paul Ricoeur’s The Rule of Metaphor (La mêtaphore vive) as well as the 

“thematic critique” of Jean-Pierre Richard.  

       What is metaphor for Ricoeur is for Richard themes (theme): an organizing principle, a 

sort of schedule around which a world is constituted. Hence, I find similarities between the 

motif-circuits, Ricoeur’s metaphor-theory and Richards’s themes. The motif-circuits: rain, 

light and darkness, (the) eyes and finally dream and reality, represent the analyses’ thread. 

The motif-circuits cut through the play and the two short stories. They form a single thematic 

continuity that binds together the story and move it forward.  

       The motif-circuits have not only a privileged role in the texts, but above all a connection 

with Ricoeur’s metaphor-theory and Richard’s themes. My focus shall be affixed upon how 

the motif-circuits appear and the various charges they receive, depending on the context. The 

motif-circuits occur separately or in combination. Sometimes they exclude each other, relieve 

or replace each other. They differ from being abstract, perceptual, illusory or real (concrete). 

Moreover, the motif-circuits raises in the texts other interesting aspects, such as: conscious-

ness and memory, time and space, life and death, subject and object (man’s role and women’s 

role), the hole forming a dynamic movement. Finally, one can say that the motif-circuits form 

a structure within which the action takes place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Stig Dagerman är en författare som utövar en fascination på mig. Det var när jag för många år 

sedan läste hans debutroman Ormen som jag trollbands av hans stil. Och det som hände sedan 

var att jag samlade på mig hans verk och plöjde igenom dem, det ena efter det andra. Flera av 

dessa verk läste jag flera gånger om. Det var något i innehållet som uppmanade mig därtill. 

Då hände det att jag upptäckte något nytt i texterna: ett nytt ord, ett nytt uttryck, en ny 

betydelse, en ny tanke. Varpå jag insåg att det fanns och fortfarande finns så många olika sätt 

att läsa Stig Dagerman på: metaforiskt, symboliskt, realistiskt, politiskt etc. Som läsare har 

man privilegiet att föredra det ena sättet framför det andra, eller kombinera två, eller flera.  

       Själv fastnade jag för det metaforiska.  

       I min uppsats läser jag Stig Dagerman med metaforiska glasögon. Vilket betyder att jag 

söker efter en annan verklighet än den som Dagermans text beskriver. Denna verklighet, 

menar jag, döljer sig bakom orden och uttrycken som står att läsa i hans texter. Att jag väljer 

det metaforiska läsesättet har sin enkla förklaring. Denna kommer sig av ordet illusion. Detta 

ord, som jag råkade hitta i en av Dagermans repliker, fick mig att osökt tänka på litterära 

trollkonster. Dagerman själv menar att diktarens uppgift är att syssla med illusioner. Detta 

uttalande födde två frågor i huvudet på mig: 

       Hur kan diktaren skapa en illusion? 

       Hur kan jag som läsare uppleva detta illusionsnummer? 

       Min reflektion över dessa frågor gjorde mig uppmärksam på en annan sak: ett samband 

mellan textens verklighet och den verklighet som döljer sig bakom den. Kanske är det så, 

tänkte jag, att den verklighet som Dagermans texter beskriver, är själva illusionen. Kanske det 

är så, att bakom illusionen, döljer sig en annan verklighet, samma verklighet som jag söker 

efter.   

       Det måste till en utmärkt förmåga hos författaren att skapa en illusion, särskilt om 

illusionen skapas i och genom det skrivna ordet. För det är endast i och genom det skrivna 

ordet som läsaren upplever illusionen. Illusionen skapas så av det skrivna ordet. Och 

Dagerman äger förmågan att skapa denna. Dessutom – och det här är det mest intressanta – 

låter Dagerman på ett makabert sätt sina karaktärer uppleva illusionen. På det viset blir 

karaktär och läsare beroende av varandra. 

       Dagermans texter blir aldrig så levande som när karaktärerna är med och upplever sin 

egen skapares illusion. 
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I. Inledning 
 

       a. Illusion och verklighet 

 

Att vara diktare är ju framför allt att oavbrutet och på alla plan syssla med illusioner.1 

 

Stig Dagerman ringar in diktarens väsen. Man skulle utan att förgripa sig på detta påstående 

kunna ersätta ”diktare” med Stig Dagerman själv. En diktare är en diktare även när pennan 

vilar, varför också illusionen aldrig blir avbruten. Illusionen är ständigt tillhands för diktaren 

att tillämpa och ständigt närvarande för läsaren/åskådaren att bevittna. Diktarens uppgift blir 

att förmedla illusionen och som läsare bevittnar man ett illusionsnummer. Illusionen ringar in 

en central aspekt i föreliggande studies undersökningsområden: Den dödsdömde och 

novellerna ”Den dödsdömde” och ”Mannen från Milesia”.2 Det är med insikt i citatet ovan 

som jag närmar mig texterna. Mitt val av undersökningsområdena grundar sig på dem 

inbördes jämförelsepunkter som förenar Vilhelm Streng – Den dödsdömde – och Ralph 

Singerton i ”Mannen från Milesia”. Noteras kan att i pjäsen Den dödsdömde saknas det en 

berättare, men utsagorna som analyseras betraktar jag som korta prosastycken. När det 

kommer till Mannen från Milesia och Den dödsdömde uppstår frågorna huruvida egennamn 

eller beteckningar bär på skillnader sinsemellan. Vad står beteckningen för? Vad står 

egennamnet för? Vad innebär det att vara dömd till döden? 

       Förutom illusionen finns det hos Dagerman en verklighetsaspekt som är lika 

spänningsfylld. Olof Lagercrantz skildrar en bilfärd tillsammans med Dagerman. I samma 

stund som resenärerna undkommer en otäck kollision noterar Lagercrantz följande: ”Stig 

Dagerman blev så uppspelt, så glad, som om något ljuvt och underbart hänt honom. Han hade 

suttit litet trumpen och tyst. Plötsligt, då katastrofen rörde vid oss, förvandlades han, som om 

det mellan hans inre liv och olyckstillbudet fanns en kongruens, som han upplevde som något 

befriande.”3 Illusionen, som diktaren uppehåller sig vid och verkligheten som finns runt 

omkring honom är oförvitliga korrespondenter. Det är pendlingen mellan polerna illusion och 

verklighet som alstrar mening. Och plötsligheten, som åtföljs av katastrofens beröring av 
                                                            
1 Stig Dagerman, Samlade skrifter 6, ”Teater 1”, Entrérepliker (1948), s. 383. Dramat Den dödsdömde ingår i 
Samlade skrifter (s. 5-102). I fortsättningen skall nothänvisningen gällande Den dödsdömde anges SS.   
2 Verken ingår i produktionen (fyra romaner, en novellsamling, fyra dramer och reseboken Tysk höst samt ”ett 
stort antal artiklar, recensioner, kåserier, dikter, radiosketcher och filmmanuskript”) som tillkom under åren 
1945-1949. Se Olof Lagercrantz, Stig Dagerman, 1958 (Stockholm 1967), s. 66. 
3 Ibid., se förord. 
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resenärerna, är en spännande markör som pekar på pendlingen mellan två tillstånd. Denna 

pendling har sina motsvarigheter i verken jag undersöker.  

       Dagermans texter bildar en väv av hemliga och svårtydda signaler.4 De ständiga 

associationerna beskriver företeelser som endast ger sken av att smälta samman. Dagerman 

knyter samman abstrakta företeelser med konkreta föremål. De många liknelserna 

återkommer som metaforer och metaforerna blir symboler.5 Det är till metaforstadiet som jag 

ämnar förlägga texterna. Texterna bildar ett chiffer som skall avkodas. Detta chiffer och 

illusionen vill jag se som varandras motsvarigheter. Det är i och genom texten som 

chiffret/illusionen befästs. Det är samtidigt i och genom texten som karaktärerna blir 

presenterade för läsaren. Karaktärerna är Stig Dagermans medhjälpare i förmedlandet av 

illusionen och på samma gång läsarens/åskådarens medhjälpare vid dechiffreringen av 

densamma. 

       Uppsatsen är utarbetad genom omsorgsfulla omläsningar av verken. Avsikten är att 

diskutera en inre tematik och identitetsmarkörer som förenar verken. Att beakta den inre 

tematiken och identitetsmarkörerna är att tränga igenom textens bokstavliga betydelse och 

utesluta bokstavlig användning av ordet i fråga och skapa ny mening.6 För att tala med 

Tzvetan Todorov kan man konstatera att bokstavliga yttranden bär på andra betydelser. I 

bokstavliga diskurser är den sekundära betydelsen underställd den direkta betydelsen.7 När 

det kommer till Dagerman så är skillnaden mellan metafor och illusion oväsentlig. 

”Illusionssysslande” är enligt mig detsamma som ”metaforlaborerande”. 

       Jag vill avsluta inledningen mot bakgrund av Lagercrantz’ syn på Dagerman som en 

tidlös psykologisk gåta.8 Utan att polemisera mot påståendet ser jag på Dagermans texter som 

en tidlös hermeneutisk gåta. Forskningen kring Dagerman är nästan uteslutande 

psykoanalytiskt färgad. Symboliken i verken har på ett alltför tillmötesgående sätt träffat sina 

psykoanalytiska referenser. I annat fall är forskningen biografiskt (/politiskt) orienterad. Min 

läsning är varken det ena eller det andra. Hittillsvarande forskning skall inte presenteras i 

enskilt kapitel, utan hänvisningar sker i löpande text, som regel bara när det bär relevans för 

min diskussion. 

                                                            
4 Claes Ahlund, Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig Dagermans författarskap, Södertälje 1998, s. 213. 
5 Agneta Pleijel, ”Djuret och skräcken. En studie i Stig Dagermans författarskap”, Samlaren (Tidskrift för svensk 
litteraturhistorisk forskning), årgång 86, 1965, s. 97. 
6 Paul Ricoeur, ”Metafor och hermeneutik”, Hermeneutik. En antologi sammanställd av Horace Engdahl, Ola 
Holmgren, Roland Lysell, Arne Melberg och Anders Olsson, Stockholm 1997, översättning: Ola Holmgren, s. 156. 
7 Tzvetan Todorov, Symbolik och tolkning, Stockholm (1989), översättning: Mats Rosengren, s. 59. 
8 Lagercrantz, Stig Dagerman, se förord. Detta anspelar på ett citat hämtat från Lagercrantz. 
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       b. Syfte och teoretiska utgångspunkter 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka metaforerna och det jag valt att kalla motivkretsar i Stig 

Dagermans pjäs Den dödsdömde och novellerna ”Den dödsdömde” och ”Mannen från 

Milesia”.9 Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är Paul Ricoeurs The Rule of Metaphor 

(La mêtaphore vive). Denna omfattande och minutiösa avhandling inbegriper en intressant 

dialog med dussinet metaforteoretiker och (språk)filosofer.10 Ricoeurs metaforteori innefattar 

många aspekter, varför mitt val av teori beror på flera anledningar. Den främsta av dessa är att 

metaforen har en referens till verkligheten och ”undervisar” i den meningen att den bidrar till 

upptäckandet av en verklighet, annan än den som det vardagliga språket betecknar.11 Det 

vardagliga språket, den bokstavliga utsagan, pekar på en primär verklighet, medan den 

metaforiska utsagan pekar på en sekundär verklighet.  

       I metodhänseende använder jag mig av Jean-Pierre Richards ”tematiska kritik”. Det som 

är metafor för Ricoeur är för Richard teman (tema); i richardsk terminologi blir temat en 

”konkret organisationsprincip, ett schema eller ett fast föremål omkring vilket en värld 

tenderar att konstitueras och utvecklas”.12 Temat/teman bildar ”verkets osynliga arkitektur” 

och skänker oss ”nyckeln till dess uppbyggnad”.13 I stort handlar det om att utveckla temats 

mångfald av betydelser14. Därav finner jag beröringspunkter mellan motivkretsarna, Ricoeurs 

metaforteori och Richards teman. 

       En annan anledning till valet av Ricoeurs teori är att metaforen ställer krav både på 

läsaren (och/eller uttolkaren) och på författaren. Medan metaforen manar till läsarens 

(uttolkarens) fantasi, avkräver den på samma gång diktaren en förmåga att se liknelser i det 

som diktas. Här gäller det att ”vara” metaforisk och ”tänka” metaforiskt (to ”metaphorize” 

well, to ”see resemblence”). Därför kan en mindre fruktbar fantasi vara lika förrädisk för 

läsaren som för diktaren. Den förre ser inte spänningen mellan bokstavligt och metaforiskt, 

                                                            
9 I nästföljande kapitel redogör jag lite närmare för motivkretsarna. 
10 Av utrymmesskäl och till hänsyn för min undersökning har jag valt att inte presentera denna dialog – som 
intressant nog avhandlar retoriska, semantiska, semiotiska och lingvistiska teoribildningar – utan jag redogör 
endast för Ricoeurs definition av metaforen. 
11 Paul Ricoeur, The Rule of Metaphor, The creation of meaning in language, translated by Robert Czerny with 
Kathleen Mclaughlin and John Costello, SJ, (English edition 1977), 1997 års upplaga, s. 174. 
12 Jean-Pierre Richard, ”Mallarmés poetiska universum”, Hermeneutik. En antologi sammanställd (…), 
översättning: Roland Lysell, s. 194. 
13 Ibid. Temat/teman möter man med en av Richard kallad ”iögonfallande frekvens”. Richard spanar efter 
”nyckelord, älsklingsbilder [och] fetischobjekt.” 
14 Ibid., s. 197. 
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den senare misslyckas med sina liknelser.15 Ricoeurs metaforteori erbjuder en spänningsfylld 

relation mellan författare och text, men framför allt mellan uttolkare och text. Hos Richard 

heter det att ”verkets yta är bedräglig” och vidare att interpretens uppgift är att ”söka ett 

infraspråk”. Textens yta skall brytas upp i syfte att finna ett andra djup. Det är utifrån detta 

andra djup som textens yta, den skenbara ordningen, kan förstås.16  

       Richard förutsätter liksom Ricoeur relationen mellan läsare/uttolkare och text. Den 

senares teori erbjuder ingen strikt tolkningsmetod. Textens värld skall blottläggas/tolkas; 

metaforen utgör paradigmet vid tolkningen av texten. Metaforen är mer än bara 

utsmyckning/ornamentering av språket, eller ett sofistiskt verktyg. Ricoeurs teori är 

användbar både utifrån ett estetiskt perspektiv och utifrån ett filosofiskt. Följande 

dagermanska citatet skall tjäna som exempel: ”I fråga om ’Den dödsdömde’ skulle jag vilja 

lugna publiken med att säga att han är en symbol, en dröm eller, för den som vill, en figur i en 

saga. [min kurs.]”17 Dagerman laborerar här med metaforer, åtminstone blir det ett brott i 

utsagans bokstavliga mening. Spänningen i utsagan bildas här av kopulan, som förbinder 

subjektet med abstrakta företeelser (symbol, dröm, figur). Kopulan har en spännande roll i 

detta sammanhang. Ricoeur förlägger metaforens intimaste och mest ultimata hemvist inte till 

namnet (egennamnet) eller till meningen, inte heller till diskursen, utan till kopulan av verbet 

vara. Det metaforiska ”är” betecknar på samma gång ”är” och ”är inte”.18 Frågor som gör sig 

gällande här är: Hur man kan förstå Dagerman? Vad är det som gör hans texter så dramatiska? 

Hur ser den litterära gestaltningen ut? Hur behandlar Dagerman språket? Har han en egen 

metod? Hur kan denna metod förstås? 

       Dagerman tycks ge en möjlighet till förståelsen av denna metod: ”När jag skrev dramat 

var den dödsdömde naturligtvis jag själv, det var därför jag skrev det. Det är först efteråt som 

han har blivit någon annan, det är alltid först efteråt som de subtila tolkningarna infinner 

sig.”19 (min kurs.) Dagerman beskriver en dynamisk process som uppstår under diktandets 

gång; det som började på ett sätt kom att sluta på ett annat. Ordet ”efteråt” implicerar ett 

”före”. Något är på ett visst sätt men efteråt blir det något annat. ”Före” och ”efter” skall, 

liksom ”pendlingen” som jag nämner inledningsvis, diskuteras mer ingående. 

                                                            
15 Ricoeur, The Rule (…), s. 25. 
16 Roland Lysell, ”Inledning: Den tematiska kritiken” (Hermeneutik. En antologi sammanställd … s. 178).  
17 SS., s. 373. 
18 Ricoeur, The Rule (…), s. 6.  
19 SS., s. 374. Noteras kan att föreliggande studie inte är biografiskt orienterad, citaten skall endast göra rättvisa 
för studiens syfte. 
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       Syftet med denna studie är att uppmärksamma och diskutera passager och element där 

motivkretsarna förekommer samt undersöka laddningarna som texterna får. Motivkretsarna 

innebär i förlängningen att jag följer texternas dynamiska process. Denna process skall 

beledsaga min läsning. Noteras bör att min läsning inte skall fokusera sig så mycket på 

mordet (detta gäller för samtliga tre verken), varför mordet begås och/eller vilken tolkning 

detta inbjuder till.  

 

       b.1 Motivkretsar och metod 

 

Motivkretsarna regn, ljus och mörker, blicken och slutligen dröm och verklighet, utgör inte 

bara undersökningens röda tråd utan även texternas. Motivkretsarna skär igenom pjäsen och 

bägge novellerna. De bildar en inre tematisk kontinuitet som binder ihop handlingen och för 

den framåt. Därmed inte sagt att undersökningen utgår ifrån en intertextuell läsning (verken 

kan lika gärna ses som fristående).  

       Motivkretsarna har inte bara en privilegierad roll i texterna som jag undersöker utan 

framför allt ett samband med Ricoeurs metaforteori och Richards ”tematiska kritik”. Fokus 

skall fästas på hur och när motivkretsarna dyker upp och vilka laddningar de får beroende på 

kontext. Motivkretsarna förekommer var för sig eller i kombination. Ibland utesluter de 

varandra. Ibland kompletterar de varandra, avlöser eller ersätter varandra. Deras karaktär 

differerar alltifrån att vara abstrakta, visualiserbara, förnimbara, illusoriska eller verkliga 

(konkreta). Motivkretsarna aktualiserar i texterna andra intressanta aspekter såsom: 

medvetande och minne, tid och rum, liv och död, subjekt och objekt (mansroll och 

kvinnoroll), alltsammans bildande en dynamisk rörelse i texten. Motivkretsarna bildar en 

konstruktion innanför vilken handlingen utspelas. Rangordningen av motivkretsarna är 

uppställda efter deras komplexitetsgrad. Särskilt blicken och dröm och verklighet visar hur 

texterna antar komplexa drag. Motivkretsarna utgör så elementet ”som gör det möjligt” att 

uppfatta ”verkets inre dimensioner i sin helhet”, eller det ”element tack vare vilket verket 

artikulerar sig som betydelsebärande storhet”.20 Motivkretsarna har beröringspunkter med 

metaforteorin (Ricoeur) och den tematiska kritiken (Richard).  

       Motivkretsarna regn, ljus och mörker står för något inre hos karaktären. Man skulle 

kunna säga att de transcenderar sin bokstavliga betydelse. Regnets betydelse, dess fallande 

rörelse, har kommenterats av Magnus Florin i essän: ”’Han föll som ett äpple’. Stig Dagerman 
                                                            
20 Richard, Hermeneutik. En antologi sammanställd (…), s. 196 
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och fallets dramatik.”21 Florin har med undantag för några exempel hämtade ur De dömdas ö 

behandlat Dagermans dramatik. Essän är en kort undersökning av fallets ständiga upprepande. 

Detta ständiga upprepande får enligt Florin olika laddningar: ”moraliska”, ”existentiella” och 

”sociala”. Florin gör den iakttagelsen att det regnar kring fängelset där Den dödsdömde är 

inhyst och att regnet ger dramat en vertikal axel som pekar ”uppåt och nedåt med de 

associationer vi har av det höga och låga”.22 Mot bakgrund av Florins resonemang får regnet 

en annan innebörd. Regnet är mer än bara ett naturfenomen.  

       Laddningarna som Florin nämner är enligt min mening återkommande också när det 

gäller motivkretsarna ljus och mörker. Kerstin Laitinen har gjort en intressant anmärkning 

beträffande Ralph Singertons vandring i stadsdelen Milesia, där Singerton rycker i en pump 

”som inte ger vatten” eftersom ”den är frusen med en istapp i mynningen – en metafor för 

jagpersonens inre situation”, menar Laitinen.23 Denna inre frusenhet, som förekommer i ”Den 

dödsdömde” och ”Mannen från Milesia” får en metaforisk laddning för karaktärens inre 

situation. Det handlar alltså inte så mycket om vädret som sådant utan snarare om en hos 

karaktären inre situation som vädret betecknar metaforiskt. Frusenheten uttrycker ett samband 

mellan karaktär och snö. Detta samband återkommer i fallet med ljus och mörker. Det handlar 

här om ett samband mellan landskap (natur) och karaktär, värld och människa, där det förra är 

ett uttryck för den senares inre. Ljus och mörker antyder en affinitet med en poetisk tradition 

som enligt Kjell Espmark är inriktad på en sinnlig framställning av känslans och tankens 

verklighet.24 

       Ljuset tillskrivs en primär roll fastän den inte nämns bokstavligt (i samband med 

mörkret). När Den dödsdömde träder fram för första gången i pjäsen blir detta upptakten till 

omgivningens frågor, vilka Den dödsdömde besvarar: ”Det har varit så mörkt hela tiden 

                                                            
21 BLM 1983, s. 425-429. 
22 Ibid., s. 428. 
23 Kerstin Laitinen, Begärets irrvägar, Existentiell tematik i Stig Dagermans texter, Umeå (1986), s. 185. 
24 Kjell Espmark, Själen i bild, En huvudlinje i modern svensk poesi, Stockholm 2003, s 5. Espmarks minutiösa 
studie inbegriper uteslutande dikter, om vilka han menar att bilderna (de bildliga uttrycken i dikterna) bör inte 
endast passas in i kategorin ”metaforer och liknelser” (s. 6). I fallet med Petrus (en av karaktärerna i Den 
dödsdömde) går man nästan miste om det metaforiska i ”ljus” och ”mörker”. Skiftningen från ljus till mörker 
kan vara ett av Stig Dagerman litterärt stilgrepp, en illusion på textens explicita plan, medan på det implicita 
planet innebär ”ljus” och ”mörker” en metaforisk laddning för Petrus’ inre. Noteras kan att Espmarks studie är 
”den svenskspråkiga grenen” av en internationell strömning som Espmark tidigare studerat ”under rubriken Att 
översätta själen, En huvudlinje i modern poesi – från Baudelaire till surrealismen (1975)” (s. 5). I denna tidigare 
studie handlar det också om en materialisering av själslivet/själstillståndet: ”Diktens konkreta sceneri blir en 
avspegling av emotionerna” (Kjell Espmark, Att översätta själen, En huvudlinje i modern poesi från Baudelaire 
till surrealismen, P. A. Norstedt & söners förlag, Stockholm, 1975, s. 9) Espmark har sin utgångspunkt hos 
Baudelaire för att visa de tydligaste exemplen på ”strävan att göra själen sinnligt förnimbar” (s. 14).      
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förstår ni. Allting har varit så osynligt. Allting har varit så mörkt. Jag har haft nog av att leta 

mej fram från timme till timme, från minut till minut, från sekund till sekund.”25 Mörkret har 

rest sig som en mur mellan Den dödsdömde och omgivningens frågor. Detta letande är inte 

rumsligt i en bokstavlig mening, vilket skall bekräftas längre fram genom att citera frågorna 

som omgivningen ställer med anledning av Den dödsdömdes frigivning. Letandet gäller mer 

en process i Den dödsdömdes medvetande. Den dödsdömde har letat sig fram i mörkret, 

genom osynligheten som mörkret inneburit, men samtidigt tycks han ha letat sig fram bort 

från mörkret och fram till ljuset. Ljuset är på ett sätt frånvarande, men på ett annat sätt 

implicit inbäddat i utsagan. ”Ljus” och ”mörker” utgör ett motsatspar; utpekandet av det ena 

indikerar det andra. Mörkret och osynligheten, eller frånvaron av ljuset och synligheten, 

betecknar det förflutna och tiger om nuet: ”allting har varit”, ”jag har haft nog …”. 

Upprepandet av mörkret utgör ett incitament för att söka efter en djupare mening.26  

       Motivkretsarna återkommer i pjäsen Den dödsdömde och i båda novellerna. I ”Mannen 

från Milesia” antar ljuset surrealistiska dimensioner.27 Därjämte gör sig gällande en annan 

motivkrets: blicken. Blicken förtätas i ”Mannen från Milesia”, men har sina utgångspunkter i 

Den dödsdömde, där den aktualiserar en annan aspekt: döden. Blicken skär igenom pjäsens 

andra och tredje akt och novellen (”Den dödsdömde”), där huvudpersonen tolkar blicken som 

domaraktigt anklagande, där Den dödsdömde är den anklagade, och detta efter att ha fått 

mordanklagelsen officiellt upphävd. I ”Mannen från Milesia”, som det skall visas längre fram, 

gäller blicken på flera ställen, som en i texten underförstådd instans, ett slags allestädes 

närvarande seende, inom vilkets objektiv huvudpersonen Ralph Singerton står fixerad. 

Blicken bildar så temat utifrån vilket textens värld konstitueras (Richard). 

       En annan, kanske den mest komplexa motivkretsen – därav motivkretsens placering i 

denna studie – är dröm och verklighet. Denna motivkrets får i likhet med blicken en tematisk 

karaktär. Den omtalas i första akten, i samma stund som man bekantar sig med Den 

dödsdömde för första gången. Man kan säga att Den dödsdömde inleder sin roll med att 

introducera denna motivkrets. Det som utgör dess mest komplexa drag är försöket att 

fastställa när drömmen startar och slutar. I essäsamlingen Lovtal till intet, essäer om filosofisk 

hermeneutik, hänvisar Marcia Sá Cavalcante Schuback till Platons jämförande skillnad mellan 

den filosoferande och den icke filosoferande människan med skillnaden mellan vakenhet och 

                                                            
25 SS., s. 26. 
26 Todorov, s. 37. 
27 På grund av utrymmesskäl har jag inte inkluderat i min uppsats teoribildningar som behandlar surrealismen. 
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den sovandes drömmar.28 Cavalcante Schuback tillskriver ord såsom ”förståelse, kunskap, 

vetande, visdom” egenskapen av betecknare av ”det vakna, alerta medvetandet till skillnad 

från sömnen och drömmen”.29 Hos Dagerman får man möta en dödsdömd som lovar att 

skildra det förflutna: hur saker och ting var. Ljuset skall leda till klarhet. Klarhet skall inte 

bara leda till Den dödsdömdes kunskap, förståelse och vetande om det förflutna, utan också 

till utfrågarnas kunskap, förståelse och vetande om det förflutna. Spänningen mellan dröm 

och verklighet återkommer så i pjäsens tredje och fjärde akt och förtätas i ”Mannen från 

Milesia”, där Ralph Singerton bokstavligen talar ut om drömmen. I likhet med blicken som 

motivkrets, löper dröm och verklighet som underförstått i novellen (”Mannen från Milesia”). 

       Hittills har jag kort introducerat motivkretsarna. I metodmässigt hänseende skall jag 

utveckla denna introduktion samt undersöka den metaforiska laddningen som uppstår i 

texterna. Motivkretsarna bildar såväl underlag för min undersökning som inbjuder till en 

metaforisk läsning. Det finns ett samband mellan metaforerna och motivkretsarna. Det 

metaforiska kommer sig av att motivkretsarna transcenderar sin bokstavliga mening (härmed 

inte sagt att motivkretsarna inte kan eller bör förstås bokstavligt, den möjligheten är 

plausibel). Diskussionen skall gälla för spänningen mellan bokstavligt och metaforiskt. 

Undersökningen består till stora delar av pjäsen Den dödsdömde, utifrån vilken jag arbetar 

mig vidare till novellerna. 

 

 

 

II. Metaforer och teman 
 

       a. Regn 

 

Den dödsdömde rullar i gång i fängelsets förhall, i vilken man får stifta bekantskap med 

Petrus och Portvakten: ”Nåå, vad vill ni då?”, frågar portvakten, varpå Petrus svarar: ”Ni är 

portvakt här kan jag förstå.” Här uppstår ett glapp mellan interlokutörerna. Det är inte så 

mycket relationen mellan karaktärernas satser som meningen bakom satserna som är av 

betydelse. Dialogen är i en traditionell mening misslyckad i samma ögonblick som Petrus 

                                                            
28 Marcia Sá Cavalcante Schuback, Lovtal till intet, essäer om filosofisk hermeneutik, Munkedal 2006, s. 132. 
29 Ibid. 



9 

 

lämnar portvaktens fråga obesvarad. I stället inflickar han ett påstående, vartill Portvakten 

tillägger: ”Hela dan och en stor del av natten.” Samtalet fortsätter:  

PETRUS. Mitt namn är Petrus. Jag är en advokat, före detta skulle jag väl säga, en gammal 

utrangerad advokat som bor i en skrubb vid Gamla bron. Ni känner väl till det där? Hus som 

luktar mögel, en gammal kanal där det plaskar av råttor hela nätterna, flickorna är magra som 

skelett och till och med sjömännen grinar surt åt dem. 

       PORTVAKTEN. Jojo, nog känner man till det där. Men vad var det ni ville egentligen? 

PETRUS. Jag bara gick förbi, jag kom in i den här stadsdelen alldeles utan avsikt. Så var här en 

lång gata med träd mitt i. Där var besynnerligt ont om barn och jag tänkte att här kan man gå ett 

tag om man vill vara gammal och ensam. En gammal man kom och drog en skottkärra. Jag 

hejdade honom och sa: Har ni haft mycket regn i de här trakterna? Han svarade att sånt skötte sej 

själv, där som på alla andra ställen. Man bara lät det regna om det ville det. Han tyckte det bara 

var synd om naven på kärran när det regnade. […] Ja ni vet väl hur det är med kärror! 

PORTVAKTEN. Jo, gamla skottkärror känner man väl till. Men säg mej: Vad är det ni vill 

egentligen?30 

Vid ett första påseende kan man låta sig övertygas av det bokstavliga i Petrus’ utsagor, där 

misär, förruttnelse och prostitution utgör individens verklighet, eller snarare hotar individens 

existens. En närläsning frilägger dock textens dubbla struktur. Texten rymmer två plan, det 

ena explicit – mötet mellan Petrus och Portvakten – och det andra implicit – Petrus’ 

upplevelse av händelsen som utspelat sig utanför fängelsets förhall. Det förra planet erbjuder 

ena dramat (fängelsets förhall), medan det senare planet erbjuder ett utanförstående drama 

(Petrus och mannen med kärran). Sålunda blir ekvationen två dramer som samsas i 

förgrunden. Den mindre övertygade recensenten Erik Wilhelm skriver om Dagerman: 

”Författaren har inte bekymrat sig mycket om teaterns vanor. Han överlåter åt teatern att 

anpassa sig efter hans form, hans uttryckssätt, vars ganska tyngande fel är de långa 

berättelserna.”31 Dagerman ägnar inte dramats form uppmärksamhet utan låter teatern anpassa 

sig efter honom. De långa berättelserna betraktar jag som korta prosastycken (monologer). 

Det intressanta med dessa prosastycken är deras dubbelbottnade struktur.  

       Motivkretsen regn presenteras i mötet mellan Petrus och mannen med kärran: ”Har ni 

haft mycket regn i de här trakterna?”, frågar Petrus, varpå mannen svarar: ”Sånt skötte sig 

själv, där som på alla andra ställen. Man bara lät det regna om det ville det.” Petrus har 

                                                            
30 SS., s. 7 ff. 
31 Ibid., s. 395. 



10 

 

kommit till en trakt som han inte har någon kännedom om, än mindre om regnet. 

Kvantitetsmarkören ”mycket” kan å andra sidan betyda att Petrus känner till trakten och att 

det där regnar, men inte hur mycket det regnar. Frågan om regnet kan förefalla fullt naturlig 

som en inledning till ett samtal vilket som helst, men vid andra påseende säger påståendet mer. 

Petrus ”hejdar” mannen, vilket visar att de inte sprungit in i varandra av en slump. Men 

oavsett om mötet skett slumpartat eller inte återstår frågan om regnet. I alla händelser kan 

regnet förstås bokstavligt, som ett naturfenomen, men eftersom Petrus bokstavligen undrar 

över regnet tyder det på att han har en viss föreställning om/eller inställning till regnet. Regnet 

blir en utgångspunkt i samtalet, både mellan Petrus och mannen med kärran och mellan Petrus 

och Portvakten.  

       Det är oklart huruvida Petrus väntar sig ett enkelt svar från mannen med kärran: ett ”ja” 

eller ”nej”. Vad mannen med kärran vill mena är att regnet, som vilket annat naturfenomen 

som helst, sköter sig självt, där som på andra ställen. Regnet tillskrivs en autonom egenskap. 

Som motivkrets däremot binder regnet ihop handlingen utanför dramat med handlingen i 

fängelsets förhall. Hos Dagerman får regnet dubbla betydelser, en bokstavlig (ett 

naturfenomen) och en sekundär (metaforisk) betydelse (se Florin). Regnet skall återkomma i 

texterna och i min undersökning. I det följande skall presenteras ytterligare motivkretsar som 

bildar spänningen mellan bokstavligt och metaforiskt, samt vilka associationer motivkretsarna 

föder. 

 

       b. Ljus och mörker 

 

Låt oss dröja kvar vid mötet utanför dramat: Petrus och mannen med kärran. Man får aldrig 

veta vad Petrus egentligen vill. Det är inte så mycket viljandet som yttrandet som är av 

betydelse. Vi får veta vad Petrus gjorde innan mötet med portvakten, det vill säga innan 

dramats egentliga handling. Vi får veta att Petrus träffar på den gamle mannen som kommer 

dragande med en gnisslande skottkärra. Petrus iakttar hur mannen avbryter ett kärleksmöte 

mellan två ynglingar som suttit på en bänk och kysst varandra. Den gamle mannens 

uppenbarelse och kärrans gnisslande skrämmer slag i ynglingarna som i panik rusar från 

platsen och glömmer en bok på parkbänken. Den gamle mannen plockar upp boken och 

stoppar den i fickan. Som en man av rättvisa bestämmer sig Petrus för att kräva tillbaka 

ynglingarnas bok. Han hinner ifatt mannen och i samma ögonblick händer något, varom 

Petrus talar: ”Och det är då det förfärliga händer, det allra förfärligaste, nånting som har kraft 
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att vända ut och in på ett helt liv. Det är plötsligt alldeles mörkt i parken, det hänger stora 

svarta moln tätt över träden och fåglarna är tysta [min kurs].”32 En förändring har skett. 

Parken har genomgått en förvandling. Från sol och värme har vädret skiftat ”plötsligen”. 

Fåglarna har slutat kvittra, molnen hänger tungt över träden. ”Mörker”, ”tysta fåglar” och 

”stora svarta moln i himlen” utgör sceneriets nyckelelement.33 Det handlar här om ett 

förhållande mellan subjekt och natur, där naturen speglar subjektets inre.34 I detta subjekts 

inre härskar melankoli och tystnad, ett inre betryck/ett svårmod. Detta visar på sambandet 

mellan natur och subjekt, värld och karaktär. Detta samband är intressant eftersom Petrus’ 

utsaga kan tolkas på flera sätt. Mörkret kan å andra sidan förknippas med nattens inträde, en 

sådan tolkning är plausibel. Men som sådant förstås mörkret i sin bokstavliga mening, men 

som bokstavlig reser den vissa problem. Jag återkommer till detta problem längre fram. 

 

* 

 

Den plötsliga skiftningen kan liknas vid filmiska berättarkonster i form av hastiga 

omväxlingar från en bild till en annan, där en fara är nära förestående. Plötsligheten (se 

inledningen och avsnitt b.1), som griper Petrus, får en visuell karaktär, något som Gösta 

Werner diskuterar. Werners analys lyfter fram Dagermans filmintresse och hur filmiska 

koncipieringar och berättarnormer används som uttrycksmedel i författarskapet.35 Werner 

poängterar att hos Dagerman förvandlas händelseförloppets bildmässiga koncipieringar till 

verbala koncipieringar och menar därmed att det är i novellerna som förvandlingen allra 

tydligast kommer till uttryck.36 Denna förvandling har i min mening sin motsvarighet i 

plötsligheten – mörkret som bryter in i parken och de svarta molnen som hänger tätt över 

träden – som överrumplar Petrus. Förvandlingen, som påpekas av Werner, får en omvänd 

                                                            
32 SS., s. 9. 
33 I Själen i bild, En huvudlinje i modern svensk poesi, noterar Kjell Espmark i en dikt av Viktor Rydberg hur 
subjektets ”inre betryck” gestaltas i form av ett landskap med bland annat mörker som dominant: ”Hvart han 
går, af nattliga moln betäckes himlen, fogeln tystnar […].” Espmark skriver att sceneriets element, såsom 
himlen och fågeln ”underförstås existera i yttervärlden men de förvandlas inför den svårmodiges sinnen”: 
”Denne [svårmodige] bär melankolins mörker, tystnad […] med sig och breder ut dem över all naturen.” (s. 10) 
Man bevittnar här ett slags ”beklämning som får ett konkret uttryck i den låga himlens tryck och den svarta 
dagern” (Att översätta själen …, s. 15). 
34 Ibid., s. 7. 
35 Gösta Werner, De grymma skuggorna, En studie i Stig Dagermans författarskap och dess relationer till filmen 
som medium, Norstedt, Stockholm 1986. 
36 Ibid., s. 105. 
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struktur: den verbala koncipieringen förvandlas till bildmässig koncipiering: Petrus utsaga får 

en ”bildlik” karaktär.37 

       När Petrus står visavi den gamle mannen med kärran heter det: ”Jag bara står där stel i 

alla leder, stum som en fisk, kan inte röra en lem och ser ner på armen”, varpå Portvakten 

svarar: ”Armen? Vad är det för en arm då?”38 Nämnda arm, som tidigare skrämde upp det 

kyssande paret i parken, hänger ner från skottkärrans kant. Armen beskrivs av Petrus:  

Å, det var en ung arm, fingrarna var långa och så nyss döda att jag blev förvånad över att de inte 

rörde sej […] Kring handleden hängde en klocka. Den gick ännu. Den var kvart i fem.39 (min 

kurs.) 

Det som Petrus några ögonblick tidigare tog för det ”allra förfärligaste”, det vill säga mörkret 

som plötsligt genomsyrar parken, växlar om till att bli ett betraktande av ett livlöst ting: en 

arm med långa och döda fingrar, vilkas orörlighet tycks förvåna Petrus. Den granskning som 

Petrus anställer har något mystiskt över sig. Detta mystiska pekar ut det dagermanska 

illusionsnumret. Passusen visar hur Petrus’ blick går ner på detaljnivå, hur han observerar att 

klockan fortfarande går och dessutom vad visarna anger. En exakt iakttagelse, som görs i 

mörkret. ”Det är plötsligt alldeles mörkt i parken”, har ju Petrus sagt tidigare. Om mörkret 

betraktas bokstavligt så blir Petrus’ iakttagelseförmåga ifrågasatt av det rena förnuftet. Därtill 

uppstår motsägelser på textens explicita nivå. Mörkret, som nattens betecknare, borde i 

enlighet med logikens lagar göra varje upptäckt av klockvisarna omöjlig. Mörkret, som 

betecknaren av ljusets frånvaro, bör inte endast förstås bokstavligt.  

                                                            
37 Werner nämner Den dödsdömde och novellerna ”Den dödsdömde” och ”Mannen från Milesia” utan att 
diskutera dem ingående. Om den förra skriver Werner: ”När Dagerman förvandlade ämnet [från novell] till pjäs 
[…] koncentrerades förloppet till scenmässigt uttrycksfulla synintryck, som vid framförandet också brände sig 
fast i åskådarens minne i betydligt högre grad än pjäsens nyckelrepliker.” Några rader därpå anställer Werner 
en jämförelse mellan Dagerman och Franz Kafka och poängterar samtidigt en väsentlig skillnad mellan 
författarnas ”dröm- och skräckvärld”. Till skillnad från Kafka, menar Werner, är Dagerman inte bisarr: ”I sin 
envetenhet försöker han istället pressa själva språket, väven av ord, metaforer och associationer, till uttryck 
som speglar hans [förf. kurs.] realistiska värld av fruktan, skräck och ångest, en värld som man gång på gång 
upplever intensivt bakom hans ord [min kurs.].” (s. 106) Det är relevant att följa Werners resonemang. Själva 
fruktan, ångest- och skräckeffekten förmedlas i och genom språket, i och genom orden. Werner pekar också på 
en annan nivå i Dagermans texter: en annan värld som döljer sig bakom Dagermans ord. Detta kan tolkas som 
att uttrycken som speglar en värld uttrycker samtidigt en annan värld – man har med två världar att göra. 
Denna ”dubbelpekande” egenskap kan också tillskrivas mörkret. ”Dubbelpekandet” betyder att mörkret kan 
tolkas bokstavligt och metaforiskt. Med hänvisning till Werners uttalande fastnar mörkret i sin bokstavliga 
mening: mörkret bidrar till att skapa en skräckfull stämning. Som motivkrets däremot (och i linje med Espmarks 
resonemang) får den en metaforisk laddning för Petrus’ sinnesstämning. Mörkret, som omger Petrus och har 
sin upprinnelse i Petrus’ inre, kan tolkas som ett uttryck för ett inre tillstånd, vare sig detta tillstånd har 
”fruktans”, ”skräckens” eller ”ångestens” karaktär. 
38 SS., s. 9. 
39 Ibid., s. 10. 
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       Texten låter veta att Petrus lyckas ta tillbaka boken. Och efter att ha irrat omkring i 

parken kommer han ut på gatan: ”Då blev det på en gång bländande ljust. Solen slog ut på 

himlen. Fåglarna satte in. […] Folk skrattade genom de öppna fönstren. […] Jag tog upp 

boken och läste på omslaget: Vad är meningen med döden eller Varför lever vi?” Varpå 

Portvakten upprepar: ”Varför lever vi?” 

PETRUS. Jag tänkte på det som hade hänt nyss. Vad är meningen tänkte jag: Är det att gå i solen 

och sedan plötsligt gå i mörkret och sen gå i solen igen? Är det att vara så här rädd och sedan 

plötsligt inte mera rädd? Är det att beständigt störtas ner i den djupaste fasa och sedan frälsas 

från den och ändå alltid veta att någon verklig frälsning finns inte, varken från fasan eller från 

lugnet? […]40 (min kurs.) 

Dagerman låter sol (ljusets källa) och mörker uttrycka Petrus’ sinnesstämning, hans 

inställning till tillvaron. Det är ett stänk av förtvivlan som sipprar fram genom Petrus’ ord. 

Meningen som Petrus efterfrågar mynnar ut i en retorisk reflektion kring mörker och sol, 

kring rädsla och ickerädsla, kring fasa och lugn och frälsning. Skiftningen från mörkt till ljust 

påminner om humörets skiftningar. Petrus antyder här mörkrets metaforiska laddning, 

nämligen för rädslan och den djupaste fasan, medan solen uttrycker ickerädslan (lugnet) och 

frälsningen. Naturens snabba skiftningar korresponderar med/svarar mot Petrus’ inre. Parken 

har en relation med landskapet ”som speglar subjektets förtvivlan”, för att återanknyta till 

Espmark.41 Detta visar inte bara en spännande relation mellan natur (värld) och människa 

(karaktär) utan även hur värld och karaktär sammanfaller: beskrivningen av det ena ger 

beskrivningen av det andra, och vice versa. Kontrasten mellan sol och mörker svarar mot 

kontrasten mellan rädsla och ickerädsla, mellan fasa och lugn. Pendlingen mellan rädsla och 

lugn är lika ”plötslig” som skiftningen mellan sol och mörker. Väderlekens skiftningar föder 

en tanke i huvudet på Petrus. Den ena associationen avlöser/föder den andra och resulterar i 

Petrus’ frågor. ”Jag tänkte på det som hade hänt nyss”, säger han. Portvakten, men också 

läsaren/åskådaren, tar del av något som Petrus redan upplevt och tänkt på. Vad Dagerman 

låter Petrus göra är att återuppleva något som redan ligger inbäddat i ett retrospektivt mönster. 

Petrus återberättar något som han redan återkallat i minnet. Han återberättar en återkallad 

tanke och inte en berättelse. Berättelse blir den först i och genom språket. 

  

                                                            
40 SS., s. 11. 
41 Espmark, s. 7. 
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Petrus’ tanke kräver en närmare analys. ”Vad är meningen”, frågar Petrus, ”är det att 

beständigt störtas ner i den djupaste fasa och sedan frälsas från den och ändå alltid veta att 

någon frälsning finns inte, varken från fasan eller från lugnet? [min kurs.]”. Här lämnar Petrus 

inga alternativ. Vad han gör är att dölja sin egentliga tanke bakom metaforens jalusi. Att 

störtas ner eller att frälsas är för Petrus lika avgörande, särskilt som det inte finns någon 

frälsning. Det är som om Petrus talar om två olika frälsningar. På ordets nivå är Petrus’ 

tankegång en aning problematisk att följa. Det finns ett drag av hopplöshet och förtvivlan i 

yttrandet, ett slags accepterande av hopplösheten.42 Men samtidigt finns det i texten temporala 

aspekter som gärna uttrycker en motsägelsefullhet. Det ”beständiga” uttrycker en oavbruten, 

permanent rörelse, medan ”sedan” däremot uttrycker ett avbrott i något som varit, eller är, i 

detta fall beständigheten, en vändning, en fortsättning eller en växling från ett tillstånd till ett 

annat. Dessa växlingar mellan två tillstånd är återkommande i ”Den dödsdömde” och 

”Mannen från Milesia” (jag återkommer till detta).  

       Avsikten är inte att analysera syntaktiska drag i passusen, utan att söka efter den 

metaforiska meningen bakom Petrus’ retoriska frågor. Pendlingen mellan sol och mörker, 

lugn och rädsla, är en pendling mellan abstrakta företeelser och kroppsliga/psykologiska 

spänningar; men också filosofiska (existentiella) tankegångar. Petrus är övertygad om att 

varje strävan efter frälsning är gagnlös, oaktat rädslan och lugnet. Petrus tycks mena att 

frälsningen är en illusion, ett sken för den som inte förmått genomskåda 

verkligheten/tillvaron. Den verkliga frälsningen finns inte, enligt Petrus. De olika 

frälsningarna som Petrus talar om förgrenar sig i en verklig och en overklig frälsning, ty 

Petrus säger: ”[…] sedan frälsas från den [djupaste fasan] och ändå alltid veta att någon 

verklig frälsning finns inte.” Den verkliga finns inte, medan den illusoriska gör det. I ett 

synonymiskt förhållande kan man förstå illusionen som falsk föreställning, sken, felaktig 

uppfattning, inbillning, dröm, eller hallucination.43 Illusionen vinner sin effekt i samma stund 

som när något visar sig såsom något som det i sig självt inte är.44 Här handlar det om ett 

                                                            
42 Kirsten Hansen, Ångestens hemliga förgreningar, ”Stig Dagermans Nattens lekar”, Stockholm 1984, s. 56. 
Hansens studie är politiskt orienterad, Den dödsdömde (drama och novell) och ”Mannen från Milesia” nämns 
endast i förbigående. Hansen ser hos Dagerman en direkt koppling till Franz Kafka: ”Han [Dagerman] ser i Kafka 
också en […] som har insett att allt är hopplöst, att det har blivit för sent.” (s. 56) Denna hopplöshet diskuteras 
längre fram i uppsatsen. 
43 Stora Synonymordboken (andra upplagan), utarbetad av Alva Strömberg, Tryckeri: Offizin Andersen Nexö, 
Tyskland (2000)/intergraf AB Malmö, s. 375. 
44 Martin Heidegger, Varat och tiden (del 1), Daidalos AB 1992, översättning Richard Matz, s. 51 
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fenomen som visar sig såsom något som det egentligen inte är.45 Fenomenet som Petrus talar 

om saknar ”objektkaraktär”. I stort handlar det om Petrus’ syn på verkligheten/tillvaron 

(varat), så som verkligheten visat/visar sig för honom. Utsagan är en presentation av hans 

subjektiva reflektion över varat.46  

       Uppgiften är således att tolka. Tolkningen förutsätter ett subjekt. I och genom talet 

(logos) tolkar subjektet tillvaron. Frälsningen ingår i detta vara, men den är ett sken, en 

illusion. I sitt avvisande av frälsningen har Petrus först ”objektifierat” en abstrakt företeelse 

för att sedan kunna avfärda den. Det är i förlängningen en separation mellan subjekt och 

objekt, en separation som Horace Engdahl läser ut i en av Erik Johan Stagnelius’ dikter.47 Det 

finns rimliga skäl anta att Petrus besöker fängelsets förhall i syfte att förmildra denna 

separation, denna radikala ensamhet. Och frälsningen, som avfärdas som illusorisk, får en 

annan laddning när Petrus uttalar sig om fängelset: ”[…] hit kommer bara sådana som med 

visshet skall dö. Här om någonstans måste man väl veta, nej inte veta kanske, men åtminstone 

ha ett svar till hands. Så jag gick in. [min kurs.]”48 ”Svaret till hands” eller ”vetskapen” hänför 

sig till fångens ”visshet” om döden. Ha ”svar till hands” eller ha ”vetskap” torde betyda 

samma sak i förhållande till vissheten om döden. Petrus verkar besöka fängelsets förhall 

eftersom vissheten bör gälla lika mycket för honom som för någon annan. Döden gör ingen 

åtskillnad.  

       Vissheten som Petrus eftersöker finner en intressant referenspunkt hos Rollo May, hos 

vilken döden beskrivs som ett faktum inte med relativ utan med absolut karaktär och att 

medvetandet om denna karaktär ger individens existens och alla dennas göranden – beslut och 

handlingar – absolut kvalitet.49 Man kan ha i åtanke Petrus’ tidigare nämnda hopplöshet. Att 

han går in i fängelset är resultatet av en medvetenhet om tillvarons meningslöshet. Från att ha 

                                                            
45 Heidegger ger en intressant förklaring av ordet fenomen. Enligt Heidegger innebär fenomenen den samlande 
totaliteten av ”det som ligger i dagen eller kan bringas i ljuset”, det som grekerna identifierade med det 
varande. Detta varande kan, menar Heidegger, visa sig på olika sätt, beroende på vilken art av tillträde man har 
till varandet. Möjligheten finns, menar Heidegger, att ”något varande visar sig såsom något som det i sig självt 
inte är” (förf. kurs.). Detta sätt att visa sig kallar Heidegger sken. Fenomenet (gr. Fainomenon) får således två 
betydelser: (1) fenomen: det sig-visande respektive (2) fenomen: skenet. (s. 51) 
46 Avsikten är inte att anlägga ett fenomenologiskt perspektiv på denna studie men ändå hålla fast vid 
Heideggers påstående att ”[t]illvarons fenomenologi är hermeneutik [förf. kurs.] i detta ords ursprungliga 
betydelse, enligt vilken det betecknar uppgiften att utlägga/tolka/” (s. 61.). 
47 Hos Stagnelius förlorar subjektet den symboliska uppfattningen av tingen. Förlusten innebär ”absolut 
separation mellan subjekt och objekt, och alltså radikal ensamhet”. (Horace Engdahl, Den romantiska texten, En 
essä i nio avsnitt, Albert Bonniers förlag, första utgåva 1986, Printed in Denmark, s. 158.) 
48 SS., s. 12. 
49 Rollo May, Den omätbara människan, Om människosynen i existentiell psykologi och terapi, Stockholm 2005, 
översättning: Margareta Wentz Edgardh, s. 119. 
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varit Dagermans språkrör för associationer och metaforer blir Petrus en ”subjektiv” reflektion 

över existentiella frågor.50 I detta sammanhang är det intressanta inte existentialismens 

filosofiska undertoner i Petrus’ frågor, utan (tanke)processen som föranleder dem, det vill 

säga motivkretsarna: regn, ljus och mörker. Motivkretsarna bildar ett samband med 

karaktärens medvetande om tillvaron/verkligheten.  

       I linje med Espmarks resonemang blir Petrus’ utsaga intressant. Ljus och mörker kan 

tolkas som processer i Petrus’ inre. Dagerman låter Petrus demonstrera vilken dynamisk 

process texterna undergår, vilka associationer som föds i och med spänningen mellan 

bokstavligt och metaforiskt. I det följande skall uppmärksamheten dessutom riktas mot 

associationer och aspekter som motivkretsarna aktualiserar.    

       Mötet mellan Petrus och Portvakten slutar med att Petrus sätter sig ner och fortsätter sin 

läsning av boken, vilken han egentligen hade för avsikt att lämna tillbaka till ynglingarna. 

 

       b.1 Rum, tid och medvetande (minne) 

        

Motivkretsarna regn, ljus och mörker aktualiserar intressanta temporala aspekter. 

Fängelsehallens här och nu, mötet mellan Petrus och Portvakten, skildrar ett där och då, 

mötet mellan Petrus och mannen med skottkärran. Här och nu korresponderar med ett där och 

då genom att Petrus bevarar detaljerna (platsen: parken, och tingen: boken, skottkärran, 

armen) från det förflutna. Dessa detaljer möjliggör inte bara återkallandet av en svunnen 

händelse utan hänger ihop med motivkretsarna: regn, ljus och mörker. Motivkretsarna, 

karaktärens medvetande, återkallandet av det förflutna och detaljerna därifrån, utgör 

tillsammans en mixtur på textens yta. Det finns en relation, ett samspel mellan 

motivkretsarna, karaktärens medvetande och det förflutna. Återkallandet kan betraktas mot 

bakgrund av Martin Hägglunds essä om Katarina Frostenson. Hos Frostenson är platser och 

ting vittnesbärare för en ständigt försvinnande tillvaro.51 Hägglund utläser i Frostensons poesi 

ett jag som möter och utfrågar minnesbilder och kvarblivande platser. Platserna och tingen 

bildar avtrycket som skapar kontakten mellan nu och då, men avtrycket/avtrycken är 

emellertid ett tecken på frånvaro, ”som visar mot det som varit och endast är möjligt att 
                                                            
50 Föreliggande studie avser inte att överbetona existentialismens filosofiska influenser i Stig Dagermans 
författarskap. Huvudsakliga och mest ingående analyser beträffande nämnda influenser återfinns hos Lotta 
Lotass, Kerstin Laitinen, Claes Ahlund samt Per Erik Ljung m.fl. Att ta upp dessa influenser i föreliggande studie 
vore att upprepa något som redan diskuterats utförligt. 
51 Martin Hägglund, Kronofobi, Essäer om tid och ändlighet, ”Mötesplatser, minnesrum (Frostenson)”, 
Stockholm/Stehag 2002, s. 46.  
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upprepa som förflutet [förf. kurs.]”.52 Återkallandet, enligt Hägglund, beror alltså av 

detaljerna i det förflutna. Utan detaljer inget återkallande. För att spinna vidare på 

resonemanget kan man se hur Petrus återkallar en förfluten händelse. Utsagan i fängelsets 

förhall är egentligen en minnesakt, vilken Petrus minns att han tänkte på (minnesakten 

återkommer i novellen ”Mannen från Milesia”, se särskilt avsnitt d.). Medvetandet i det 

förflutna kolliderar med medvetandet i fängelsets förhall. Det uppstår ett växelspel mellan 

”inre” handling (det förflutna) och ”yttre” handling (fängelsets förhall). Tyngdpunkten ligger 

på det inre planet. Dagerman gestaltar ett medvetande vars föreställningar inte är bundna till 

den utlösande yttre händelsens här och nu.53 

 

* 

 

Det är inte bara Petrus som ställs inför ljus- och mörkerfenomenet samt medvetandet och 

återkallandet av det förflutna. Dramats hjälte, Den dödsdömde, ställs inför samma fenomen. 

Första gången man möter hjälten är i slutet av första akten. I samband därmed berättas det hur 

hjälten friats från mordanklagelserna. Med anledning därav kommer två journalister och en 

kvinna, Eva, till fängelset för att möta honom och ställa några frågor: ”Hur känns det? Är ni 

inte lycklig? Är ni inte glad?”54, frågar Eva. ”Det måste väl vara underbart att vara fri”, säger 

den ene journalisten och kort därefter fortsätter den andre: ”Det var väl värst i början? Vad 

hjälpte er att härda ut? Fanns det något osynligt hopp som höll er uppe?”55 Varpå det 

fortsätter: 

DEN DÖDSDÖMDE. Kära ni. Jag är så trött i kväll. Början ligger så långt borta. Början är som 

en osynlig kanal under dimmorna. Jag vet ingenting om början annat än att den ligger så långt 

borta. Jag vet ingenting om vad som hjälpte mej att härda ut, om det var jag själv eller någon ini 

mej som gjorde det eller om jag inte alls härdade ut utan kanske gick under. Fråga mej inte om 

början. Fråga mej inte om mitten heller. Om mitten är också så svårt att säga nånting. […] Fråga 

mej inte om slutet heller, för om slutet kan jag heller ingenting säga, därför att om slutet vet jag 

                                                            
52 Ibid., s. 47. 
53 Erich Auerbach, Mimesis, Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen, Albert Bonniers förlag, 
Printed in Sweden, AiT Scandbook AB 1998, översättning: Ulrika Wallenström, förord: Arne Melberg, s. 570. 
Auerbach redogör för nämnda kompositionella drag och modernistiska stilgrepp och berättarmetoder i Virginia 
Woolfs roman Mot fyren där ”inre” och ”yttre” kontrasterar mot varandra. ”Minnen” och ”medvetanden” läggs 
skiktvis ovanpå varandra. Se även Litteraturens historia i världen, Olsson och Algulin, Norstedts förlag, 
Stockholm (1990, 1992 och 1995), s. 521 ff. 
54 SS., s. 24. 
55 Ibid., s. 25. 
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ingenting. Bara att om detta är slutet är det mycket mörkt där, är det mycket svårt att se någonting 

där och att om detta är slutet blir man mycket trött av att vara vid slutet. Räcker det inte om jag 

säger er att jag är mycket mycket trött, men mycket mycket lycklig? Kan ni inte fråga mej mera 

en annan gång, en annan dag, när slutet är mera avslutat än det är nu. När alla konturer har hårdnat 

så att jag kan säga: Så var det och så var det och så var det inte. […]56 

Bekännelsen tycks komma från en som inte kan eller vet att uppskatta, eller som missförstått 

meningen med en friande dom. Hjälten åberopar mörkret för att urskulda sin ovetskap. 

Mörkret får en ny metaforisk laddning, nämligen som oklarhetens tecken, medan ljuset 

betecknar den rena tankens. Ovetskapen som griper tag om hjälten kan också vara ett tecken 

på ett medvetande som nått insikt om sakförhållandet, nämligen att ingenting är konkret, 

ingenting är sägbart. Detta för tanken till Ludwig Wittgensteins sjunde och sista sats: ”Vad 

man icke kan tala om, därom måste man tiga.”57 Den dödsdömde tiger knappast. Han talar om 

något som han själv definierar som osägbart. Han talar om sådant som inte går att tala om. 

Mörker och medvetande kontrasterar mot varandra. Det konkreta i utsagan är just att det är 

osägbart. Nuet är osägbart och det förflutna har varit mörkt. Det som Eva och journalisterna 

söker efter är hans uppfattning om verkligheten, hans medvetande inför verkligheten, 

verkligheten då, och verkligheten nu. Medvetandet förhåller sig till verkligheten på ett 

speciellt sätt.  

       Det förflutna är insvept i dimma. Det förflutna är början och ”början är som en osynlig 

kanal”. Kopulan i satsen visar på vilka spänningar som döljer sig bakom Dagermans 

gestaltande: ”Början är som en osynlig kanal.” (min kurs.) Början, som begrepp betraktat, har 

ett tidsligt karaktärsdrag, som sådan är den abstrakt, åskådlig endast i tanken, medan kanalen 

har tinglig status, ett konkret, visualiserbart ting. Dagerman blandar ihop konkret och 

abstrakt. Det konkreta (kanalen) fungerar som ett attribut (kännetecken) till det abstrakta 

(början). En bokstavlig tolkning av satsen innebär svårigheter. Men det metaforiska däremot 

blir här möjligt genom att varje bokstavlig tolkning av satsen är blockerad. I en bokstavlig 

utsaga upphäver meningen sig själv.58 Den dödsdömde ”vet ingenting om början annat än att 

den ligger så långt borta”. Man har att göra med en hjälte som förhåller sig till verkligheten på 

ett speciellt sätt. Den dödsdömde är till skillnad från Petrus i avsaknad av konkreta platser och 

ting (förutom kanalen). De till synes enkla frågorna som egentligen kräver enkla svar besvaras 

                                                            
56 SS., s. 25 ff. 
57 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus,Thales, Stockholm (1992), översättning, inledning och 
noter: Anders Wedberg, s. 122. 
58 Ricoeur, The Rule (…), s. 271.   
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med en chifferartad monolog. Det är ett medvetande som kretsar kring företeelserna 

”trötthet”, ”dimma”, ”mörker” och ”osynlighet”. 

       Kärnan i passusen är att Den dödsdömde uttalar sig om sådant som inte går att säga 

någonting om, han har vetskap om sådant som inte går att veta någonting om. Den dödsdömde 

söker uttrycka i ord det som visar sig i medvetandet, men orden bildar i stället ett chiffer. 

Orden träffar inga objekt. Ingen kontakt upprättas mellan subjekt och objekt. I fallet med 

Petrus handlade det om ett subjekt som pekade tillbaka på objekten. Det var en 

intentionalitetsakt där objekten hade sin betydelse för Petrus’ förståelse av verkligheten.59 I 

fallet med Den dödsdömde saknas det objekt, man kan anta att objekten trots allt ligger 

inbäddade i formeln: början, mitten och slutet. Antingen var det Den dödsdömde som härdade 

ut, eller så var det någon annan som härdade ut, eller också gick Den dödsdömde under. Inga 

alternativ lämnas här åt slumpen.  

 

* 

 

Medvetandet befinner sig i ett nu likaväl som i ett då. Det är detta som skapar dynamiken i 

texten, ett slags dubbelexponering, en rörelse i en rörelse. ”Allting har varit så osynligt. 

Allting har varit så mörkt.” Den dödsdömde beskriver i ord det osägbara. ”Början är osynlig”. 

Det osynliga är ickeskådligt för blicken. Början är ingenting man kan ha visshet om, tycks 

Den dödsdömde mena: ”Jag vet ingenting om början annat än … ”, fortsätter han. Här 

markeras en motsägelse ut på textens explicita plan. En recensent som bemött Den 

dödsdömde på ett positivt sätt skriver: ”Dagerman har en märklig förmåga att skapa metaforer 

och han äger en kvickhet, som ofta glimmar genom det tjocka töcknet av ord.”60 

Metaforskapandet vill jag betrakta som ett dagermanskt illusionsnummer och den omtalade 

kvickheten som tillhörande varje skicklig illusionist. Dagerman har konstruerat en monolog 

vars explicita meddelande framförs av hjälten, en trött men lycklig hjälte. Lyckan nämns en 

enda gång, och denna gång utan något spår av entusiasm. Lyckan skymtar till men försvinner 

lika snabbt. Den dödsdömde säger mycket men samtidigt ingenting. Han vet mycket men 

samtidigt ingenting. Mörkret är ett annat ord för osynlighet, varom det inte går att berätta 

något. Mörkret utgör hotet mot den rena, klara tanken, medan ljusets uppgift är att avlägsna 

                                                            
59 Rollo May, Kärlek och vilja, Albert Bonniers förlag AB, Stockholm 1972, översättning: Philippa Wiking, s. 233. 
60 SS., s. 395. 
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eventuella missförstånd: ”Så var det och så var det och så var det inte”, säger Den 

dödsdömde. 

       I detta avsnitt framgår det hur ljus och mörker aktualiserar aspekter (som presenteras i 

underavdelningar) såsom rum och tid, medvetandet och det förflutna. På samma sätt som 

Petrus demonstrerar Den dödsdömde ett samband mellan ljus och mörker och karaktär. I 

Petrus fall är det mer inre känslor inblandade, i Den dödsdömdes fall är det, förutom 

”tröttheten” som inre psykologisk markör, den rena tanken som associerar fritt. Mörkret 

innebär en osynlighet och osynligheten i sin tur innebär svårigheter för Den dödsdömde att 

återerinra det förflutna. Ljus och mörker får en ny laddning i och med Den dödsdömdes 

inträde.  

       I det följande skall diskuteras ytterligare en underavdelning som tjänar som förståelse för 

Den dödsdömdes karaktär/rollfigur. 

 

       b.1.1 Ett nytt jag 

 

Första akten slutar med att Den dödsdömde blir inbjuden till ett samkväm med fem 

medlemmar ur ”De räddades klubb”. Medlemmarna möter Den dödsdömde utanför fängelset 

och tillsammans åker de till en restaurang, där andra akten utspelar sig. Den dödsdömde 

orienterar sig i omgivningen: 

DEN DÖDSDÖMDE. Hur kom jag hit? Allt är så förvirrande. Musiken. Lukten av vin och 

blommor. Mjuka mattor som sväljer ens steg. Glas och inte plåt. Tavlor på väggarna och inte 

tomhet. Röster av människor och inte viskningar från djur. Kvinnor och inte bara rå längtan efter 

kvinnor. Händer att trycka och inte bara händer att bita efter. Läppar som kan öppnas för ett 

leende, läppar som inte bara är sammanbitna. Ett dukat bord som gnistrar i ljuset. Och ljus, så 

mycket ljus efter så mycket mörker. Säg mej, hur kom jag hit? 

UPPTÄCKTSRESANDEN. Vi åkte bil minns ni väl. Vi mötte er ju alla utanför. 

DEN DÖDSDÖMDE. Ja, nu minns jag det. Jag gick nerför den där stora trappan. Det var så 

ovanligt ljust ute minns jag. Vinden kom farande men den var varm, varmare än jag hade trott. 

Jag blev så förvånad över att se gatan blänka efter ett regn. Ni förstår jag trodde det var vinter 

ännu, vinter som då. Jag trodde att allting hade stelnat när det där hände med mej, att ingenting 

hade förvandlats, att ingenting hade skett, att allting var som då [min kurs.].61 

                                                            
61 SS., s. 28. 
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Den dödsdömde är det pånyttfödda jaget som insuper intrycken från omgivningen. Jaget 

upptäcker nya objekt. Sinnenas konton är öppna för förnimmelser. Rummets interiör talar till 

jaget med ett nytt språk. Tomheten har fyllts ut med tavlor. Djurläten har ersatts med 

människoläten; dessutom har det mänskliga begäret numera ett verkligt objekt att rikta sig 

mot. Tillvaron har fått en ny mening, åtminstone en mening som skiljer sig från det förflutnas 

mening. Det som Den dödsdömde fortfarande trodde var (”det var vinter”, ”allting var som 

då”), är inte längre.  

       Jaget nämner ljuset i bokstavlig bemärkelse: ”Ett dukat bord som gnistrar i ljuset”, och 

ljuset i metaforisk bemärkelse: ”Och ljus, så mycket ljus efter så mycket mörker.” 

Konjunktionen får här gälla som markören av övergången från ”bokstavligt” till 

”metaforiskt”, övergången från det som varit till det som är.62 Ljus och mörker uttrycker inte 

gryningens sken eller nattens mörker. Det handlar inte om ett tidsschema för hur gryningen 

avlöser skymningen och vice versa. Mörker är hos Dagerman ett uttryck för ”tomhet”, 

”viskningar av djur”, ”rå längtan efter kvinnor”, ”sammanbitna läppar” och så vidare, medan 

ljuset uttrycker ”musik”, ”vin- och blomdoft”, ”människoröster”, ”kvinnor” och så vidare. I 

detta möte mellan ljus och mörker aktualiseras återigen temporala aspekter: ”ljuset” hör till 

nuet och ”mörkret” till det som varit. I fallet med Petrus är mörkret i parken en återspegling 

av hans inre. I fallet med Den dödsdömde är mörkret skingrat. Jämför hans monolog i 

fängelsets förhall. 

       Det som varit, ”tomhet”, ”viskningar”, ”rå längtan” etc., är spåren från det förflutna som 

tränger sig in i nuet. Dagerman placerar här ett dåvarande jag vid sidan av ett nuvarande jag, 

det vill säga två olika jagtillstånd. Det senare jaget pendlar mellan imperfekt och presens, 

tomhet och intryck, mörker och ljus. Det är genom att återkalla det förflutna som det 

nuvarande jaget finner perspektiv på tillvarons nu. Kontrasten mellan polerna ”förflutenhet” 

och ”nu” är en pendang till kontrasten mellan ”mörker” och ”ljus”. Mörker och ljus bildar i 

detta sammanhang två oförenliga enheter, i den meningen att de logiskt sett utesluter 

varandra, men likväl två av varandra beroende enheter, liksom ”nu” och ”förflutenhet” är två 

oförenligheter, men likväl tillhörande samma temporala kategori. Texten får sin 

                                                            
62 Mikael van Reis har kommenterat förhållandet mellan ljus och mörker i Lars Noréns 70-tals diktning, där ljus 
och mörker bildar dygnscykelns ljusförhållanden, att dikterna är komponerade utifrån en dygnscykel som 
betecknar rörelsen från morgon och middag över till skymning och natt. Ljus och mörker är naturfenomen, de 
betecknar naturens skiftningar. I den bemärkelsen bör de inte betraktas som metaforiska fenomen. (Mikael van 
Reis, Det slutna rummet, Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963-1983, Stockholm/Stehag 1997, s. 196.) 
Noréns användning av ljust och mörkt följer ett konventionellt schema, det vill säga att ljust och mörkt kopplas 
till dygnets cykliska rörelse. 
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dramaturgiska glans genom växlingen mellan polerna. Nuet kan endast nå sin fulla kraft mot 

bakgrund av det förflutna. Omvänt gäller att nuet korresponderar med det förflutna. ”Nuet” 

och ”förflutenhet” kan betraktas som kompositionella drag, två tidsangivelser som jaget (Den 

dödsdömde) pendlar mellan. 

 

* 

        

Den dödsdömde vet inte hur han har kommit dit där han är. När intrycken från omgivningen 

sätter minnet i rörelse vet han var han har varit. Han vet inte hur han har kommit men vet 

varifrån han har kommit. När en av medlemmarna tolkar jagets avslutande fråga bokstavligt 

(”Säg mej, hur kom jag hit?”) och besvarar den i enlighet därmed uppstår en vändning i 

texten, en vändning som pekar på en bristfällig kommunikation. Medlemmen tänker särskilt 

på bilturen och Den dödsdömdes hågkomst gällande densamma. Men Den dödsdömde vill 

uppenbarligen minnas stunden innan han förenas med medlemmarna.  

       Ingenstans i Den dödsdömdes erinring framgår det att han minns själva bilturen, men 

däremot minuterna dessförinnan, varunder han upptäcker att saker och ting inte är så som han 

hela tiden har trott: det vill säga vinter, stelt, statiskt och oförändrat. Detta upptäckande, som 

återupptäcks i restaurangens lokaler, pekar på intressanta mönster i texten. Den dödsdömdes 

uppfattning av tiden, den kalendariska, kolliderar med den kosmiska tiden. Laitinen skriver att 

för Den dödsdömde har tiden upphört ”– liksom för den som är död”.63 Laitinen drar en 

intressant parallell mellan tidens upphörande och döden. Men denna parallell blir 

problematisk i Den dödsdömdes fall. I linje med Laitinens anmärkning har man att göra med 

en död dödsdömd i det förflutna, men också med en pånyttfödd dödsdömd som orienterar sig i 

nuet (restaurangen). Det förflutna som Den dödsdömde talar om (”Jag trodde att allting hade 

stelnat när det där hände med mej, att ingenting hade förvandlats, att ingenting hade skett 

[…]”), är, med hänvisning till Laitinen, således Den dödsdömdes uttalande om sin egen död.  

       Detta är markerar det statiska och det oförändrade. ”Jag blev så förvånad över att se gatan 

blänka efter ett regn”, säger Den dödsdömde. Han blev förvånad eftersom han trodde att det 

som han i upptäckandets ögonblick tog för oförändrat, som något som är, ständigt, konstant, 

hade i själva verket förändrats. Han upptäckte för att sedan återupptäcka att saker och ting 

inte är. När Den dödsdömde talar om något som inte är gör han det i enlighet med 

imperfektets grammatiska villkor (det var). ”Det var” sammanfaller med ”det är”. 

                                                            
63 Laitinen, s. 212. 
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Regnet, som i mötet mellan Petrus och Portvakten band samman dramat utanför 

fängelsehallen med dramat innanför fängelsehallen, utgör i stället en markör för Den 

dödsdömdes förvåning, men samtidigt en markör för oklarhet. Oklarheten uppstår ur själva 

förvåningen som träffar Den dödsdömde. Förvåningen är svår att bestämma huruvida den 

gäller för att regnet har upphört och gatan blänker, eller att regnet fortfarande borde falla.64 

”Vinden kom farande men den var varm”, säger Den dödsdömde. ”Ni förstår jag trodde det 

var vinter ännu”. Florin nämner inte så mycket vintern som regnet annat än att det 

överhuvudtaget är nederbörd hos Dagerman.65 Som fallet är med Petrus, där ljus och mörker 

tolkas som något inre, ser man en liknande inre spänning hos Den dödsdömde. Regnet 

markerar en rörelse, en pendling mellan död och pånyttfödelse. I det följande blir det en fråga 

om Den dödsdömdes pånyttfödda karaktär i förhållande till medlemmarna.  

       Inte bara motivkretsarna är intressanta utan framför allt Den dödsdömdes ”mansroll” i 

relation till medlemmarna från ”De räddade klubb”. 

 

       b.1.2 Vid de privilegierades bord 

 

Man får veta att medlemmarna välkomnar Den dödsdömde som en broder. Det gemensamma 

för medlemmarna är att samtliga har följt Den dödsdömdes öde med stigande beundran, 

varför de skickat en invitation i pappersform till fängelsets förhall. Den dödsdömde, ovan vid 

läsning efter fyra månaders inlåsning, råkar läsa fel: ”Ögonen for över bokstäverna”, berättar 

Den dödsdömde, ”De räddas klubb, tänkte jag, jag är inbjuden till De räddas klubb”, men i 

själva verket står det ”De räddades klubb” på invitationen. Varpå en av medlemmarna frågar: 

”Men vad tänkte ni sen då, när ni läste rätt?” 

DEN DÖDSDÖMDE. Jag tänkte ingenting särskilt. Jag bara tog det för vad det var. En invitation. 

Mat. Dryck. Värme. Samspråk. Fint, tänkte jag. Att vara räddad, så trevligt då. 

                                                            
64 I avsnittet ”Tillvarons vertikalisering” (Claes Ahlund), s. 23-67, följer en genomgång av fallets manifestationer 
i Dagermans författaskap. Claes Ahlund utvecklar och kritiserar Magnus Florins resonemang om bland annat 
regnet som markör för fallandets rörelse. Fallet utpekas som ett centralt tema i författarskapet. Ahlund 
lokaliserar fallet till flera olika nivåer i författarskapet och visar på de många olika ställen där fallet uppträder. 
”Fallet”, skriver Ahlund, ”begagnas ofta som markör av att en förflyttning mellan två medvetandenivåer äger 
rum” (s. 29). Noteras kan att Ahlunds studie är psykoanalytiskt färgad. Föreliggande studie behandlar regnet 
som motivkrets, vilket innebär att varje psykoanalytisk referens är utesluten. 
65 Florin., s. 428. 
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UPPTÄCKTSRESANDEN. Ja, är det inte. Jag tycker det är förtjusande helt enkelt. Ni förstår vi 

är räddade allihop här. Ja egentligen är vi många fler än som har kommit hit ikväll. Vi är flera 

hundra. Vi kan fylla vilken stor lokal som helst här i stan. Många av landets spetsar är med. 

Berömda namn som är på folks läppar dagligen. Men oss fem här är det ändå något särskilt med. 

Vi tillhör den inre cirkeln, den innersta cirkeln. Vi träffas här varje torsdag och äter och dricker 

och talar om hur det gick till [min kurs.].66 

Upptäcktsresanden kompenserar för Den dödsdömdes bristande entusiasm inför räddningen. 

Den gemensamma nämnaren i detta sammanhang är att samtliga har räddats från döden. Men 

räddningen har inte varit vilken som helst, räddningen har varit ”underbar”, ”praktfull” och 

”absolut förnämlig”.67 Dessa adjektiviska inslag är kriterierna för att bli upptagen i den inre 

cirkeln, bestående av en grupp som uppenbarligen träffas en bestämd dag varje vecka under 

förevändning att återberätta hur räddningen gått till. Den dödsdömdes räddning sker som så 

att bödeln blir illamående precis innan exekutionen går av stapeln, vilket innebär att 

avrättningen skjuts upp. I samband härmed dyker den riktigt skyldige – vän till Den 

dödsdömde och älskare till dennes hustru – upp hos polischefen, erkänner mordet och begår 

strax därefter självmord. Noteras kan att räddningarna är väsensskilda, eftersom medan Den 

dödsdömde varit dödsdömd, har medlemmarna varit fria. Den dödsdömde har suttit fängslad, 

misstänkt för mord, medan medlemmarna har levt i frihet. Det intressanta här är deras 

inställning till döden. Medlemmarna är, trots upprepandet varje torsdag, angelägna om att få 

berätta hur det gick till när de blev räddade. När Upptäcktsresanden berättar om sin räddning 

frågar Den dödsdömde hur denne tog det: ”Som en man förstås” (min kurs.), varpå Den 

dödsdömde undrar: ”Hur tar en man det då? [min kurs.]”68 Upptäcktsresandens bild av hur en 

man tar det tycks inte sammanfalla med Den dödsdömdes bild. Mannen agerar tydligen inte 

på ett enda sätt. För om så hade varit fallet, skulle kanske Den dödsdömde inte ställa sin 

fråga. Den dödsdömde identifierar sig inte med vad Upptäcktsresanden framhåller som något 

universellt, något som gäller för alla män.69 Denna ordväxling är en förlängning av passusen 

ovan, där den innersta cirkeln kan tolkas som ett slags elit med manliga medlemmar. 

Medlemmarna konstituerar en elitistisk manlighetssfär. Det är dock oklart huruvida dessa 

flera hundra av landets spetsar består av kvinnor och män, eller enbart av kvinnor, eller enbart 
                                                            
66 SS., s. 31 ff. 
67 Ibid., s. 33 
68 Ibid., s. 35. 
69 I Ångestens hemliga förgreningar […] (s. 65 ff.), för Kirsten Hansen en intressant och utförlig diskussion om 
manlighetstyper i Dagermans verk. Jag avhåller mig från att redogöra för denna diskussion eftersom det skulle 
innebära att jag dels upprepar något som Hansen redan sagt och dels för att hennes diskussion faller utanför 
ramarna för denna studie.  
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av män: ”Vi är flera hundra”, säger Upptäcktsresanden, men ingenting i utsagan avslöjar hur 

könsfördelningen ser ut. Men säkert är det att ”De räddades klubb” består av män, kvinnorna 

är helt uteslutna – denna uteslutning kommer till uttryck genom att medlemmarna bildar en 

kvinnofri sfär.70 

       Samkvämet i restaurangen fortskrider: 

UPPTÄCKTSRESANDEN. Nu är det er tur. Nu är det den dödsdömdes tur. 

DEN DÖDSDÖMDE. Vad då tur? 

UPPTÄCKTSRESANDEN. Ni måste berätta förstås. Det gör vi här i den här klubben. Vi är så 

nyfikna på räddningar så, haha.71 

De vill veta hur han förhåller sig till sin räddning, huruvida han tog ögonblicket före 

räddningen som en man eller inte. De är intresserade av att få veta hur Den dödsdömde kände, 

de vill höra honom berätta sin version, utöver vad de fått skildrat genom tidningar. Den 

dödsdömdes räddning tillmötesgår med andra ord kriterierna för antagningen till den innersta 

cirkeln, varför medlemmarnas nyfikenhet beträffande räddningar är överflödig.  

       Mötet antar vidare proportioner mot bakgrund av historikern Jens Ljunggrens analys av 

1800-talets tyska manlighetsdiskurs. Ljunggren använder amerikanske forskaren Michael 

Kimmels analytiska modell för manlig homosocialitet. Manlighet skapas framför allt bland 

män och är något som från slutet av 1700-talet ständigt måste bevisas. Mellan männen pågår 

det en inbördes tävlan, menar Ljunggren, ”[ä]ven om männen som kollektiv har en fördelaktig 

position i förhållande till kvinnorna”. Det är inför andra män som män vill hävda sig, detta 

sker helst i ”manligt enkönade eller starkt manligt dominerande miljöer, t.ex. barer, 

ungdomsgäng, arbetsplatser, sport osv.”.72 Man kan se att Dagerman förlägger miljön till en 

restaurang. I ”Den dödsdömde” får man veta att medlemmarnas avsikt med utgången är ”för 

att trösta honom”: ”och fanns det någon bättre tröst än ett gott glas vin i goda vänners lag […] 

eller för att gå än längre: en ung vacker kvinna som i sej förenar både trösterskan och 

                                                            
70 Här aktualiseras frågan om explicit och implicit uteslutning av kvinnan, något som Lena Gemzöe diskuterar. 
Gemzöe hämtar tankegodset från den feministiska filosofen Jean Grimshaw, som menar att den filosofiska 
teorin kan utestänga kvinnan explicit eller implicit. Det explicita är att uttryckligen nämna på vilket sätt den 
filosofiska teorin utestänger kvinnan. Den implicita är att utestängningen är underförstådd i teorin. (Lena 
Gemzöe, Feminism, Stockholm 2010, s. 120.) Vad Dagerman gör är att gestalta ett möte mellan män. Den 
implicita uteslutningen kommer till uttryck genom mötet, men även den explicita kommer till uttryck, allra 
helst som kvinnan/kvinnor överhuvudtaget inte nämns. Mötet mellan Den dödsdömde och medlemmarna 
innebär på en gång uteslutning av kvinnan och inneslutning av mannen. 
71 SS., s. 45. 
72 Jens Ljunggren, Känslornas krig, Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet, 
Stockholm/Stehag 2004, s. 26.   
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älskarinnan.”73 Medlemmarnas avsikt är att trösta Den dödsdömde med dryckenskap och 

sexuell intimitet med det motsatta könet. Det handlar om ett slags broderskapsretorik i vilken 

medlemmarna avser att inkludera Den dödsdömde. Ljunggren pekar på mansförbund där 

medlemmar (studenter) måste genomgå vissa prövningar och initiationsriter, däribland 

drickandet.74  

       Kirsten Hansen har gjort en intressant iakttagelse i fallet med Den dödsdömde. Hennes 

analys av Stig Dagerman är politiskt färgad. Hon utläser politiska maktsystem och 

psykologiska strukturer i verken, i synnerhet i romanen De dömdas ö. Det som är värt att fästa 

uppmärksamhet på är Hansens mening om ”Den dödsdömde”: ”där livet allegoriskt liknas vid 

fängelset […].”75 Novellen ”Den dödsdömde” och pjäsen med samma namn kan läsas 

fristående eller intertextuellt. Skillnad i innehållet är knappt märkbar, varför hennes 

anmärkning är lika applicerbar på bägge verken. Hansens påstående bidrar till utomordentliga 

spänningar i Dagermans texter. Hon har således novellen och inte pjäsen i fokus när hon fäller 

kommentaren. Spänningen består i det faktum att novellen utspelas utanför fängelsets förhall, 

medan pjäsen skiftar: från fängelsets förhall till restaurangen och sedan tillbaka till fängelsets 

förhall. I ett allegoriskt avseende är livet ett fängelse, vilket innebär två saker: (1) fängelset 

behöver inte förstås bokstavligt och (2) livet liknas vid allt man associerar med ett fängelse. 

Hansen kastar sålunda ett intressant ljus över Den dödsdömdes frigivning. Novellen innebär 

ett liv utan dom. Detta innebär i sin tur att om livet allegoriskt liknas vid fängelset, innebär det 

att fängelset får en icke-bokstavlig (metaforisk) laddning. Fängelset är metaforen för livet. 

Fängelset kan tas bokstavligt, men samtidigt metaforiskt. Om man vidareutvecklar detta 

resonemang kan man läsa metaforiskt mötet mellan Den dödsdömde och medlemmarna, 

metaforiskt i den meningen att medlemmarna konstruerar en helhetsbild av mannen, en 

mansgemenskap som Den dödsdömde skall passas in i. Det räcker inte att han räddats från 

döden. Han skall därutöver avlägga prov på sitt manliga värde (detta värde diskuteras längre 

fram). Intressant är att om man ser medlemmarna som en konstruktion, förstår man att denna 

är abstrakt. Männen pekar ut den. Konstruktionen är idén, männen objekten som pekar 

tillbaka på den: den manliga/patriarkala konstruktionen. 

                                                            
73 ”Den dödsdömde”, s. 193. 
74 Ljunggren, s. 61. Tankegodset från Ljunggren är bara för att visa hur samkvämet kan läsas som en homosocial 
interaktion Den dödsdömde och medlemmarna emellan. Medlemmarna besöker restaurangen varje torsdag 
och återberättar deras räddning. Den bestämda dagen pekar på en vana som medlemmarna tagit till. Vanan 
(denna bestämda dag) väcker misstankar vid varje bokstavlig tolkning. Texten pekar på en ständig omtagning, 
ett slags (cirkel)rörelse som återgår till startpunkten för att börja om på nytt. 
75 Ångestens hemliga förgreningar […], Hansen, s. 85. 
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       Motivkretsarna ljus och mörker har i fallet med Den dödsdömde visat på rörelsen mellan 

det förflutna och nuet, en dödsdömd i ett ”då” och en dödsdömd i ett ”nu”, varför 

diskussionen har gällt Den dödsdömde som pånyttfödd, vilket i sin tur drivit fram en 

diskussion om Den dödsdömde i relationen till medlemmarna (männen). Som dödsdömd i 

nuet väcker Den dödsdömde intresse. Underavdelningarna har en dubbel roll: (1) en 

utveckling och förståelse av metaforer och motivkretsar (2) ge stöd åt min läsning och min 

förståelse för Dagermans litterära metod.  

       I nästa avsnitt skall diskussionen gälla blicken. 

 

       c. Blicken (ett kommunikativt växelspel mellan subjekt och objekt) 

 

Det märkvärdiga i Dagermans stil är att den dramatiska spänningen utgörs av samspelet 

mellan motivkretsarna. Dessa ligger till grund för handlingen och underavdelningarna gör 

handlingen förståelig. I mötet mellan Den dödsdömde och medlemmarna aktiveras en annan 

motivkrets: blicken. Blicken är ständigt återkommande i samtliga tre verken, varför jag ser 

den som motivkrets i richardsk mening. 

       I ”Blicken och domaren, Alienationsfaktorer hos Dagerman och Sartre”, diskuterar 

Georges Périlleux blickens betydande roll i Dagermans verk. Périlleux’ huvudsakliga 

undersökningsobjekt utgörs av Ormen, De dömdas ö, Den dödsdömde och Processen. Blicken 

är enligt Périlleux det främsta sättet på vilket ”den andre” manifesterar sig. Blicken inordnas i 

tre kategorier. Den första gäller förhållandet mellan blicken och skammen – skam i en 

traditionell mening, till exempel att bli sedd naken. Den andra inriktar sig på den 

iakttagnes/betraktades moraliska samvete, där en förfluten, moraliskt förkastlig eller 

tvivelaktig handling som den handlande söker glömma men i stället blir påmind om genom 

den andres blick; denna påminnelse frammanar hos den iakttagne skuldkänslor och 

skuldmedvetenhet. Den tredje kategorin får ontologiska karaktärsdrag och gäller för skulden 

som beror på andras dom och hur denna skuld påverkar den dömdes hela ”vara”. Blicken, 

oavsett kategori, upplevs hotfullt och påverkar den betraktades uppträdande.76 Périlleux ger 

också en roll till domarna ”som står för en mer utpräglad blick” och återfinns ”i mycket 

                                                            
76 Georges Périlleux, Tidskrift för litteraturvetenskap, ”Blicken och domaren. Alienationsfaktorer hos Dagerman 
och Sartre”, nr 3, 1990, översättning: Annette Arnell, s. 8 ff. 
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karakteristiska verk av Dagerman, såsom Den dödsdömde”.77 Detta påstående är intressant 

men problematiskt, eftersom i Den dödsdömde saknas det en domare i bokstavlig mening. 

Domaren kan vara vem som helst, åtminstone är det ingen med domarens traditionella 

karaktär: en person bakom skranket, hållande en domarklubba. Noteras bör att Périlleux inte 

uppmärksammar tolkningen som avser domaren i överförd bemärkelse. Inte heller 

uppmärksammar han karaktärer med mindre framstående roller än huvudpersonernas, 

exempelvis Den dödsdömdes moder – något som jag diskuterar längre fram.  

       Första gången man läser om blicken är i mötet mellan Petrus och mannen med kärran. I 

samma stund som Petrus hinner ikapp mannen för att kräva tillbaka boken heter det: 

Jag kände ett ögonblicks häftig lättnad och såg plötsligt upp i hans ansikte, mina ögon såg in i 

hans och jag förstod att jag inte fick släppa dem om jag ville fortsätta att leva […] ögonblicket 

därpå var han borta. Medan jag stod där i den ensamma parken, ännu orörlig efter den förfärliga 

chocken, hörde jag hur kärran började gnissla, hans steg blev snabbare och snabbare. Till slut 

sprang han.78 (min kurs.)  

Av utsagan att döma är livet avhängigt av blicken – ögonen – den visuella kontakten mellan 

två människor. Dagerman låter ögonen peka ut företeelserna ”liv” och ”död”: så länge Petrus 

inte släpper blicken är han säker på att få leva. Men det fascinerande i Petrus’ utsaga avslöjar 

ett litterärt stilgrepp värt att notera. Man får veta att den gamle mannen avlägsnar sig från 

plats, vilket innebär att ögonkontakten avbryts. I stället händer något annat: ”ögonblicket 

därpå var han borta”, säger Petrus. Det är efter att mannen är borta som Petrus förnimmer det 

gnisslande ljudet från kärran, efter att mannen är borta som Petrus bedömer att dennes steg 

blir snabbare och snabbare och att denne slutligen springer. Det är inte i det tidsliga glappet 

mellan ögonblicket79 och borta som förnimmandet spelas upp, utan efter. Det uppstår ett slags 

omtagning i Petrus’ medvetande.  

                                                            
77 Ibid., s. 8. Att följa Périlleux definition av blicken blir problematiskt eftersom denna blick kan gälla för varje 
möte mellan karaktärerna i Dagermans verk. Mötet blir ett slags växelspel mellan ”subjekt” och ”objekt”. 
Blicken kan således gälla lika mycket för den som betraktar som för den som blir betraktad. Detta växelspel har 
sina många motsvarigheter i denna studies undersökningsobjekt, men på grund av utrymmesskäl kommer de 
passager som inte tjänar syftet att lämnas utanför diskussionen. 
78 SS., s. 10. 
79 I avhandlingen: En dröm i lagarnas hus, Ögonblicket, människan och det transcendenta, Studier i Stig 
Dagermans diktning, (Stockholm 2010), behandlar Rikard Apelgren ”ögonblicket” i Dagermans texter. 
Ögonblicket bär enligt Apelgren fram något som är avgörande för människans erfarenhet i berättelsen. 
”Ögonblicket”, menar Apelgren, ”framträder således inte blott som ett uttryck för tid, utan fastmer som en 
sammansatt gravitationspunkt för tillblivelsen av människans erfarenhet och med en central betydelse för 
berättelsens organisation” (s. 13). Avhandlingen vill klargöra ögonblickets betydelse i Dagermans diktning. 
Huvudsakliga undersökningsområden utgörs av Ormen, De dömdas ö, Bränt barn, Bröllopsbesvär, ”Den 
hängdes träd” och ”De röda vargarna”. Ögonblicket som Apelgren fokuserar på återfinner jag tydligast i Den 
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       Det intressanta i passusen är att blicken dels banar väg för en bokstavlig tolkning, blicken 

bidrar till skräckeffekten, dels bildar den en motivkrets, den är återkommande. Blicken kan å 

ena sidan säga mycket men å andra sidan ingenting. Blickens laddning ligger i karaktärens 

berättande om den, meningen som karaktären lägger i blicken. I mötet mellan Petrus och 

Portvakten berättar också Portvakten om blicken. Det gäller ett handgemäng med en av 

internerna (Den dödsdömde), där Portvakten pryglar internen med batongen i syfte att få 

ögonkontakt: ”[…] då ger han mej en blick förstår ni, en blick som … en blick … nåja. 

Herregud. Herregud, säger jag bara.”80 Här blir blicken aldrig så konkret, men samtidigt 

intetsägande, blicken ersätter internens ord, eftersom blicken säger nog för att väcka känslor 

hos Portvakten, som åkallar Herren inför Den dödsdömdes blick. Blicken kan säga mycket i 

sitt intetsägande och det är just det som bildar spänningen. Denna blick hos Dagerman tycks 

kommunicera genom ett icke-muntligt språk. Som motivkrets skär blicken igenom pjäsens 

första, andra och tredje akt, samt ”Den dödsdömde” och ”Mannen från Milesia”. Den 

återkommer regelbundet, flera gånger och på olika ställen. Per Erik Ljung påpekar att den 

dagermanska världen tycks vara full av speglar och ögon, en värld där människorna alltid är 

sedda.81  

       van Reis har diskuterat ögats roll i Noréns diktning och menar att det är frågan om ett 

retoriskt seende där perceptionen blir ämnet i texten. Ögat är mer än bara ett synorgan. van 

Reis tillskriver ögat psykoanalytiska karakteristika och placerar det i korrespondens med 

sexualitetens kroppslighet: ögat får könets betydelse. Det kan penetrera, men också 

penetreras. Ögat som metaforiskt könsorgan följer enligt van Reis en traditionell surrealistisk 

formel.82 Särskild en sekvens i ”Mannen från Milesia” verkar ligga till grund för denna 

traditionella surrealistiska formel (jag återkommer till detta längre fram). 

 

* 

 

I ”Den dödsdömde” saknar ögonen (blicken) surrealistiska dimensioner, men ögat, särskilt 

som motivkrets, bär på andra laddningar. I det följande skall blicken diskuteras. I 

                                                                                                                                                                                          
dödsdömde och markeras, enligt min mening, av ”plötsligheten”. Apelgren upptar inte i sin studie verken som 
jag undersöker.     
80 SS., s. 18. 
81 Per Erik Ljung, Ångestens hemliga förgreningar (…), s. 45. 
82 van Reis, s. 49.  
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diskussionen skall även ingå aspekter som aktualiseras i samband med den (kronologiskt sett 

utgör ”Den dödsdömde” pjäsens andra och tredje akt).  

       Innan hjälten stuvas in i bilen som skall köra honom och medlemmarna till restaurangen 

berättas det: 

De [medlemmarna] frågade honom först hur det hade känts när bödeln kom in genom den lilla 

paneldörren och med ögonen glimmande bakom den täta svarta masken med ett lågt rop bad 

honom göra sej färdig, men han svarade att han inte mindes det, därför att han just i det 

ögonblicket hade upptäckt modern sittande på läktaren bland en hel hop referenter som fläktade 

sej med sina anteckningsblock.83  

Den utfrågade vänder sig mot det förflutna. Medvetandet aktualiserar en korsning mellan tid 

och rum. Associationerna föds i ett ”här och nu” men refererar till ett ”där och då” 

(upptäckten av modern och bödeln). Ögonen som glimmar tillhör dödens verkställare. Här 

uppstår ett samband mellan blicken och döden, såsom fallet är med Petrus. Den dödsdömde 

möter dock inte bödelns blick. I alla fall har han inget klart minne av att ha gjort det. 

Medlemmarna är angelägna om att få veta hur det hade känts, men minnet sviker Den 

dödsdömde. Bödeln som förrättar exekutioner blandas samman med upptäckten av modern. 

Dagerman gestaltar en moder och pådyvlar henne orsaken bakom sonens svikande minne. 

Den dödsdömde skildrar varken upptäckten av modern eller bödelns inträdande med konkreta, 

psykologiska känslor. Det är i stället det rena medvetandet som återkallar ögonblicket före 

avrättningen.  

       På textens bokstavliga yta får modern en flyktig roll, hon är en i mängden av referenter. 

Men betraktad vid sidan om bödeln får texten en annan färg. På den metaforiska nivån 

blandas två aspekter samman: Bödeln, metaforen för dödens verkställare, dödens självaste 

budbärare, uppträder i samma rum som modern, livgiverskan, som skänkt liv åt sonen. 

Modern får en märklig roll i berättelsen, hon nämns i förbigående, hon närvarar vid vad som 

borde bli sonens avrättning, men därefter nämns hon inte mer, inte ens när sonen officiellt 

förklarats oskyldig. Moderns (bi)roll tycks vara en initiation till blickens metaforiska 

(/tematiska) laddning. Modern och bödeln, som förkroppsligar ett möte mellan två abstrakta 

företeelser (döden och livet), uppträder i samma rum. Den dödsdömde upptäcker livet 

(modern) i samma stund som döden (bödeln) träder in.  

       Bilden som Dagerman gestaltar rymmer på kontrasterande motiv – två abstrakta 

företeelser korresponderar med varandra. Agneta Pleijel har poängterat en komplexitet i 
                                                            
83 ”Den dödsdömde”, s. 185. 
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Dagermans bildspråk. Dagerman äger förmågan att skapa effekter genom att knyta samman 

abstrakta företeelser med konkreta föremål.84 Pleijels påstående är fruktbart i två avseenden. 

Det första är Dagermans skapande av effekten, som man kan betrakta som skapandet av 

illusionen: modern kan tolkas både bokstavligt och metaforiskt. Detta ger vidare att bödeln är 

uttrycket för döden. Det andra avseendet är sammanlänkandet mellan abstrakta företeelser och 

konkreta föremål: modern och bödeln utgör ett varsitt konkret föremål, medan livet och döden 

en varsin abstrakt företeelse. Passusen visar hur sammanknytandet av abstrakt och konkret 

kommer till uttryck. I Den dödsdömde fördjupas detta uttryck. Medlemmarna har lyckats 

locka ur Den dödsdömde dennes inställning till räddningen. Upptäckten av modern leder 

vidare till blicken: 

DEN DÖDSDÖMDE. Men hennes blick möter jag inte […] Det är det katastrofala. Hon ser envist 

ner i golvet. […] Jag försökte fånga hennes blick – men det var för sent.85 

Strax därefter fäller bödeln ner bindeln över Den dödsdömdes ögon och omintetgör varje 

kommunikation mellan mor och son, mellan Den dödsdömde och omvärlden. Den dödsdömde 

förvägras ett erkännande: ett moderligt erkännande: att bli sedd. Laitinen har tolkat detta 

ofullbordade ”ögonblickliga” möte som att modern vägrar kännas vid sin son.86 En bra 

tolkning, men problematisk, om man väljer att följa Pleijels tanke. Den bristfälliga 

kommunikationen som sker på textens implicita plan är Den dödsdömdes sökande efter livet. 

Laitinen tolkar detta möte mellan mor och son på textens explicita plan, det vill säga att 

modern är endast ett konkret föremål. Som konkret föremål har hon fått en flyktig roll, särskilt 

som hon inte nämns under återstoden av varken pjäsen eller novellen. Moderns bortvändande 

blick tolkas av Laitinen ”som en metafor för ett grundläggande och livsformande svek mot 

sonen”.87 Denna tolkning kan man läsa parallellt med Gösta Werners diskussion om mans- 

och kvinnoroller i Dagermans verk, där Werner menar att kvinnorna i verken har sina 

biografiska motsvarigheter, där kvinnorna, däribland hans mor, som lämnade honom 

(Dagerman) när han var nyfödd, skymtar i olika sammanhang.88 Det är en intressant tanke. 

Från ett textcentrerat perspektiv får blicken intressanta proportioner. Och läses blicken mot 

bakgrund av Périlleux’ andra kategori så bottnar resonemanget i moraliska samvetsfrågor. 

Man kan fråga sig: Vem är det som undviker vem? Och: Vem är bärare av skulden? 

                                                            
84 Pleijel, s. 97. 
85 SS., s. 47. 
86 Laitinen, s. 208. 
87 Ibid., s. 221. 
88 Gösta Werner, ”Stig Dagermans mans- och kvinnovärldar”, Ariel 1994:2-3, s. 16. 



32 

 

       I ”Den dödsdömde” får man veta: ”[Den dödsdömde] hade ju stått där i mörkret innanför 

bindeln, alldeles försvarslös nu när han inte kunde återgälda en enda blick […]. [min 

kurs.]”89 Blicken får en positiv innebörd – den räddar subjektet från försvarslöshet – men det 

positiva kan snabbt glida över till det negativa – ty återgäldandet av blicken vore detsamma 

som att bli medveten om skulden (Périlleux). Omvänt gäller för att den skymda blicken är 

hotfull, i den meningen att subjektet hamnar i en passivitet, en försvarslöshet. Blicken får 

ytterst komplexa karaktärsdrag beroende på (1) vem som betraktar och (2) vem som blir 

betraktad. 

 

* 

        

I Den dödsdömde får blicken en intressant laddning. ”Modern”, skriver Laitinen, ”ger genom 

sin frånvändhet den dödsdömdes ensamhet dess smärtsamma djup”.90 Om modern, enligt 

Laitinen, sviker sonen, då kan det lika gärna innebära att sonens blick betyder att modern är 

objektet i vilket subjektet söker ingjuta känslor av skuld. Sonen vill göra modern medveten 

om detta moderliga svek. Men modern undviker blicken, alltså undviker hon skulden, 

åtminstone blir hon inte medveten om den (Périlleux). Mot bakgrund av Périlleux’ andra 

kategori är det modern som begått en handling. Det är modern som skäms för denna handling: 

att förvägra sonen erkännande. 

       Périlleux’ andra kategori bär på ytterligare ett komplext drag. Den dödsdömde berättar att 

han inte möter moderns blick: ”Det är det katastrofala. Hon ser envist ner i golvet. […] Jag 

försökte fånga hennes blick – men det var för sent. [min kurs.]” Sonen försöker fånga 

moderns blick. Det logiska här är att sonen söker skulden i moderns blick, hennes blick skall, 

om man utgår ifrån Périlleux’ andra kategori, skuldbelägga honom. Ekvationen blir således 

följande: om sonen söker moderns blick, så söker han skulden, om modern undviker sonens 

blick, så undviker hon skulden. Périlleux diskuterar inte hur blicken kan gälla för andra (i det 

här fallet modern) än huvudkaraktärerna (Den dödsdömde). Min diskussion vill visa att även 

flyktiga karaktärer ingår i dialektiken mellan betraktare och betraktad (subjekt och objekt).   

        

Det råder ett slags kommunikativt växelspel mellan subjekt och objekt; det intressanta här är 

frågan om vem som betraktar vem och/eller vem som blir betraktad. Livet beror av blicken, 

                                                            
89 ”Den dödsdömde”, s. 186. 
90 Laitinen, s. 208. 
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vilket var fallet med Petrus. Petrus anstränger sig för att hålla fast mannens blick. Den 

dödsdömde däremot accepterar sin försvarslöshet när han mister sin blick bakom bindeln. 

Blicken återkommer i olika former och får en ny laddning beroende på kontext. Låt oss därför 

dröja kvar vid Périlleux’ definition. Min diskussion skall i det närmaste inriktas på domaren. 

Domaren, i överförd bemärkelse, figurerar såväl i novellerna som i pjäsen. 

       Halvvägs in i samkvämet på restaurangen läser man: 

Mitt emot honom [Den dödsdömde] vid bordets övre kortsida satt alltså den tjocke i en 

högkarmad stol. Som en domare, tänkte han, just som en domare; och vid långsidorna satt 

bisittarna och trummade begrundande på glasfötterna eller kastade snabba, lurande blickar på den 

anklagade, på honom själv.91 

Den dödsdömde tänker det han vill tänka, nämligen att runt omkring honom sitter domaren 

och bisittarna, vilkas blickar är riktade mot honom. Blicken behöver inte uteslutande tillhöra 

betraktaren/betraktarna, i det här fallet medlemmarna, blicken kan gälla lika mycket för den 

betraktade (Den dödsdömde), med andra ord den betraktades blick. Denna blick har en annan 

karaktär. Den är först och främst inåtvänd – den betraktade betraktar sig själv – till skillnad 

från medlemmarnas blick, som är utåtvänd, riktad mot Den dödsdömde. För det andra 

markerar den inåtvända blicken objektets, den betraktades/den anklagades, övergång till 

självbetraktande subjekt, som i fallet med Den dödsdömde fäller den anklagande domen över 

sig. Fällandet av domen innebär en återgång till objektivitet, ”de kastade snabba, lurande 

blickar på den anklagade, på honom själv”.  

       Den dödsdömde pendlar mellan subjektivitet och objektivitet. Det kommunikativa 

växelspelet mellan subjekt och objekt konstitueras i en och samma karaktär. Blicken får en 

dubbel laddning: (1) Den markerar subjektets introspektiva blick och (2) den markerar 

objektets utsatthet. Den dödsdömde konstaterar en intersubjektiv värld92; konstaterandet 

försiggår dock i hans tankar, i tankarna bestämmer Den dödsdömde vem han är (anklagad) 

och vilka medlemmarna är (domare och bisittare). Domaren blir nödvändig för den 

anklagades medvetande om sig själv. Det uppstår här en dialektik mellan domare och 

anklagad. I ett verbalt hänseende är blicken naturligtvis intetsägande. Men det är just detta 

intetsägande som talar genom Den dödsdömdes medvetande. I tanken tilldelar Den 

dödsdömde medlemmarna deras roller och antar så sin egen. Den dödsdömde erkänner sig 

som anklagad. 

                                                            
91 ”Den dödsdömde”, s. 189. 
92 Jean-Paul Sartre, Existentialismen är en humanism, Lund 1964, översättning Arne Häggqvist, s. 38. 
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       Dialektiken mellan ”domare” och ”anklagad” återfinns även i Den dödsdömde. Strax efter 

att hjälten berättar om sin räddning vaknar han upp som ur en dröm och frågar: ”Varför är ni 

domare?”, varpå upptäcktsresanden svarar: ”Jag är inte domare. Jag är inte domare. Jag är 

upptäcktsresande har jag ju sagt.” Den dödsdömde nöjer sig inte med svaret: ”Men varför 

sitter ni som en domare då om ni inte är det? Varför sitter jag på den anklagades plats? […]. 

[min kurs.]”93 Restaurangen har förvandlats till en plats där domare och anklagad sitter på 

tillbörligt avstånd från varandra. Det hade varit logiskt om Den dödsdömde hade avslutat sin 

fråga: ”Varför sitter jag på den anklagades plats” med bisatsen: ”om jag inte är det?” Han är 

uppenbarligen anklagad, oavsett, precis som namnet (titeln) Den dödsdömde anger i novellen 

(och pjäsen).94 Domaren kan vara vem som helst och den fällande domen kan komma från 

vem som helst. Det märkliga är att Den dödsdömde fäller domen över sig själv. Domen är 

självutfärdad. På samma sätt som han känner sig anklagad, beskyller han medlemmen för att 

vara domare. 

 

* 

 

Blicken som en komponent i skuldekvationen återfinns även i ”Mannen från Milesia”. 

Novellen handlar om Ralph Singerton (berättarjaget), som förirrat sig i stadsdelen Sirleys 

slumkvarter. På en av stadsdelens barer köper Singerton av en viss William ett egendomligt 

porträtt som föreställer ett ansikte vars ögon är täckta av en hand. Denne William visar så 

småningom Singerton en konsthandel som Singerton besöker för att sälja porträttet vidare till 

konsthandlaren. Detta porträtt utgör enligt Ahlund skärningspunkten för förbindelserna 

mellan de manliga personerna i novellen.95 Min studie fäster inte så mycket fokus på denna 

förbindelse som på ögonblicket före köpet av porträttet. Ögonblicket spelas upp när Singerton 

blir tilltalad av en polisman, vilket tycks förvirra Singerton ”ty inte ens i Milesia blir folk 

                                                            
93 SS., s. 49 ff. 
94 Det finns en annan, mer biografiskt förankrad version av dialektiken i fråga, därom skriver Dagerman: ”Det 
finns så gott om domare i världen. Varje sekund av detta liv är mättad med domar. Den blinda rättvisan dömer 
de blinda brottslingarna. En stat dömer sina medborgare till döden i en skyttegrav. En grym skenmoral dömer 
de ’orätt’ älskande till skamsen illegalitet. Ett slumkvarter dömer sina fattiga till evig fattigdom. Förtalet dömer 
den frigivne till evig brottslighet. En gammal orubblig världsordning dömer de unga till evig hopplöshet. Och de 
dödsdömda kan inte protestera, de kan bara dö. Det är domarna som måste bli annorlunda, mindre domare, 
mera människor, mindre rättvisa, mer mänskliga.” (SS., s. 375.) 
95 Ahlund, s. 207. Porträttet blir ett slags upptakt till novellens dramaturgi där huvudpersonen Singerton skall 
lösa gåtan som enligt honom finns i porträttet. Vad Singerton inte vet är att lösningen slutligen leder honom till 
bekännelse av ett mord han begått i Milesia. En diskussion av mordet har utelämnats eftersom den inte tjänar 
mitt syfte. 
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tilltalade så där utan vidare av polisen [min kurs.]”96, menar han och avslöjar inte bara 

förhållandet mellan ”folk” och ”polis” utan framför allt sin egen relation till polisen. Det är 

inte utan anledning som folk blir tilltalade av polisen. Men det intressanta i detta möte mellan 

Singerton och polismannen är inte den korta replikväxlingen utan Singertons upplevelse av 

polismannens närvaro:  

Polisen stod alldeles orörlig och bara glodde på mej. Då stack jag iväg över torget, nästan väntade 

att han skulle ropa mej tillbaka, men det gjorde han inte. Det såg ut att vara en ruskig sylta och 

frivilligt hade jag inte gått dit, ännu mindre om jag vetat vad allt som skulle hända, men för skams 

skull kunde jag inte vända så länge polisen stod där [min kurs.].97 

Polisens orörlighet och blick driver Singerton till en plats som han egentligen inte har för 

avsikt att besöka. Singertons handling är ofrivillig. Men likväl väljer han att begå handlingen. 

Handlingen framspringer så ur ett ofrivilligt väljande. Utsagans retrospektiva struktur 

skvallrar om att Singerton inte är paranoiker, utan att han snarare saknar vetskap om det som 

komma skall, men att han på samma gång äger vetskap om varför han sticker över torget.  

       Blicken indikerar här ett samband med skammen (Périlleux’ andra kategori), som 

föranleder Singertons flykt. Han vill undvika blicken. Han vill bryta sig ur ”subjekt-objekt” 

strukturen som bildas i och med polisens uppenbarelse. Dagerman skriver in en dubbel 

laddning i skammen. Å ena sidan låter han den fungera som ett slags mobiliseringsapparat, å 

andra sidan förknippas den med en förfluten händelse (Périlleux). Ralph Singerton röjer 

tydliga identitetsmarkörer med Vilhelm Streng. Situationen som Singerton hamnar i finner sin 

referens i Périlleux’ andra kategori.98 Här kan en parallell också dras till Jean-Paul Sartres 

betydelse av skammen, formeln kan, för att konsultera Sartre, tecknas på följande sätt: X 

begår en handling. Y bevittnar när X begår handlingen. Handlingen har fastnat på X och X 

känner skam över händelsen. Skammen är ”till sin natur ett medgivande [förf. kurs.]”: ”Jag 

medger att jag är sådan som den andre [Y] ser mig [förf. kurs.].”99 Situationen mellan 

Singerton och polisen tycks nästan exakt passa in i Sartres konstruktion, hade det inte varit för 

                                                            
96 ”Mannen från Milesia”, s. 173. 
97 Ibid., s. 173. 
98 Périlleux inkluderar inte ”Mannen från Milesia” i sin diskussion men menar med avseende på den andra 
kategorin (”Den moraliska alienationen”) att: ”Denna form av skuldbeläggelse är mycket utbredd i alla 
Dagermans verk.” (s. 10)  
99 Jean Paul Sartre, Varat och Intet (I urval och med inledning av Dag Österberg), Göteborg 1983, översättning: 
Richard Matz (Jean Paul Sartres text) och Suzanne Almqvist (Dag Österbergs text), s. 144. Sartre menar vidare 
att: ”Emellertid är den andre oundgänglig såsom förmedlare mellan mig och mig själv […] först genom att den 
andre dyker upp, blir jag i stånd att fälla ett omdöme om mig själv såsom objekt, ty det är ju såsom detta objekt 
som jag framträder för den andre.” (s. 144) 
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en liten detalj: Hos Sartre är förmedlaren ett ögonvittne, medan hos Dagerman saknas ett 

ögonvittne. Men det är just denna uteblivna detalj som förlänar texten dess unika prägel. 

Singerton känner skam inför polisen som om polisen hade varit detta ögonvittne (i slutet av 

novellen får man veta att händelsen, mordet på kvinnan, som ligger till grund för Singertons 

skam, sker före novellens handling). Per Erik Ljung har betonat ”kopplingen” mellan 

Dagerman och Sartre och menar att den förre varken är epigon eller översättare av den senare 

och vidare att: ”[ä]r här något Sartre så har det virvlat in.”100 I förlängningen handlar det om 

vilken mening Ralph Singerton lägger in i polismannens blick. Dagerman låter Singerton göra 

polismannen till vittnesbärare av en förfluten händelse, på samma sätt som Den dödsdömde 

gör medlemmarna till domare och bisittare. Den dödsdömde skapar sin egen verklighet. Detta 

görande vittnar om markörer som identifierar Den dödsdömde med Mannen från Milesia. När 

den sistnämnde kliver in i syltan får man veta att: 

Det var halvskumt där inne, bara en ensam lykta svängde i draget från dörren över disken och 

lyste ner på en samling gatflickor av olika åldrar men alla med samma vidrigt gula hårfärg. De 

vände ansiktena mot mej när jag kom in och jag kände att jag var observerad ända tills jag slagit 

mej ner vid diskens bortre ända, så ensam jag kunde vara. Då upphörde den spända tystnaden […] 

[min kurs.].101 

Jagets uppenbarelse orsakar den spända tystnaden. Ensamheten, eller snarare 

tillbakadragandet till skymundan bidrar till att den spända tystnaden upphör. Men därmed inte 

sagt huruvida ansiktena fortfarande är vända mot jaget eller inte. Ensamheten tycks skydda 

jaget från en ”subjekt-objekt” konstruktion. Blicken nämns inte i bokstavlig bemärkelse. I 

fallet med Singerton och polisen heter det att polisen ”bara glodde på mej” och inne på syltan 

heter det att ”de vände ansiktena mot mej”. Jagets explicita geografiska förflyttning markerar 

blickens implicita förflyttning. Denna förflyttning löper parallellt med jagets förflyttning.  

       Textens dynamik är ett resultat av denna växlingsprocess: från att bli betraktad av 

polisen, observerad av gatflickorna och slutligen ensam, utom synhåll. Noteras bör att 

Singerton i ensamheten känner att han är observerad. En känsla av att vara observerad torde 

inte sammanfalla med vetskapen att verkligen vara observerad (iakttagen), såsom fallet är 

med polismannen och Singerton. Och att den spända tystnaden slutligen upphör talar heller 

inte om huruvida jagets känsla av att vara observerad har försvunnit. 

                                                            
100 Ångestens hemliga förgreningar (…), Ljung, s. 30. Även Périlleux har betonat denna koppling (s. 14.) 
101 ”Mannen från Milesia”, s. 173. 
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       Singertons besök på syltan slutar med att han köper ett porträtt som han sedan spikar fast 

i väggen. Efter att ha vaknat upp ur en dröm och slår upp ögonen inser Singerton att det är 

något fel på porträttet:  

[…] ett sällsamt ljus strömmade ut från det men inte från hela bilden utan från två bestämda 

punkter, det var som om två miniatyrstrålkastare, vardera inte större än ett knappnålshuvud, men 

med oerhörd ljusstyrka placerats in i tavlan. […] Det bländande skenet kom ur porträttets ögon, 

fingrarna som förut tätt sammanpressade hållit blicken gömd hade glidit isär, kanske bara några 

millimeter, men redan det allra minsta var mer än nog. Ur de smala springorna sprutade en 

bottenlös fasa som liksom slog bort alla grundvalarna för min normala existens [min kurs.].102 

Denna passage pekar på surrealistiska karaktärsdrag i Dagermans text.103 Man har inte längre 

att göra med en ”blick” tillhörande en polisman eller en samling gatflickor. Blicken och 

ögonen tillhör ett porträtterat ansikte. För att tala med Sartre behöver blicken inte vara förenad 

med någon bestämd gestalt.104 

       I ”Mannen från Milesia” ser man hur blicken återkommer i andra former och med nya 

spännande laddningar. Som motivkrets löper den parallellt med handlingens process: 

försvinner i ena stunden för att dyka upp i den andra. Porträttets blick, som tidigare hållits 

gömd, är nu blottad. Det bländande skenet får ett slags ”subjektsstatus”: ”Det bländande 

skenet kom ur porträttets ögon.” Denna subjektsstatus drar gränsen mellan passagens centrala 

element: (1) Det bländande skenet (2) ögonen och (3) blicken. Det bländande skenet kommer 

ur porträttets ögon, men har likväl sin källa bortom ögonen och bortom blicken, härom lämnar 

Singerton besked: ”[o]ch fastän porträttet var borta sprutade den nakna fasan ur spikhålen.”105 

Inte ens när Singerton spikar över hålen med tjocka tidningar försvinner fasan: ”Så fort jag 

släckte sprutade det fruktansvärda ljuset igenom tidningspapperet.”106 Ögonen utgör kanalen 

varigenom fasan sprutar. Ljuset får flera olika benämningar: ”den nakna fasan” till ”det 

                                                            
102 Ibid., s. 177 ff. 
103 Som tidigare nämnts väljer jag på grund av utrymmesbrist att bara uppmärksamma och inte fördjupa min 
diskussion kring de surrealistiska dragen i texten. Dessa drag är vad gäller ”Mannen från Milesia” flera till sitt 
antal. Novellen erbjuder en tacksam läsning att baka in i surrealismens diskurs. 
104 ”Det som oftast röjer en blick” (förf. kurs.), skriver Sartre, ”är förstås att två ögonglober konvergerar mot 
mig”: ”Men [blicken] kan lika väl ge sig till känna genom prassel i grenar, genom ljud av steg följt av tystnad, 
genom att en fönsterlucka står på glänt, genom att en gardin rubbas en aning.” (Sartre, s. 154) Blicken behöver 
inte fullbordas av ett par ögon; blicken kan ge sig till känna på andra sätt. Det väsentliga är att man är (eller 
känner sig) iakttagen/betraktad/under uppsikt. 
105 “Mannen från Milesia”, s. 179. 
106 Ibid., s. 180. 
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fruktansvärda ljuset”. Ljusets ihärdiga närvaro vittnar om skammens olika sätt att sig göra 

påmind.107 

       Tidigare har ljuset (se avsnittet om ljus och mörker) fått positiva förtecken. I Den 

dödsdömdes fall var ljuset ett metaforiskt uttryck för klarhetens tecken. Men i Singertons fall 

är ljuset, som föregås av attributet ”sällsamt”, ett bländande sken som Singerton känner sig 

hotad av. Men det finns ändå för Petrus, Den dödsdömde och Singerton en väsentlig 

gemensam nämnare: nämligen meningen de lägger in i fenomenen, deras tolkning av 

fenomenen, vare sig dessa fenomen heter ”ljus” och ”mörker”, ”blicken”, ”regn” etc.108  

       Det är inte förrän vid slutet av novellen som man förstår att Singerton har begått ett brott. 

Det är logiskt att dra den slutsatsen att Singerton undviker polismannens blick enär blicken 

påminner honom om sitt brott, detta påminnande tycks även strömma ut från ”porträttets 

blick”. Det förflutna hinner ikapp Singerton. Jag diskuterar detta förflutna längre fram. 

  

       c.1 Instansen 

 

I det föregående har diskussionen gällt blicken och blickens återkommande och karaktärens 

tolkning av blicken samt växelspelet mellan subjekt och objekt. I det närmaste skall 

diskussionen gälla instansen. Huvudsakliga undersökningsmaterialet utgörs av Den 

dödsdömde. Jag vill påstå att det finns ett samband mellan blicken och det jag väljer att 

benämna ”instansen”. Instansen är enligt mig ett slags blick med viss modifiering av 

betydelse, nämligen att instansen är ett under blicken ordnat organ som håller karaktärerna 

under uppsikt, och omvänt gäller att karaktärerna blir till/rättar sig efter instansen. De 

huvudsakliga karaktärerna som skall diskuteras är Portvakten, Den dödsdömde samt Louise. 

Diskussionen som inbegriper Louise återfinns i nästföljande underavdelning. 

       Man får veta att Den dödsdömde går under namnet Vilhelm Streng.109 I detta 

sammanhang skall inte metaforer utläsas ur namnen. Däremot skall namnen diskuteras i 

förhållande till bärarna av dem. När en av journalisterna nämner ”namnet” Vilhelm Streng 

                                                            
107 När van Reis diskuterar ljusets betydelser i Noréns författarskap (det tidiga såväl som det sena) får ljuset på 
samma gång uttrycka tidsmässiga bestämningar (gryning, middag, eftermiddag, afton, natt) och utgöra födaren 
av känslan ”av frid på orter där ingen fara hotar” och slutligen ett ”ljus som närmast gudomligt subjekt, ett 
talande ljus – det ’andas’, ’överröstar’, ’talar i tungor’” (van Reis, s. 229.) En parallell mellan Norén och 
Dagerman är i detta avseende inte långsökt. Ljuset (skenet) hos Dagerman får övermänskliga karakteristika. I 
”Mannen från Milesia” är ljuset ett hot mot Singertons ”normala” existens. 
108 Se fotnot 53. 
109 SS., s. 13. Se även Laitinen (s. 217) som ser namnet Streng som metafor för livskontinuitet. 
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(för övrigt nämns namnet endast denna gång) genmäler portvakten: ”Jag kan inte veta vem ni 

menar om ni inte kan beskriva honom bättre än ni har gjort.”110 Portvakten tycks mena att 

namn säger ingenting, men numret däremot (i vilken nummerordning internen ordnats in i 

förhållande till andra interner) skulle friska upp portvaktens minne. Man kommer så 

småningom fram till att internen i fråga tilldelats nummer 417. Man får följande struktur: Den 

dödsdömde heter Vilhelm Streng och har nummer 417.  

       Följer man den filosofiska logiken med utgångspunkt hos Gottlob Frege kan ovan 

nämnda struktur undergå följande omskrivning: a ger b ger c. Man kan kasta om ordningen 

mellan tecknen och ändå vara konsekvent vad gäller respektive teckens betydelse. Denna 

algebraiska formel har en logisk kontinuitet oavsett i vilken följd bokstäverna står i 

förhållande till varandra.111 Men det intressanta här är varken egennamnet (Vilhelm Streng) 

eller numret (417) utan titeln Den Dödsdömde.112 

       I portvaktens självpresentation gör denne reda för sin identitet (rollfigur):  

Jag är portvakt här. Jag har hand om de här dörrarna. När någon klappar på den här tunga 

ytterporten trycker jag på en knapp i bordet här så att den som vill in kan öppna den. Sen kommer 

den som har klappat in i hallen och sedan fram till mej […] oftast kommer det ju sådana som inte 

vill in, men som bara måste. För dem gör jag likadant, mot dem är jag lika rättvis. […] Jag är bara 

portvakt här. Jag vet allt om de här dörrarna, men jag vet ingenting om nånting annat. Fråga mej 

inte om någonting annat. Vad begär ni att jag skulle svara?113 

Portvaktens uppgift är synnerligen inskränkt. Han har hand om dörrarna, därav rollnamnet. 

Han släpper in dömda på samma sätt som han släppt in Petrus. Manövreringen av dörrarna 

                                                            
110 Ibid., s. 13. 
111 Gottlob Frege, Om mening och betydelse, ”Skrifter i urval”, Thales, Stockholm 1995, översättning: Daniel 
Birnbaum och Sven-Olov Wallenstein, s. 34.  
112 Ola Holmgren har i sin avhandling om August Strindberg (pjäsen Fadren) diskuterat rollfigurerna i 
förhållande till varandra. Skillnaden rollfigurerna emellan bestämmer deras identitet. Rollfigurerna ser 
Holmgren som roller i ett spel, där spelet – och inte rollfigurernas fria vilja – bestämmer deras frihet. När detta 
rollspel sedan fixeras i formen blir det avläsbart. Holmgren pekar på en hierarkisk ordning i rollistan. I Fadren 
ser den ut som följer: ”Ryttmästaren, Laura (Hans hustru), Bertha (Deras dotter) […]”. Denna ordning ger en 
föreställning om rollfigurernas inbördes förhållande. Holmgren menar att Laura och Bertha förhåller sig till 
Ryttmästaren ”som hustru och dotter”: ”De får sin identitet i förhållande till honom och till varandra, liksom att 
han får sin identitet i förhållande till dem.” Den sociala ordning som rollistan uppvisar ser Holmgren som 
patriarkal. (Ola Holmgren, Strindbergs mansdrama i tre läsakter, Från Fadren Till Damaskus längs Stora 
landsvägen, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2006, s. 15-17.) Holmgren erbjuder ett 
intressant tankegods att applicera på Den dödsdömde, där rollistan ser ut som följer: ”Portvakten, Petrus (en 
gammal advokat), Den dödsdömde […] [medlemmarna ur ”De räddades klubb”], Louise (en kvinna) […].” (SS., s. 
6) Följer man Holmgrens resonemang så ser man att förteckningen över namnen i Den dödsdömde beskriver en 
hierarkisk ordning, där rollerna är någorlunda jämnt fördelade: Portvakten inleder, Petrus fortsätter och sedan 
rullar resten av dramat i gång. 
113 SS., s. 12. 
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pekar tillbaka på hans plikt, en plikt som han sköter med okuvlig rättrådighet. Alla utan 

undantag behandlas lika. Här kan en intressant parallell dras till Franz Kafkas korta novell 

”Framför lagen”. Inledningsvis berättas det att: ”Framför lagen står en dörrvakt. Till denne 

dörrvakt kommer en man från landet och ber om tillträde till lagen. Men dörrvakten säger att 

han just nu inte kan bevilja honom tillträde.”114 Mannen från landet kommer aldrig förbi 

dörrvakten. Han får inget tillträde till lagen. Dörrvakten är lagens väktare. Som sådan 

fullföljer han sin plikt. Kafkas dörrvakt släpper inte in, men Dagermans portvakt gör det – 

även sådana som inte vill in. Kafkas dörrvakt tjänar under en högre instans, på samma sätt 

som Dagermans portvakt tjänar under en högre instans. Inför instansen står Den dödsdömde 

såväl som Portvakten och alla andra karaktärer. Portvakten som tilldelats platsen högst upp i 

ordningen (se fotnot 112) och därigenom fått en auktoritär position i förhållande till de andra 

karaktärerna är en illusion eftersom portvakten egentligen har tjänarens roll. ”Jag är bara 

portvakt här”, säger han, ”Jag vet allt om de här dörrarna, men jag vet ingenting om nånting 

annat”. Portvakten är egentligen tjänaren som vet mer än vad han är tillåten att göra.115 Dennes 

plikt kommer från en högre instans. Denna instans står inte bara över portvakten i hierarkin 

utan den ringar in samtliga rollfigurer i pjäsen. 

       Oaktat placeringen i hierarkin (se fotnot 112) är Den dödsdömde dödsdömd, dömd till 

döden, på samma sätt som titeln Den dödsdömde anger från början. Det är endast som sådan 

han väcker intresse. Instansen som portvakten tjänar under är underförstådd i titeln Den 

dödsdömde. Titeln talar om att någon är dömd till döden, den talar om att en instans har 

utfärdat denna dödsdom. Det är en dödsdömd som talar, en dödsdömd som handlar, en 

dödsdömd som tänker, som är dödsdömd, oaktat den friande domen. Oaktat vad Den 

dödsdömde heter (Vilhelm Streng) eller vilket nummer han har (417) så pekar sakernas 

förhållande tillbaka på honom som Den dödsdömde. Som sådan får han sin identitet fixerad i 

form och innehåll. Det är en utvägslös situation han befinner sig i. Denna situation har han 

inte hamnat i av egen förskyllan, något som Susanne Dahl poängterar.116 

                                                            
114 Franz Kafka, En svältkonstnär och andra texter utgivna under författarens levnad (Samlade skrifter), 
”Framför lagen”, Bakhåll, Tryckt i Ungern 2000, översättning och kommentarer: Hans Blomqvist och Erik Ågren, 
s. 176.  
115 Det finns en likhet mellan Dagermans portvakt och Kafkas dörrvakt. Den senares dörrvakt säger till mannen 
från landet: ”– Om det är så frestande för dig kan du väl försöka gå in trots mitt förbud. Men kom ihåg: jag är 
mäktig. Och jag är bara den lägsta dörrvakten. Från sal till sal möts man av dörrvakter, den ena mäktigare än 
den andra. Redan åsynen av den tredje står inte ens jag ut med.” (s. 176) 
116 Susanne Dahl, Ångestens hemliga förgreningar (…), s. 109. Dahl menar att ”[o]ftast ställs problemen 
nämligen så från författarens sida att personerna är ur stånd att bli fria”. 
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       Det är inte bara Den dödsdömdes (i pjäsen och novellen) problematiska ställning det 

handlar om. Mannen från Milesia följer snarlika spår. Analysen som Dahl genomför 

inkluderar inte pjäsen Den dödsdömde utan novellsamlingen Nattens lekar, i vilken ”Mannen 

från Milesia” och ”Den dödsdömde” ingår. Dahl läser novellsamlingen mot bakgrund av 

Sören Kierkegaards Begrepet Angest. Bägge ovannämnda noveller diskuteras med avseende 

på kvinnomordet. Dahl betonar att karaktärerna är tyngda av en ångest.117  

       Lotta Lotass inleder sin avhandling Friheten meddelad, Studier i Stig Dagermans 

författarskap med att fastställa ”frihet” som nyckelord i Stig Dagermans författarskap. Lotass 

upptar inte Den dödsdömde och novellerna ”Den dödsdömde” och ”Mannen från Milesia” i 

sin undersökning. Avhandlingens huvudsakliga undersökningsområde är romanen 

Bröllopsbesvär, som enligt Lotass är texten som tydligast markerar en förändring i 

författarskapet.118 Lotass ser som grundläggande i författarskapet meddelandet av friheten, 

antingen denna är politisk (”frihet från statsapparat och påtvingande regelverk”) eller 

existentiell (”människans plats i världen” och ”hennes ansvar för sig själv och för andra, sätts 

under belysning”).119 Det handlar om att genom det egna skrivandet ”göra människan 

(läsaren) medveten om sin frihet, att ge henne medel att uppnå och att försvara den”.120 Denna 

medvetenhet sker mer eller mindre på bekostnad av de dagermanska karaktärerna. Min 

motivering bakom hänvisningen till Lotass har sin grund i komplexiteten som Lotass’ 

tolkning av friheten innebär. Här är det av vikt att konsultera Werner och dennes korta 

biografiskt orienterade text om Dagermans sista år. Särskilt sista stycket i Werners text är 

mycket intressant att betrakta parallellt med Lotass’ påstående. Werner citerar Dagerman: 

”’Men depressionen har sju askar och i den sjunde ligger en kniv, ett rakblad, ett gift, ett djupt 

vatten och ett språng från stor höjd … Självmordet är det enda beviset för människans 

frihet’.”121 (min kurs.) Jag vill påstå att budskapet har destruktiva förtecken, pessimistiska 

drag. Noteras kan att detta (skriftliga) uttalande dateras till några år före Stig Dagermans 

                                                            
117 Min studie tar avstånd från ”ångestfrågan” men närmar sig situationen till vilken Dagerman förpassat 
karaktärerna. Denna situation har med andra ord skapats av författaren. Visserligen redogör handlingen för 
hur, var och när Den dödsdömde blir dödsdömd, men spänningen ligger snarare i sättet varpå Den dödsdömde 
spelar rollen som dödsdömd. I Singertons fall (”Mannen från Milesia”) kan man betrakta händelseförloppet 
som undflyendet från ett brott. I samtliga verk som jag undersöker uppstår en spänning mellan instansen och 
karaktärens frihet. Denna frihet kan – för att återanknyta till tankegodset från Holmgren – gälla för samtliga 
karaktärer och inte bara för huvudpersonerna.  
118 Lotta Lotass, Friheten meddelad, Studier i Stig Dagermans författarskap, Göteborg (2002), s. 13.  
119 Ibid., s. 10 ff. 
120 Ibid., s. 3. 
121 Gösta Werner, ”Med döden vid sin sida”, Stig Dagermans sista år, Tidskrift Horisont, 1988;1, s. 73. 
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självmord122 (1954), av allt att döma efter att romanen Bröllopsbesvär (1949) skrivs. Det 

problematiska är emellertid inte budskapet utan snarare Lotass’ anmärkning: ”För Dagerman 

var författarskapets övergripande syfte att meddela läsaren hans frihets möjlighet. Därför blir 

det av vikt att dra in denne i texten i ett personligt tilltal.”123 På ett annat ställe heter det: ”I 

Dagermans författarskap finns, vill jag mena, en tydlig rörelse mot en ny hoppfullhet, mot det 

jag vill kalla en ny eller fördjupad ’livstro’.”124 Lotass försummar att föra in Dagermans 

budskap (Werner). Den dödsdömdes roll gör kanske sitt starkaste intryck i slutet av mötet 

med medlemmarna från ”De räddades klubb”. Innehållsmässigt är hans utsagor, med 

undantag för några oväsentliga justeringar på ordnivå, identisk i pjäsen och i novellen. Den 

huvudsakliga punkten är kommunikationen mellan Den dödsdömde och medlemmarna. Det är 

snarare något av en bristfällig kommunikation: medlemmarna frågar ut Den dödsdömde men 

får andra svar och ibland motfrågor. Medlemmarna vill veta hur det kändes att som oskyldig 

bli förklarad skyldig och sedan dödsdömd, ett faktum som medlemmarna förklarar som grymt 

orättvist. Till detta svarar Den dödsdömde att det kändes som vanligt. Men svaret är inte 

tillfredsställande för medlemmarna som söker något utöver det ”vanliga”. De vill veta om 

Den dödsdömde blev förbannad, något som de säkerligen skulle ha blivit, men Den 

dödsdömde svarar: ”Jag var upprorisk i början av fängelsetiden. Men inte mot domen inte 

utan mot den dåliga maten, mot den alltigenom usla behandlingen.”125 Det är inte 

frihetsberövandet som ligger till grund för Den dödsdömdes inställning. Han finner sig i 

frihetsberövningen. Det är en dödsdömd och inte en oskyldigt dömd dödsdömd som reser 

uppror mot en usel behandling (detta uppror trappas med tiden ner). Fortsättningsvis insisterar 

en av medlemmarna: ”– Men nog måste ni ha reagerat med hat och ovilja […] nog måste ni 

ha blivit oerhört upprörd över att en så förfärlig orättvisa skulle tillfogas just er, den oskyldige 

i stället för den skyldige, den förmodade mördaren i stället för den verklige.”126 Ett stänk av 

förvåning tycks här löpa underförstått i medlemmens frågor. Den dödsdömde vägrar stilla 

medlemmens förvåning. I stället blir han häftigt irriterad över det (o)mänskliga drag som han 

finner i medlemmarna: ”Vad är ni för slags människor?”, frågar han och fortsätter så:  

I ena sekunden hatar ni och avskyr någon, i nästa öser ni över honom av ert medlidande, utan att 

föremålet undergått någon förändring, utan att det hänt någonting med honom som motiverat en 

                                                            
122 Ibid., s. 73. 
123 Lotass, s. 105. 
124 Ibid., s. 7. 
125 SS., s. 50. 
126 ”Den dödsdömde”, s. 190. 
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omprövning. Hur skulle man kunna lita på er barmhärtighet, när man inte ens kan lita på er 

obarmhärtighet?127 

Föremålet i fråga är Den dödsdömde själv. Frågorna som ställs till Den dödsdömde besvaras 

med djupa reflektioner. Det handlar om vilken betydelse Den dödsdömde lägger i frågorna, 

hur han uppfattar dem, vilken mening han utvinner ur dem. Men samtidigt vilken mening han 

i sin tur lägger i sina svar, och i sina frågor.128  

       Barmhärtigheten och obarmhärtigheten har en central plats i utsagan. Det är 

barmhärtighet medlemmarna vill visa Den dödsdömde, något som denne finner lika 

otillförlitligt som deras obarmhärtighet. Det är oklart huruvida föremålet i utsagan söker 

obarmhärtigheten eller inte. Vad som å andra sidan är klart är att barmhärtigheten beror av 

obarmhärtigheten. Det är ett märkligt litterärt stildrag av Dagerman. Perspektivskiftet i 

utsagan gör det hela än märkligare. Den dödsdömde refererar till sig själv i tredje person, som 

sådan har han objektifierat sig själv.129  

       Hos Dagerman vet berättarrösten att inte blanda in känslor, varken mot domen (hat, ovilja 

och upprördhet) eller mot medlemmarnas närgångenhet. Den dödsdömde vägrar följa 

medlemmens spår, vägrar förlika sig med mansgemenskapen, vägrar positionstagandet som 

subjekt, i stället kommer han med motfrågor som återigen tar upp barmhärtigheten och 

medlidandet, två saker som Den dödsdömde vill bespara medlemmarna: 

– Jag kan undvara er barmhärtighet, sa han hårt, jag behöver den inte alls. Andra veckan i 

fängelset kom jag underfund med att medlidande egentligen bara gör det svårare att leva och 

framför allt: svårare att dö. Jag har lärt mej undvara allting därför att jag har varit på en plats där 

man måste undvara allting och där det inte ens längre tjänar nånting till att hoppas. Jag har varit 

på ett ställe där livet framstår som en serie missuppfattningar, missuppfattningar om vad man 

borde ha gjort och vad man borde ha underlåtit att göra. Jag har lärt mej att det inte tjänar 

                                                            
127 Ibid., s. 191. 
128 Den dödsdömdes inställning tycks vara ett eko av Friedrich Nietzsches aforism: ”Mänskligt umgänge kräver 
ofta en hänsynsfull förställning, som om vi inte genomskådade varandras motiv.” Eller kanske också: ”– Om 
personer vi inte tycker om visar oss artigheter uppfattar vi dem som förolämpningar.” (Friedrich Nietzsche, 
”Samlade skrifter”, Mänskligt, alltförmänskligt, en bok för fria andar, (sjätte kapitlet: ”Människor emellan”), 
Stockholm/Stehag 2000, översättning och noter: Lars Bjurman, efterord: Ulf I Eriksson, s. 177 samt 179.)  
129 Ann-Helén Andersson diskuterar hur Kristina Lugn i vissa diktsamlingar använder perspektivskiften som 
litterär teknik. Perspektiven pendlar mellan tredje person och första person, varigenom en distans uppstår 
mellan berättarrösten och jagpersonen. Andersson betraktar perspektivskiftet som ett uttryck för subjektets 
alienation inför sina egna känslor. Vidare menar Andersson att distansen som uppstår (skildringen i tredje 
person), ”markerar en dubbel rörelse”, som å ena sidan uttrycker diktjagets underordning och å andra sidan 
kan den ibland framträdande jagformen antyda ”en befriande rörelse”: ”en rörelse mot ett positionstagande 
som subjekt.”(Ann-Helén Andersson, ”Jag är baserad på verkliga personer”, Ironi och röstgivande i Kristina 
Lugns författarskap, Umeå 2010, s. 99 ff.) 
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någonting till att förbanna, att uppröras, att hota, därför att allting har sin gång och ingenting kan 

ändras. […] [min kurs.]130 

Den dödsdömde har undvarat allting och hoppas inte längre. Medlidandet får en negativ 

anstrykning. Medlidandet förutan gör livet lättare att leva och döden lättare att dö. Detta är 

lärdomen som Den dödsdömde tagit under frihetsberövningen. Denna lärdom delar han nu 

med sig. Har man lärt sig att undvara allting så innebär det att även barmhärtigheten kan 

undvaras. Den negativa anstrykningen i utsagan kontrasterar mot rörelsen (mot en ny 

hoppfullhet) som Lotass menar finns i författarskapet. Förutnämnda citat, där Dagerman 

nämner friheten i samband med självmordet, tyder på att rörelsen (se Lotass) är i min mening 

en cirkelrörelse: från hopplöshet till hoppfullhet och så tillbaka till hopplöshet. Utsagan verkar 

vara ett enda stort negerande131, ett slags avståndstagande och samtidigt en pessimistisk 

inställning till tillvaron, verkligheten, med andra ord till allt som ryms mellan polerna liv och 

död. 

       Platsen som Den dödsdömde talar om borde rimligtvis vara fängelset. När Den 

dödsdömde, numera officiellt frikänd från mordanklagelsen, ändå poängterar att ”allting har 

sin gång och ingenting kan ändras”, reser det vissa komplikationer. Domen har ju ändrats: 

från anklagad till frikänd. I ett performativt hänseende har således innehållet genomgått 

förändring, men inte formen. Den dödsdömde är ”formmässigt” fortfarande Den dödsdömde, 

inför medlemmarna men framför allt inför instansen (blicken). Medlemmarna kan i ett 

metaforiskt hänseende tolkas som den gemensamma förespråkaren för instansen för 

livdömda, medan Portvakten för instansen för dödsdömda.  

       Hansen tolkar Den dödsdömdes förhållningssätt som ett slags oförmåga att återvända till 

världen, om man en gång blivit dödsdömd.132 Det är alltjämt som dödsdömd som Den 

dödsdömde blottar sitt medvetande. Hans utsagor är mer än ett avböjande av den manliga 

gemenskapen (”De räddades klubb”) eftersom utsagorna tycks gälla i mer generella termer:  

[…] När jag vill påvisa er obarmhärtighet för er gör jag det inte för att jag tycker det är 

nödvändigt att reformera er, men därför att ni ännu inte tycks förstå det minsta av min situation. 

                                                            
130 ”Den dödsdömde”, s. 191. 
131 Hos Sigmund Freud ger negerande utsagor viktiga upplysningar om det omedvetna. Negeringen blir således 
förutsättningen för att ett bortträngt föreställnings- eller tankeinnehåll skall kunna tränga igenom till 
medvetandet. ”Negeringen”, menar Freud, ”är ett sätt att notera det bortträngda, egentligen redan ett 
upphävande av bortträngningen, men ändå inte något accepterande av det bortträngda” (Sigmund Freud, 
”Samlade skrifter”, band IX, Metapsykologi, Svensk utgåva, 2003, Bokförlaget Natur och kultur, 2008, 
Stockholm, översättning: Eva Backelin, Mia Engvén, Ingrid Wikén Bonde, Clarence Crafoord, s. 383). 
132 Ångestens hemliga förgreningar (…), Hansen, s. 78. 
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Ni vet ju inte ett dugg om hur det är att ha varit dödsdömd. Ni tycks inte förstå att även en 

existens som en dödsdömds måste ha ett fundament, en bädd av principer och beslut att vila på 

likaväl som alla andras existenser. Ni inbillar er att en oskyldigt dödsdömd är annorlunda än en 

vanlig dödsdömd, att han är en finare sorts dödsdömd, men det är ju inte alls fallet, eftersom 

bilorna i bägge fallen är identiska, eftersom bödelns obarmhärtighet i bägge fallen är lika stor, 

eftersom han i världens ögon är lika skyldig som den skyldige [min kurs.].133 

Man har att göra med ett (själv)medvetande som står i opposition mot världen. Inför världens 

ögon är den oskyldige lika skyldig som den skyldige. Begreppet ”åtskillnad” (skillnaden 

mellan en oskyldigt dödsdömd och en skyldigt dödsdömd) tycks inte existera i Den 

dödsdömdes sammanhang. Här lämpar det sig att jämföra Den dödsdömde med hjälten hos 

Fjodor Dostojevskij. Michail Bachtin definierar dennes hjälte såsom ”en särskild syn på 

världen och på sig själv” (förf. kurs.).134 Den konstnärliga metod som Bachtin tillerkänner 

Dostojevskij, är i ett hänseende karakteristisk också för Dagerman, som tillämpar metoden 

genom ett synnerligen enkelt litterärt knep, han befäster det (summan av medvetandet och 

självmedvetandet och hjältens sista ord) i namnet (titeln: Den dödsdömde). Domen blir 

således dubbelbottnad. Den dödsdömde är dödsdömd inte bara inför världens ögon utan också 

inför sina egna.  

       I novellen heter det: ”Inte kan man byta ut den dödsdömdes säkra tillvaro mot den 

livdömdes osäkra lika lätt som man byter en kostym.”135 Den dödsdömde överför sin lärdom – 

och sin förståelse för sin situation – till medlemmarna. Han betraktar sig själv så som han vill 

att medlemmarna skall betrakta honom såsom betraktad av sig själv (dödsdömd). Dahl menar 

att Den dödsdömde står inför valet att vara livsdömd och att vara dödsdömd: ”Att han under 

alla omständigheter är dömd, det är åter författarens dom; men ett slags val har han likväl. 

Omgivningen vill att han skall välja livet, vilket först och främst betyder att han lär sig 

uppträda som älskare […] [min kurs.].”136 På ett innehållsligt plan har han ett val. Men på ett 

formmässigt plan kommer valmöjligheterna inte på tal. Omgivningen, som Dahl hänvisar till, 

                                                            
133 ”Den dödsdömde”, s. 192. 
134 I bachtinsk terminologi hänför sig inte framställningen av hjälten till några ”socialt-typiska” och ”individuellt-
karaktärologiska” kännetecken. Det väsentliga gäller inte hjälten såsom uppbyggd av ”entydiga och objektiva 
drag”, utan framför allt ”vad världen är för hjälten och vad han är för sig själv”. En sådan framställning (och 
karakterisering) kräver enligt Bachtin ”alldeles speciella konstnärliga metoder”: ”Ty vad som skall framställas 
och karakteriseras är inte hjältens bestämda liv och leverne, inte en fast bild av honom, utan den yttersta 
summan av hans medvetande och självmedvetande, och slutligen hjältens sista ord om sig själv och om sin 
värld” (förf. kurs.). (Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik (org: Problemy poetiki Dostojevskogo), Uddevalla 
1991, översättning: Lars Fyhr och Johan Öberg, s. 53.) 
135 ”Den dödsdömde”, s. 195. 
136 Ångestens hemliga förgreningar (…), Dahl, s. 110. 
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borde rimligtvis utgöras av medlemmarna.137 Det är ju medlemmarna som bekantar Den 

dödsdömde med Louise, skökan. Att uppträda som älskare innebär att Den dödsdömde 

fullbordar en sexuell handling med henne. 

 

       c.1.1 Mannen och skökan 

 

Man kan säga att det som hittills diskuterats förtätas i mötet mellan Den dödsdömde och 

Louise. Ljus och mörker erhåller nya laddningar, spelet mellan subjekt (man) och objekt 

(kvinna) dominerar i detta möte. Man kan återerinra deras inbördes relation i förteckningen 

över rollfigurerna (fotnot 112): Den dödsdömde intar tredje plats och Louise intar elfte plats: 

nästsist i hierarkin. Louise har fått sin position markerad.  

       Louise hamnar i ett rum tillsammans med Den dödsdömde, och alltmedan hon söker 

förföra honom visar det sig att han alltjämt står med ryggen fastnaglad vid dörren. Louise vill 

att han skall gå över golvet och fram till divanen där hon ligger och väntar på honom. Men ju 

mer hon insisterar, desto mer spjärnar han emot. Han hävdar bestämt att något står fel till och 

vägrar gå över golvet. Ända fram till slutet av akten står han lutad mot dörren.138  

       Man får veta att Den dödsdömde, strax innanför tröskeln till rummet, riktar sina 

misstankar mot taket, golvet, dörren, allt för att söka vari felet består. Louise å sin sida får 

sina misstankar väckta genom Den dödsdömdes misstankar, varför hon också riktar sina 

misstankar mot sin kropp, läpparna, armarna, tänderna, alltjämt förvånad över att mannen 

spjärnar emot det som hon har att erbjuda:  

                                                            
137 Laitinen (s. 202 ff.) för ett intressant resonemang kring medlemmarnas attityd till döden, men jag 
koncentrerar min läsning på Den dödsdömdes attityd till medlemmarna. 
138 Skillnaden mellan pjäsen och novellen är att i den förra skjuter Den dödsdömde Louise medan i den senare 
dräper han henne med sina händer: ”Plötsligt märkte kvinnan med de röda läpparna hur han sakta kom emot 
henne över den mjuka dämpande mattan och när den svarta klänningen stelnade vid höften såg hon med 
skrikande ögon [min kurs.] att hans händer var som knivar.” (”Den dödsdömde”, s. 195) Ett helt vanligt 
skräckscenario som slutar med ett kvinnomord. Men det märkliga i passusen hänför sig till ögonen, ögonen är 
skrikande, detta skrik är ett tyst skrik, i verbalt hänseende intetsägande skrik (se avsnitt e). Ett annat intressant 
drag i passusen är att kvinnan i sin sista stund i livet ser att mannens händer är som knivar. Det är inte 
berättarrösten som ser det, utan kvinnan. Berättarrösten ser det från kvinnans perspektiv. Det kvinnliga 
perspektivet erbjuder en utomordentlig kontrast mot det manliga perspektivet, särskilt i pjäsen Den 
dödsdömde (det är inte så mycket kvinnomordet som själva processen som föregår mordet som är relevant i 
denna studie). Claes Ahlund och Kerstin Laitinen är två Dagermanuttolkare som på ett djupgående plan 
undersökt mötet mellan Den dödsdömde och Louise. Den förstnämndes studie är strängt psykoanalytiskt 
orienterad. Den sistnämndas studie konsulterar psykoanalytiska och filosofiska (existentialistiska) 
teoribildningar men grundar delar av sin läsning för mycket på biografiska fakta beträffande Dagermans 
psykiska konstitution. Min studie är varken psykoanalytiskt eller biografiskt inspirerad. 
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LOUISE. Sen ska du ligga här bredvid mej. Om du vill ska lampan slockna. Om du vill ska allting 

hända. 

DEN DÖDSDÖMDE. Varför? 

       Och lite längre fram: 

DEN DÖDSDÖMDE. Det är nånting som är fel här. Om det är ljuset då? […] Det är så mörkt. 

Jag ser ingenting. Plötsligt har det blivit så mörkt. Är det nånting med ljuset ändå? (min kurs.) 

LOUISE. Ljuset? Här är väl så ljust det kan bli? Mörkare kan det bli förstås. Den här lampan. Och 

den där lampan. Sen är det alldeles mörkt. Kan du gå över golvet då om det blir mörkt? [min 

kurs.]139 

Hennes fråga: ”Kan du gå över golvet då om det blir mörkt?”, kan tolkas på två sätt. Antingen 

faller mörkret till Den dödsdömdes fördel – han tillryggalägger avståndet mellan dörren och 

divanen – eller också faller mörkret till hans nackdel – han är oförmögen att se vart han går. 

Dagerman låter frågan stå öppen. I denna öppenhet korresponderar motivkretsarna ljus och 

mörker på samma sätt som mannen och kvinnan korresponderar. Det som är ljust för Louise 

är samtidigt mörkt för Den dödsdömde. Det är ett dubbelspel mellan två motsatta poler (ljus 

och mörker, man och kvinna). Mörkret har skärmat för mannens syn. Intressant här är att 

mannens uppfattning av mörkt bryter av mot kvinnans uppfattning av ljust. Och kvinnans 

uppfattning av ljust bryter av mot mannens uppfattning av mörkt. Louise gör gärna rummet 

mörkare trots att Den dödsdömde påstår att han ingenting ser.  

       Ljus och mörker bidrar här till det jag kallar bristfällig kommunikation mellan man och 

kvinna. Werner har trots de biografiska referenspunkterna gjort en värdefull iakttagelse i 

förhållandet mellan mannen och kvinnan, mellan vilka det råder ett slags inre kontaktlöshet, 

vilket enligt Werner betyder att kvinnorna och männen inte har något ”språk” för att nå 

varandra, varför de i ren desperation tillgriper sexuella handlingar.140 I Den dödsdömdes fall 

ser man spår av denna inre kontaktlöshet som Werner talar om. Den inre kontaktlösheten i sin 

tur omöjliggör varje initiering till sexuell handling. Ljus och mörker markerar den inre 

kontaktlösheten. 

       Det är ett spänningsfyllt möte mellan mannen och skökan. Som man följer han 

medlemmarnas uppmaning, att dricka och bevisa sin manlighet, sin potens. Men Den 

dödsdömde har distinkt förklarat sin (in)ställning gentemot den inre kretsen av ”räddade”. Det 

                                                            
139 SS., s. 57 ff. 
140 Werner (Stig Dagermans mans- och kvinnovärldar), s. 16. Werners påstående är relevant i frågan om den 
inre kontaktlösheten. Men i fallet Den dödsdömde och Louise går det inte så långt som till en sexuell handling. 
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är i alla händelser som motståndsman mot mansgemenskapen som han nu står inför Louise, 

som manar till honom: ”Om du vill skall allting hända.” Louise existerar endast för att tjäna 

mannen. Hon är objektet, van vid passivitet (bara enstaka gånger reser hon sig från divanen 

under förevändning att demonstrera hur Den dödsdömde skall gå över golvet), van att bli 

tagen av mannen/männen. Mannens önskan är hennes lag.  

       Mötet mellan Den dödsdömde och Louise kan tolkas som ett möte vilket som helst, där 

mannen, vilken som helst, får utlopp för sin lastbarhet för att sedan förneka den 

prostituerade.141 Dagerman låter det dock inte gå så långt – han låter inte Louise utföra sitt 

”yrke”. Man kan återerinra sig inledningen till pjäsen där Petrus berättar att ”flickorna är 

magra som skelett och till och med sjömännen grinar surt åt dem” (min kurs.).142 Flickornas 

tjänster nekas av sådana som egentligen (för att tolka Petrus på orden) saknar kräsenhet. 

Flickornas ”kundlösa” nätter och kundernas avböjning av ”tjänsterna” markerar en 

oregelbundenhet i den dagermanska tillvarons ruljangs.  

       I mötet mellan Den dödsdömde och Louise ser man tydligt hur ljus och mörker får nya 

laddningar. De aktualiseras både som bokstavliga verklighetsmarkörer och som motivkretsar 

(metaforer): markörer för den inre kontaktlösheten mellan man och kvinna.  

       Jag vågar påstå att den inre kontaktlösheten löper igenom hela mötet mellan Den 

dödsdömde och Louise: 

DEN DÖDSDÖMDE. Är det aldrig någon som tycker att det är något fel här då? 

LOUISE. Med mej brukar ingen tycka att det är något fel. Med mej brukar alla tycka att det bara 

är bra. (min kurs.) 

DEN DÖDSDÖMDE. Med dej är inget fel. Det har jag väl aldrig sagt. Men är det aldrig nån som 

brukar tycka att det är något fel med rummet, nånting med rummet, nånting i eller ovanför eller 

omkring eller under rummet som är fel? 

                                                            
141 Detta förnekande, för att tala med Simone de Beauvoir, kommer efter att man har köpt den prostituerades 
tjänster. de Beauvoir utgår ifrån statistiska underlag när hon skriver att prostituerade på ett allmänt plan har en 
något lägre mental nivå än genomsnittet och att somliga prostituerade är debila. Vidare menar de Beauvoir att 
”kvinnor vars mentala förmåga är en smula outvecklad väljer gärna ett yrke som inte kräver någon särskild 
utbildning, men de flesta är normala och vissa är mycket intelligenta”. (Simone de Beauvoir, Det andra könet 
(org: Le Deuxième sexe), Scandbook AB, Smedjebacken 2004, översättning: Adam Inczèdy-Gombos och Åsa 
Moberg (i samarbete med Eva Gothlin), Norstedts, s. 656 ff.) Rent spontant förefaller Louise att vara mindre 
intelligent och en smula outvecklad (jämför missförståndet i dialogen om ljus och mörker), men vid närmare 
betraktande kan man samtidigt ifrågasätta Den dödsdömdes intelligens (han missförstår ju Louise). 
142 SS., s. 7. 
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LOUISE. Med rummet är det väl inget fel. Och när det ändå blir mörkt så gör det väl ingenting 

om det är något fel med rummet. Och efteråt brukar alla säga att med rummet var det då inget fel. 

Med rummet var det bara bra [min kurs.].143 

Ljus och mörker bestämmer mötets karaktär. Mötet visar på sina ställen ett språkligt 

missförstånd (inre kontaktlöshet) mellan man och kvinna. Det är rummet (som ett objekt) och 

inte kvinnan (som ett objekt) som tar Den dödsdömdes uppmärksamhet i anspråk. Louises 

tolkning av vad denne talar om sammanfaller inte med vad denne egentligen avser med sitt 

tal. Louise pratar om sig själv utifrån vad andra (antagligen män) sagt om henne. Därigenom 

låser hon fast sig själv i objektposition. Laitinen diskuterar detta möte och menar att: ”Sig 

själv ovetande identifierar han [Den dödsdömde] nu rummet med kvinnan. Att gå över golvet, 

att gå in i rummet är att låta sig falla in i den brunn som är kvinnoskötet.”144 Är det inte 

snarare Louise som identifierar sig med rummet: ”Vad betyder taket, golvet eller nånting 

annat? Du! Det är jag som är rummet. Det är jag som oroar dej.”145 Kan det inte därför vara så 

att Den dödsdömde inte är man nog att gå över golvet: ”Vad ska du med mej till som inte kan 

gå över ett golv?”146 Den dödsdömdes benfasta återhållsamhet innebär att mötet mellan 

mannen och kvinnan inte fullbordas, vilket i förlängningen betyder att Den dödsdömde vägrar 

erkänna Louise (som objekt/som sköka att förlusta sig på).147 

       Erkännandet utgör emellertid ett första steg på ”erkännandets princip”. Denna 

erkännandets princip – för att fullbordas – kräver att den andre (den vars erkännande 

människan vill vinna) gör detsamma. Endast då fullbordas principen. Hos Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel heter det att de ”erkänner varandra såsom ömsesidigt erkännande varandra” 

(förf. kurs.).148 I fallet Den dödsdömde och Louise saknas den förres erkännande av den 

senare. Den senare däremot erkänner sig själv som prostituerad, men för att fullborda 

erkännandets princip krävs det att Den dödsdömde erkänner henne som sådan. Hennes 

                                                            
143 Ibid., s. 67. 
144 Laitinen, s. 211. 
145 SS., s. 74. 
146 Ibid., s. 66. 
147 Det uteblivna erkännandet kan betraktas i ljuset av Frantz Fanons definition av två individers erkännande av 
varandra: ”Människan är bara mänsklig i den mån hon strävar efter att göra sig gällande inför en annan 
människa för att vinna dennes erkännande. […] Det är på den andre, på dennes erkännande, som hennes 
mänskliga värde och verklighet beror.” (Frantz Fanon, Svart hud vita masker, Daidalos AB, Göteborg (1995), 
översättning: Stefan Jordebrandt, förord: Michael Azar, s. 192.) 
148 G.W.F Hegel, Andens fenomenologi, Bokförlaget Thales, Stockholm (2008),I översättning och med förord av 
Brian Manning Delaney och Sven-Olov Wallenstein, s. 167. 
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(själv)erkännande räcker inte till. Bara genom att integrera erkännandets princip uppnår 

människan visshet om sig själv.149  

       Den dödsdömdes dialog med Louise säger egentligen inte så mycket, det är fåordigt på 

vissa ställen, mångordigt på andra; en absurd dialog, ett relativt utdraget förspel till mordet. Ju 

enträgnare Louise blir desto motvilligare blir Den dödsdömde. Ljus och mörker ger en annan 

nivå åt texten. Ljus och mörker placerar karaktärerna på olika nivåer i förhållande till 

varandra. Ljus och mörker drar konturerna till ett misslyckat möte mellan man och kvinna. I 

förlängningen kan misslyckandet även tillskrivas mötet mellan Den dödsdömde och 

medlemmarna. 

 

       d. Dröm och verklighet 

 

När man bekantar sig med pjäsens dödsdömde möter man en trött sådan: ”Det känns som om 

jag sover ännu, sover för första gången på länge. Är mitt inne i en lång tung dröm. […] 

Verkligheten har inte nått mej ännu, men jag kan känna hur den trevar över kroppen […] hur 

den vill väcka mej, hur den bänder i mej för att öppna mig för lyckan [min kurs.].”150 

Verkligheten har den aktiva (subjekt)rollen i utsagan: den trevar, den vill väcka, den bänder i 

Den dödsdömde (det manliga objektet) för att öppna honom (det) för lyckan. Dröm och 

verklighet samverkar i samma utsaga. Denna samverkan beskriver en rörelse – en pendling – 

från ett tillstånd till ett annat. Den dödsdömde talar om sömnen och drömmen i vakenhet. 

Först känns det som om han sover, sedan är han mitt inne i en dröm. ”Mitt inne i en lång 

dröm” betyder att drömmen har pågått ett tag, men dess början – när drömmen startade – är 

svår att fastställa. 

       I ”Den dödsdömde” blir huvudpersonen i stället misstänksam mot verkligheten som 

alltmer suddas ut: ”När han drack den här gången började vissa konturer som förut hade varit 

skarpa att suddas ut och det gjorde honom misstänksam, inte mot spriten, inte mot sina ögon 

utan mot själva den utsuddade verkligheten omkring honom [min kurs.].”151 Det är inte 

spriten som ligger till grund för misstänksamheten, det är inte hans ögon som bär skulden till 

den alltmer diffusa verkligheten omkring honom, utan verkligheten i sig som väcker hans 

                                                            
149 Fanon, s. 193. Denna erkännandets princip är vägen till självmedvetande. I mötet mellan Den dödsdömde 
och Louise går det emellertid inte så långt. Själva erkännandet lämnas ofullbordat. Det har varit för att 
poängtera denna ”icke-fullbordan” som hänvisningarna till Fanon och Hegel gjorts.  
150 SS., s. 25. 
151 ”Den dödsdömde”, s. 189. 
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misstankar. Han tycks vara misstänksamt medveten om verkligheten, vars konturer börjar 

suddas ut. ”Utsuddningen” är här en jämförelsemarkör med ”plötsligheten” som träffar Petrus. 

Dessa markörer utgör gränsen mellan två tillstånd. ”Den här gången […]”, berättas det. Här 

handlar det om ett ”då” och ett ”nu”, två temporala indikatorer som bidrar till textens 

dynamiska karaktär. Man får följa Den dödsdömdes, men också textens, övergång från ett 

tillstånd till ett annat. I Den dödsdömdes fall blir det intressant, huruvida denne går från dröm 

till vakenhet, eller från vakenhet till dröm. De utsuddade konturerna uttrycker ett hot mot 

klarhetens principer: ”När alla konturer har hårdnat”, menar Den dödsdömde, kan han bemöta 

omgivningens frågor och säga: ”Så var det och så var det och så var det inte.” Mot bakgrund 

av motivkretsarna dröm och verklighet uppstår en märkvärdig spänning i utsagan. Ena 

stunden bevittnar Den dödsdömde hur konturerna suddas ut, i andra stunden väntar han på att 

konturerna skall hårdna. 

       Dennes attityd till dröm och verklighet är konkret i den meningen att företeelserna 

”dröm” och ”verklighet” nämns bokstavligt. Denna konkretion får dock en annan innebörd i 

fallet med Petrus. Man kan säga att den spänningsfyllda relationen mellan dröm och 

verklighet börjar med Petrus. Det finns belägg för att anta att Petrus pendlar mellan dröm och 

verklighet. I avsnittet om ljus och mörker diskuterades Petrus’ iakttagelse av urets visare. 

Denna iakttagelse gjordes i mörkret, samma mörker som några ögonblick tidigare sänker sig 

över parken. Därefter, i fängelsets förhall, berättar Petrus om incidenten. En infallsvinkel i det 

här sammanhanget är Cavalcante Schubacks teori om ”det förflutna” och ”sömnen”. Hon 

menar att ”sömnens fenomen ger sig till känna med samma paradoxala struktur som det 

förflutna”: ” – det är bara när vi inte längre har den som den kan träda fram som sådan.”152 

Om man följer Cavalcante Schubacks resonemang så finns det rimliga skäl att tolka Petrus’ 

upplevelse i parken som ett drömförlopp – ett sömntillstånd. 

 

* 

 

I uppsatsens inledning citerades ett uttalande om illusionen. I föreliggande avsnitt kan man 

fråga sig: För vem är illusionen ämnad? Å ena sidan tycks illusionen vara ämnad för 

läsaren/åskådaren? Å andra sidan tycks den vara ämnad för karaktären/karaktärerna. Eller 

också bådadera. I alla händelser tillämpar Dagerman enkla knep för att tangera dröm och 

verklighet, detta genom detaljer på ordnivå såsom: ”Hur kom jag hit? Allt är så förvirrande. 

                                                            
152 Cavalcante Schuback, s. 134. 
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[…] Säg mej, hur kom jag hit?” Med dessa repliker inleder Den dödsdömde andra akten. Och 

nästan i slutet av nämnda akt sker en upprepning av det sagda: ”Men vad är det här? Säg mej, 

hur kom jag hit?”153 Replikerna kan i en bokstavlig mening tolkas som en tillfällig 

(sinnes)förvirring orsakad av den geografiska förflyttningen som Den dödsdömde genomgår. 

Men i en metaforisk bemärkelse kan samma repliker tolkas som ett tecken på rörelser i 

medvetandets maskineri, en dynamisk process där minnets funktioner sätts i spel: en pendling 

mellan det förflutna och nuet oscillerar. Processen ifråga benämns även i ”Mannen från 

Milesia”, men denna gång som en rekognoscering. Man får veta att Ralph Singerton, som 

slutligen lämnar syltan med porträttet i sin ägo, kommer hem och somnar tungt men vaknar 

upp mitt i natten med en känsla av att något är på tok: ”Jag låg stilla med slutna ögon ett tag 

som man gör när man försöker rekognoscera sej efter en dröm och långsamt kom jag ihåg 

alltsammans.”154 Rekognosceringen sker ögonen förutan. Det är en ren medvetandeprocess 

(en konfiguration i minneskanalerna). Detta ”ihågkommande”, som enligt min mening 

betecknar en väg till klarhet, har dessutom sin motsvarighet i fallet med Den dödsdömde. 

Ihågkommandet, processen i minnets labyrinter, resulterar i att Den dödsdömde tar Louise för 

Sylvia (hans mördade hustru): 

Du ligger som då – precis som då. Så låg du i cellen i en månad. […] Jag stod med ryggen mot 

celldörren. […] Jag stod där och det var månsken som föll in genom gluggen. Det föll över dej, 

Sylvia. […] Jag slet mej loss från dörren du. […] Jag var över dej – och föll i en tom säng med 

min längtan och mitt hat. Jag ville kyssa dej, Sylvia, och skavde mina läppar blodiga mot en vägg. 

Jag ville bita dej – och mungiporna blödde av allt järn de mötte. Du var där och inte där, Sylvia. 

Du var död och inte död, Sylvia. […]155   

Den dödsdömde beskriver en chimär upplevelse. Driven av längtan och hat utför han sina 

utfall men faller i en tom säng. För varje utfall han gör så försvinner Sylvia. Minnena har 

                                                            
153 SS., s. 49. 
154 ”Mannen från Milesia”, s. 177. Ögonen (blicken) återkommer med en ny laddning. I ett 
motivkretshänseende uppstår ett samspel mellan ”ögonen” (blicken) och ”dröm och verklighet”. 
Motivkretsarna turas om utrymmet på textens plan. Bilden som Dagerman gestaltar rymmer dessutom på 
surrealistiska inslag, men på grund av utrymmesbrist har jag uteslutit en mer ingående analys av sådana inslag. 
Det är frestande att tolka denna rekognosceringssekvens som ett slags ”drömtänkande”, en term som Kjell 
Espmark tillskriver Artur Lundkvist. Med texter som präglas av en strävan ”att överbrygga klyftan mellan 
verklighet och dröm” ansluter sig Lundkvist ”till en ryktbar punkt i det första surrealistiska manifestet: tron på 
en upplösning av drömmens och verklighetens skenbart motsatta tillstånd i ett slags absolut verklighet” (Själen 
i bild … s, 118-119).  
155 SS., s. 79. I novellen är grundtanken densamma. Skillnaden är bara den att berättarrösten förvandlar Louise 
till Sylvia: ”Det var hennes sätt att klä av sej: han stod alldeles stilla, han andades knappast längre, han såg på 
henne med gapande mun ända tills det var hustrun som satt framför honom i sängen den kvällen när han hade 
kommit tillbaka från sin resa […].” (”Den dödsdömde”, s. 195.) 
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hunnit ikapp Den dödsdömde. Det förflutna har upptagits i nuet. I ett synonymiskt förhållande 

råder en tacksam affinitet mellan illusion, hallucination, falsk föreställning och dröm.156 Vi 

möter hos Dagerman ett jag (ett subjekt) och ett genom hallucination (/illusion) framkallat 

objekt. Kontrast mellan dröm och verklighet. Kontrasten har – vilket låter sig förstås av texten 

– sin upphovskälla i det förflutna, man får veta att ”henne” blir ”hustrun”: hon som (i pjäsen) 

låg ”i cellen i en månad”. Den dödsdömde beskriver hur denna månad förlöper. Spinner man 

vidare på Cavalcante Schubacks tanke inser man vilka spänningar Dagerman åstadkommer i 

sitt gestaltande av Den dödsdömdes tillstånd. ”En sovande och drömmande människa är”, 

enligt Cavalcante Schuback, ”till skillnad från en vaken någon som inte kan se skillnader, som 

tror att saker som bara liknar varandra är detta som de liknar” (förf. kurs.).157  

       I novellen låter berättarrösten veta att Den dödsdömde ”såg på henne [Louise] med 

gapande mun ända tills det var hustrun som satt framför honom”. Det var hustrun, inte det 

liknade hustrun eller föreföll att vara hustrun, utan rätt och slätt det var hustrun. Man kan 

därför anta att Den dödsdömde befinner sig i ett drömtillstånd. Under en hel månad ser han 

hustrun ligga i cellen. Detta seende (som av utsagan att döma tillhör det förflutna) är inte 

samma seende som sker i nuet (mötet med Louise), för i det förra seendet uppstår Sylvia ur 

ingenting, medan i det senare seendet sker en förväxling mellan kvinnorna. Objektet (Louise) 

finns redan till hands och undergår därför en förväxling, medan i det förra seendet framkallas 

objektet (Sylvia) ur ingenting.158 

       Sylvia är i cellen men samtidigt inte, hon är död men samtidigt inte. Sylvia finns och 

finns inte. Detta på en gång ”är och är inte” bryter mot logikens lagar. I aristotelisk 

terminologi konstituerar en jakande och en nekande utsaga en kontradiktorisk motsatthet.159 

Här kan vi se hur Dagerman suddar ut gränserna för en ”kontradiktorisk motsatthet” och 

förenar ett är och är inte. Den som finns är emellertid Louise. Hennes existens vittnar om en 

verklighetens ”här” och ”nu”, medan Sylvias existens vittnar om en drömmens ”här” och 

”nu”. 

 

                                                            
156 Se not 51. 
157 Cavalcante Schuback, s. 133. 
158 ”[Aristoteles]”: ”anser att illusioner – som till exempel att en förälskad person ser den älskade även där hon 
inte befinner sig […] uppkommer genom att den seende verkligen ser den älskade, bara inte med ögonen. Den 
älskande åtskiljer och gör distinktioner genom ett annat sinne. Detta visar att en upplevelse av något även kan 
förekomma när detta något inte finns här och nu […]. (min kurs.) (Cavalcante Schuback, s. 146.) Jag vill påstå att 
det är genom detta ”sinne” som Den dödsdömde ser Sylvia. 
159 Aristoteles, ur De interpretatione, fr. ”Filosofin genom tiderna I”, utg. K. Marc-Wogau, översättning: M. 
Ringbom, Stockholm (1983), s. 172. 
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* 

 

Efter mordet på Louise blir Den dödsdömde återförd till fängelsets förhall. Akten är en 

diskussion kring mordet på Louise. Journalisterna tänker på löpsedlar och medlemmarna från 

”De räddades klubb” är plötsligt lika dömande (obarmhärtiga) som de var innan Den 

dödsdömde frikändes. Eva är den enda av karaktärerna som uttrycker förståelse för Den 

dödsdömdes handling: ”Det var en ond kvinna ni sköt. Hon hade plågat er först länge”, säger 

hon, varpå Den dödsdömde svarar: ”Det var min hustru jag sköt.”160 Detta svar upprepas och 

sista gången heter det: ”Det var min hustru jag sköt i kväll. Men den döda som jag hittade på 

divanen var naturligtvis någon annan. Efteråt är det alltid någon annan. Efteråt är det alltid 

något annat [min kurs.].”161 Naturligtvis var den döda kvinnan någon annan, som om Den 

dödsdömde hade förmågan att se denna missbedömning i förväg. Den dödsdömdes 

användning av den temporala markören ”efteråt” implicerar ett före. Före mordet såg Den 

dödsdömde sin hustru, efter mordet såg han någon annan. ”Före” och ”efter” är betecknare av 

två olika tillstånd – en pendling, om vilka Den dödsdömde talar: ”Det finns bara att vara 

vaken eller sova [min kurs.].”162 Den dödsdömdes uttalande gör det möjligt att avgränsa 

ögonblicket för växlingen mellan dröm och verklighet.  

       I ”Mannen från Milesia” blir denna avgränsning problematisk.163 I Singertons 

rekognoscering uppenbarar sig en främmande kvinna med ett ”kritvitt ansikte” och ”håret 

stickande gult, ögonen slutna som för att kunna se utan att själv iakttagas” (min kurs.).164 

Slutna ögon fyller här en dubbel funktion: (1) de ser och (2) de hindrar betraktaren från att bli 

sedd (iakttagen).165 Singertons rekognoscering är en uppspelning av det förflutna. Denna 

textsekvens diskuteras av Ahlund som menar att ”Singertons dröm [rekognosceringen] att han 

hyrde två rum, där han kommer närmast det mord han har begått, är alltså en dröm i 

drömmen” (min kurs.).166  

                                                            
160 SS., s. 92. 
161 Ibid., s. 94. 
162 Ibid., s. 99. 
163 Noteras kan att min diskussion inte riktar in sig så mycket på dröminnehållet i novellen som på de ställen i 
texten där dröm och fiktiv verklighet korresponderar med varandra. En djupgående diskussion kring 
dröminnehållet återfinns hos Ahlund s. 202-215, samt hos Laitinen s. 185-192. Inte heller avser jag att peka på 
identitetsmarkörer beträffande mordet på Louise och Nelly (kvinnan i ”Mannen från Milesia”). 
164 ”Mannen från Milesia”, s. 177. 
165 Denna sekvens kan läsas mot bakgrund av Périlleux’ andra kategori (se avsnitt e.). Detta visar hur blicken, 
som motivkrets, återkommer i olika former och med nya (surrealistiska)laddningar. 
166 Ahlund, s. 205. 
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       En annan forskare som betonar novellens drömscenario är Laitinen, som med rätta påstår 

att största delen av novellen utgörs av Singertons dröm, men att skiljelinjerna mellan 

drömmen och fiktionens verklighet är glidande.167 Laitinen härleder glidningen till mötet 

mellan polismannen och Singerton (det vill säga en mycket kort bit in i berättelsen).  

       Novellen låter veta att Singerton flyr från polismannen och går in på Sohoitiska baren 

(syltan). Enligt Laitinen tar alltså drömsekvensen vid ”i och med hans inträde på baren”.168 

Men enligt Laitinen tar Singerton sin tillflykt till ett garage i stället för till baren. Detta 

framgår dock inte i novellens text. Men att det handlar om en dröm bekräftas – både av 

Singerton och av polismannen – i slutet av novellen: Singerton vaknar upp i garaget ”mitt 

emot Negerfyllan”: ”[…] där jag hållit mej gömd hela dagen.” Polismannen, som dyker upp i 

slutet av novellen, fäller repliken: ”– Såsåså, sa polisen lugnande, jag visste väl jag att det var 

nånting konstigt med er [Singerton] när jag såg er hänga nere vid pumpen i förmiddags.”169 

Det är en aning problematiskt att godta Laitinens tolkning, särskilt som det ingenstans i 

novellhandlingen finns en markör som pekar ut övergången mellan ”fiktionens verklighet” 

och ”drömmen”, särskilt inte övergången där drömmen börjar och fiktionens verklighet 

slutar. Laitinens tolkning stöder sig på novellens slut, det vill säga när drömmen slutar och 

fiktionens verklighet börjar. Oavsett ”dröm” eller ”fiktiv verklighet” så är det Singerton 

(berättarjaget/medvetandet) man får följa novellen igenom. Det finns inget i texten som talar 

om att den fiktiva verkligheten inte redan är en dröm – vilket betyder att ramberättelsen 

(formen) är ett drömförlopp (det vill säga att Singerton redan drömmer när handlingen 

börjar).170 

 

* 

        

Strax innan Singerton (i slutet av novellen) vaknar upp i garaget får man veta: ”[…] jag föll 

och föll och föll genom ett virrvarr av grymma drömvärldar […] Jagad av drömmen sprang 

jag över garagegolvet […] [min kurs.].”171 Rörelsen går från drömvärldar i pluralis till 

drömmen i (singularis) bestämd form. Pluralformen i utsagan skvallrar inte bara om att 

substantivet (dröm) är fler än ett utan också att Singerton befinner sig i drömmen när fallet 

                                                            
167 Laitinen, s. 185. 
168 Ibid., s. 186. 
169 ”Mannen från Milesia”, s. 184. 
170 Detta skulle innebära att Ahlunds tolkning av ”en dröm i drömmen” bör ta hänsyn till ytterligare en 
drömnivå. Resultatet blir således en dröm i en dröm i en dröm.  
171 ”Mannen från Milesia”, s. 184. 
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sker. Men enligt Singerton är det en dröm som fortfarande jagar honom. Ögonblicket därpå 

springer han in i polismannens armar och avslutar sitt berättande med: 

Fascinerad såg jag den långa svarta batongen som en reptil slingra sej ur hans armhåla och med 

mjuk rygg dyka i den nyfallna snön. Sedan sjönk jag avsvimmad ihop i hans armar.172  

Trots sitt erkännande av mordet hinner Singerton fascineras av batongen som tycks byta 

karaktär inför hans ögon. Innan han svimmar av hinner han göra en sista iakttagelse, nämligen 

att snön är ”nyfallen”. Drömmen som jagar Singerton är samma dröm som Laitinen och 

Ahlund menar börjar strax efter mötet med polismannen. Noteras kan att Ahlunds såväl som 

Laitinens analys om drömmen förankrats i psykoanalytiska teorimodeller. Men varken 

Ahlund eller Laitinen har lyckats fixera ögonblicket för växlingen mellan ”dröm” och 

”verklighet”, själva övergången från ena tillståndet till det andra. På novellens explicita 

textplan skulle alltså övergången ske i glappet mellan två textstycken – när Singeton flyr från 

polisen och hamnar i baren.  

       När Laitinen menar att Singerton går in i ett garage i stället för in på baren uppstår två 

ytterst komplicerade frågor: (1) När i sådana fall börjar drömmen? (2) När somnar 

Singerton? Dessa frågor förblir obesvarade (eller snarare att Dagerman lämnar frågorna 

öppna). Laitinens tolkning innebär att novellen har ett osynligt, icke-existerande glapp, eller 

snarare ett mellanrum, där vakenhet övergår till sömn (dröm). 

 

* 

 

Att ringa in ögonblicket för när drömmen börjar vore detsamma som att undersöka i vilket 

tillstånd Singerton befinner sig i när han återberättar handlingen, vilket kräver en återgång till 

novellens inledning: 

Jag kom till en del av staden där jag aldrig tidigare hade satt min fot. Hade jag från början vetat 

vad allt skulle komma att hända hade jag naturligtvis vaktat mina steg […] [min kurs.]173 

En sådan inledning skvallrar om att något skall hända, men i det här fallet skvallrar 

inledningen dessutom om att något redan har hänt och att berättarjaget och läsaren väntar på 

den slutgiltiga utgången.174 Inledningens retrospektiva struktur skvallrar dessutom om att 

                                                            
172 Ibid., s. 184 ff. 
173 Ibid., s. 172. 
174 Se Ahlund: ”Singerton har redan dödat Nelly när berättelsen inleds, vilket läsaren alltså först i slutet av 
novellen får en klar bekräftelse på.” (s. 206) 
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jagberättaren överlevt det som komma skall/det som redan hänt. Inledningen inleder ett 

återberättande av det förflutna.175  

       Det är genom berättarjagets, Singertons, medvetande, genom Singertons föreställningar, 

som man beviljas tillträde till Singertons ”verklighet” och Singertons ”dröm”.176 Att betrakta 

”Mannen från Milesia” från början till slut som ett drömförlopp är inte långsökt. Laitinen, 

som noterar drömmens början och dennas slut, presenterar samtidigt det stoff som 

problematiserar hennes egen ståndpunkt. Laitinen fäller påståendet att de tre stadsdelarna i 

novellen – Tropico, Milesia och Sirley – står för överjaget, jaget, respektive detet, att ”texten 

redovisar sin dröm”, texten visar ”drömmens manifesta innehåll” (min kurs.).177 Platserna är 

inte uteslutande geografiska, utan fastmer områden med hemvist i Ralph Singertons 

medvetande. 

       Novellen är alltså en skildring av Singertons föreställningar innanför medvetandets 

lokaler. Det är i medvetandet som Singertons geografiska förflyttningar i den fiktiva 

verkligheten äger rum. Det finns ännu en dagermansk detalj som intensifierar inte bara 

kontrasten mellan dröm och verklighet utan också problematiserar Ahlunds respektive 

Laitinens tolkning. Denna detalj är minnet. Minnet nämns strax innan Singerton tilltalas av 

                                                            
175 Den dramaturgiska spänningen i inledningen är svår att förbise. Hos Heinrich Böll återfinns en liknande 
spänning: ”Jag vet inte hur det kunde ske; jag är ju i alla fall inget barn längre, nästan femtio år och borde ha 
vetat vad jag gjorde – och ändå gjorde jag det […].” (Heinrich Böll, När kriget var slut, ”Monolog av en kypare”, 
Bokförlaget Pan/Norstedts, Stockholm (1974), översättning: Ulrika Wallenström, s. 76. Novellen berättar om 
hur en kypare (jagberättaren) tillsammans med en liten pojke hugger ett hål i parkettgolvet i ett av rummen på 
sin arbetsplats. Det visar sig sedan att pojkens mamma snavar över hålet och bryter foten. Det slutar med att 
sjukkassan blir inkopplad, vilket i sin tur leder till kyparens uppsägning.) Det finns ett stänk av självförebråelse 
hos Bölls karaktär. Berättarjaget hänvisar till åldern i syfte att accentuera sin bristfälliga omdömesförmåga. 
Berättarjaget söker inte dölja händelsen, eller förtränga den på något sätt. Hos Dagerman däremot saknas 
angivelser för ålder och omdömesgrad: Singerton undkommer synbar identifiering, karakterisering av 
personlighet. Dagerman låter veta att (berättar)jaget, såvida utgången hade kunnat förutses, hade vaktat sina 
steg, iakttagit en viss försiktighet, som om den som vaktar sina steg söker dölja något. Vid närmare påseende är 
det jagets besök till staden som får den centrala rollen i utsagan. Hade utgången kunnat förutses hade 
berättarjaget förmodligen inte besökt denna ”del” av staden.   
176 Horace Engdahl inleder en essä om Erik Johan Stagnelius med anmärkningen att verkligheten hos Stagnelius 
är metaforisk. Stagnelius’ texter uppvisar en korrelation mellan subjekt och värld; en påtaglig och självständig 
värld, oberoende av subjektets belägenhet, har sällan möjlighet att ta form i Stagnelius’ texter. Denna värld, 
menar Engdahl, framträder ”som liknelse, vision, minne, dröm, kort sagt som ett spel av föreställningar” och får 
därigenom ”formen av förvandlingar i ett slutet medvetande [min kurs.]” (Engdahl, s. 154). Dagerman – som 
förevisar i sitt gestaltande av Singerton likartade kompositionella drag som Engdahl utmärker hos Stagnelius – 
låter Singerton skildra denna värld. Det är Singertons föreställningar, hans minnen och drömmar som 
Dagerman gestaltar. Engdahl påvisar hos Stagnelius ännu en litterär aspekt som jag vill jämföra med Dagerman. 
Engdahl beskriver medvetandet i Stagnelius’ texter som ”oroligt” och att ”landskapen” som det lyriska jaget 
beträder ”kan när som helst skifta karaktär” och ”växla till sin motsats” även ”om tingen i dem förblir 
desamma”. Det är enligt Engdahl ”jagets blick som ödesdigert förbyts” (s. 154). Denna växling till sin motsats, 
beskriven av Engdahl, återfinns hos Dagerman i form av att fiktiv verklighet växlar till dröm och vice versa.  
177 Laitinen, s. 186. 
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polisen vid pumpen. Novellen låter veta att Singerton, efter en timmes vandring, förvånas 

över utseendet hos husen som omger honom, samtidigt når en ohyggligt sur lukt hans 

luktorgan och ett äktenskapsgräl når hans hörselorgan, tillsammantaget bekräftar dessa 

detaljer att Singerton kommit till den del av staden som kallas Sirley. Denna bekräftelse 

åtföljs av: ”Jag minns att jag både rädd och nyfiken fortsatte utför den långa smala gatan, som 

ännu låg tom och vit och ostämplad av fotsteg efter snöfallet [min kurs.].”178 Singerton 

inviger gatan som ingen ännu gått utför. Singerton minns sin rädsla och nyfikenhet och han 

minns hur gatan ser ut. När Singerton minns allt detta har drömmen inte börjat än – vi 

befinner oss fortfarande på fiktionens verklighetsnivå (se Laitinen och Ahlund). Men en 

närmare granskning av minnet öppnar intrikata mönster i texten: Minnet marker att texten är 

en minnesakt, vilket i sin tur innebär att drömsekvensen återberättas av Singerton genom 

dennes minne. Det Laitinen och Ahlund fastställer som drömsekvens tillhör således det 

förflutna, och det är i minnets labyrinter som detta förflutna spelas upp. På ett annat ställe – 

halvvägs in i novellen, efter att drömmen redan börjat – heter det: ”Jag minns att jag tänkte 

[…] [min kurs.].” Och ett par tre stycken längre ner: ”Jag minns att jag ville säga något […] 

[min kurs.].”179 Minnesakten förekommer ytterligare en gång, och detta när Singerton knackar 

dörr i syfte att insamla ledtrådar för att lösa porträttets gåta: efter att Singerton besöker någon 

affär, lager, ett garage eller ett hus, ritar han en röd triangel på dörren ”för att jag skulle 

minnas att jag redan varit där, om jag återkom” (min kurs.).180 Här uppstår en utomordentlig 

spänning i texten: första gången Singerton hänvisar till minnet sker det på fiktionens 

verklighetsnivå, andra och tredje gången sker denna hänvisning i drömmen. Varken Laitinen 

eller Ahlund har uppmärksammat dessa passager där Singerton rådslår sitt minne. Minnet 

förlänar novellen nya karaktärsdrag. Dagermans novell är i själva verket en gestaltning av 

Singertons minne. Handlingen är en konstruktion i Singertons minne. Det betyder att novellen 

är retrospektiv till sitt innehåll, varför jag också valt att förhålla mig till innehållet i enlighet 

med Cavalcante Schubacks frågeställning: ”Frågan är hur de sovande lever, eller vilken sorts 

liv sömnen och i förlängningen det förflutna är [förf. kurs.].”181 Intressant här är frågan om 

huruvida Singertons minne, återkallandet av det förflutna, opererar i vakenhet eller sömn, om 

                                                            
178 ”Mannen från Milesia”, s. 173. 
179 Ibid., s. 180. 
180 Ibid., s. 182. 
181 Cavalcante Schuback, s. 134. 
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handlingen redan från början är ett drömtänkande.182 Dagerman varken utesluter eller 

kompletterar en sådan tolkningsmöjlighet. Motivkretsen dröm och verklighet erbjuder en 

dubbeltolkning. Att följa Laitinens och Ahlunds tolkningar är att förbise denna viktiga 

komponent i ”Mannen från Milesia”. 

 

 

 

III. Avslutande kommentar (sammanfattning) 
 

Motivkretsarna har utgjort underlaget i arbetet med Dagermans texter. Motivkretsarna har 

visat på spänningen mellan bokstavligt och metaforiskt, i den meningen att varje bokstavlig 

tolkning av motivkretsarna hade omöjliggjort en metaforisk läsning av texterna. 

Motivkretsarna har varit värdefulla för förståelsen av Dagermans stil och metod att gestalta. 

Ricoeurs metaforteori har varit paradigmet för min tolkning. Därmed har jag följt en 

hermeneutisk tolkningstradition. Även Richards metodlära har visat sig nödvändig för 

diskussionen. 

       Motivkretsarna har visat på texternas dynamiska rörelse; denna rörelse har beledsagat 

min läsning. Diskussionen av motivkretsarna har oundvikligen lett till en diskussion av 

viktiga aspekter: medvetande och minne, tid och rum, liv och död, subjekt och objekt samt 

mans- och kvinnoroll.  

       Med varje annan princip hade denna uppsats förblivit oskriven.  

       Motivkretsarna har diskuterats separat eller i samband med varandra. Diskussionen har 

visat att motivkretsarna inte nödvändigtvis utesluter varandra; i många fall kompletterar de 

eller ger upphov till varandra. De kan dyka upp i en och samma utsaga. De håller ihop 

berättelsen som ett spindelnät och visar hur en inre tematik skär tvärs igenom samtliga tre 

verken. Det intressanta med motivkretsarna, särskilt ljus och mörker, var att de fick olika 

laddningar beroende på kontext. Ljus och mörker pekade tillbaka på Dagermans uttalande om 

illusionen. Också blicken och dröm och verklighet gjorde det. Jag vågar påstå att det i 

förlängningen råder ett samband mellan motivkretsar, metaforer och illusioner. I ”Mannen 

från Milesia” förtätades ljus och mörker och texten antog surrealistiska proportioner. Detta 

                                                            
182 Se åter not 174. Det handlar om att odla ”drömmens sätt att tänka”, att ”utnyttja drömmens metod”, en 
metod som Espmark erkänner hos Artur Lundkvist, s. 124 (Själen i bild …). Dagerman tycks tillhandahålla denna 
metod i sitt gestaltande.   
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gjorde även blicken samt dröm och verklighet. Trots frestelsen att utveckla surrealistiska drag 

i ”Mannen från Milesia” var jag tvungen att ta hänsyn till uppsatsens utrymme. 

       Motivkretsarna har visat hur Dagermans stil reser vissa problem vid en bokstavlig 

tolkning av texterna. Jag tänker särskilt på Petrus och dennes upplevelse i parken. En 

bokstavlig tolkning skulle innebära motsägelser i texten. Mitt förhållande till motivkretsarna, 

särskilt vad gäller ”Mannen från Milesia”, krävde att jag bröt mot novellens kronologiska 

struktur. Neddykningarna fick landa där motivkretsen dröm och verklighet förekom. I 

”Mannen från Milesia” gäller det inte så mycket spänningen mellan bokstavligt och 

metaforiskt. I detta sammanhang var Richards metod behjälplig. Motivkretsen såg jag som 

temat kring vilket textens värld konstitueras. Denna tolkning eliminerade inte det drag av 

komplexitet som motivkretsarna företedde. Min ansats var inte att diskutera själva 

dröminnehållet utan snarare att fixera ögonblicket för övergången mellan dröm och 

verklighet, varför också avsnittet om dröm och verklighet består av en dialog med tidigare 

forskning. Avsikten var att tolka och diskutera själva ramberättelsen som dröm. 

       Även avsnitt om blicken har gällt för att bilda en dialog med tidigare forskning, varpå jag 

betonar två saker: (1) att domaren bör förstås i överförd bemärkelse och (2) att blicken kan 

vara lika förödande för den betraktade/iakttagne. Denna blick har jag kallat inåtvänd. Blicken 

har i likhet med dröm och verklighet utgjort temat utifrån vilket textens värld konstitueras. 

       Vad Den dödsdömde beträffar så diskuterar jag inte så mycket mordet som processen som 

föregår det. På sina ställen har jag behövt ”dissekera” utsagorna för att kunna förklara och 

förstå dem. Mitt diskuterande av aspekter (underavdelningar till motivkretsarna), som kan 

anses vara irrelevanta utvikningar, har tvärtom varit nödvändiga för förståelsen av 

motivkretsarna, till exempel hur underavdelningen om instansen är nödvändig för förståelsen 

av motivkretsen blicken. Således har det varit nödvändigt att uppmärksamma och baka in 

underavdelningarna i diskussionen.  

       Motivkretsarna har framför allt gjort det möjligt att peka ut identitetsmarkörer som 

förbinder karaktärerna – vare sig det gäller karaktärer i respektive verk eller karaktärer i 

samma verk – med varandra. 
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