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litterära strömning i vårt land. Inga andra fors-
kare än Furuland och Svedjedal besitter den breda 
erfarenhet och den vetenskapliga kapacitet som 
krävs för en så omfattande och omdömesgill re-
dovisning.

Ebbe Schön

Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference 
Guide. Amsterdam University Press. Amsterdam 
2005.

Redan 1987 gav skandinavisten och Ingmar Berg-
man-kännaren Birgitta Steene ut en bibliogra-
fisk och filmografisk förteckning över Bergmans 
verk. Översikten mätte drygt 300 sidor, och pre-
senterade framför allt film- och teaterproduktio-
nen samt forskning och artiklar kring denna. När 
Steene nu ger ut en ny sammanställning har ma-
terialet och ambitionen vuxit betydligt. Den mer 
än 1000-sidiga förteckningen omfattar Bergmans 
produktion inom samtliga genrer, konstarter och 
medier där han verkat. Förutom en bärande andel 
av den befintliga Bergmanforskningen, förtecknas 
här också stora delar av den svenska och interna-
tionella Bergmanreceptionen, men också inter-
vjuer, dokumentärer, liksom utkast och anteck-
ningar av Bergmans egen hand. Det senare är inte 
minst viktigt. SFI:s inrättande av Bergmanarkivet 
med material från den privata samlingen samt ti-
digare otillgängliga dokument från Dramaten har 
i ett slag förändrat material- och forskningsläget 
kring Bergman. Birgitta Steene har förtecknat de-
lar av samlingen och mycket tack vare det åstad-
kommit ett standardverk som kommer att vara till 
gagn för såväl svensk som internationell Bergman-
forskning under ansenlig tid framöver.

Steenes bok är inte uteslutande en bibliografi 
eller en filmografi, även om den självklart inne-
fattar dessa delar. Hon kallar själv verket för ”A 
Reference Guide”, och det säger en del om am-
bitionen. Steene vill inte bara tillhandahålla fakta 
för den specialiserade forskaren; hon vill även er-
bjuda en vägledning åt den intresserade läsaren. 
Boken bjuder därför på en mängd utförliga över-
siktstexter och kommentarer till det förtecknade 
materialet. Här finns även en inledande levnads-
teckning, samt initierade beskrivningar av såväl 
historiskt betingade som mediemässiga förutsätt-
ningar för Bergmans verksamhet inom film, tea-
ter och litteratur.

Såväl Steenes pedagogiska ambition som det 
ofantliga material hon arbetat med ställer natur-
ligtvis höga krav på disposition och framställning. 
Ett referensverk riktat enbart till forskare hade 
kanske vunnit på en strikt kronologisk förteck-
ning av Bergmans produktioner inom olika konst-
arter, genrer och medier, men trogen sin ambition 
att vägleda och förmedla sin bild av Bergman, har 
Steene kombinerat en övergripande mediespecifik 
med en underordnad kronologisk disposition. I 
tio kapitel presenteras, kommenteras och förteck-
nas således i tur och ordning Bergmans skriftstäl-
larskap, filmproduktion, radio- och TV-produk-
tion samt scenkonst. Därtill kommer intervjuer, 
samt artiklar och mer omfattande forskningsar-
beten om Bergman. I ett variakapitel förtecknar 
Steene dessutom mediedokumentärer om Berg-
man, priser och utmärkelser, samt kuriöst nog 
Bergmans egna framträdanden på scen och i film. 
Trots att dispositionsmodellen inte är utan pro-
blem och bland annat tvingat fram en mängd 
korsreferenser, så anser jag att Steene valt en klok 
väg. Hon invänder själv att en strikt kronologisk 
framställning bättre kunde belysa Bergmans ut-
veckling avseende förhållandet mellan de olika 
medier och konstarter han verkat i, men frånva-
ron av en sådan överblick anser jag uppvägs av 
de generösa kommentarer och översiktsbeskriv-
ningar Steene infogat. Tack vare dessa fungerar 
guiden utomordentligt bra för läsning och inte 
bara som uppslagsverk.

Som Steene själv påpekar ter det sig naturligt 
och lämpligt att inleda översikten med Bergmans 
skriftställarskap. Skälen är flera. Även om Berg-
man senare inte ville kännas vid författarrollen 
så profilerade han sig tidigt som författare, till 
exempel genom medverkan i tidskriften 40-tal, 
med en mängd pjäser, samt med manuskriptet 
till Hets (1944). En stor del av Bergmans tidiga 
och ihärdiga skrivande ligger också till grund för 
hans senare arbeten inom teater och film, och 
kommer att prägla hans roll som auteur inom 
filmen. Steenes översikt innehåller dock mycket 
mer än Bergmans litterära och dramatiska ar-
beten. Här dokumenteras såväl publicerat som 
opublicerat material; allt ifrån 30-talets skolupp-
satser till pjäsutkast, programanteckningar, do-
kumenterade radiosamtal och öppna brev. Gi-
vetvis hänvisas också till recensioner och artiklar 
rörande Bergmans publicerade texter. Särskilt in-
tressant är redogörelsen för Bergmans filmmanus, 
som Steene flitigt och förtjänstfullt kommenterar. 
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Även olika kopior av vissa manuskript redovisas, 
om till exempel arbetsanteckningar förekommer. 
Det kan noteras att Steene i sin redogörelse lutar 
sig ganska mycket på Maaret Koskinens I begyn-
nelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga 
författarskap från 2002, och vill läsaren ha en fyl-
ligare bild av Bergmans tidiga skriverier och ar-
betsanteckningar, kan denna med fördel använ-
das som komplement.

Redogörelsen för Bergmans gärning inom fil-
men är till skillnad från textredovisningen upp-
delad i två kapitel. Kapitel III innehåller således 
en beskrivning av Bergmans utveckling som film-
konstnär, samt en klassificering av Bergmans fil-
mer i olika tematiska och periodiska grupper. 
Först i kapitel IV presenteras själva filmografin. 
Med tanke på produktionens omfattning och 
komplexitet är uppdelningen klok. Kapitel III ger 
en utmärkt bild av Bergmans väg till filmskapan-
det, och av hans filmkonstnärliga principer och 
visioner. Läsaren får till exempel en god inblick 
i den krasst kommersiella filmindustri Bergman 
möttes av under sina tidiga år, samt av hur han 
faktiskt gynnades av krigsårens behov av alternativ 
till 30-talets flärdfulla komedier, liksom han gyn-
nades av Alf Sjöbergs och Victor Sjöströms lycko-
samma återkomst till den svenska filmbranschen. 
Trots Bergmans oerhört högt ställda ambitioner 
och furiösa energi och arbetstempo så krävdes lite 
tur för att han skulle lyckas.

Värdefull är också Steenes indelning av Berg-
mans filmer i olika grupper, och här räknar hon 
både in filmer Bergman regisserat och filmer där 
han enbart stått som manusförfattare. Klassifika-
tionen kombinerar tematik med kronologisk pro-
gression. Den första gruppen omfattar således 40-
talet och det tidiga 50-talet, med ”det unga paret” 
som tematiskt fokus. Det är tiden från debuten 
som manusförfattare (Hets, 1944) till Sommaren 
med Monika (1953). Den andra gruppen överlap-
par den första tidsmässigt och spänner från Törst 
(1949) till Nära livet (1957), en period när Berg-
man uppnått sådan autonomi att han nästan ute-
slutande filmar sina egna manuskript. Gruppen 
innehåller i Steenes beskrivning tidiga familje- res-
pektive äktenskapsfilmer, till exempel En lektion i 
kärlek (1954) och Sommarnattens leende (1957) och 
sammanfattar också den tid då Bergmans rykte 
som kvinnoskildrare växer sig starkt. I den tredje 
gruppen samlar Steene religiöst och existentiellt 
orienterade filmer, från Det sjunde inseglet (1956) 
till Nattvardsgästerna (1963). Den fjärde gruppen 

innefattar filmer som utforskar konstnärsrollen och 
omfattar perioden från 1946, då Bergman gjorde 
Till glädje, fram till Trolösa, år 2000, som regissera-
des av Liv Ullman. Den femte gruppen innehåller 
filmer som behandlar det förflutnas makt: minnen 
och mardrömmar, från En Passion (1969) till Sara-
band (2003). En sjätte och sista grupp innefattar 
släktkrönikan, från Fanny och Alexander (1982), till 
Larmar och hör sig till (1997).

Trots att klassificeringar av det här slaget är 
diskutabla, anser jag att Steenes beskrivning har 
ett pedagogiskt värde. Förtjänstfullt är att hon i 
kommentarerna ibland nyanserar det tematiska 
perspektivet genom att redogöra för visuella stil-
grepp och stämningslägen. Det gäller framför allt 
i beskrivningarna av Bergmans tidiga filmer samt 
de religiösa och existentiellt inriktade filmerna. 
Den typen av nyansering hade jag gärna sett mer 
av. Samtidigt är Steenes försök att skapa en över-
skådlig bild av såväl utvecklingen som kontinui-
teten i Bergmans filmskapande respektingivande. 
Även om klassificeringen knappast innebär en ut-
maning för forskningen, så ger den ett bra under-
lag för diskussioner kring genrer och utvecklings-
linjer i Bergmans filmskapande.

Ett tecken på användbarheten av Steene bok, 
är de utförliga noteringarna i det fjärde kapit-
lets filmografiska översikt, en översikt som dess-
utom innefattar en redogörelse för Bergman som 
filmproducent. Här redovisas förutom grundläg-
gande bakgrundsinformation även filmsynopsis, 
produktionsdata, sammanfattningar av motta-
gandet samt förteckningar av recensioner. Steene 
har gått mycket grundligt tillväga. Även en film 
som Lars-Eric Kjellgrens Medan staden sover efter 
Fogelströms roman Ligister förtecknas, trots att 
Bergmans bidrag till manus var mycket blygsamt. 
Det säger något om Steenes noggrannhet. Det gör 
också det faktum att hon detaljerat redovisar såväl 
svensk som utländsk censur, med information om 
exakt vilka scener som klipptes bort. Hon näm-
ner till och med exempel där forskningen visat 
hur scener lagts till i vissa internationella pirat-
kopior (Sommaren med Monika behandlades till 
exempel, som Jack Stevenson visat, ibland ganska 
omilt i USA på 50-talet, när distributörerna ville 
slå mynt av den svenska frigjordheten).

En särskild svårighet Steene haft är hur pro-
duktioner som överlappar olika media skall för-
tecknas. Bergman har till exempel regisserat TV-
filmer/serier som sedan överförts till biografver-
sioner. Här finns också TV-filmer som distribu-
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erats för biografer utan Bergmans medverkan el-
ler medgivande. För att bringa ordning i detta har 
Steene använt det mediekapitel som följer efter 
filmografin, och som förtecknar Bergmans TV- 
och radioproduktioner. Svenska TV-produktio-
ner som Scener ur ett äktenskap förtecknas således 
i mediekapitlet, under det att internationellt dist-
ribuerade filmversioner av TV-filmerna förteck-
nas och kommenteras i filmografin. Ordningen 
kan verka förvirrande, men på detta sätt lyckas 
Steene hålla isär redogörelserna för den svenska 
och den utländska receptionen. Lite besvärligt är 
att Steene i dessa fall valt att förteckna basinfor-
mationen, det vill säga synopsis med mera, bara 
en gång. Det är förståeligt att Steene vill spara 
på utrymmet, men för användaren krävs en hel 
del bläddrande fram och tillbaka, innan en sam-
manhängande bild av den konstnärliga produk-
ten ifråga framträder.

Mediekapitlet är annars lätt att överblicka. Här 
finns en enkel uppdelning mellan Bergmans ra-
dioproduktioner och TV-produktioner. Steene 
tecknar kortfattat men effektivt Bergmans fasci-
nation inför de olika medierna, och sammantaget 
ger hon en mycket bra bild av Bergmans multi-
mediala intresse och talang. Kommentarerna till 
de specifika produktionerna varierar i utförlig-
het. Bergmans radiouppsättningar kommenteras 
till exempel ganska kortfattat. En omständighet 
är att det inte föreligger särskilt många recensio-
ner av dessa produktioner.

Något jag ibland saknar i redogörelsen för ra-
dioproduktionerna är hänvisningar till recensio-
ner då Bergman enbart stått som manusförfattare. 
Ibland anger Steene visserligen att några recensio-
ner inte återfunnits, men jag finner också exempel 
där frånvaron av recensioner lämnas okommente-
rad (till exempel i samband med den norska radio-
uppsättningen av Trämålning, 1961). Betyder det 
att inga recensioner återfunnits, eller har uppgif-
terna helt enkelt försummats? I avsnittet om Berg-
mans TV-produktioner redogör Steene däremot 
för recensioner även när Bergman enbart skrivit 
manus, till exempel i den utförliga redogörelsen 
för Den goda viljan, som Bille August regisserade. 
Produktionen har naturligtvis ett särskilt intresse, 
och har i hög grad betraktats som ett Bergman-
verk, men jag hade gärna sett mera fullständiga 
redogörelser även av mera undanskymda produk-
tioner för radio.

Referensguidens mest omfattande avsnitt, ka-
pitel VI, redogör för Bergmans scenproduktioner, 

från debuten 1938 på Mäster Olofsgården med 
Sutton Vanes Till främmande hamn, fram till Ib-
sens Gengångare år 2000 på Dramaten. Även i 
detta kapitel redogör Steene detaljerat för pro-
duktionerna. För Bergmans egna pjäser presen-
teras synopsis. Särskilt intressanta finner jag Ste-
enes beskrivningar av omständigheterna kring 
uppsättningarna. Här finns värdefull informa-
tion om arbetsprocessen bakom föreställning-
arna, om Bergmans intresse för specifika förfat-
tarskap, om teaterlivet i Sverige vid olika tidpunk-
ter, om förekomsten av manuskript och så vi-
dare. Här bjuds också på en mängd kuriosa, som 
till exempel berättelsen om när Dagerman inte 
fick plats i salongen vid Bergmans uppsättning 
av Tolvskillingsoperan 1950, utan tvingades följa 
föreställningen via en kass TV-monitor. Av stort 
värde är också sammanfattningarna och förteck-
ningarna av recensioner. Här har Steene haft god 
hjälp av Henrik Sjögrens Ingmar Bergman på tea-
tern (1968) samt Lek och raseri (2002) som mera 
utförligt redogör för själva mottagandet av Berg-
mans scenkonst.

Steenes uppdelning av Bergmans mediepro-
duktioner och scenproduktioner i två kapitel (ka-
pitel V respektive VI) för med sig att verk inom 
samma övergripande konstart (drama) har skilts 
åt. Den splittrade bild detta ger av Bergmans verk-
samhet inom det dramatiska fältet har Steene varit 
högst medveten om, och det är oerhört tacksamt 
att hon i kapitel VII presenterar en samlad bib-
liografi över Bergmans arbeten inom teater och 
media. Kapitlet avslutas dessutom med en krono-
logisk förteckning över Bergmans arbeten inom 
dessa fält, det vill säga inom teater, opera, TV 
och radio. Förteckningen ger precis den samlade 
bild som användaren behöver vid snabba kon-
sultationer av verket. Intrycket är annars att Ste-
enes verk, för att fungera som uppslagsverk, krä-
ver noggranna genomläsningar av de kapitelintro-
duktioner som förklarar dispositionen och distri-
butionen av information.

Kapitel VIII, som förtecknar intervjuer med 
Bergman, väcker en del frågor på grund av selek-
tionen. Kapitlet förtecknar till exempel inte inter-
vjuer som rör specifika filmer eller scenuppsätt-
ningar, utan dessa presenteras i filmografin res-
pektive kapitlet om Bergmans scenföreställningar. 
Modellen är utrymmesekonomisk, men en bättre 
överblick hade skapats om intervjuerna dubbel-
förtecknats och korsrefererats. Ett annat exempel 
på selektionen är att Bergmans tidiga intervjuer 
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med sig själv i programblad enbart förtecknas i 
kapitel II (”The Writer”), men att senare självin-
tervjuer redovisas i intervjukapitlet. Jag har lite 
svårt att förstå varför. Intervjukapitlet förteck-
nar ju i övrigt såväl text- som mediedokumente-
rat material, och med tanke på den relativt magra 
informationsmängden hade alla intervjuer kun-
nat samlas på ett ställe.

Liksom i tidigare kapitel ligger intervjukapit-
lets styrka i de kommentarer Steene lagt till. Hon 
är också ganska generös med citat, och här visar 
sig hennes dragning åt det anekdotiska och un-
derhållande. Hon väljer ofta att citera prov på 
Bergmans slagfärdighet och humor, och vid ett 
tillfälle (s. 829) återger hon till och med journa-
listens reaktion på ett uttalande av Bergman. Ib-
land kan jag dock bara med svårighet förstå varför 
Steene förtecknat intervjuer där Bergman inte alls 
medverkat, så till exempel i fallet med Rolf Börj-
linds satiriska bluffintervju från 1977. En intervju 
med Gösta Ekman d.y. samt en med fotografen 
Sven Nykvist, redovisas också, trots att Bergman 
inte medverkar. Ekmanintervjuns intresse fram-
går förvisso i det referat Steene gör, men i fallet 
Nykvist är det svårare att se exemplets relevans.

Bibliografin i det nionde kapitlet tar upp såväl 
korta artiklar som forskningsarbeten om Berg-
man, och den omfattar perioden från Bergmans 
debut 1938 till 2005. En stor del av det material 
som tas upp tidigare i guiden förtecknas inte här, 
som till exempel texter om specifika scen- och 
medieproduktioner, liksom artiklar och essäer om 
enskilda manuskript, filmer eller teaterproduktio-
ner. En del av materialet som förtecknats tidigare 
ges dock plats i bibliografin; det gäller framför allt 
längre artiklar om enskilda filmer och teaterpro-
duktioner. Återigen tvingar Steenes selektiva för-
farande till en del idogt bläddrande i guiden. Jag 
får under läsningen ofta en känsla av att Steene 
inte nöjer sig med att boken behandlas som ett re-
ferensverk, utan att hon vill tvinga fram mera om-
fattande läsningar av hennes redogörelser. Vid en 
genomläsning fungerar Steenes bok utmärkt, men 
när jag senare använder den som uppslagsverk fin-
ner jag att viss information är svår att hitta.

De tematiska avsnitt som sprängts in i den kro-
nologiska bibliografin är emellertid mycket an-
vändbara. Här har Steene valt ut några ämnesom-
råden av särskilt intresse, och förtecknat relevanta 
texter rörande dessa. Några exempel är: Bergmans 
tidiga genomslag i Latinamerika, Bergmans för-
hållande till fyrtiotalismen, den svenska kritiska 

debatt om Bergmans filmskapande som tog fart 
1960, Bengt Jahnson-affären, debaclet med den 
svenska skattemyndigheten och den frivilliga exi-
len. Lite märkligt är att bara vissa av de titlar som 
förtecknas i dessa temaavsnitt har korsreferenser 
till den övergripande kronologiska förteckningen. 
De går alltså inte att spåra kronologiskt annat än 
genom en grundlig genomläsning av dessa spe-
cifika avsnitt.

En annan fråga som väcks under läsningen av 
bibliografin rör urvalet av texter. Steene pekade 
redan 1987 på omöjligheten i att förteckna all in-
formation om Bergman. I den nya referensgui-
den gör hon tidigt vissa markeringar. Till exem-
pel har hon velat undvika ”undervegetationen” i 
Bergmanlitteraturen, det vill säga det mesta av de 
triviala texter som ägnats honom. Samtidigt me-
nar hon att bagatellartat material också är en del 
av Bergmanreceptionen, varför hon valt att för-
teckna en del av det. Ambitionen är intressant, 
eftersom den återigen röjer Steenes vilja att sna-
rare förmedla en bild av Bergman, än att meka-
niskt redovisa en mängd texter. Även om jag i 
grunden sympatiserar med Steenes förhållnings-
sätt, så ställer jag mig lite frågande till hur hon 
vägt betydelsen av det triviala i förhållande till 
dess motsats. Är till exempel de analytiska texter 
som jag faktiskt saknar i översikten att betrakta 
som oviktiga bagateller, och ska Lasse Anrells re-
cension av Backanterna i Aftonbladet, ”Häftigt, 
Bergman”, där regissören beskrivs som ”fanto-
men på Operan”, representera en trivialitet som 
berikar bilden av Bergmanreceptionen? Även om 
vi kan ana oss till svaren så önskar jag mig en tyd-
ligare bild av hur Steene tänkt kring trivialt res-
pektive icke-trivialt.

En annan svaghet i Steenes framställning är 
hennes tendens att värdera det material hon för-
tecknar. Här slår ibland den vägledande ambitio-
nen över i en auktoritär attityd. Margareta Wir-
marks Smultronstället och dödens ekipage (1998) 
avfärdas till exempel som ”A case of method over 
matter.” Min uppfattning är att en bibliografi vin-
ner på att överlåta den typen av värderingar till 
forskarna. En BLM-artikel av Mikaela Kindblom 
beskrivs som ”A rather silly piece in revamped 
BLM magazine.” Onödig är också Steenes avrätt-
ning av Anna Bergmans självbiografi Inte pappas 
flicka (1987): ”A somewhat embarrasing autobio-
graphical account […]”, tycker Steene. Det verk-
ligt genanta är väl att hon kallar boken Inte bara 
pappas flicka.
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Korrekturfel finns det för övrigt gott om i Ste-
enes bok. Ovan nämnda Wirmark får till exem-
pel heta Wirkmark, Botho Strauss kallas vid upp-
repade tillfällen för Bobo Strauss, Jacques Lacan 
får heta Paul Lacan och så vidare. Det är begrip-
ligt med tanke på verkets omfång, icke desto min-
dre beklagligt i ett standardverk. Här finns också 
stavfel och felöversättningar. Kvadrat heter till 
exempel inte ”square root” på engelska. Jag har 
också noterat en mängd inkonsekventa förkort-
ningar, men det stör inte läsningen nämnvärt. 
Värre är den ibland haltande hanteringen av ori-
ginalspråk och engelska översättningar. Utländ-
ska recensionsrubriker översätts ibland till eng-
elska, ibland inte. Citat från svenska texter åter-
ges ibland på originalspråk, ibland inte. Epitet i 
Dramatis personae förtecknas ibland på original-
språk med engelsk översättning, ibland enbart 
på engelska. I kapitlet om Bergman som förfat-
tare saknar jag ofta uppgifter om översättare. Ib-
land framgår det att uppgift inte stått att finna, 
men påfallande ofta lämnas läsaren i ovisshet. Ste-
enes disposition gör att korsreferenserna är vik-
tiga. Här finns mycket material som överlappar 
de olika kategorier hon låtit ligga till grund för 
kapitelindelningen. I regel fungerar korsreferen-
serna bra, men vid en mängd tillfällen saknas de, 
och vid några tillfällen stämmer de inte, så till ex-
empel i nr. 1011, s. 910.

Alltnog, skavankerna i Steenes referensguide får 
inte överskugga det faktum att hon åstadkommit 
ett oundgängligt verk för Bergmanforskningen och 
att hon gjort en betydande insats för spridandet av 
kunskap om Bergman. I synnerhet svenska filmve-
tare torde genom Steenes verk få upp ögonen för de 
möjligheter som materialet kring Bergman öppnar. 
Steene pekar själv på att den internationella Berg-
manforskningen lidit av en bristande förståelse för 
specifikt svenska språkliga och kulturella faktorer. 
Genom att redovisa så mycket svenskt material, till 
exempel den omfattande svenska Bergmanrecep-
tionen, vill Steene råda bot på denna brist. Steenes 
bedömning av forskningsläget borde fungera som 
en utmaning även för den svenska filmvetenskap-
liga forskning som länge, med några lysande un-
dantag, försummat Ingmar Bergman. Som Steene 
visar har vi tillgång till, inte bara ett material som 
är unikt, utan också ett kulturellt och språkligt per-
spektiv som borde innebära ett försprång framför 
den internationella forskningen.
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I Albert Camus L’Étranger (1942) berättas samma 
historia två gånger, men det är inte samma his-
toria. I den första delen av romanen börjar 
Meursault (vi lär aldrig känna hans förnamn) 
med att berätta att i dag har hans mamma gått 
bort (”Aujourd’hui, maman est morte”). Denna 
närhet mellan berättartid och berättad tid, mel-
lan berättandet och det berättade, mellan diskurs 
och dieges, blir strax mer problematisk. Redan i 
nästa mening reserverar han sig genom att säga 
att det kanske var i går (”Ou peut-être hier, je ne 
sais pas”). Därefter redogör Meursault för de hän-
delser som ägde rum de följande veckorna efter 
moderns död och avslutar med mordet på ara-
ben. Det är alltså en berättelse som börjar och 
slutar med död. Meursault berättar sin egen his-
toria, men det är en parataktiskt ordnad histo-
ria där händelserna framträder som ställda bred-
vid varandra och som isolerade segment, medan 
både tid och kausalitet är av underordnad be-
tydelse. Läsaren kan få intrycket att Meursault 
inte bara är främmande för den värld han lever i 
och de människor han umgås med, utan även är 
främmande för sig själv. Flera av hans handlingar 
motiveras med att han inte hade skäl att inte ut-
föra dem, vilket dock inte är detsamma som att 
han bara låter dem ske. Fastän det först avlossade 
skottet mot araben kan motiveras med att denne 
har dragit kniv, som bländar som en sol, och att 
avtryckaren gav efter (”la gâchette a cédé”) sna-
rare än medvetet ha tryckts in, kan Meursault inte 
ge någon förklaring till att han därefter sköt fyra 
skott i den orörliga kroppen. Den första delen av 
romanen slutar omedelbart därefter med att han 
säger att det var ”comme quatre coup brefs que 
je frappais sur la porte du malheur.”

I den andra delen av romanen återberättas 
samma händelser, fortfarande genom Meursaults 
röst, men nu ur ett annat perspektiv. Meursault 
redogör nu för hur dessa händelser tolkas, återbe-
rättas, framställs och bedöms först av undersök-
ningsdomaren och sedan i den rättegång där hans 
handling, nedskjutningen av araben, behandlas. 
Det är en helt annan berättelse. Meursault fram-
ställs nu som en både okänslig och samvetslös per-
son som inte sörjer sin mor och som begår ett i 


