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Inledning och syfte 

 

En grundläggande fråga inom all vetenskap: Vad är det jag analyserar? En fråga där inga svar 

är självklart givna, en fråga där de vetenskapliga disciplinernas gränser mot varandra ständigt 

genererar nya debatter. Hur ett ämne definieras påverkas av vilken kultur, vilken 

forskningstradition, vilken tid, vilken position det definieras ifrån, detta bara några exempel. 

Inom litteraturvetenskapen kan man uppehålla sig vid vad litteratur är och hur det skiljer sig 

från annan skriven text. Denna komplicerade fråga, som väcker till liv besvärliga följdfrågor 

om ”litteraturens väsen” eller ”litteraturens gränser” har inspirerat till mycket av utvecklingen 

inom den moderna litteraturvetenskapen, men framstår också som en alltför omfattande 

frågeställning för att generera ett tillfredsställande svar. En något mer anspråkslös ingång till 

detta problem är på vilka grunder man kan analysera objekt som bedöms som litterära. Så fort 

denna analys berör själva texten, och inte faktorer kring den blir två aspekter avgörande för 

tolkningen: vad som framställs i texten och hur det framställs i texten.  

     Texters struktur kan följa en bestämd mall, berättas på sätt som kan identifieras som 

exempelvis genrekonventioner, och ändå innehålla helt olika fabler. Men man kan också se 

hur samma fabel, med samma historia att berätta, kan tolkas och läsas på olika sätt, beroende 

på vilken sorts text man uppfattar det skrivna som eller hur texten är strukturerad. En rad 

förkunskaper om vad det är för en sorts text vi läser ges oss i de flesta fall innan vi öppnar en 

bok, om inte söker man på egen hand att etikettera boken, ge den beteckningar som kan hjälpa 

läsaren att tyda dess innehåll. Sådana beteckningar kan exempelvis vara genreindelningar. En 

bok kan kategoriseras som en deckare. En annan som fantasy, en tredje som en symbolistisk 

diktsamling. Dessa tre verk kommer tillskrivas vissa förväntningar, vara uppbyggda på sätt 

som bekräftar ens bild av den givna genren. Alternativt, om man inte fått klart för sig vilken 

typ av verk man fått i händerna, söker man möjligheter att etikettera det. På så sätt blir det 

skrivna betraktat inte bara som en text, utan som en viss typ av text. 

     Pär Lagerkvists Bödeln är ett tydligt exempel på en berättelse som får en unik särprägel 

genom dess olika framställningsformer. Det unika består inte så mycket i att den genererat 

flera olika texter av samma författare, utan för att dessa texter ligger så nära varandra. Vid en 

läsning av Bödeln, Lagerkvists kortroman från 1933, parallellt med hans egen dramaadaption 

skriven ett halvår senare, fann jag att vissa passager var i stort sett identiska. Detta väckte min 

förvåning och fascination, då romaner och dramatik normalt sett skiljer sig betydligt 

beträffande vilka litterära grepp som brukas. När en text skrivs, och läses, påverkas den i 
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någon mån av ramarna för det textmedium den skrivs inom. I och med att sådana förändringar 

är mer eller mindre ofrånkomliga leder det alltid till att betydelseskillnader uppstår, skillnader 

som är möjliga att observera och tolka. Den omedelbara fråga som uppkom var i vilken 

utsträckning man kunde hävda att samma ord genererar skilda betydelser i respektive 

textform. Frågan huruvida man kan påvisa skilda innebörder och i så fall vad olikheterna 

består i ger en naturlig utgångspunkt för en komparativ studie. En studie där Bödelns 

ursprungliga prosaform jämförs med det pjäsmanus som Lagerkvist därefter själv skrev. 

     Det som gör Lagerkvists texter intressanta för en komparativ analys i jämförelse med 

andra texter som varit föremål för samma undersökningar är hur de normalt sett märkbara 

skillnader som finns i romanens uppbyggnad jämfört med ett pjäsmanus reducerats till ett 

minimum. De litterära stildrag som tydligt framhävs i en roman respektive ett drama syftar till 

olika saker och använder normalt skilda grepp, som gör de två framställningarna, om än 

baserade på samma fabel, sinsemellan mycket olika. En av de tydligaste skillnaderna blir 

dramats beroende av dialogen som stöttepelare för textframställningen. En dialog som tar 

plats på bekostnad av inre monologer, miljöbeskrivningar, återblickar med mera. Men i 

Bödeln är dialogen märkbart framträdande även i romanen på bekostnad av en framträdande 

berättarröst och framställningar av de medverkandes inre liv. Pjäsmanuset å sin sida är fyllt 

med didaskalier. Beskrivningar av hur miljön ser ut och hur aktörerna agerar sker 

genomgående, vilket gör att de påtagliga skillnaderna i det litterära innehållet blir mycket 

mindre än det vanliga förhållandet romantext och pjästext emellan. 

     Man kan naturligtvis invända att en text är avsedd för att läsas, den andra för att spelas, 

och härleda alla avgörande skillnader från detta faktum. Hur viktigt detta påpekande än är 

framstår det dock inte som en tillfredsställande sammanfattning av det inbördes förhållandet. 

Dramatexten ska också läsas och tolkas, inte minst av regissör och skådespelare och om man 

läser vissa passager som litteratur ställda mot varandra framgår det att de är organiserade på 

olika sätt och därigenom bär på olika betydelser. Det finns naturligtvis avgörande skillnader 

som kan härledas från den ena textens funktion som kortroman och den andras som drama, 

men en intressant aspekt i sammanhanget är just hur de båda texterna avviker från respektive 

medium och genom detta närmar sig varandra. 

     Med detta sagt så vill jag inte underskatta den sceniska närvarons betydelse. Bödeln som 

pjäsmanus är en text, men det är en text som måste ses i relation till sin funktion som 

arbetsmaterial för uppsättningar av teaterföreställningar, snarare än ett verk som i sig självt 

rymmer den konstnärliga slutprodukten. Det kan vara på sin plats att understryka att även om 

dramats funktion inte med nödvändighet måste vara kopplat till scenen, att det inom 
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dramaformatet även finns utrymme för läsdramer som man kan analysera isolerat, så finns det 

flera skäl att inte läsa Bödeln som ett sådant. Om man jämför Bödeln med en pjäs som ofta 

brukar anföras som ett typiskt läsdrama, Goethes Faust, så kan man texterna emellan se 

tydliga skillnader som indikerar hur Bödeln framstår som direkt anpassat till den sceniska 

händelsen.
1
 Texten bör alltså ses som en text avsedd att spelas. Detta framgår inte enbart av 

hänvisningar till författarens egna intentioner, där Bödeln tydligt sågs som ett drama menat att 

spelas på scenen.
2
 Man kan även se hur en rad didaskalier enbart syftar till att en sekvens ska 

kunna vara spelbar, lättillgänglig för publiken och möjlig att förverkliga på scenen. Detta 

medför ofrånkomliga skillnader från den ursprungliga romanen, men det är fel att säga att 

olika betydelsebärande inslag i de båda texterna enbart går att föra tillbaka på ofrånkomliga 

olikheter mellan litteraturen och teaterkonsten.
3
 

     Syftet med uppsatsen är alltså att göra en komparativ analys där jag undersöker Pär 

Lagerkvists Bödeln i två versioner, som prosatext och som dramatext. Jag har arbetat med 

utgångstanken att det finns märkbara skillnader mellan hur texterna kan tolkas, även i 

passager där det skrivna innehållet texterna sinsemellan överensstämmer. Därför har jag 

undersökt hur texternas respektive struktur skiljer sig, med en arbetshypotes om att 

strukturella olikheter lyfter fram hur enskilda element återfinns i båda verken, men ges olika 

betydelse. Detta, snarare än olikheter i innehåll framkallar olika betydelser mellan texterna. 

Detta hänger samman med hur olika litteraturbegrepp möjliggör innebörder, men även skapar 

tolkningsramar. 

     En kort resumé av handlingen kan, då de båda texterna i stort sett delar fabel, utan problem 

sammanfatta såväl romantexten som dramatexten. Berättelsen tar sin början då Bödeln sitter 

på en medeltida krog, omgiven och iakttagen av hantverkare och gesäller. Man får i täta 

dialoger följa värdshusgästernas samtal om det onda och dess makt över människorna, om 

rädslan för de övernaturliga krafter som följer i Bödelns spår. Vid några tillfällen avbryts 

samtalet av långa monologartade episoder där några av de närvarande berättar om egna 

upplevelser av Bödeln och kontakten med det onda, bland annat en man som lösts från en 

förbannelse sedan han fått dricka ur hand på en bödel. Nya gäster tillkommer, bland dem 

några prostituerade, men Bödeln blir alltjämt tigande och stilla. Den stympade tjuven Galg-

                                                 
1
 Därmed inte sagt att Faust är ospelbart, något flera uppsättningar motbevisat. 

2
 Pär Lagerkvist, Brev, i urval av Ingrid Schröier (Stockholm 1991), s. 273. 

3
 Jag tar upp passager där det är uppenbart att de olikheter i betydelse som de närmast identiska textsjoken 

uppbär ytterst beror på deras hemvist i varsitt konstnärligt medium. Men det kommer också att finnas exempel 

där den sceniska faktorn kan lämnas därhän, där skillnader mellan prosan och dramatiken som text genererar 

skilda meningar. 
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Lasse kommer till värdshuset i sällskap med en pojke han kallar sin arvinge och provocerad 

av de andra gästerna berättar han till allmän förfäran hur han lagt beslag på den magiska 

alrunan, som ger makt över det onda, han kallar den för sitt arvegods. Sedan förändras scenen, 

bara Bödeln blir kvar, oförändrad. 

     Plötsligt har lokalen blivit en dansrestaurang från verkens tillkomsttid där de många 

gästerna visar märkbart intresse och beundran för Bödeln. I fragmentariska samtal får man 

höra om den nya tiden då de nya idéerna ska övervinna allt motstånd och där kriget och våldet 

glorifieras. Två unga män som identifieras som mördare hyllas som hjältar, en person som 

uppvisar tvekan inför den nya ordningen blir skjuten. Allt pågår till ackompanjemanget av 

hetsig jazzmusik och stilla orkestermusik. Kulmen nås då de svarta jazzmusikerna, efter att ha 

nekats att äta i de vitas sällskap gör ett utfall mot gästerna vilket leder till en våldsam kamp 

där flera av musikerna mördas. Triumferande vänder sig gästerna till Bödeln och hyllar 

honom varpå han bryter den tystnad han upprätthållit från början. Hans monolog tar sin 

utgångspunkt i förtvivlan över domen att vara bödel, att tvingas utföra människornas blodiga 

värv generation efter generation och den förtvivlan och livsleda det medför. Hans uppgörelse 

med Gud som inte svarar honom och Jesus som han tvingas korsfästa blir smärtsam för 

honom och det enda försonande draget finns hos en fattig kvinna som i sin kärlek kan ge 

honom frid. Till slut tystnar Bödeln, fabeln avslutas med att han reser sig och går därifrån. 

 

 

Tidigare forskning 

 

När det gäller Bödeln är den tidigare publicerade forskningen inte så omfattande som den 

rörande några av Lagerkvists andra verk. Det finns flera komparativa studier, inte minst som 

jämför Bödeln och Dvärgen (1944). En av dessa undersökningar, en receptionsstudie i form 

av en D-uppsats, skriven av Stefan Petersson, behandlar mottagandet av Bödeln och Dvärgen 

i svensk dagspress.
4
 Framför allt har Peterssons arbete inspirerat och informerat de delar av 

denna uppsats som rör kontextualisering, inte minst vilka reaktioner romanen fick då den 

publicerades. En annan analys som tar Bödeln och Dvärgen som utgångspunkt är skriven av 

                                                 
4
 Stefan Petersson, Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken. Mottagandet av Bödeln och Dvärgen i svensk 

dagspress. Upplagd på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/1066/1/04-30.pdf (2012-05-14). 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/1066/1/04-30.pdf
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Urpu–Liisa Karahka.
5
 I tidsskriften Fenix 1988 gör Karahka inträngande analyser i tematiska 

och strukturella betydelser i Bödeln som jag vid flera tillfällen kommer att referera till.  

     Det enda verk jag kunnat finna som gör uttalade jämförelser mellan romantexten och 

dramatexten är Egil Törnqvists Svenska dramastrukturer, där genomgångar av skillnader i 

specifika textpassager och vad det medför för tolkningen av texten tas upp som en del av en 

teatersemiotisk dramaanalys.
6
 Då såväl syfte som metoder tangerar min undersökning har jag 

till viss del utgått från Törnqvist, inte minst i den del som syftar till jämförelser och analys. 

Som framgår av metodavsnittet har jag även studerat Törnqvists sekvensscheman. 

     När det gäller strukturanalyser som rör Bödeln kan Bengt Brodows Ett författarskap 

speglat i språket nämnas.
7
 I Brodows stilanalys av prosatexter från Lagerkvists hela 

författarskap riktar han bland annat in sig på Bödeln i ett intressant kapitel som berör 

strukturell uppbyggnad, även om Brodow är noga med att poängtera att hans utgångspunkt 

varken är strukturalismen eller någon annan övergripande teori.
8
 Örjan Lindbergers tryckta tal 

”Pär Lagerkvist och våldsmakterna” innehåller en intressant kontextualisering, där 

Lagerkvists förhållande till sin samtid, inte minst de högerextrema krafterna på frammarsch i 

Europa avhandlas.
9
 Här intresserar jag mig främst för medvetna förändringar i adaptionen av 

Bödeln som pjäs, något Lagerkvist själv omtalat i sin korrespondens, men även det bredare 

perspektiv Lindberger ger till texternas tillkomsttid, samt, i mindre utsträckning, vilket 

mottagande de båda verken fick. Vid en redogörelse för tillkomsten och bakomliggande 

faktorer är även Ragnhild Fearnleys Pär Lagerkvist gångbar,
10

 liksom den sammanställning 

av Pär Lagerkvists brev som gjorts av Ingrid Schöier. 

     Ulla-Britta Lagerroths Regi i möte med drama och samhälle är framför allt en detaljerad 

och upplysande genomgång om hur texten kom att iscensättas, och hur förhållandet var 

mellan Lagerkvists dramatik och uruppförandet av hans pjäs.
11

 Här finns även ett 

analysavsnitt som tolkar pjäsversionen av Bödeln i linje med Lagerkvists tidigare, 

expressionistiska inriktning, en teori att ta i beaktande, framför allt om man vill undersöka 

olika symboliska funktioner på scenen. Dessa paralleller har Lagerroth gemensamma med 

                                                 
5
 Urpu–Liisa Karahka, Pär Lagerkvists aktualisering av historieromangenren: En studie i Bödeln och Dvärgen. 

Publicerat i: Fenix: Tidskrift för humanism, Nr 1 & 2, Årgång 6, 1988, red. Harry Järv (Stockholm 1988).  
6
 Egil Törnqvist, Svenska dramastrukturer (Stockholm 1973). 

7
 Bengt Brodow, Ett författarskap speglat i språket (Malmö 2003). 

8
 Redan 1951 kom Brodow i en studentuppsats att för första gången analysera stilen i Bödeln. Genom åren har 

vissa av hans teser kommit att förändras och jag väljer i första hand att utgå från den sene Brodows analyser när 

jag berör honom i min uppsats. 
9
 Örjan Lindberger, Pär Lagerkvist och våldsmakterna (Växjö 1992). 

10
 Ragnhild Fearnley, Pär Lagerkvist (Oslo 1950). 

11
 Ulla-Britta Lagerroth, Regi i möte med drama och samhälle – Per Lindberg tolkar Pär Lagerkvist (Stockholm 

1978). 
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Czanád Z. Siklós doktorsavhandling The rhetoric of resistance: A study of Par Lagerkvist’s 

prose and drama, 1933-1944, som studerar Lagerkvist såväl som prosaist som dramatiker och 

undersöker en rad symboliska element i Bödeln.
12

 

     Forskning som inte behandlar analysobjekten (romanen, dramat, författaren, 

samtidskontexten etc.) utan snarare hjälpt mig med verktyg för min analys (narratologi, 

teatersemiotik m.m.) kommer jag att nämna i avsnittet ”Teoretiska och metodologiska 

överväganden” nedan. 

 

 

Teoretiska och metodologiska överväganden 

 

Jag har använt mig av ett strukturalistiskt synsätt för att analysera texterna, då jag menar att 

det är de strukturerande faktorerna snarare än de innehållsliga som etablerar skiljelinjer 

mellan dem. Detta innebär att det komparativa inslaget i uppsatsen framför allt kommer att 

utgå från undersökningar av respektive verks struktur. För att undersöka dessa kommer jag att 

använda mig av skilda metoder, med inriktning på narratologi beträffande kortromanen och 

teatersemiotik för dramat. Detta gäller såväl de passager där samma text får olika betydelser 

enbart beroende på i vilken kontext den är placerad, som på de platser där texterna märkbart 

skiljer sig åt. I det sistnämnda fallet redogör jag för vad som motiverar skillnaderna och hur 

de påverkar tolkandet av texterna i sin helhet. 

     Invändningar mot att jag använder mig av skilda metodologiska utgångspunkter för 

respektive text kan naturligtvis vara att detta i själva verket, helt eller delvis, framkallar de 

skillnader jag hävdar finns mellan de båda texterna. Men om man ser till de olikheter som 

finns sett till texternas litterära riktningar framstår istället detta förhållningssätt som 

välmotiverat. För att undersöka strukturen i ett kort prosastycke är narratologin ett utmärkt 

redskap, medan man självklart inte kan använda teatersemiotiken i samma utsträckning på 

detta material, och vice versa. Att behandla texterna utan hänsyn till den metodologiska 

anpassning dessa skillnader kräver, skulle kunna skymma några av de slutsatser man kan dra 

av att studera dem. Jag hoppas kunna visa att det är nödvändigt att närma sig texterna från 

olika håll för att kunna blottlägga några av de grundläggande olikheter som finns i såväl vad 

texterna betonar som hur de gör det. Men den övergripande strukturalistiska inriktningen kan 

                                                 
12

 Czanád Z. Siklós, The rhetoric of resistance: A study of Par Lagerkvist’s prose and drama, 1933-1944 (Ann 

Arbor 2002). 
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förhoppningsvis överbrygga vad som kan te sig som ett fördjupande av den åtskillnad jag 

säger mig vilja undersöka. 

     Som två separata verk skrivna i skilda litterära former menar jag att respektive text formar 

ett betydelsebärande mönster i vilket alla närvarande objekt ställs i en rad förhållanden till 

varandra. Dessa mönster, ehuru uppbyggda av i stort sett samma element, skiljer sig åt mellan 

romanen och dramat vilket öppnar för att tolka texterna på olika sätt. Bödeln som den 

föreligger i de två berörda versionerna är en grundfabel som bearbetats till skilda litterära 

yttringar. Tanken med att analysera de båda versionerna var och en för sig och söka analysera 

vilka dessa drag är, blir att man vid en jämförelse dem emellan kan se om samma passage i 

fabeln får olika funktioner i verket som helhet. 

     Strukturalistisk teoribildning har gett upphov till en lång rad strategier för att närma sig en 

text. Sådana metoder som syftar till att blottlägga vissa elements funktioner i kontrast mot 

andra, exempelvis genom binära modeller, ska brukas men med försiktighet. Risken blir, 

(vilket ofta påtalats) att man låter fixeringen vid en modell föregå studiet av analysmaterialet 

vilket i värsta fall leder till rigida eller långsökta systembyggen. Strukturella olikheter i 

uppbyggnaden kan ändå visa hur texterna trots deras stora inbördes likheter kan läsas och 

tolkas annorlunda.  

     Vad som berättas skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda texterna, fabeln kan som visats 

återges likadant i dem. Det som åstadkommer skillnader är hur texterna berättas, hur de är 

strukturerade. Undersökningen av romanen syftar därför i första hand till att identifiera och 

undersöka berättarstrukturer. Genom att se hur röster som urskiljs i romanen gör vissa inslag i 

texten betydelsebärande, kan man se hur fabeln skrivs fram till att bli en roman. För att skönja 

dessa strukturer framstår narratologiska undersökningar som de mest givande metodologiska 

verktygen. Narratologiska perspektiv förmår betydligt mer än att bara förklara funktioner som 

”berättarröst” eller denna rösts plats i den text som framställs. Genom bruket av en rad 

narratologiska grepp framträder ett flertal sammanhängande strukturer inom texten. Romanen 

kan även analyseras utifrån sin temporala och spatiala uppbyggnad, de bör i en narratologisk 

analys ses som viktiga element för att undersöka hur fabeln blir till text. 

     Den narratologiska forskningen har kommit att omfatta ett stort antal verk, med skilda 

utgångspunkter som egentligen bara har det gemensamt att de intresserar sig för de narrativa 

inslagen i ett teckensystem. Att göra en narratologisk läsning av en text innebär därför också 

att man måste göra vissa preciserande val för att klargöra hur det narratologiska synsättet 

kommer till uttryck. Därför har jag framhävt den strukturalistiskt och formalistiskt präglade 

narratologin, vilken också representeras av några av de mest inflytelserika namnen på 
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området, exempelvis Gérard Genette. Genettes arbete med att analysera narrativ genom att 

utarbeta system för studiet av frågor som berättarröst, hur berättelsen arrangerats, perspektiv 

och tempo har för många framstått som synonymt med narratologisk forskning och även om 

detta naturligtvis är en överdrift har de flesta som på senare år engagerat sig inom fältet i 

någon mån varit tvungna att förhålla sig till Genette.  

     Jag har använt mig av Genette framför allt i analysen av berättarröstens betydelse för 

narrativet och hur berättarens framställning förhåller sig till den dialog som upptar en 

majoritet av romanen. Berättarrösten, inte minst i förhållande till vad som berättas är ett av de 

viktigaste särdragen inom prosan som skiljer ut den från exempelvis dramatiken, vilket gör 

identifikationen av denna röst och undersökningen av hur den verkar som ett strukturerande 

element till högst relevant för denna typ av undersökning.
13

 Frågeställningar som huruvida 

berättaren är hetero- eller homodiegetisk, värderande gentemot vad som berättas och graden 

av närvaro är de mest centrala i mitt användande av Genettes teorier, baserade på hans böcker 

Discours du récit och Nouveau discours du récit i engelsk översättning. Just för Bödeln blir 

även tidsbegreppet och tidsförskjutningar, som berörs hos Genette, relevanta för att tolka 

texten.  

     En distinktion som kommit att bli allt viktigare inom narratologin är mellan den som talar 

och den som ser. Genom vems perspektiv man betraktar situationen är en fråga som kan 

belysa såväl vad som hur texten förmedlar. Detta förhållande mellan synvinkel och det sedda 

kallas inom narratologin för fokalisering, med fokalisatorn som den vilkens perspektiv 

framställs. Här har Mieke Bal presenterat teorier, delvis med utgångspunkt från Genette, som 

kommit att öka förståelsen för detta områdes betydelse, teorier som jag kommer att använda 

mig av i min analys.
 14

 Även idén om nivåer inom narrativ framställning, en distinktion 

mellan historia, fabel och text, har hämtats från Bal för att tillämpas på Bödeln som 

romantext. 

     Karaktäristiskt för narrativet i romanen är hur kortare berättelser framförda av aktörer som 

övertar berättarfunktionen bryter in och bildar sidohistorier. Dessa så kallade inbäddade 

narrativ spelar en viktig roll för romanens uppbyggnad och öppnar för en stilistisk variation 

som jag undersökt, bland annat utifrån William Nelles teorier.
15

 

                                                 
13

 Begreppet ”berättarröst” är i flera avseenden underlägset såväl franskans ”narrateur” som engelskans 

”narrator”, inte minst när det kan upplevas som relevant att tala om ”berättarens röst” (Narrator’s voice), då 

ingen relevant distinktion då kan göras mellan berättaren som person och berättaren som röst. Då uttrycket dock 

tycks vara det vedertagna har jag valt att använda det. 
14

 Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Toronto 1985). 
15

 William Nelles, Stories within Stories: Narrative Levels and Embedded Narrative, hämtad ur Narrative 

Dynamics, redaktör: Brian Richardson (Columbus 2002). 
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     I pjäsversionen kommer jag att göra en liknande närläsning, men analysverktygen kommer 

i första hand att vara hämtade från teatersemiotisk forskning.
16

 De fördelar denna metod 

medför är framför allt hur alla närvarande element blir identifierade som tecken, vilka står i 

inbördes förhållanden, när dessa avläses kan de kasta ljus över såväl dramatextens strukturer 

som dess funktion i ett större semiotiskt system, teaterföreställningen. Liksom narratologi kan 

även teatersemiotik användas för att klargöra temporala och spatiala strukturer, här dock med 

tillägget att även funktioner hos tid och rum som är kopplade till spatialisering måste beaktas. 

Överlag går det inte att frångå, även om det är dramatexten som är mitt huvudsakliga 

analysmaterial, att textens förhållande till sin spelbarhet, dess beroende av 

teaterföreställningen som medium måste beaktas vid en analys. Här kan man läsa in 

potentiella teckenuppsättningar i exempelvis didaskalier som sätts i spel och blir verksamma 

först i en genomförd föreställning på ett sätt som bara kan beskrivas, markeras, i en 

manustext.
17

 

     Augustinus begreppspar ”signum” och ”res” som motsvarar tecknet och den faktiska 

företeelsen har kommit att bli viktigt inom inte bara semiotik utan all teatervetenskaplig 

forskning, där det är ett självklart faktum att det finns element som föreställer något annat än 

vad de är.
18

 Symbolernas förhållande till vad de föreställer är dock inte så enkelt som det i 

förstone verkar, symbolerna står inte bara i relation till tingen de betecknar, utan även, enligt 

semiotiken, i första hand till andra tecken och det är i dessa relationer man kan fastställa 

samband och betydelser som kan leda till givande tolkningar av så komplicerade semiotiska 

system som en teaterföreställning. Det är alltså relationerna mellan elementen, inte dessa 

elements närvaro i sig som blir det primära undersökningsområdet. Relationen mellan signum 

och res skiljer sig från den gängse inom litteraturen där det är fråga om syntaktiska 

kombinationer i skriven text, i form av ord eller meningar som betecknar föremål och 

händelser. I en dramatext blir dessa skrifttecken betecknande för andra tecken på scenen i 

form av rekvisita, ljus, skådespelare m.m., vars symboliska betydelse är en viktig del för 

                                                 
16

 Det finns en skiljelinje mellan Saussures begrepp semiologi och Pierces semiotik vars lexikala innebörd inte 

skiljer sig nämnvärt åt, men kommit att tillämpas inom olika språkområden. När jag konsekvent använder 

begreppet semiotik ska det inte ses som ett ställningstagande för vare sig Pierce eller en viss inriktning på fältet, 

utan endast ett i konsekvensens tecken genomfört val till förmån för det ord som jag upplever vara något mer i 

bruk inom svenskan. 

 
17

 Detta behov av kontextualisering kan möjligen leda till att teatersemiotisk teoribildning klassificeras som 

hemmahörande inom teatervetenskapen, en arbetsmetod för den som tar vid där litteraturvetarens arbete avslutas. 

Med tanke på hur givande metoden ändå är för den som vill genomlysa en dramatisk text och förstå samspelet 

mellan text och andra konstnärliga faktorer i teatermediet bör ändå teatersemiotikens självklara plats inom 

litteraturvetenskapen kunna hävdas. 
18

 Sven Åke Heed, Teaterns tecken (Lund 2002), s. 11. 
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publikens förståelse av vad man upplever, en föreställning som skiljer sig från verkligheten i 

salongen och förhåller sig till den på olika sätt.  

     Med den nedskrivna dramatiska texten i fokus för min undersökning är det mer 

textbaserade teatersemiotiska arbeten jag huvudsakligen använt mig av. Ledande namn på det 

området är bland andra Alessandro Serpieri och Keir Elam, och det är främst den sistnämnde 

som jag utgått från i min undersökning. Elams bok The semiotics of theatre and drama är ett 

heltäckande och översiktligt verk, med tonvikten på den dramatiska diskursen, framför allt 

rörande kommunikation i en dramakontext.
 19

 Hur undersökningar av deiktiska inslag i 

kommunikationen kan ge förklaringar till hur sammanhang uppstår på scenen är något som 

upptar stora delar av Elams bok, och arbeten med deiktiska uttryck uppställda i scheman är 

något som även jag har ägnat mig åt i uppsatsen. Hur närvarande faktorer, som tid, plats eller 

aktörer omnämns och förhållandet mellan den som tillskrivs bruk av deixis i dialogen och det 

denne omnämner är frågeställningar som kan väcka ökad förståelse för hur man kan tolka 

Bödeln som dramatisk text.  Andra typer av scheman som går att tillämpa är teman i pjäsen 

och deras inbördes förhållanden, personernas förhållande till varandra och modeller för 

teckensystemens samverkan på scenen.  

     Vid läsningen av sekvensscheman har jag såväl studerat Egil Törnqvist som Björn 

Sundbergs Strindbergsstudie ”Om du vill lära känna det osynliga…”
20

 Från den sistnämnda 

har jag även genom stora delar av analysen inspirerats av avsnittet om yt- respektive 

djupstrukturer, även om jag själv inte berör dessa begrepp nämnvärt. Med tanke på att Bödeln 

är en pjäs med få tydligt avgränsade sekvenser och med några få undantag extremt 

avindividualiserat persongalleri framstår inte sekvensscheman så fruktbara som de kan vara 

tillämpade på andra sorters pjäser. Då Egil Törnqvist ändå använder det som en 

tolkningsstrategi i Svenska dramastrukturer har jag vid några tillfällen utgått från en 

sekvensuppdelning för att iaktta aspekter som tempo och iterativa symbolhandlingar.  

     Texten behandlas ändå här i första hand som förlaga för iscensättningar, ett litterärt verk 

som kräver en reell eller tänkt spatialisering för att komma till sin konstnärliga rätt, därför 

görs vid flera tillfällen hänvisningar till framför allt Per Lindbergs originaluppsättning. Några 

av de modeller jag använder tar också påtaglig hänsyn till detta förhållande. Ett exempel är A. 

J. Greimas aktantmodell som när den appliceras på Bödeln visar några av textens tydligaste 

särdrag, inte minst i personframställningen. 

                                                 
19

 Keir Elam, The semiotics of theatre and drama (London 1980). 
20

 Björn Sundberg, ”Om du vill lära känna det osynliga” – Anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik 

(Skellefteå 2011), s. 136. 
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     Stundtals, inte minst i frågan om tolkningar av symboliska inslag, är en funktion i dramat 

identisk med den i kortromanen. Jag säger då att det är ett tema som kan utläsas ur Bödeln, 

oavsett om jag för tillfället analyserar drama eller roman, snarare än att säga ”texterna”. Men 

vid en komparativ undersökning vill jag ändå vara tydlig med att betrakta texterna som två 

separata verk, baserade på samma fabel i skilda litterära discipliner. 

     Jag har för min analys använt mig av originalupplagan av prosaverket Bödeln från 1933,
21

 

samt den samling från 1956 med namnet ”Dramatik 2” där pjäsen Bödeln finns tryckt.
22

 Även 

då det enligt min kännedom inte finns några oegentligheter eller brister i någon av de 

upplagor av Bödeln som tryckts, varken som kortroman eller pjäs, så framstår dessa två 

upplagor som naturliga utgångspunkter för min analys, upplagor som ständigt lär förbli 

aktuella att återvända till även i kommande analyser och därmed relativt lättillgängliga. 

     Vissa språkliga överväganden jag har fått göra rör vad de båda sorters litteratur som 

behandlas ska kallas. Vad beträffar den ena refererar jag genomgående till den som ett drama, 

och mer sällsynt, som en pjäs. Vad beträffar det andra undersökningsobjektet, som ligger i 

gränslandet mellan roman och novell benämner jag den i de flesta fall roman, trots att varken 

längd eller struktur egentligen stämmer in på vad som normalt definieras som roman. Enstaka 

gånger beskriver jag den som kortroman eller prosatext.  

     När såväl romanens som dramats medverkande benämns aktörer ska det i det här fallet 

förstås synonymt med de fiktiva personer som befolkar de båda textvärldarna, inte med 

skådespelare annat än i angivna fall. Nelles begrepp inbäddade narrativ används i prosan för 

de monologer i värdshusscenen där narrativet förskjuts. För motsvarande scener i pjäsen har 

jag dragit mig för att direkt överföra begreppet ”bilder”, det Lagerkvist själv anger, då detta 

ord har brukats i en vidare mening i uppsatsen. Jag väljer därmed, inspirerad av Törnqvist och 

Sundberg att använda mig av ordet bildsekvenser för dessa. Något som berett mig vissa 

svårigheter i undersökningen, som jag försökt undvika att överföra till läsaren är vissa ord 

som i sekundärlitteraturen tenderar att syfta på olika saker hos olika författare. Exempelvis 

ordet episod betecknar hos Brodow det som Nelles kallar inbäddade narrativ, medan det hos 

Heed snarare är liktydigt med scen. Här har jag sökt vara konsekvent med att definiera de ord 

som kan tänkas ha olikartade betydelser om det inte är uppenbart av sammanhanget vad som 

åsyftas. 

     I den mån en distinktion mellan arbeten som använder teori för att primärt säga något om 

analysobjektet och arbeten som primärt använder analysobjektet för att säga något om teorin 

                                                 
21

 Pär Lagerkvist, Bödeln (Stockholm 1933). 
22

 Pär Lagerkvist, Bödeln (1934), ur Dramatik – 2 (Stockholm 1956). 
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är möjlig, faller detta tveklöst inom den förstnämnda kategorin. Detta gör att vissa 

distinktioner i mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter, exempelvis skillnaden 

mellan Genette och Bal kring fokaliseringsbegreppet eller skillnaden mellan Genette och 

Nelles kring inbäddade narrativ, inte kommer att beröras nämnvärt.   

 

 

Bakgrund 

 

En viktig anledning till den förbluffande närhet som föreligger mellan roman och drama finns 

i dess tillkomsthistoria. Ursprungligen var Bödeln tänkt som pjäs, och påbörjades som en 

sådan.
23

 När sedan Lagerkvist valde att ursprungligen publicera sitt verk i det korta 

romanformatet var han själv väl medveten om hur präglad den var av sin ursprungliga form. 

Den kom också att åter omarbetas till pjäs bara några månader efter den utgivits som roman, 

ett så kort uppehåll att det framstår som en kontinuerlig arbetsprocess. ”Titeln är ’Bödeln’ – 

liksom min tidigare utgivna bok, men att det är en dramatisering tror jag ingen kan märka; 

helt naturligt, då redan boken är skriven i dialogform samt av en dramatisk uppbyggnad.”
24

 

Lagerkvist betonar att bearbetningen inte är så omfattande, då prosaverket redan har många av 

de attribut man normalt tillskriver dramer. Att Bödeln ursprungligen kom att publiceras som 

en roman menar de flesta har att göra med Lagerkvists besvikelse över att det föregående 

dramat Konungen inte fått möjlighet att spelas på svenska teatrar, Lagerkvist tvekade 

huruvida teaterklimatet i Sverige var lämpligt för nyskriven dramatik.
25

 Därför kom Bödeln 

att bli ett episkt verk, men med många av de karaktäristiska kännetecknen för dramatik 

närvarande, den norske teatermannen Einar Skavlan valde till och med att ”närmast på skämt” 

recensera Bödeln som ett drama.
26

 

     Det är väldokumenterat att inspirationen till Bödeln delvis kom från Lagerkvists resa 

genom Tyskland där han kom att konfronteras med en nazistisk ideologi på frammarsch som 

skrämde och upprörde honom. Under första delen av år 1933 reste Lagerkvist och hans hustru 

Elaine på en länge emotsedd resa till Egypten, Palestina och Grekland, som kom att påverka 

honom märkbart.
27

 På vägen tillbaka till Sverige reste Lagerkvist genom ett Tyskland där 

Hitler just tillträtt som rikskansler och redan börjat avveckla de demokratiska institutionerna. 

                                                 
23

 Brodow, s. 150. 
24

 Brev, s. 273. 
25

 Lagerroth, s. 279. 
26

 Lagerroth, s. 279. 
27

 Lindberger, s. 2. 
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Under en tid då nazism ännu inte fått den pejorativa klang som den fått under och framför allt 

efter andra världskriget och där Sverige kulturellt, politiskt och ekonomiskt var påtagligt 

tysktillvänt var Lagerkvist tidig med att oroa sig över Hitlers tidiga förföljelser av 

oppositionella.
28

 När Bödeln tillkom var det som ett debattinlägg, och för att en analys ska 

kunna kasta ljus över motiv och strukturer som framträder, språkliga såväl som tematiska, 

måste man identifiera den som en polemisk text. Inte enbart för att verkets författare själv 

tydligt menar att intentionen är ett inlägg i dåtidens politiska debatt, där Lagerkvist tydligt 

betonar de antinazistiska aspekterna.
29

 Inte heller för att det kom att mottas och behandlas 

som ett sådant i den debatt som följde dess publicering. Uppbyggnaden, persongalleriet, 

symbolerna och själva språket skulle vara obegripligt om man bortser från dess funktion som 

bärare av en politisk ståndpunkt som på ett medvetet retoriskt sätt varnade för en farlig 

utveckling i samhällsklimatet. 

     Lagerkvist hade parallellt med viljan att reagera på en skrämmande samhällsutveckling en 

ambition att använda bödeln, och bödelns mytiska status symboliskt i sitt diktande.
30

 Då 

Lagerkvist fick höra om en fransk bödel vars närvaro i en tågvagn fått alla medpassagerarna 

att avlägsna sig väcktes Lagerkvists behov att skriva om den utstötte gestalt som 

problematiserade ondskans tematik.
31

 Under en tid tänkte han sig att skriva om en rad 

avrättningar och bödelns förhållande till den dömde, av detta kom slutligen endast mötet med 

den korsfäste Kristus att återfinnas i de respektive slutversionerna.
32

 Han hade fascinerats av 

bödelsrollen och dess symboliska och mytologiska dimensioner vid läsningen av den danske 

kulturhistorikern Hugo Matthiesens Bøddel og galgefugl från vilken han även tagit många av 

de symboler som omgärdar bödeln, exempelvis alrunan och bödelsmärket.
33

 Matthiesens bok 

innehåller dock många inslag som kronologiskt placeras senare än medeltiden vilket är en av 

anledningarna till att Lagerkvists medeltid, ehuru medvetet svår att fixera i tid och plats, på 

sina platser kan framstå som anakronistisk.  

     Mottagandet av Bödeln kom att röja dess kontroversiella karaktär. När romanen utkom 

kom den att mötas av kritik från såväl vänster som höger.
34

 De flesta argumenten från vänster 

påminner om de som Erik Blomberg framför i Social-Demokraten, att Lagerkvist skrivit en 

                                                 
28

 Lindberger, s. 3. 
29

 Brodow, s. 150. 
30

 Lindberger, s. 6. 
31

 Fearnley, s. 110. 
32

 Lindberger, s. 6–7. 
33

 Lindberger, s. 7. 
34

 Petersson, sid. 32–35. 
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resignerad och passiv roman som ifrågasätter möjligheten till politisk förändring.
35

 Den 

religiöst och metafysiskt präglade tematiken kom också att kritiseras från vänster. Bland 

högerrecensenter ifrågasattes framför allt den i deras tycke överdrivna kritiken mot 

nationalsocialismen som de menade var verklighetsfrämmande, men även hur de vulgära 

våldsskildringarna bröt av mot den goda estetiska smaken.
36

 Romanen togs dock också tydligt 

i försvar, när en rörelse så smått började skönjas inom det svenska kulturlivet som tog aktiv 

ställning gentemot totalitarismen och våldet i Europa, där Bödeln kom att bli ett stridbart 

inlägg. Bödeln kom dock inte att skapa någon större uppståndelse, blev ingen särskild 

försäljningsframgång och debatterades inte utanför recensionerna. Den huvudsakliga debatten 

i Sverige kom istället att flamma upp vid iscensättningen på Vasateatern 1934-1935. Framför 

allt kom dramatiseringen att röna mycket större uppmärksamhet från nationalsocialistiska 

företrädare i Sverige som blev märkbart provocerade av vad de menade var en smutskastning 

av deras ideologi. Att detta blev uppmärksammat först i och med en iscensättning av texten 

behöver inte betyda att teatern förmår provocera mer än litteraturen eller ens nå ut med sitt 

budskap bättre än litteraturen, men det är uppenbart att i det här fallet uppfattades 

dramaverisonen som en politisk och kulturell händelse med långt större sprängkraft. 

Representanter från den tyska legationen i Stockholm inlämnade såväl skriftliga som muntliga 

protester till Utrikesdepartementet gentemot den ”antityska tendensen” i dramat.
37

  

     En kontextuell faktor som bör poängteras är det oroliga läget i dåtiden, och hur de snabba 

omvälvningarna kunde påverka såväl förändringar mellan texterna som mottagandet av dem. 

Sverige förändras i rask takt, folkhemstanken börjar artikuleras då Socialdemokraterna 1932 

övertar regeringsmakten vilket leder till en ny situation för konservativa tänkare och 

debattörer. Lagerroth poängterar hur såväl utrikespolitiska (den pågående recessionen som i 

Sverige tog egentlig fart i och med Ivar Kreugers självmord) som inrikespolitiska faktorer (de 

politiska omvälvningarna i efterdyningarna efter framför allt skotten i Ådalen 1931) skapade 

osäkerhet och framkallade känslan av en brytningstid.
38

 Omprövningar av tidigare givna 

positioner blev nödvändiga och begrepp som ”kohandel” myntades.   

     En aspekt som bör nämnas gällande skillnader mellan roman och drama är hur samma 

innehåll vid denna tid kunde väcka större kontroverser på teaterscenen jämfört med i skriven 

form, att teatern inte var ett medium mottagligt för samma frispråkighet som skönlitteraturen. 

Per Lindbergs ifrågasättande huruvida ”Bödeln” verkligen var en titel som kunde locka 

                                                 
35

 Petersson, s. 33. 
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 Lagerroth, s. 317. 
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teaterpublik resulterade visserligen inte i någon ändring, men det antyder en medvetenhet om 

att gränserna att överskrida var placerade längs andra frontlinjer.
39

 Gjorda förändringar som 

antyder denna medvetenhet finns istället i texten, konsekventa substitutioner som påminner 

starkt om censureringar. Ett ord Lagerkvist konsekvent byter ut är ”hora”. Ordet återkommer i 

olika former och med olika syftningar i romantexten och framstår där naturligt i den 

opolerade medeltidsjargongen.
40

 Men när texten överförs till scenen byts ordet vid samtliga 

tillfällen ut. Då replikerna i övrigt är identiska med romantexten framstår det uppenbart att det 

är ett medvetet val att inte säga ”hora”. Först refereras till de prostituerade som ”skökor”, i sig 

inte märkligt, även om Lagerkvist sällan byter synonymer mellan texterna.
41

 Sedan blir 

originalets ”horhuse” till ”kvinnohuse”, en inte alls lika direkt hänsyftning som också förtar 

något av replikens laddning. Men den mest frapperande förändringen sker i scenen med Galg-

Lasse. Här benämns på sidan 39 pojkens mor som ”Hor-Hanna.” När i övrigt exakt samma 

replik kom att skrivas för scenen kom modern att omnämnas som ”Hon Hanna”.
42

 Denna 

tillkrånglade replik med annan innebörd känns omotiverad och den försämrade 

definitionsförmågan i repliken måste tillskrivas en vilja att konsekvent sudda ut alltför grova 

ord ur dramat. Även ord som ”bola” mildras vid ett tillfälle i dramat.
43

 Även då den 

huvudsakliga innebörden inte påverkas av censur inför iscensättningen, visar detta på en 

medvetenhet om att andra konventioner var gällande när texten möter en teaterpublik. 

     Det är svårt att helt överföra de båda texterna från den dåtida kontexten, även om det finns 

fog för att hävda att de är aktuella så länge begreppet ondska framstår som aktuellt och 

möjligt att problematisera, något som inte tycks vara i utdöende. Men något väsentligt att 

erinra sig vid en analys, för att förstå texternas kvaliteter och deras brännande aktualitet är att 

de är fixerade i tiden utan att på något sätt vara behäftade med datum eller specifika historiska 

referenser. Det finns alltid en risk att för en 2000-talsläsare läsa Bödeln som två 

dåtidsskildringar om ondska och hur den uttryckt sig under olika tider. Detta, framkastat av 

någon som sitter med ett historiskt ”facit”, kanske med en vag påminnelse om att Lagerkvist 

faktiskt var samtida med den framväxande nazismen, ställer till med stora problem för 

tolkningar av texterna. Bödeln bör betraktas som uppbyggd av en historisk framställning i 

kontrast till en samtidsskildring, vilket gör att den allegori som framställs på ett plan aldrig 

                                                 
39

 Lagerroth, s. 281. 
40

 Bödeln (roman), sid. 53, 55, 74. 
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kommer att bli så aktuell som när texterna utgavs, medan den på ett annat är lika tidlös som 

bödelsgestalten själv.  

 

 

Övergripande romananalys av Bödeln 

 

När Ulla-Britta Lagerroth beskriver bödelsgestalten med den aristoteliska termen ”den 

orörlige röraren” är det en träffsäker sammanfattning av Bödelns funktion i kortromanen.
44

 

Redan vid första meningen: ”Bödeln satt och drack vid ett halvskumt bord inne på 

värdshuset” lägger berättaren tonvikten hos titelfiguren, en gestalt som därigenom ges en ännu 

centralare betydelse för det litterära verket.
 45

 Kring denna centralgestalt upprätthålls sedan 

dialogerna, något som gör hans närvaro påtaglig även då han på senare sidor förskjutits till 

bakgrunden och refereras till endast sporadiskt. Sittande i sin blodröda dräkt döljer han sitt 

bödelsmärke med handen.
46

 Det är en kraftfull symbol som hänger kvar genom scenen på 

värdshuset, där det onda är dolt, men hela tiden närvarande, ständigt omtalat och besvärjt. 

Försöken att förstå vad Bödeln blir en delvis dold symbol för, präglade av den skräckblandade 

nyfikenheten, påvisar också hur det hela tiden blir någonting människorna skjuter ifrån sig, 

men ständigt fascineras av. Bödelns närvaro styr inte bara samtalsämnena i medeltiden, vid 

närmare läsning av danslokalens dialoger ser man att även de tar sin utgångspunkt i Bödelns 

närvaro och sedan kretsar kring ämnen som tematiskt tagit intryck av detta faktum. 

     Bödeln är enklast att förstå och analysera som en roman uppdelad i två delar, 

värdshusscenen och restaurangscenen. När Brodow talar om romanen som bestående av tre 

delar räknar han Bödelns avslutande monolog som självständig, skild från de andra delarna 

genom sin annorlunda form.
47

 ”Innehållsligt sett är det dock uppenbart att romanen består av 

tre delar, eftersom Bödelns slutmonolog har en mycket lös anknytning till den föregående 

restaurangscenen.”
48

 Detta är dock inte en indelning som tar hänsyn till monologens funktion 

som inbäddat narrativ, även om temat blir Bödelns syn på sig själv och inte 

medeltidsmänniskans eller samtidsmänniskans syn på Bödeln så följer ändå denna passage 

samma mönster som de som redogjordes för under värdshusscenen. Om man ska ta den lösa 

anknytningen som argument för att kalla det en egen del, kan detsamma appliceras på den 
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ännu längre episod av Timmermannen som förekommer i värdshusscenen. Bödelsmonologen 

utgår, såväl spatialt och temporalt från en interaktion med våldsverkarna och återkopplar till 

lokalen i slutet, innan Bödeln går sin väg. 

     Dessa två delar framställer varsin del av ett genomgående tematiskt förhållande i 

berättelsen, det ondas sammankoppling med begreppen makt respektive makter. Den mest 

grundläggande skillnaden mellan värdshusscenen och restaurangscenen tar sin utgångspunkt i 

hur man ska förstå dessa begrepp och vad de gör med människornas förhållande till ondska. I 

värdshusets medeltid är den kristna tematiken tydligt framträdande och Bödeln är en symbol 

för djävulens makt på jorden. På detta sätt är han dömd, något som han själv med brutal kraft 

återkommer till i sin avslutande monolog.
49

 Bödeln blir i myterna kring honom full av 

övermänskliga drag, och dessa tillskrivs honom som givna av Den onde i den kristna 

dikotomin.
50

 Trots att lagen och rätten, i förlängningen tio Guds bud och samhällets 

makthavare ger Bödeln sitt uppdrag, och därmed legitimerar hans värv, är själva hantverket en 

så ond syssla att den vars plikt det är att utföra det inte blir en representant för det goda, utan 

för det onda. Att människorna måste värja sig har även att göra med hur det ondas makter 

döljer sig. Ovetskapen om vad som röjer sig bakom det dolda bödelsmärket och tron på att där 

finns krafter man inte känner till och inte kan värja sig mot gör att man tydligt distanserar sig 

från allt som kan sägas höra till dessa makters sfär. 

     I den jazziga danslokalen med dess snurrande ljusglober har de makter som medeltidens 

människor värjde sig för i det onda ersatts med den makt romanens samtidsmänniska kunde 

finna, och tilltalas av, i den brutala och destruktiva bödelsrollen. Människorna står lika 

främmande inför honom som förr, men de ger honom helt andra konnotationer. Dikotomin 

ont/gott är inte längre adekvat för människornas värdering av Bödeln (inte ens de mest 

hänsynslösa, de som framhäver sin identitet som mördare, framställer sig som representanter 

för det onda). Istället är det hårdheten och skoningslösheten i bödelsgestalten, det 

våldsförhärligande som kommer att lyftas fram. Detta är en makt som inte bemäktigar sig 

människorna, det är en makt de själva skaffar sig, istället för att vara utelämnade till 

destruktiva krafter vars berättelse man hela tiden håller vid liv kan man säga att den nya 

tidens människor använder sig av dessa genom handgriplig tillämpning. 

     Medeltidsscenen tjänar som kontrastverkan såväl som analogi till den moderna 

restaurangscenen, övergången dem emellan kan ses som en process, en naturlig utveckling där 
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makterna som styr människans förhållande till det onda tämjs och det onda läggs i mänsklig 

makt. Denna förvandling utlöses av Galg-Lasse, som uppbär funktionen av en ondskans 

Prometeus som skänker alrunan till människorna, och därigenom för sitt ”arvegods” vidare. 

Ulla-Britta Lagerroths retoriska fråga vad arvegodset egentligen består i,
51

 besvaras tydligt i 

öppningen av restaurangscenen där förhållningssättet till det onda är märkbart förändrat.
52

 

Den nya människan, som övergått från att stå under makternas kontroll till att ta kontroll över 

makten, är inte längre i det ondas våld, utan har genom våldet skaffat kontroll över det onda. 

     Om man ser Bödeln som uppbyggd av två delar och den korta övergången däremellan, 

endast markeras av Bödelns orörliga närvaro, ser man hur de båda delarna speglar varandra, 

den första delen präglas av talet om ondskan, något som i den andra delen omsätts i handling. 

Den första delen skildrar ett samhälle fullt av myter, där ett kollektiv bekräftar varandras 

världsuppfattning med hjälp av kunskap man fått om världens beskaffenhet, ofta med 

övernaturliga inslag. I den andra delen finns ett större persongalleri, uppdelade på flera 

sällskap till skillnad från det bord där medeltidsmänniskorna super. Hur rädslan för Bödeln 

övergått till beundran framgår tydligt när flera personer inledningsvis glatt kommer fram och 

språkar med honom. Här har de anekdotiska episoderna som upptog majoriteten av 

värdshusdelen utgått till förmån för en mångfald av samtal, där de flesta kretsar kring kriget 

eller de nya idéernas genomslag. Även här härskar konformiteten. Ingen konflikt etableras, 

ingen konflikt kan etableras, då det inte krävs mer än en tvekan och ett ifrågasättande för att 

bli skjuten. Liksom makterna i det onda kunde förgöra envar ”då en är när det”
53

 under 

medeltiden, kunde man i balscenen råka illa ut om man inte bekräftar de nya idealen. Detta 

visar sig bland annat i att ord som ”Ja” och ”Javisst” inleder nära hälften av alla meningar i 

början av restaurangscenen. Det ivriga jasägandet blir, precis som osäkerheten kring vem som 

talar, ytterligare en markör för individens anonymisering. Som en människa i mängden som 

mer eller mindre motvilligt tvingas hylla ett system blir man representativ för en tidsålder, 

snarare än för en person.    

     Romanens struktur, med långa dialoger och knapphändiga miljö- och personbeskrivningar 

skapar en text i högt tempo, med dramaliknande form där summan av rösternas samtal alltid 

framstår som viktigare än det inbördes förhållandet mellan de samtalande, särskilt påtagligt är 

detta under medeltidsscenen. I det reducerade, och i många fall stiliserade, persongalleriet är 

funktionerna hos de personer som ges individuella särdrag stilistiskt överdrivna, i vissa fall 
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närmast att betrakta som arketypiska. Galg-Lasses glänsande blick som det då och då blänker 

till i får en viktig innebörd då denna gestik går bortom de vardagliga gester och göranden som 

hantverkarna utför.
54

 Han skiljer ut sig från det övriga sällskapet, blir mer personlig, men 

samtidigt mer omänsklig och grotesk, stympad såväl till det yttre som till det inre, med ett 

latent hat som hela tiden hotar bakom de lågande ögonen. Genom de onda krafter som han 

tillskrivs blir han inte oskadliggjord ens när hans händer är kapade. I framställningen av Galg-

Lasse etableras en samstämmighet mellan ett skrämmande yttre och ett nattsvart inre, att man 

kan känna igen det onda i dess utövare. Genom att skilja ut de ”onda” från de ”goda”, 

exempelvis genom stympning, eller som i Bödelns fall, märkning, kan man hålla reda på det 

onda, hålla det på avstånd och för ett ögonblick kunna fixera dessa makter, som man fruktar 

så mycket, till fysisk gestalt. I romanens framställning av medeltiden blir det tydligt hur detta 

uppfattades. Det ligger inget märkbart värderande i detta, texten varken bekräftar eller 

avfärdar denna medeltida uppfattning, den framläggs. Visserligen är det märkbart i fabeln att 

ett frånstötande yttre inte måste sammankopplas med av sällskapet förkastade individer. 

Medan bödelshustrun i Timmermannens tablå är en förgrämd och bister kvinna vars hårda 

ansikte passar väl in i önskan att avskilja henne, är den andra bödelshustrun, den som i 

förtvivlan dödar sitt barn, vacker och uttalat attraktiv. Men här finns en tydlig kontrast mellan 

den litterära framställningen av medeltiden, där det skrämmande och onda tar form i det 

närmast groteska, här främst manifesterat i Galg-Lasse, och samtiden, där mördarna tar gestalt 

i vinnande societetsmän med ”sympatiskt” utseende.
55

 Här är det i stället de som tvekar (att ta 

till våld) som blir de utstötta, om de inte helt enkelt blir skjutna, likt mannen som inte vill vara 

med och gräva upp lik.
56

 Denna skillnad blir märkbar genom en rad paralleller mellan 

värdshusscenen och restaurangscenen, nyfikenheten på de skrytande illgärningsmännen är 

densamma i medeltid som i modern tid, men då raljansen hos medeltidsmänniskorna tvingar 

fram en försvarsställning hos Galg-Lasse övergår nyfikenheten under restaurangscenen till en 

idoldyrkan.
57

    

     Liksom flera av personerna i romanen kan analyseras som symboler, vars funktion i 

handlingen i mångt och mycket är att stå som representant för något, finns även andra inslag 

som på olika sätt kan sägas fylla denna funktion. Värdshusgästernas dryckesvanor tilldrar sig 

iögonfallande mycket uppmärksamhet under hela medeltidsscenen. Att se denna fokus som en 

indikation på att ölstopet ska ha funktionen av en synekdoke för medeltidsmänniskan, att det 
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ska vara representativt för en drucken, med 1930-talets mått mätt ”ociviliserad” kultur, är 

kanske att driva resonemanget alltför långt med tanke på att man faktiskt befinner sig i en 

miljö där alkoholförtäringen var en viktig social faktor och där inte så många andra 

sysselsättningar stod till buds. Men i avbrotten mellan två replikskiften berättas gång på gång 

hur hantverkarna ”söp”, ”drack” eller tog ”en slurk ur stopen”.
58

 Mer än bara beskrivningar av 

atmosfären ger den indikationer på att detta är en miljö där det är naturligt att placera Bödeln, 

och en miljö där behovet av att fixera Bödelns funktion ökar. Liksom i värdshusscenen så 

fästs stor vikt vid alkoholen i restaurangen. Men medan det är likgiltigt vad som plockas fram 

i värdshuset ”bara där är styrka i’et”
59

 så är det en viktig markering såväl för det borgerliga 

sällskap som beställt torr champagne och de arbetare som beställt öl att inte serveras ”fel” 

dryck. 

     De symboler och tecken som genererar mening i Bödeln är ständigt närvarande, och 

viktiga för att man ska kunna göra en förståelig tolkning av texten, man kan nämna alrunan, 

jazzen, Galg-Lasses bordsplacering mellan Bödeln och människorna och många andra. Men 

mycket av det som uttrycks i Bödeln, möter läsarna i form av vad Jurij Lotman kallar ”minus-

grepp”, förklarat som ”system av konsekventa, medvetna och för läsarna påtagliga bortval”.
60

 

Dessa kommer inte i Bödeln i första hand till uttryck genom de brott mot språkliga eller 

genremässiga konventioner som Lotman för fram som exempel, inte minst inom poesin.
61

 Här 

är de ändå till hjälp vid en undersökning av de exempel där avsaknaden av ett element är det 

som genererar någon form av mening. Ett tydligt exempel på detta ser vi i Bödelns tystnad. 

Från inledningsorden fram till monologen sitter Bödeln i fullständig tystnad och stillhet, talar 

inte och gör heller inga åtbörder (det enda undantaget, vilket också bör tillmätas stark 

betydelse, är vid Kvinnans entré på sid. 116–117). Genom att varken tala eller röra sig, ens 

vid tydligt tilltal, skapar Bödeln en obestämbarhet kring sin gestalt, närvarande men 

fullständigt avskärmad, kuslig i sin onåbarhet. Det skapas också, vilket Karahka betonar, en 

förväntan: ”Vi väntar på att han äntligen skall tala.”
62

 Det förstärker det han säger, som något 

som han hållit inom sig och till slut, likt en eruption, låter välla fram ur sig för att bryta 

människornas ständiga definieringar av honom. 

     En annan sorts minus-grepp som får betydande signifikans vid läsningen är de 

oattribuerade replikerna. Att det i de flesta fall inte redogörs för vem som talar innebär att vad 
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som sägs genomgående får företräde framför vem som säger. Då man berövas denna 

information, som normalt blir en viktig vägledning för läsarens möjligheter att navigera i 

texten blir avsaknaden betydelseladdad. Den pekar direkt ut individens irrelevans, i och med 

detta tydliggörs också rösternas kollektiva karaktär, hur åsikter, beteenden och 

förhållningssätt bildar en polyfoni som uttrycker en tidsanda. Deras uppfattningar om världen 

bekräftas hos varandra och förstärks. Det blir som representanter för medeltidsmänniskan, inte 

i första hand som bärare av en individualitet man tar till orda.   

     Även i den moderna tiden återges det avpersonifierade på samma sätt, en intressant 

parallell då denna kollektiva känsla för många 1930-talsläsare kan framstå som ett typiskt 

drag för att framställa medeltiden. Detta gör att greppet, när det följer med in i samtiden blir 

ett träffande exempel på att konformismen och individens irrelevans blir lika aktualiserad i 

deras egen tid. ”Det kommer aldrig att finnas någon annan världsåskådning än vår.”
63

 Vilken 

grupp och vilken världsåskådning som åsyftas framgår, vilken individ som talar är mindre 

relevant. Här ska avvikelserna suddas ut, medan man fortfarande är noga med att skilja ut de 

som räknas till de mindre värda. 

     En tredje aspekt där den oväntade avsaknaden spelar en viktig roll är bristen på hierarkier i 

en så hierarkisk miljö som den feodala medeltiden var. Gesäller, drängar, hantverkare, bönder 

samtalar inte bara utan att uppträda med underdånighet eller överlägsenhet, utan hänsyn till 

ålder eller samhällsposition, de ifrågasätter varandra öppet och en gesäll säger nedlåtande 

”Prat!” när en erfaren hantverkare förmedlar personliga anekdoter.
64

 Detta förhållande, som 

framstår som orealistiskt kan verka ointressant och utan betydelse för romanens 

händelseförlopp, men dess betydelse framstår i en jämförelse med den andra delen. I 

restaurangen presenteras ett samhälle genomsyrat av hierarkier, framställt i direkt kontrast till 

en medeltid som framträder onaturligt renons på hierarkier. I restaurangscenen är de 

hierarkiska systemen ständigt demonstrerade i en miljö där fascisterna förnekar förekomsten 

av ett klassamhälle. Här finns ett sällskap som får bryta upp då deras bord är eftertraktat av de 

hyllade ”mördarna”, trasiga tiggare som går omkring i lokalen och föses ut, personal som får 

skarpa tillrättavisningar då de inte levererat herrskapets beställningar, och återkommande krav 

på att ”lyda order” och acceptera sin underlägsenhet som då de inte efterföljs leder till 

skoningslösa avrättningar.
65

 Här är hierarkin avgörande i ett samspel med våldet och ondskan 
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för att skapa den miljö Lagerkvist framställer, på ett sätt som helt avviker från 

medeltidsscenen. När man kan förvänta sig att medeltiden skildrar människor vars 

interaktioner helt styrs av statusförhållanden i kontrast till en samtid utan klasser där alla är 

lika, så skapas en ironisk effekt när situationen framställs som tvärtom. Bödeln värderas här 

också olika, även om Karahkas syn på att Bödeln står lägst i rang i medeltiden och högst 

under 1930-talet framstår som alltför förenklad.
66

 Det huvudsakliga förhållningssättet ligger 

snarare i att Bödeln exkluderas på värdshuset och inkluderas, hyllas som en förebild och 

vägledare, i balsalen.  

     Det finns intertextuella kvaliteter i Bödeln där tydliga spår av andra texter påträffas, texter 

som bildar en kontextuell ram runt verket och är en förförståelse som underlättar avsevärt vid 

tolkningsarbete. Inte minst finns en påtaglig religiös dimension där såväl Bibeln som andra 

kristna texter bildar en viktig fond mot vilken Lagerkvists verk avtecknas. Det är högst 

befogat att se den spänning mellan ont och gott Bödeln skildrar som sprungen ur en kristen 

idétradition, och därmed, som vissa kritiker gjort, koppla verket till en sådan tradition. Det är 

som en inverterad Kristus, en Antikrist som delar många av frälsarens drag, Bödeln hävdar sig 

vara kommen till människorna.
67

 Han är dömd att bära människornas syndaskuld, genom att 

ta på sig straffandet, inte straffet. Det finns ett flertal paralleller till evangelierna i texten, ett 

exempel är parallellen till Matteusevangeliet när Bödeln ber Gud om att befria honom från sin 

börda, utan att möta annat än tystnad.
68

 Men det finns också tydliga exempel på hur Bödeln 

intar den frälsande positionen och namnsymboliken i vilka han frälser framstår inte som 

slumpmässig. Det är inte bara Timmermannen som löses från sin förbannelse genom Bödelns 

försorg, utan även Kristen blir botad från sin fallandesjuka genom att dricka blod från 

bödelssvärdet.
69

 Den avslutande monologen kretsar i mycket kring Bödelns dubbla roll, han 

såväl utför människornas vilja som hemsöker dem, särskilt det sistnämnda får Lagerroth att se 

monologen som en parafras på Wallins ”Dödens ängel”.
70

 Jöran Mjöbergs syn på 

diktsamlingen Vid Lägereld som delvis tillkommen i polemik mot Fem ungas primitivism kan 

även appliceras på Bödeln, det är ett drama som tydligare än vad som i förstone framträder 

även tar estetisk ställning.
71
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     När Lindberger talar om släktskapet med Voltaire är det framför allt den kämpande 

humanismen och bruket av ironi som avses, även om Voltaires ironi är klart påtagligare.
72

 

Någon vars inflytande ger större ekon är Nietzsche, även om det framför allt är med en kritisk 

udd Lagerkvist brottas med hans tankar.  Det är i Nietzsches attacker mot kristendomen som 

en svag och degenererande religion ställs mot en styrkans och maktens viljeprincip, som inte 

nödvändigtvis behöver tolkas som ett våldsbudskap, men som i mångas ögon vid denna tid 

ändå kom att göra det. Inte minst finns spåren av Nietzsche i den ur dramat utlyfta passagen 

om destruktionsdriften.
73

  

     Språkligt sett är Bödeln skriven på relativt avskalad prosa, såväl stämningar som viktig 

information förmedlas till läsaren genom de talspråkliga inslagen. I den första delen talas en 

dialektal svenska med ålderdomliga inslag, där framför allt Galg-Lasse talar något som låter 

snarlikt småländskan, som ju låg Lagerkvist nära till hands. Den som tydligast avviker från 

detta är den aktör som i dramat kallas ”Timmermannen”, som saknar de talspråkliga inslag de 

övriga i avsnittet uppvisar, inte bara som berättare, utan även som aktör. Detta gör honom 

avvikande på ett sätt som aldrig direkt motiveras, man kan tänka sig att Lagerkvist ville 

vinnlägga sig om att talspråkligheten inte skulle bli ett störande moment i den noggrant 

komponerade sidohistorien.  

     I restaurangscenen försvinner de dialektala inslagen och samtalen fortlöper på för tiden 

modern rikssvenska. Undantagen är insprängda låneord från både tyskan och engelskan, som i 

sammanhanget förtydligar i vilken riktning Lagerkvist sänder romanen. Det återkommande 

”Heil” är en framträdande identifikationsmarkör när Lagerkvist vill rikta fokus mot 1930-

talets Berlin. När segregeringen och vitas massaker på färgade äger rum, då används istället 

engelska uttryck, med största sannolikhet inspirerad av den amerikanska rasismen.
74

 

     Något som karaktäriserar såväl repliker som beskrivande avsnitt i texten är Lagerkvists 

användning av dubbla adjektiv.
75

 Dessa används ofta som komprimerade sammanfattningar 

av personer eller föremål där en egenskap eller karakteristika blir en synekdoke för personen, 

något som direkt kompletteras eller kontrasteras med ett andra adjektiv. Detta fördjupar bilden 

endera genom en precisering eller en utvidgning. Placerat hos berättarrösten blir detta 

stilistiska grepp ett viktigt sätt att strukturera berättelsen, vad berättaren väljer att lyfta fram 

bland de otaliga potentiella attribut som kunde karaktärisera ett objekt. När en ung man i 
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restaurangen beskrivs med ett ”energiskt, barnsligt ansikte”, är det en komprimerad 

karaktärsstudie som först och främst framställer mannen som energisk.
76

 När detta blivit 

fastslaget preciseras beskrivningen med ordet ”barnsligt” som ger vid handen vilken sorts 

energi mannen utstrålar. Då hans ungdom redan är angiven tenderar ordet barnsligt att få 

konnotationer som omogen, men likaväl läraktig och lekfull. Det gör att vi har vissa 

förväntningar på hur denne ska uppträda, och när han entusiastiskt vill salutera Bödeln är det 

med en barnslig vilja att energiskt kanalisera allt han absorberat. En djupare 

personbeskrivning skulle naturligtvis göra att vi skulle komma närmare personen som 

porträtteras, få ökade insikter om denne soldats liv och tydligare kunna applicera psykologi på 

honom, men detta är genomgående något Lagerkvist inte framför i texten. Detta är de drag 

berättaren låter oss se, vilket gör att vi får en tydlig, men beskuren bild av den/det beskrivna. 

Denna bild, denna vinkling är där språket som uppbär fabeln tydligast förhåller sig till den 

berättarfunktion som framställer den.    

 

 

Analys av berättarstrukturer 

 

Ett av de viktigaste analysobjekten vid narratologiska undersökningar av prosaverk är 

berättarfunktionen. Här finns en lång tradition av studier som syftar till att klargöra på vilket 

sätt berättaren förhåller sig till det berättade och vilken roll berättarrösten har när det gäller att 

utläsa mening ur ett verk. En texts struktur bestäms till stor del av den narrativa instans som 

ordnar och framställer en historia och Gérard Genette betonar hur förbisedd betydelsen av 

detta ofta blir i litterära analyser.
77

 Här finns flera aspekter att ta hänsyn till, bland dessa, 

tempo, strukturering och förhållandet mellan berättaren och det berättade.    

     I Bödeln återfinns en heterodiegetisk berättare som skildrar händelseförloppet i tredje 

person. Det mest iögonfallande med denne berättare är frånvaron och passiviteten, som 

påfallande skiljer sig från traditionellt berättande i prosa. Stundtals framstår läsaren som 

övergiven, dialoger kan pågå i flera sidor, med åtskilliga inslag av hummanden, 

instämmanden och kommentarer som tycks överflödiga. Genom att inte ens förmedla de mest 

självklara upplysningar, som normalt syftar till att göra händelseförloppet begripligt för 
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läsaren, som vem som talar, gör sig berättaren osynlig för att framhäva dialogen. Berättaren 

återger en kollektiv ström av röster, utan att märkbart censurera eller värdera dem. 

     De gånger berättaren ändå går in och kommenterar händelser är det under den första delen 

av romanen ofta knapphändigt och deskriptivt, i stil med: ”De söp. Bredde ut sig med 

armbågarna över bordet.” Eller: ”De skrattade och hävde sig över bordet.”
78

 De få detaljer 

som kommer fram blir ofta enkla, schematiska rörelsemönster som till sin funktion och 

uppbyggnad påminner mer om didaskalier i ett drama än det berättande elementet i en roman. 

Dessa beskrivningar, som sällan är längre än en mening, framstår inte som väsentliga för 

handlingen, de tycks framför allt vara rytmiska, för att skapa en paus i strömmen av dialog.  

Några undantag finns då berättaren vill markera att något som sagts skapat en viss effekt, som 

när man korsar sig då faran i att vara nära det onda uttrycks.
79

 Några av dessa beskrivningar 

pekar även mot någon form av symbolisk innebörd.
80

 

     Berättaren är en observatör, vars personlighet och egna åsikter vi inte kommer nära och 

han skildrar aldrig inre skeenden, exempelvis tankar. Sanningshalten i de utsagor som görs 

analyseras inte heller. Noterbart är hur berättaren betraktar alla som ett kollektiv och återger 

deras handlingar som kollektiva händelser, det är ”man” eller ”de” som skrattar, super eller 

ängslas.  

     På samma sätt som frånvaron blir påtaglig blir även förvåningen det, enkla indikationer på 

att berättaren inte styr de händelser som framställs. Vid två tillfällen exemplifieras detta av 

ordet ”visst”.
81

 Ordet, i kontexten förstått som ”uppenbarligen”, ”tydligen”, vittnar om 

berättarens förmåga att i viss mån bli överraskad av sitt eget narrativ. Detta framkallar en 

autenticitetskänsla, det indikerar en närvaro, men det ställer också frågor om temporalitet som 

Genette menar är en av de viktigaste att få besvarade för att analysera förhållandet mellan 

berättare och det berättade.
82

 Frågan är i första hand huruvida berättaren i Bödeln återger det 

denne ser, som han/hon såg i den stund han/hon upplevt det, återger berättelsen i fas med vad 

som händer i den, om det kan vara fråga om ett ”episkt preteritum”, utan nämnvärd temporal 

påverkan.
83

 Alternativet är återberättandet av en färdig historia, medvetet strukturerad, med 

vetskap om det fullständiga händelseförloppet.   
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     Svaret på denna fråga framgår tydligast av passagen där Kvinnan kommer och sätter sig 

vid Bödeln. Här sägs: ”Om henne skall det berättas sedan.”
84

 Här visas tydligt hur berättaren 

inte bara berättar retrospektivt, framställer ett i efterhand tydligt rekonstruerat 

händelseförlopp, utan även är medveten om sin plats i ett narrativt system. Detta exempel, och 

några andra där berättaren arrangerar händelseförloppet, bland annat parallella samtal som 

struktureras i en viss ordningsföljd, vittnar om en självmedvetenhet hos texten, berättaren vet 

att en litterär text framställs och anpassar sitt sätt att strukturera de närvarande elementen 

utifrån detta. Att berättelsen är strukturerad i efterhand gör också att berättarstrategi blir ett 

viktigt inslag i texten, hur väljer berättaren att disponera och förhålla sig till det som 

framställs? 

     Berättarens stil förändras gradvis under texten, närvaron ökar, perspektivval blir tydligare 

och beskrivningarna blir längre och mer inriktade på att återge stämningen. I några fall röjer 

berättaren tydliga värderingar, ett tillfälle framstår rentav som ironiskt (när mördaren beskrivs 

som sympatisk).
85

 Dessutom tillkommer en inlevelse som delvis förändrar på vilket sätt texten 

berättas. Från den kärva deskription som präglade de första beskrivningarna så förändras 

texten gradvis till den punkt då den brukar så förhållandevis komplexa stilistiska grepp som 

paradoxer. I slutscenen beskrivs Kvinnans ansikte som att det ”lyste av en hemlig smärtfull 

lycka”.
86

 Även bortsett från paradoxen framträder i denna mening en röst som tillåter sig själv 

att ta plats och vars förmåga att se igenom de närvarande framträder. Här lyckas berättaren 

precisera hennes lycka som ”hemlig”, något som kräver vetskapen om vad som framkallar en 

viss känsla.
87

 I och med att berättaren av allt att döma röjer en förmåga att träda in i folks 

medvetanden, och därmed rimligen genomgående haft den, blir det ett medvetet val att 

analysera varför detta grepp inte brukats. En av anledningarna torde vara en vilja att föra fram 

händelserna snarare än motiven. En annan, i den mån motiv för handlingarna presenteras, att 

de närvarande själva ska yttra dessa, något som tydligare befäster dessa ords performativa 

status och deras samspel med de handlingar som de sedan utför. 

     Om man vill analysera perspektiv inom narratologi på ett genomgripande sätt är 

fokaliseringen en av de viktigaste företeelserna att analysera. Utgångspunkten för fokalisering 
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är att den som ser kan skilja sig från den som talar. Den person ur vars perspektiv man ser 

händelserna i fabeln framställda benämns fokalisator, denne behöver nödvändigtvis inte vara 

densamme som berättaren.
88

 När Mieke Bal talar om fokalisering betonar hon återkommande 

vikten av att studera förhållandet mellan fokalisator, fokalisering och det fokaliserade 

objektet.
89

 Den som ser kan vara en del av narrativet som framställs, såväl som stå utanför det.   

     I inledningen är fokaliseringen närmast den från en nyfiken åhörare som registrerar vad 

som sägs, mer sällan hur det sägs, utan att ingå i narrativet eller på något sätt framlägga 

värderingar, men med fullständig överblick över platsen. Liksom lärgossen som ”slukade 

honom med lysande ögon”, så är det fokaliserade objektet redan från början, och vid 

återkommande tillfällen, Bödeln.
90

 Bödelns tystnad blir skräckfullt eller vördnadsfullt 

betraktad av de närvarande, medan de andra värdshusgästerna, eller inredningen med 

undantag av det enda talgljuset, inte tillmäts något intresse. Det tydligaste exemplet på att 

fokalisering överhuvudtaget bedrivs är att vissa objekt som är närvarande på värdshuset 

beskrivs, andra inte. Ting som storleken på rummet eller värdshusets öppettider är inget som 

anses relevant, det är personerna och personernas dialog, framför allt i relation till Bödeln 

som hamnar i fokus, dock utan att någon enskild individs bild av samtalet tar överhanden. 

     I takt med att berättarens närvaro ökar blir även fokaliseringen mer framträdande. Galg-

Lasse framställs precis så hätsk, härjad och oberäknelig som värdshusgästerna uppfattar 

honom. De drag som framkommer hos honom är precis de drag som ska förstärka intrycket av 

honom som arketypen för en illgärningsman: hans avhuggna händer, ”glänsande blick” och 

skrikiga röst.
91

 Ingen motbild framkommer och i sammanhanget skiljs han tydligt ut från de 

andra närvarande vars karaktärsdrag förblir relativt okända, just då de är så vardagliga. Detta, 

och nyfikenheten på Bödeln, pekar mot att fokaliseringen ligger hos en medlem av det 

medeltida kollektivet.     

     Om detta stämmer blir den naturliga följdfrågan om fokaliseringen i den andra delen ligger 

hos en medlem av samtidskollektivet, som ju uppvisar en snarlik homogenitet. Då det här är 

betydligt fler skildringar av såväl händelseförlopp som kortare personbeskrivningar skapas en 

något motsägelsefull bild. Den stilistiska förändringen gentemot den första scenen antyder 

minst två olika fokalisatorer. Vissa av de inledande skildringarna, framför allt den 

”smackande” militären och den ”välfödda” borgarfrun framstår närmast som karikatyrer.
92
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Dessa ger fog för den vanliga uppfattningen att berättarframställningen är en satir över sin 

samtid, då det framstår som att fokaliseringen antar en märkbar distans gentemot det klientel 

som fyller upp restaurangen. När en ”soldat kommer inraglande och slog sig ner hos bödeln 

och började gaffla mot honom” är det i varje fall inte ur soldatens, eller soldatens närståendes 

blick vi får en bild av honom, den ställer knappast hans beteende i god dager.
93

  I andra fall 

däremot tycks bilden, om än inte öppet partiskt, sammanfalla mer med samtidens gängse 

uppfattning. När ”mördarna” anländer framställs de istället som sympatiska och vanliga.
94

 

Ironin och den kritiska hållning som ändå kan skönjas framträder inte i den blick de 

porträtteras genom utan hur deras åsikter och handlingar bryter mot vad läsaren finner vara 

moraliskt hållbart.  

     Ett tillfälle då berättaren verkligen träder fram och framställer fabeln utifrån sin egen röst 

är vid beskrivningen av orkesterns vildsinta spelande efter striden. Här beskrivs scenen som 

grotesk, omänsklig, med metaforer kretsande kring djungel och primitivism på ett sätt som 

tvingar in de svarta i uppträdanden definierade av de vita, som primitiva och underutvecklade, 

men med en vital virilitet som verkar eggande. Redan då striden rasar, då den är långt ifrån 

avgjord, framställs de svarta musikerna på ett sätt som sammanfaller med en fokalisering 

baserad på de vita gästernas blickar. ”Svartingarna drog ihop sig i en flock, nerhukade och 

beredda, med blodsprängda ögon och blottade vita tänder, som några nya underliga djur i 

mänskodjungeln.”
95

 Här finns i djurliknelsen en direkt parallell till den efterföljande sidans 

beskrivning av de svarta som ”apor”, och rasåtskillnaden som ett fundamentalt koncept i den 

nya världsåskådningen.  

     Att detta starkt kontrasterar mot det perspektiv där de våldsamma restauranggästerna 

framstår som grymma, antiintellektuella och tydliga representanter för de onda krafterna kan 

man se såväl som ett ironiskt grepp och som ett sätt att göra berättaren till en del av 

kollektivet, att denne inte förmår frigöra sig från de idéer som är förhärskande i omgivningen. 

Om man ser framställningen av orkestern som underliga djur i mänskodjungeln som ironisk är 

det i linje med den framställning som flera gånger skett, där skildringarna av 

restauranggästerna blir överdrivna, närmast karikerade bilder av våldsälskande fascister. Men 

denna ironi är i så fall i behov av en kontext där normerna märkbart skiljer sig från de som 

proklameras i restaurangen. Det är hos mottagaren av texten distinktionen mellan skeendet 

och framställningarna av skeendet måste göras, och det är i den retoriska framställningen av 
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en man som tömmer sitt magasin mot obeväpnade människor som sympatisk eller av svarta 

människor i grupp som en ”flock”, som denna världsåskådning, väl igenkännbar vid verkets 

tillkomst, framstår som absurd. Inte för berättaren, som saknar förmågan att bryta detta 

perspektiv, men för läsaren, som får se dessa ideal gå i linje med den värld fylld av ondska 

och hat som Bödeln tvingas uppleva i stark kontrast till kärleken.  

     Vid några tillfällen i romanen skiftar narrativet. Då övertar någon av de närvarande 

aktörerna berättarfunktionen och framställer en egen historia i anslutning till temat som 

diskuteras. I dessa passager förändras berättarstrukturen märkbart. Då den extradiegetiske 

berättaren ersätts med en intradiegetisk blir framställningen som görs mer subjektiv än 

distanserat redogörande, och framför allt blir berättarens närvaro en mycket tydligare styrande 

instans i händelseförloppet. Rent retoriska drag kan förekomma när berättaren ska väcka 

intresse för det berättade.    

     Denna typ av berättelser inom berättelsen, inom narratologisk forskning ofta kallade 

inbäddade narrativ, har varit ett analysobjekt för bland andra William Nelles, som försöker 

framlägga några metodologiska utgångspunkter för att studera sådana textavsnitt. Han hävdar 

bland annat att de olika nivåerna i texten, den där berättaren befinner sig, och den där 

berättelsen framläggs, i större eller mindre utsträckning blir föremål för en ömsesidig 

påverkan.
96

 Detta sker inte minst genom användningen av metalepser (här förstådda enligt den 

narratologiska definitionen av ordet, ett paradoxalt eller orealistiskt gränsöverskridande 

mellan olika narrativa nivåer). Då båda historierna framträder i samma trakt inom en inte 

alltför lång tidsrymd framstår det som helt naturligt att inslag från en narrativ nivå överförs till 

nästa. Timmermannen är ju också en intradiegetisk berättare, han närvarar i båda 

berättelserna, som vuxen återberättar han historien han medverkat i som barn. Nelles tanke 

om att alla inbäddade narrativ på något sätt får en strukturell och tematisk påverkan på 

narrativet kan tydligt exemplifieras i medeltidsscenen.
97

 Dessa berättelser om det onda och 

om olika egenskaper hos Bödeln fördjupar förståelsen och öppnar för nya erfarenheter i en 

annars statisk världsbild. Genom att lära sig mer om det onda och ständigt omtala det försöker 

man besvärja det, och i den mån man överhuvudtaget kan se en utveckling i värdshusscenen 

innan Galg-Lasses entré, bygger den på hur de inbäddade narrativen steg för steg fördjupar 

och problematiserar den kollektiva medvetenheten om de mörka makterna. 
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     Stilmässigt kan man urskilja en märkbar förändring när berättelsen byter narrativ nivå, 

framför allt då Timmermannen är berättare. Här framkommer inte bara mer personliga 

reflektioner och tydliga värdeomdömen, här förändras också de knapphändiga uppgifter man 

får i den för övrigt så korthuggna prosan till fylliga miljö- och personbeskrivningar (framför 

allt i Timmermannens berättelse), till den grad att det är relevant att tala om lyriska inslag. 

Här frammålas bilder ur minnet när en replik gradvis övergår till ett inbäddat narrativ, berättat 

i första person. ”Jag minns än hur husen låg, och backen och gärdena och kryddlanden vid 

södra gaveln, och fast det gått förlorat nu allt och jag väl aldrig får se det mer, har jag det 

liksom inom mig ännu.”
98

 De långa miljöbeskrivningarna står i bjärt kontrast till den 

korthuggna stilen i ramberättelsens narrativ. Med meningar som ”Ja, hur det nu kom sig…” 

eller ”Jag vet inte hur länge jag hade gått…” visar berättaren genom minnets osäkerhet en 

tydlig närvaro, och framkallar även en känsla av autenticitet.
99

  

     Det närmast retoriska språket hänger också ihop med ett uttalat syfte. Här finns en agenda 

som berättaren själv artikulerar, att övertyga om det goda som kan finnas i det onda, en 

”uppbygglig berättelse”.
100

 Då det lätt tenderar att bli spekulativt att tala om röjda intentioner 

hos berättaren i huvudnarrativet, baserat på förkunskaper såväl om författarens intentioner att 

skriva ett polemiskt verk, som stilistiska effekter i exempelvis dialogen, blir Timmermannens 

tydliga syfte en kontrast. Man kan hävda att huvudnarrativet också tar ställning, exempelvis 

mot våld, men sådana tendenser i romanen framträder i klart högre utsträckning i dialogen, 

medan berättarfunktionens roll aldrig är den agiterande.  

      Med stort utrymme i texten, en femtedel totalt, nära en tredjedel av värdshusscenen, har 

många behandlat Timmermannens berättelse närmast som en fristående novell. Den bidrar 

även med ett perspektiv på Bödelns funktion som i övrigt saknas. Barnets blick. Även om 

Timmermannen hela tiden berättar i retrospektiv, med den vuxna tillbakablicken på 

barndomen, så är det barnets erfarenheter och upplevelser som redogörs. När han kommer in i 

bödelshuset finns ”… en karl därinne denna gången. Han var grov och väldig i kroppen och 

ansiktet med de tjocka och liksom utåtvikta, skrynkliga läpparna var fullt med stora ärr och 

hade ett rått och vilt uttryck, ögonen på honom var tunga och blodsprängda och alldeles 

gulaktiga.”
101

 Att det är Bödeln som beskrivs är underförstått för läsaren, liksom naturligtvis 

för den vuxne berättaren, men för barnet finns ingen förförståelse, trots detta fylls han med en 

omedelbar instinktiv skräck. Men när han kommer närmare honom i scenen där Bödeln går 
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bort med pojken till skogsdungen och låter honom dricka ur sin hand försvinner rädslan och ju 

närmare han kommer Bödeln, desto mer mänsklig ter denne sig.
102

 Här kan man skönja ett 

berättartekniskt grepp som påvisar hur omgivningens bilder av Bödeln konstrueras och 

bekräftas. Genom att Timmermannen i sin roll som berättare såväl framställer det perspektiv 

han har vid tiden för berättandet och återkallar det han hade vid tiden för händelserna 

framkommer en rekapitulation av händelserna som är präglad av den kollektiva 

uppfattningen: 

 

En kvinna kom emot oss utan att hälsa. Hon hade hårda ögon som såg på mig hela tiden utan att hon sade ett ord, 

jag vet inte, men det var något ont vid henne. Hårtestarna hängde neråt kinden och den stora blodlösa munnen 

hade något hånfullt och lett över sig. Men jag tänkte egentligen inte mycket över att hon såg så ut. Jag tänkte 

bara att det här var deras mor och började sen titta mig kring i rummet.
103

                         

 

  Här ser barnet med den vuxne mannens blick när han rekonstruerar hennes utseende. Han 

kan inte längre frammana hur han såg henne då, utan att utgå från sin vuxna förförståelse, 

men är ändå tydlig med att erkänna att barnets blick inte lade in den värdering kring henne 

som han i vuxen ålder inte kan avhålla sig från att göra.    

     Dessa inbäddade narrativ lämnar luckor i den i övrigt så slutna texten, där såväl 

förändringar i tid och rum som i perspektiv kan tillåtas. Tiden blir, vilket Genette påpekar, ett 

viktigt strukturerande element. Dels genom med vilket tempo händelseförloppet beskrivs, 

vilka inslag som hastigt avhandlas och vilka som ges stort utrymme. Detta påverkar såväl 

stämningen i dessa inslag, som hur relevanta de uppfattas för framställningen. Dels genom 

med vilken frekvens saker och ting förekommer. Upprepningar, ekon, cirklar och andra 

iterativa inslag blir viktiga i Genettes analyser.
104

 

     Fabeln beskrivs tydligt genom att två huvudscener ställs mot sekvenser som kronologiskt 

föregår dem. Dessa tillbakablickars funktion i narrativet är framför allt att fördjupa förståelsen 

av vad som inträffar i huvudnarrativet, såväl för aktörerna som för läsaren. Dessa avsnitt 

skapar på olika sätt den rådande världsbilden, de blir historiska källor, och ger därmed 

auktoritet i ett samhälle där traditionen är förhärskande. Genom att lyssna till vad som föregått 

dem själva bildar man sig en världsuppfattning som sedan ventileras i grupp tills den tycks så 

samstämmig som möjligt. Då huvudnarrativen avhandlas i realtid skiljer sig de inbäddade 

narrativen, ofta genom att skildra större händelseförlopp mycket snabbt (den sorgliga tiden 
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efter pojkens familj fått vetskap om förbannelsen exempelvis). De skiljer ut sig genom att 

vara just historier, legender.  

     Den iterativa funktionen blir väsentlig, inte minst för Bödeln. Bödeln döms att upprepa 

sina handlingar från den dag han först placerades i sin funktion, genom den första 

fabelsekvensen (när han korsfäster Jesus), till den sista (när han går ut genom dörren). Hans 

förbannelse ligger i de ständiga upprepningarna av den blodiga plikten, aldrig framställt i 

huvudnarrativet, men genomgående omtalat. En intressant detalj här är att de enda 

avrättningar som faktiskt äger rum inom ramen för romanen, en i skoflickargubbens monolog 

och en i Bödelns egen, är den av Bödelns hustru och Jesus, de som omsluter honom med 

kärlek. När dessa två utgör exemplen blir smärtan så påtaglig att ingen vidare frekvens 

behövs, det fruktansvärda i Bödelns iterativa handlingar framgår med all önskvärd tydlighet 

ändå. 

          Det finns även spår, ekon av en tid i en annan vilket på olika sätt binder ihop narrativet 

och förstärker dess drag av en värld där det onda upprepar sig och dessutom gradvis eskalerar. 

Repliker i scener och sekvenser bär återkommande spår av varandra, mer eller mindre tydligt. 

En sådan replik som vittnar om hur historien upprepar sig, inte minst Bödelns roll i den, är när 

orden från värdshuset, om huruvida det skulle ske ”förrättning” på galgbacken morgonen 

efter,
105

 ekar i repliken: ”Ska det bli något särskilt i morgon då?”
106

 Kontexten vittnar om att 

det är samma fråga som ställs, en tydlig analogi mellan scenerna. 

    De inbäddade narrativen lämnar alltså öppningar i den tids- och rumsmässigt annars tydligt 

strukturerade texten. Men de lämnar även öppningar i fokaliseringen. Det är bara i dessa 

andra miljöer som Bödeln upphör att bli till den bild han porträtteras som i 

inledningsmeningen, en bild av vad människorna i rummet kräver. Den medlidande Bödeln, 

den tvekande Bödeln, den förälskade Bödeln, det är kompletterande bilder som människorna 

kan tillåta sig i sina historier, men det förändrar inte deras förhållande till, eller krav på, den 

gestalt som tiger i rummet intill dem. Här framställs en bödelsgestalt som fram till slutet blir 

ett föremål för andras definitioner av honom, ett objekt för människornas behov. Det är också 

bara i den egna monologens inbäddade narrativ Bödeln kan formulera en egen bild som 

avviker från de andras definitioner. 

     Dessa människor har alltså samtliga en egen berättelse av Bödeln som formar bilden av 

honom, ger nya öppningar till romanen. När Czanad Z. Siklós talar om den stora förändring 

som Bödeln genomgår mellan den första och andra scenen utgår han från en högst diskutabel 
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förvandling hos Bödeln som funktion eller symbol.
107

 Att en bödel med kåpa och inbränt 

bödelsmärke är ett naturligare inslag i en medeltida krogmiljö än i en modern danslokal och 

att han därmed först i den andra scenen kan betraktas som ett illusionsbrytande element, 

därvidlag lär de flesta läsare vara ense med Siklós. Men att mena att han har en realistisk 

funktion i medeltiden och en enbart symbolisk i den moderna tiden, och därmed genomgår en 

inre förvandling (om än inte en yttre) det är att bortse från Bödeln som enhetsskapande 

strukturellt element, det faktum att Bödeln innehar samma funktion och uppvisar samma 

egenskaper oavsett tid, rum eller omgivning. Den förändrade roll Bödeln får är enbart den 

projicering som ges honom av människornas förändrade perspektiv, själv förändras han inte. 

Visserligen är han en påtaglig symbolgestalt i restaurangscenen, men därav följer inte att 

någon förvandling skett sedan den första scenen, inte heller att han skulle vara någon sorts 

”rest” från medeltiden som dröjt sig kvar som en kontrastverkan. Det som indikeras är istället 

hur Bödeln hela tiden varit en symbolgestalt. Såväl i medeltiden, där han blir till en mytisk 

gestalt tillskriven övernaturliga krafter, som i den moderna tiden, där han bara är en i 

mängden, om än respekterad för sitt yrkeskunnande. Samtidigt är han inte bara allegorisk. 

Enbart som symbol skulle hans sceniska närvaro innan slutmonologen vara, som Törnqvist 

antyder, föga mer än ”ett stycke symbolisk rekvisita […] ett blodigt bödelssvärd 

exempelvis”.
108

 Det är dock just Bödeln som människa, en bödel som inte kan bli människa så 

länge människan ännu är bödel, som utgör själva tragedin. I sin stumma oföränderlighet 

kommer han förbli representant för allt människorna vill göra honom till.                                                  

      

 

Övergripande dramaanalys av Bödeln 

 

I pjäsmanuskriptet beskrivs bödelsfiguren sittande vid ett långsmalt bord intill fondväggen.
109

  

Ur ett symboliskt perspektiv är placeringen välfunnen, här etableras direkt bilden av Bödeln 

som någon vars plats är längst bak bland skuggorna, ur flera aspekter en bakgrund till allt som 

utspelar sig framför honom. I den mån man vill rikta den omedelbara uppmärksamheten mot 

Bödeln på ett sätt som motsvarar kortromanen är däremot anvisningen problematisk. Då inga 

särskilda anvisningar ges i ljussättningen, finns här ingenting som riktar fokus mot honom. 
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Fokus kommer istället att riktas på hantverkarna alltifrån den första repliken. När Per 

Lindberg iscensätter pjäsen iakttar han detta problem och löser det genom att placera Bödeln 

ovanför de andra, en klart mer symbolladdad position.  

     Sällskapet är här individualiserat, några har namngivits, alla har getts någon form av 

identitet, ofta genom yrke. Detta är en skillnad mot romantexten där många repliker uttalades 

anonymt. Att det här tydligt attribueras vem som säger vad gör att det är lättare i varje fall i 

teorin att göra personanalyser, men detta visar sig snart vara en såväl relativt meningslös som 

svår uppgift. De individuella särdragen är påtagligt frånvarande, de olika dragen går in i 

varandra, när det på en sida är skoflickargubben som inte vill lyssna på ”dumheter”
110

, är det i 

nästa slaktardrängen som inte gitter höra.
111

  

     Här blottläggs en talande kontrast då människorna i restaurangen däremot framställs i 

obestämd form, ibland till och med återgivna som ”En” och ”En annan”.
112

 Här ges inga 

möjligheter att utskilja vem som är vem i det myller som befolkar scenen, alla är utbytbara. 

Oviljan att ge personerna en tydlig identitet är en markering, en markering som påvisar en 

likriktning som inte är följden av en medeltida likriktande tankevärld, utan utplåningen av de 

oliktänkande individerna. I det sammanhanget blir det irrelevant vem som säger vad, alla är 

symboler för samma sak, alla har i dramat samma målbild, de enda som behöver differentieras 

är männen som i dramat placerats i hörnet och identifieras i didaskalierna som arbetare. Men 

bakom de yttre skillnaderna framträder likheter även med dem i det kollektiva opersonliga, 

våldsförhärligandet och representationen som symboler. 

     Ondskan som bärande tema för såväl roman som pjäs har förts fram av en lång rad 

forskare, liksom författaren själv, och giltiga skäl att ifrågasätta detta är obefintliga. Men 

ondskans tematik, som förvisso genomsyrar i det närmaste varje replik i hela romanen, 

framträder enbart i relation till en rad andra teman vars förhållande till ondskan är nödvändiga 

för att ringa in begreppet, lika omtvistat i Bödeln som i alla andra sammanhang.  

     Ondskan får sin naturliga motsats i godheten, försoningen. Denna förekommer som en 

nödvändig avgränsning gentemot det onda i flera skepnader, såväl när bödelsbarnen beveker 

Bödeln att lösa förtrollningen i Timmermannens berättelse, som när Kvinnan förklarar sin 

kärlek till Bödeln. I dessa fall är det de tydliga kontrasterna mellan de båda begreppen som 

framhäver dem. Det är när Bödeln kommer hem till bödelshuset där han känner sig fångad 
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efter sitt blodiga arbete, med jordens skönhet utom räckhåll, som Kvinnan kommer emot 

honom, stryker honom över pannan, visar honom kärlek.
113

  

     När den tydligaste beskrivningen av det onda ligger i våldet visar sig det goda i kärleken, 

men också i en förståelse inför Bödeln och hans roll som kontrasterar mot en oförståelse som 

är genomgående hos alla människor och som Bödeln förstärker genom sin resignerade 

tystnad. Att det finns något gott även i det onda, att samspelet begreppen emellan är 

komplicerat, men nödvändigt för förståelsen av ondskan, är något som medeltidsmänniskorna 

mitt i sina fördomar kunde resonera kring, men samtidsmänniskorna i sin moderna 

framstegsanda tappat. 

     Ondskans förhållande till skräcken löper som en röd tråd från den första sidans iakttagande 

av Bödeln där han sitter i dunklet, till Galg-Lasses övervinnande av de skräckframkallande 

attributen på galgbacken precis innan övergången till restaurangscenen. Här är ondskan och 

rädslan två viktiga samverkande begrepp. De som fruktar det onda löper större risk att falla i 

dess våld, de blir oförmögna att handskas med det. Den som tydligast exemplifierar detta är 

den omtalade bödeln Jens som i skoflickarens berättelse blir avrättad med sin egen bila för att 

han är rädd för det onda och därför inte står i förbund med de onda makterna.
114

 Det är just för 

att Galg-Lasse inte är rädd, som de andra, för att han vågar uthärda fasorna på galgbacken, 

som han klarar av att skaffa sig alrunan och därigenom ta kontroll över det onda. 

     Ondskans samspel med begreppet makt är den huvudsakliga parallellen i Lagerkvists 

berättelse, förhållandet mellan dessa är intimt sammanlänkat och hela syftet för Galg-Lasse att 

ta alrunan blir att domesticera, ta makten, tämja de ”krafter” som finns i det onda.
115

 Makten 

hänger också samman med styrka, en egenskap som kommer att spela en väsentligt större roll 

under den andra delen av texten som de våldsälskande fascisternas ideal, ett ideal som 

påtagligt representerar det onda, inte bara för bödelsgestalten utan även för läsaren. Dock inte 

för aktörerna själva som inte längre kan upprätthålla distans till och därmed identifiera det 

onda. Ondskan, som genomgående omtalas i den tidigare medeltidsscenen,
116

 berörs inte med 

ett ord i restaurangscenen innan Bödelns monolog.   

     Genom sekvensindelningar av dramat underlättas jämförelser och möjligheter uppstår att 

närmare analysera hur den polyfoni av information alla närvarande tecken utgör förhåller sig 

till varandra, och vilken funktion de uppbär. Sekvensscheman baseras ofta på förändringar i 

händelseförloppet, entréer, platsbyten eller motsvarande, vilket gör en pjäs som Bödeln, med 
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sin relativt händelsefattiga dramaturgi, till ett ganska olämpligt drama att tillämpa 

sekvensscheman på. När Egil Törnqvist arbetar med dramat utgår han framför allt från 

växlingarna mellan värdhussekvenser och bildsekvenser, samt byter sekvens vid entréer.
117

 

Men att avgränsa sekvenser utifrån entréer, exempelvis de prostituerades i första scenen eller 

mördarnas i den andra, medför problem, då dessa entréer påverkar fabelns dramaturgi ytterst 

lite, en marginell påverkan vid en schematisk uppställning av exempelvis samtal. Men inte 

minst i parallella läsningar av den inledande värdshussekvensen och den inledande 

restaurangsekvensen kan scheman användas för att visa hur olika tecken åstadkommer olika 

skillnader. Sekvens 1 på värdshuset fortgår under stillhet, sekvens 1 i restaurangen pågår i 

rörelse. På värdshuset bryts tystnaden bara av röster som talar i normal samtalston, i 

restaurangen spelar jazzorkestern så högljutt att det är svårt att göra sig hörd. På värdshuset 

skapar skuggorna från det enda talgljuset ett dunkel, i restaurangen gnistrar globen i taket. På 

värdshuset ryggar gästerna tillbaka från Bödeln, i restaurangen söker sig gästerna fram mot 

honom. I dessa semiotiska teckensystem som förmedlar två helt olika miljöer kan 

medeltidsmänniskorna söka svaren på vilken kraft det onda har och samtidsmänniskorna 

förkunna våldet som drivkraft i en ny och obestridlig världsordning. Mitt i detta sitter Bödeln, 

oförändrad, men placerad i sin nya kontext betecknar han helt nya saker för sin omgivning. 

     Att iaktta hur dessa sekvenser förhåller sig till varandra kan kanske inte utgöra grund för 

en lika givande analys som hos andra Lagerkvistpjäser, t.ex. Mannen utan själ. Här finns 

exempelvis inga märkbara skillnader mellan sekvens 1 och sekvens 3, i de flesta fallen är de 

såväl inbördes som yttre förhållandena i stora drag lika i alla sekvenser de två större scenerna 

innehåller. Det som dock kan vara av intresse är om man närmare vill undersöka den 

dramatiska stegring som förekommer först i medeltidsscenen, sedan i restaurangscenen, där 

de inledande kollektiva yttringarna förebådar senare händelser. 

     Två sekvenser som framstår som naturliga att jämföra är de båda bildsekvenserna där 

bevekandet kommer att stå i centrum. Här redovisas tydliga maktförhållanden, ett påtagligt 

statusspel, den unge bödeln ber för sin sak inför domaren, rättvisans representant, med 

närmast identiskt sätt att uttrycka sig som när modern ber för sin son i sekvens två. Här 

framställs en likhet mellan Bödeln och de andra människorna som de närvarande 

medeltidsmänniskorna inte vill kännas vid, men som ändå röjs genom ord såväl som handling. 

På samma sätt som denne bödel besitter makt i form av sitt ämbete är han en fånge i 

bödelskåpan, en fånge som visserligen gestaltas annorlunda än dramats titelroll, men som 
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likväl identifieras med denne genom bödelssysslan. Bödlarna i bildsekvenserna, som anges 

som roller separerade från titelrollen blir intressanta kontraster, representanter för delar av 

bödelssysslan, där rollen som bödel mer och mer tvingas på den unge bödeln, med det yttersta 

offret, att levande begrava sin hustru, som en lika logisk som fruktansvärd slutpunkt på den 

episod som inleds med att han ber rätten skona hennes liv.
118

 

 

 

Analys av rollernas funktioner 

 

     De tecken som framstår som de mest dynamiska, de som kan generera mest mening, är 

rollgestalterna, framställda på scenen av skådespelare. Bödeln är ett avvikande drama i den 

mån att det i princip bara består av biroller, vilkas personliga utveckling och riktning är 

sekundärt i dramat, medan titelrollen, den som ligger närmast till hands att kategoriseras som 

huvudroll har en enda replik, den långa monologen. Denna framstår dock som 

föreställningens klimax, något som hans tidigare tystnad, och de ständiga referenserna till 

honom byggt upp mot. Det är framför allt i relation till Bödeln de andra rollernas funktion i 

dramat kan klargöras. Det finns inga avsnitt (bildsekvenserna borträknade) där inte Bödelns 

närvaro i något sammanhang berörs, bortsett från passagerna i restaurangscenen där gästerna 

själva fyller hans funktion.
119

 Kvinnan ges också en tydlig roll som framträder i och med att 

den skiljer sig från de andras syn på Bödeln och de personliga attribut hon ges: mild, 

älskande, mottagande, kan inte återföras i någon märkbar utsträckning på någon av de andra 

aktörerna. Även hennes roll är kvantitativt liten, hon kommer in på scenen mot slutet och har 

liksom Bödeln bara en replik, men en väsentligt kortare, bara sex rader lång. Trots sin 

passivitet blir hon den som ger antydan om någon sorts försoning i sin funktion som den vars 

kärlek försöker frälsa Bödeln. 

     En viktig inverkan har Timmermannen, som tillskrivs mycket text, och är den som 

tydligast reflekterar över det ondas roll. För att höra till gruppen medeltidsmänniskor ges det 

märkbart stort utrymme åt hans personlighet, inte minst på grund av hans långa berättande 

monolog. Hans reflekterande ton tangeras i viss mån av den gamle skoflickargubben, som får 

sägas ge uttryck för samma funktion som honom i kontrast till de mer högröstade av 

gesällerna. 
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     Den enskilda roll som verkar som katalysator för peripetin, den som för den nya världen 

från tal till handling är ”Herrn”, som genom att konfrontera de ätande jazzmusikerna med en 

oförsonlig attityd ger upphov till tumultet. Det är han som genom ett slag i ansiktet går från 

ord till handling och demonstrerar hur makten utövas i det nya samhället. Man ska inte 

glömma bort mordet på den oliktänkande, men medan detta inom de dramatiska ramarna får 

sin effektverkan genom att det framstår som ett fullständigt naturligt scenario, leder konflikten 

med musikerna till en fullständig kalabalik.  

      Några aktörer utmärker sig genom att vara kvantitativt överrepresenterade i dialogen och 

ges därigenom tydligare plats i dramat. Detta är ofta kopplat till innehavet av en 

berättarfunktion, det tydligaste exemplet är Timmermannen, till följd av hans långa monolog. 

Detta jämnas dock ut av att han tiger sig igenom resten av scenen, i tydlig kontrast till alla 

runt omkring honom som samtliga talar regelbundet. Skoflickargubben har däremot såväl en 

drivande roll i samtalet som utrymmet att berätta en historia, den om den unge bödeln som 

gifter sig med sitt offer, vilket gör att han blir den som tydligast sticker ut som något mer 

vältalig, något mer dominerande i samtalet än de övriga i sällskapet. 

     Den som tydligast sticker ut i medeltidsscenen, som inte kan skrivas in i det kollektiva 

schema som kan uppställas, är Galg-Lasse. Det språk han uppvisar, med den utmanande 

hätskheten, de ständiga invokationerna av det onda och det motstånd han uppvisar mot alla 

medverkande utom sin arvinge gör att han får en egen position i dramat, utrymmet som ges 

honom vittnar om betydelsen av en samlande punkt för hatet och ondskan, den som 

överskrider vad människorna fruktar och som därmed skiljs ut från dem. Hans funktion blir 

också som brygga från medeltiden till den moderna tiden, där hans vansinniga, triumferande 

utrop att han har arvegods får avsluta medeltidssekvensen.  

     En strukturalistisk modell som kommit att få stor genomslagskraft i alla sorters semiotiska 

studier, inte minst, vilket Sven–Åke Heed betonar, de teatersemiotiska, är A. J. Greimas 

aktantmodell.
120

 Denna utgår från en syntaktisk strävan, att betrakta strukturen i en berättelse 

som analog med strukturen i en mening. Här påvisar Terence Hawkes hur Greimas delvis 

influerats av Vladimir Propps modeller, delvis av Étienne Souriau, när han skapar tre 

aktantkategorier, förstådda som binära motsatspar, som ska inbegripa alla handlingens 

aktörer.
121

 Greimas utgår från tanken om de tre grammatiska kategorierna subjekt, verb och 

objekt som grundförutsättningar för ett drama, med verbet som dramats drivkraft. Subjektet 

kan exempelvis förfölja, söka, eller förinta objektet. Men det Greimas framför allt riktar in sig 
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på, och betraktar som det naturligaste förloppet i ett drama, är när subjektet i någon mån begär 

objektet. Men för att ett drama ska drivas framåt krävs att ett motstånd uppenbaras, i den 

klassiska dramatiken för det mesta i formen av en annan aktör, ”skurken” i en Hollywoodfilm 

är ett dramaturgiskt tydligt exempel. Denne motståndare vill endera ha objektet själv, eller i 

varje fall hindra subjektet från att nå sitt mål. I motsats till denne finns en hjälpare vars 

aktantiella funktion i dramat är att hjälpa subjektet nå målet. Slutligen finns även en 

destinatör (utsändare), och destinatär (mottagare). Den förstnämnda kategorin syftar till att 

starta det förlopp som konstituerar dramats handling, en grundläggande drivkraft, den 

sistnämnda är den för vilkens skull målet i dramat uppfylls. Hjälparen och mottagaren ställs 

alltså mot varandra, med objektet mellan sig, liksom destinatören och destinatären ställs mot 

varandra, med subjektet mellan sig, i två horisontella linjer. En liknande vertikal linje går 

mellan subjekt och objekt. På detta sätt täcker Greimas in dramats alla aktörer i sex olika 

aktanter.
122

 Viktigt att komma ihåg är att en aktant inte är liktydigt med en specifik aktör i 

dramat, utan kan inkludera ett flertal medverkande aktörer, något som har stor betydelse om 

man vill applicera modellen på Bödeln. En aktör kan också samtidigt uppbära ett flertal skilda 

aktantfunktioner. 

     Något som komplicerar användandet av aktantmodellen på Lagerkvists text, men som 

också gör den till ett i sammanhanget belysande analytiskt verktyg är det faktum att det direkt 

uppstår problem med att identifiera subjektet. Om subjektet identifieras som den aktant vars 

strävan och göromål styr händelseförloppets struktur är det svårt att direkt identifiera denne i 

en eller flera av dramats aktörer. Om man nöjer sig med att göra subjektet avhängigt av 

objektet, alltså igenkänner subjektet i den aktant som vill vinna objektet, så uppstår istället 

nästa problem, att finna ett självklart objekt, dit en strävan i pjäsen är riktad av framför allt en 

aktör eller en grupp aktörer. Att ur persongalleriet utskilja en kategori, vars göromål är den 

som driver fabeln framåt är direkt förenat med en rad komplicerande faktorer. 

    Bödeln är naturligtvis titelrollen, den ende som befinner sig på scenen under hela dramats 

gång, om än helt förflyttad ur fokus i bildsekvenserna. Det är också den karaktär, vilket 

framgått av den narratologiska undersökningen, som de andra aktörernas dialoger tar sin 

utgångspunkt i och på olika sätt kretsar kring. Pjäsens vändpunkt, dess kulmen, består också i 

att Bödeln slutligen bryter sin tystnad. Men att läsa dramats struktur med Bödeln som subjekt 

leder genast till en rad ifrågasättanden. Bödelns tystnad är ett av dem. Hur kan man förstå ett 

subjekt som tiger i mer än sex sjundedelar av pjäsen, i periferin, likt ett objekt för de andras 
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påståenden och definitioner av honom. I Lindbergs uruppförande flyttas Bödeln visserligen 

upp till en egen nivå i scenrummet och kommenterar också intensivt skeendet genom 

mimik.
123

 Men detta kan inte användas i andra analyser än de som uttalat tillämpar metoden 

på Lindbergs iscensättning. I det skrivna dramat finns inga anvisningar som betonar aktivitet 

hos Bödeln innan monologen annat än i undantagsfall, snarare tvärtom. Därför kan man inte 

hävda att denne annat än indirekt skulle vara en drivande kraft, om inte inflytandet på 

människorna omkring honom är en medveten makt han besitter, för att anknyta till 

medeltidsmänniskornas bild av honom. De enda anvisningar som anges om Bödeln innan 

Kvinnan kommer in och sätter sig vid honom är anvisningar om hur han inte reagerar, en 

orörlighet, en passivitet.
124

 Det är en befogad fråga om någon kan betecknas subjekt om denne 

genom majoriteten av texten inte handlar?  

     Ett annat problem med Bödeln i subjektfunktionen blir att identifiera såväl objekt som 

vilket verb som kan förklara Bödelns önskan, Bödelns motiv. Man kan vid en sådan läsning 

mena att Bödelns objekt är friden, här förstått närmast som ett nirvanatillstånd, ett icke-

tillstånd, och strävan blir att uppnå denna frid. Han har ett uttalat mål. ”Jag har fått nog av min 

bödelssyssla nu! Jag står inte ut med detta mer!”
125

 Bödelns mål är att uppnå ro, om så genom 

att få upphöra att existera.
126

 Detta behöver inte läsas som en enskild bödels längtan efter 

döden, utan som en röst som får personifiera den symboliska funktionen bödel, som ropar ut 

sin avsky mot denna funktion till den mänsklighet som hela tiden återinför den. Det är en vilja 

att funktionen bödel ska upphöra inom ramarna för en struktur som kan utsträckas så långt 

som hela det mänskligt organiserade samhället.  

     Då skulle de främsta motståndarna naturligtvis i första hand vara de som kan kopplas till 

de onda gärningarna i texten, motståndaren som aktant skulle kunna utgöras av sådana aktörer 

som Galg-Lasse och ”mördaren”. Men man kan också se att alla människor på något sätt ser 

hans funktion som självklar, bödelsrollen som en förutsättning för deras samhälle. På detta 

sätt bidrar i stort sett alla till att skilja ut Bödeln just i sin funktion som bödel och pådyvla 

honom att fortsätta sitt värv. Den som blir bödel uppbär då denna funktion, oberoende av 

individualitet, man uppgår, i den värld som framställs, fullständigt i sin bödelsroll. Bara 

Kvinnan återför denne bödel från sin funktion tillbaka till identiteten som individ, som 

människa. Detta är ett annat sätt att uppnå den ro som han eftersträvar. Därför kan man i en 

sådan läsning betrakta Kvinnan som en hjälpare, någon som kan ta honom i handen vid 
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dramats slut och leda honom ut. I den religiösa tematik som framkommer i Bödelns monolog 

och som kulminerar i liknelsen mellan Kristus på korset och Bödeln, vore det frestande att 

läsa Jesus som destinatör, det första offer som förlåter Bödeln och erbjuder ett alternativ till 

vad han uppfattar som det han i sin funktion är dömd till. Detta skulle då förstärka betydelsen 

av att fabeln tar sin början i den kronologiskt första återgivna scenen, när Bödeln åläggs att 

korsfästa Jesus. 

     Men en sådan modell, som i stort förklarar pjäsen som en text driven av Bödelns vilja att 

upphöra i sin funktion som bödel, i strid med över tid växlande människomassor som förenas 

i sin strävan att pålägga honom mer arbete, har ett tydligt problem. Bödeln är inte en historia 

som berättar bödelsgestaltens strävan efter att uppnå denna ro, det är en intention, en önskan, 

men inte ett objekt som han aktivt handlar gentemot. I resignationen inför det lidande han 

tvingas orsaka förhåller han sig visserligen passiv, men detta är inte en passivitet som verkar 

rogivande, eller befriar honom från det värv han ålagts. Detta är en passivitet där han 

exponeras för människorna och hela tiden behåller sin funktion som bödel. Här är hans 

identitet som bödel och de krav som medföljer öppet givna. En sådan läsning skulle riskera att 

se allt som inträffar fram till Bödelns monolog som rent förklarande bakgrund till den enda 

punkt i pjäsen, slutscenen, där han reser sig och går ut genom dörren. Det skulle leda till att 

när man analyserar en möjlig uppsättning av Bödeln där titelfiguren inte går ut genom dörren 

skulle föreställningen inte bara få en helt annan läsart, den skulle bli långt mer obegriplig än, 

exempelvis, en uppsättning av Et dukkehjem där Nora inte utför samma handling. 

     Om man tar fasta på hur Bödeln framstår som ett objekt för de andras förväntningar kan 

man uppställa ett annat förhållande enligt samma modell. I detta är Bödeln placerad som 

objekt som representant för det onda, eftertraktad av människorna som en nödvändig symbol, 

vilket skulle placera närmast hela persongalleriet under aktanten subjekt. Då skulle såväl 

medeltidsscenen som samtidsscenen syfta till att hålla kvar Bödeln i rollen som bödel. 

Fördelen med detta synsätt är att man kan se en konstant utvecklingslinje i texten, varje 

spekulation kring ondskans natur på medeltiden förutsätter Bödelns närvaro, hans funktion är 

att blidka makterna. Funktionen i restaurangscenen skulle bli att blidka makten, genom att 

ofrivilligt placerad på deras piedestal gå deras ärenden och bli en förebild för det blodiga 

samhälle som utlovas. Ända fram till slutet finns egentligen ingenting som motsäger att detta 

effektivt låser Bödeln i sin funktion, detta även när han gråter över och förbannar sitt öde. Det 

är egentligen bara genom att Bödeln lämnar rummet som man skulle kunna hävda att 

subjektet inte lyckas upprätthålla kontrollen över objektet, men även denna handling visar hur 

Bödeln tvingas fortsätta uppfylla sin gärning.  
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     Nackdelarna med detta blir dock påtagliga. Att subjektets strävan är destruktiv behöver 

inte nödvändigtvis vara en allvarlig invändning. Raskolnikov, uppenbart subjekt i Brott och 

straff är exempelvis en mördare, och det finns otaliga fabler där subjektet, protagonisten, 

stundtals även kallad hjälten, varit genomgående osympatisk. Mer problematisk är frågan om 

perspektiv. Man får egentligen aldrig identifiera sig med någon av aktörerna, alla betraktas på 

distans, och i och med det kollage av röster som framträder är det svårt att identifiera ett 

specifikt mål i en eventuell gemensam strävan, speciellt i kontrast till Bödelns högst 

subjektiva utbrott i slutet, det enda tillfälle där en tydlig sådan önskan frammanas. Bara en 

sådan sak som att ställa upp Kvinnan, med sin passiva mildhet, som en motståndare, den 

naturliga följden av en sådan läsning, skulle allmänt uppfattas som väldigt svårt att acceptera.    

     Aktantmodellen ställer frågan om aktörens individualitet i dramat på sin spets och blir 

därför aktuell i en pjäs där det så tydligt görs avkall på det individuella till förmån för den 

funktion som gruppen tillsammans utgör. Modellen exponerar förtjänstfullt hur ett kollektiv 

tjänar som aktant. Då det individuella undandrar sig skulle man kunna säga att en identifierbar 

aktant är medeltidsmänniskan, som framträder i en rad olika gestaltningar, men i grunden 

fyller samma funktion i dramat. Ett undantag kan sägas vara Galg-Lasse, som man lämpligen 

kan läsa parallellt med mördaren i restaurangscenen. 

     Men reduktionen upphör inte där. Även om man kan säga att medeltidsmänniskornas 

fruktan för Bödeln och viljan att distansera sig från ”det onda” verkar kontrasterande mot 

samtidsmänniskornas förhärligande av såväl våldet som dess symboler, så driver båda genom 

sin fixering vid våldet som något endera nödvändigt eller önskvärt fram Bödeln till att gång 

på gång träda in i sin roll. Det är hans leda vid människosläktet generellt tiraderna i 

monologen avser. Därför kan man sammanföra värdshusgästerna och restauranggästerna till 

en enda aktant, bestående av en överväldigande majoritet av dramats persongalleri, som alla 

driver handlingen i en och samma riktning över tid. 

     En viktig slutsats man därigenom kan dra ur studiet av aktanter, trots problemen med att 

identifiera vilken funktion de olika aktörerna uppbär, blir hur många av dem kan attribueras 

till någon form av kollektiv och att deras främsta funktion i dramat blir som representanter för 

sådana kollektiv. Genom att identifiera inte bara vad de enskilda aktörerna representerar, utan 

även såväl med vilka som mot vilka de representerar det, utkristalliseras mönster som 

framställer aktörernas betydelse i förhållande till varandra, en betydelse som ryms inom 

ramen för det kollektiva. 

      Ett kollektiv av aktörer som uppträder på skilda platser, men förenas av en gemensam 

funktion, är de unga pojkar som nyfikna samlas mitt i ondskan, exempelvis hos Bödeln eller 
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hos Galg-Lasse. Det är de som insuper vad som sker runt omkring dem, som för vidare tanken 

om ondskan till nästkommande generation. Arvet av ondska och våld bärs från släkte till 

släkte genom att talet och handlingarna iakttas och efterhärmas.  

     Soldaterna, en tydligare definierad grupp i Per Lindbergs regi, framstår redan i dramat som 

relativt homogena, med kriget som ett självändamål, en renande och stärkande bödelssyssla 

för gemene man. I viss mån övertar de Bödelns sysslor, de lär sig hans hantverk, har våldet 

som nödvändig identifikationsmarkör men de får aldrig bödelsmärket inbränt i pannan, 

Bödeln bibehåller sin exklusiva funktion, dömd att inkarnera våldet. Däremot är deras strävan 

konstant inriktad mot striden, en strävan som är lika gemensam som självklar. Detta är 

anmärkningsvärt nog något de har gemensamt med den grupp som de tydligast kontrasteras 

emot. ”Ä sånt har alla naturlig fallenhet för nu för tiden” säger en av de avskilda arbetarna 

angående våldsanvändandet.
127

 Detta är en grupp som på ett iögonfallande sätt i dramat 

distanserar sig från den övriga homogeniteten, men vid en närmare granskning står det tydligt 

att skillnaderna från den fascistoida gruppen snarare är av ytlig än djupgående natur. Deras 

kontroll över det onda och dragningen till våldet är snarlik. Här skiljer sig istället 

jazzorkestern, en grupp som redan från början separerats från de andra genom sin etnicitet, 

buntas ihop och ses av de andra som ett mellanting mellan människor och djur. Här 

framträder ett kollektiv vars funktion i dramat huvudsakligen är som offer. 

     En fråga med viss betydelse blir huruvida de bödlar som framställs i olika sammanhang 

ska ses som samme aktör som i skilda situationer manifesterar den mytiske bödelsgestalten, 

eller enskilda aktörer som tvingats in i denna roll. Detsamma gäller kvinnorna vid deras sida. 

Till det yttre förefaller Bödeln i huvudsekvenserna och den bödel som beskrivs i bödelshuset 

sammanfalla väl, de båda beskrivs utseendemässigt lika och får samma funktion. Den unge 

bödeln avviker här, om detta ska betyda att det är en annan person eller bara ett annat stadie i 

utövandet av bödelssysslan får sägas vara oklart. Om man läser in de iterativa inslag som 

Bödeln själv ständigt återkommer till, och att detta inte är bundet till individen utan Bödeln 

som funktion, bör detta även gälla Kvinnan, vilket blir viktigt att ha i åtanke när man ser på 

Kvinnans närvaro som ett inslag av hopp i slutet. Hur mycket inverkan kärleken än kan ha på 

Bödeln, slutar det med att han måste begrava sin älskade levande. Den andra bilden, den i 

bödelshuset, som inte bara beskrivs utan förevisas är inte heller den en försonande bild, utan 

bilden av att uthärda. Om man betänker att Bödelns öde är ett öde av iterativ eller cirkulär 
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karaktär kommer någon av de situationer som lyckan övergår i återigen att inträffa, hoppet 

som Kvinnans kärlek innebär bleknar när man erinrar sig vad den leder över i. 

     Rollernas inbördes förhållanden formerar sig i hierarkier som ges uttryck genom ett 

komplext statusspel, något som spelar en viktig roll i dramats uppbyggnad. I rollistan finns 

arton angivna roller, inklusive de i bilderna. Utöver dessa finns en rad grupper av människor 

som angivits i obestämd form, med obestämt antal. Detta säger inte på något sätt att dessa 

grupper är mindre viktiga roller, men det är inte som individer de ges sin betydelse. En tredje 

kategori är de som inte ens bevärdigas en plats i rollistan, exempelvis flickan som serverar öl, 

som visserligen saknar repliker, men som trots allt tilltalas, reagerar och framkallar reaktioner 

i händelseförloppet, som när hon skakar på huvudet åt att de på värdshuset har ”tjyvafingrar” i 

öltunnan.
128

 Detta markerar vilken obetydlighet som denna uppasserska har på två plan, dels, 

vilket lär spela mindre roll för exkluderandet ur rollistan, i status, hon är självutplånande till 

den punkt att hon inte ens kan använda sin egen röst. Utan att vilja göra en djupare analys av 

detta faktum, är det träffande för pjäsens tematik att en sådan rolltyp endera blir bortglömd 

eller medvetet framställs som irrelevant. För det andra har hon även märkbart låg status 

beträffande vilken vikt som läggs vid henne i dramat. Detta är två skilda sorters status som det 

är viktigt att hålla isär. I fråga om den uppassande flickan står hon såväl märkbart lågt i rang 

som visas ett genuint ointresse. Men dessa två sammanfaller inte alltid, ofta kan intressanta 

iakttagelser stå att finna just när en person med hög status marginaliseras i texten, eller någon 

som saknar framträdande egenskaper tillåts träda fram. 

     Ett exempel på en textmässigt marginaliserad roll som i sin närvaro i texten ändå ges en 

stor betydelse utifrån sitt statusmässiga övertag är domaren, som bara framträder i en scenbild 

då han benådar den unge bödelns fru.
129

 Trots bara sex repliker, de flesta korta, är domarens 

roll viktig då han är den aktör som utifrån människans behov tilldelar Bödeln sin syssla. Det 

är han som har makten att döma, liksom han även har makten att benåda. Under den moderna 

tiden försvinner domarfunktionen, då kan vem som helst proklamera sig domare, liksom vem 

som helst kan vara bödel, som avrättningen av ”överlöparen” tydligt visar.
130
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Analys av sceniska tecken i dramat 

 

De temporala strukturerna är viktiga vid dramaanalyser, inte minst relaterat till skillnaden 

mellan vad Sven–Åke Heed kallar fiktionell och reell tid.
131

 Då dramat är en tydligt 

rytmiserad konstform där en händelses förhållande till tidsförloppet den sker inom spelar en 

väsentlig roll blir det av betydelse att tiden det tar att spela ett drama ofta märkbart skiljer sig 

från tidsförloppet som framställs. Pjäsens fabel spänner över hundratals år, men de två scener 

som framställs för oss skildras i vad som framstår som realtid. Inga tidsförskjutningar finns i 

de övergripande sekvenser som framställs, tiden i dramat korrelerar med tiden på scenen tills 

en scenisk övergång låter flera hundra år passera i lokalen. Sedan utspelar sig handlingen åter 

i realtid. Man kan säga att de två scenerna följer linjer som inte uppvisar någon diskrepans 

mellan fiktionell och reell tid i dramat. Undantagen är de sekvenser som motsvarar 

prosatextens inbäddade narrativ, framställda i bildsekvenserna. Här finns exempel på en 

spelad tid som avviker från ett naturligt tidsförlopp, där man snabbt kastas mellan väsentliga 

händelser på ett sätt som motsvarar deras funktion (sceniska framställningar utifrån någon 

som berättar en historia). Framför allt är dock Bödeln karaktäriserad av en realistiskt återgiven 

tidsskildring som för tankarna till kammarspel snarare än Lagerkvists tidigare 

expressionistiska diktning.  

     Spatial närhet och avstånd blir i pjäsen i mångt och mycket en fråga om rörelser bort ifrån 

eller till något. Ett sådant schema tenderar att bli extra betydande just i ett dramatiskt verk där 

placering hela tiden har en relevans. Närhet, avstånd och rörelse bildar egna strukturer på 

scenen som ständigt samverkar med aspekter som dialog, aktörer och ljuskällor för att skapa 

nya system av genererad betydelse. 

     De rörelser som anvisas ställs ofta i förhållanden till Bödeln, som genom sin orörlighet blir 

ett centrum för andra att förhålla sig till. Under medeltiden blir viljan hos de närvarande att 

distansera sig från Bödeln påtaglig, både i hur folk sitter på avstånd från honom till att 

rörelserna generellt sker bort ifrån honom.
132

 Detta isolerar Bödeln som aktör, och framkallar 

också en känsla av exklusivitet och skräck, oåtkomlig och sluten framtvingar han reaktioner 

utan att själv röra sig, på grund av människornas behov av att förhålla sig till honom. Här är 

han verkligen ”den orörlige röraren”.  

     I restaurangscenen sker istället många rörelser mot Bödeln, aktörer söker sig fram mot 

honom, människorna flyttar sig närmare honom och inkluderar honom i allt väsentligt i ett 
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kollektiv, utan att han gör några åtbörder att vare sig efterkomma eller undvika denna nya 

situation. Här pågår en dans, vilket framhäver det nya tempot i rummet i kontrast mot 

medeltiden. Dansen blir en ständig rörelse, en rörelse som gör scenen full av liv och aktivitet, 

här har människorna tagit kontroll över utrymmet istället för att hålla sig till sin anvisade plats 

och det tyngande allvaret från den alltjämt orörlige Bödeln har ingen inverkan på 

människorna. 

     Ljuset i lokalerna är anpassat till scenrummet. Där romanen sökte skapa en i huvudsak 

stämningsfull och tidstrogen ljussättning tillkommer även en funktionalitet i dramat som 

påverkar såväl läsare som publik. Talgljusen som är den enda angivna belysningen i 

värdshusscenen skapar en scen av skuggor, ett dunkel. Detta mörker är ett stiliserat mörker, 

där iakttagare, såväl i publiken som på scenen ska kunna iaktta Bödeln där han sitter i ”det 

flackande lyset”.
133

 Denna skuggbild framhäver bilden av Bödeln som en gestalt vars rätta 

natur aldrig helt exponeras för människorna. Också för publiken blir Bödeln på ett kusligt sätt 

distanserad. Även om inga andra ljuskällor anges blir det dock tydligt i didaskalierna att det är 

en text som beskriver en teaterhändelse, anvisningar som ”Det har mörknat över bordet där 

han sitter och berättar” antyder en förtrogenhet med och ett hänsynstagande till de teatrala 

berättarmedlen, att förlita sig på ljussättning.
134

 Det framstår rentav som att de symboliskt 

placerade talgljusen inte själva frambringar det sken man ska förledas att tro att de skapar. Det 

mörknar stundtals helt över borden, när handlingen förläggs till tablåer på andra delar av 

scenen, där fladdrande ljuslågor skulle behållit ljus över värdshusbordet. Talgljusen har 

därmed dubbla funktioner redan som inskrivna i texten, de är ljuskälla, (även om den verkliga 

ljuskällan troligen blir scenbelysning som efterhärmar talgljus) och rekvisita, på samma gång 

en tidsmarkör och ett verktyg för att skapa en särskild stämning. I båda dessa funktioner står 

de dessutom i konstrast till den ljusglob som nämns på motsvarande plats i restaurangscenen. 

Där talgljusen berättar att man befinner sig på en medeltidskrog vittnar ljusgloben om 1900-

talsrestaurang. När talgljusen sprider skuggor i mörker lyser ljusgloben med ett kallt 

genomträngande ljus. Dessa ljuskällor ställs därmed i relation till de kollektiv av människor 

som befolkar respektive lokal, de förevisar dessa människor inför publiken (eller en läsare av 

didaskalierna) på ett sätt som tydligt uttrycker vad de får representera.  

     Ett tredje ljus som får ställas i ett direkt motsatsförhållande till båda dessa är Kvinnans 

gloria, som framhåller hennes frälsande funktion, den som vill ge Bödeln kärlek, inte hat eller 

rädsla. Ljuset kan motsvara fokaliseringen i narrativ text och i en dramatext kan man i 
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didaskalier som signalerar ljusförändringar undersöka hur en person eller ett föremål som får 

ökat ljus på sig hamnar i blickfånget, får en särskild uppmärksamhet. Exempel på detta sker 

vid Kvinnans entré.
135

 Noterbart är dock hur ingen sådan betoning ges i någon av 

huvudsekvenserna, vare sig till medeltidsmänniskor eller till restauranggäster, med undantag 

för Kvinnan och Bödeln. Det förstärker deras kollektiva karaktär, ingen tilldelas extra lampor 

i rampljuset. När det har hunnit bli 1930-tal ligger inte längre ondskan i det fördolda, den är 

belyst, fullt synlig, mitt bland människorna, något som möjligen får den att verka mindre 

kuslig, men inte mindre skrämmande. Att mörkrets kontrast mot ljuset är så märkbar mellan 

de två delarna blir en viktig markör som ironiskt visar hur den ”mörka medeltiden” förpassade 

det onda till skuggorna, medan det i samtiden står i ljusan dag. Den svärta med vilken det, 

trots alla grovkorniga skämt, betraktades på värdshuset, har blivit en orgiastisk fest i en tid 

som blivit så upplyst att den blivit slutgiltig. 

     Denna kontrast syns mycket verkningsfull såväl vad gäller att skapa symbolik som att 

skapa stämning. Det är också en påtaglig dikotomi där de fullständiga polerna ”ljus” och 

”mörker” aldrig framträder, men riktningen mot dem inverteras mellan scenerna på ett 

ironiskt sätt. Här skiljer sig Karahkas syn på ljuset som en stegring, framställd genom tre olika 

nivåer där ett viktigt moment blir eskalerande ljus efter den stora striden.
136

 Det finns dock 

ingen scenanvisning som beskriver hur ljusstyrkan ökar. Den enda märkbara indikationen på 

ytterligare en påverkan på ljuset sker i anvisningen att globen ”sveper sitt ljus i alla färger” 

efter striden, medan den i scenens början ”kastar ett otydligt blåviolett och grönaktigt 

sken”.
137

 Snarare än att ljuset förändras förstärks betoningen på ljuset, det blir ett annat sätt att 

beskriva ljuset, att uppleva ljuset. Karahkas ord om att ljuset blir en ”narrativ metonymi, som 

låter scenrummet spegla skeendets stämningsväxlingar” stämmer, men enbart över bredare 

linjer.
138

 Det är hur ljuset beskrivs, inte anvisningar om hur det förändras som skapar 

symbolisk innebörd. Den allmänna upphetsningen efter striden betecknas framför allt av 

rörelse (dansen) och audiella tecken (jazzmusiken).  

     Ljuden och tystnaden är tecken som kan vara pågående såväl som övergående, och därmed 

ständigt mer aktuella på en scen än i en text. I en roman kan musik pågå i bakgrunden, men 

under en längre, omkring tiosidig förtätad dialog kan den bli så perifer att de flesta läsare 

bortser från den som ett närvarande element i scenen. En sådan förträngning av vissa aspekter 
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hos det pågående kan utnyttjas som ett stilistiskt grepp i prosa och här går en skiljelinje. I en 

dramatext kan situationen påminna om den som finns i en roman, men den viktiga skillnaden 

är att såväl författare som uttolkare hela tiden måste ta hänsyn till alla pågående faktorer på 

scenen, vilket gör hänvisningar till sådana faktorer mer relevanta i ett drama. Om man vill 

viska något på scenen måste musiken sänkas till ett minimum eller upphöra, medan ingen 

sådan hänsyn behöver tas i en roman om en allvetande berättare kan förmedla till en läsare 

vad som viskades.  

     Här finns ett tydligt exempel när herren med Browningen försöka påkalla uppmärksamhet 

efter att striden är vunnen. Då ljudvolymen är mycket hög i salen, något som inte går att 

bortse från i dramat är han tvungen att tysta och överrösta musiken samt de sorlande 

människorna.
139

 Först då han lyckas med detta kan han hamna i centrum, man kan inte på 

scenen låta hans bild av situationen träda fram som en röst i sorlet utan att han bemäktigar sig 

uppmärksamheten. 

     Replikerna blir ett inslag vars audiella karaktär blir påtaglig i dramat. Även om man läser 

och inte ser ett drama kan man inte bortse från hur dramarepliker, avsedda att höras från en 

scen, är starkt förknippade med hur de låter, en egenskap som inte alltid är relevant för 

romanläsaren att reflektera över. Inte enbart hänsynen till en publik, att talet måste vara 

(onaturligt) artikulerat och högt i dramat, utan själva det faktum att varje yttrande hela tiden 

väcker frågan hur det sägs, gör att replikerna betraktas som viktiga auditiva signaler. 

     Frågan om hur replikerna sägs blir också en av de viktigaste markörerna för att etablera en 

rytm i dramat. Tempot i replikframställningen och hur detta tempo samverkar med 

exempelvis tystnaden i första scenen och musiken i den andra är något som både säger mycket 

om den som yttrar replikerna och genererar en viss stämning. Yttrandena i replikerna blir på 

så sätt information som tangerar flera semiotiska system. Man kan inte bortse från att hur en 

replik sägs även får återverkan på vad som sägs. 

     En analys av de närvarande tecknen på scenen, inte minst förhållandet mellan det 

betecknande och det betecknade, kan underlättas av C.S. Pierces klassificering av tecken, inte 

minst ifråga om indelningen av de olika sätt på vilka tecknet står som representativt för det 

betecknade. Här använder jag mig av ett av Pierces ”triadiska system” för att avgöra på vilket 

sätt det betecknade förhåller sig till det betecknande.
140

 Här använder sig Pierce av tre 

grundkategorier: ikon, index och symbol. I ikoniska förhållanden är det likheten med eller 
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avbildningen av det betecknade objektet som skapar ett tecken.
141

 I indexikala förhållanden är 

det närhet mellan tecken och objekt, ofta av en kausal natur vilket Terence Hawkes lyfter 

fram, som är bestämmande. Exempel Hawkes ger är signalhornet på en bil som indikerar 

bilens närvaro eller knackningen på en dörr som betecknar att någon står utanför den. De 

symboliska förhållandena har däremot inte någon naturlig sammankoppling, de förutsätter 

uttolkarens inlärda medvetenhet om den semiotiska relationen, det tydligaste exemplet på 

detta finns i språket, där ett ord sammankopplas med ett objekt det benämner. Samtliga dessa 

förhållanden skapar semiotiska strukturer i Bödeln på olika sätt.    

     Inom teaterkonsten finns åtskilliga exempel på ikoniska sammanhang, då det är en 

konstform som efterliknar en verklighet i större eller mindre utsträckning. Den tidigare 

nämnda belysningen i värdshusscenen har en ikonisk relation till det medeltida vaxljus den 

försöker efterlikna.
142

 Här bör påpekas att Hawkes betonar att det semiotiska förhållandet 

mellan signum och res inte alltid är ett och odelat.
143

 Ett förhållande kan vara på samma gång 

såväl ikoniskt som symboliskt, vilket exempelvis sker på scenen där någonting avbildar något 

annat mer eller mindre verklighetstroget. För allt från en bänk med ålderdomligt utseende som 

representerar en medeltida bänk till ett noga koreograferat rörelseschema som representerar en 

massaker, finns efterliknande tecken på scenen. Då rekvisita och dekor inte omnämns 

nämnvärt i dramat är uttalade ikoniska förhållanden relativt sällsynta. Ett ikoniskt tecken som 

dock förstärker dualismen i det onda finns när Jesusbarnets närvaro framträder i en avbildning 

på bödelssvärdet.
144

 Här är ett tecken som inte är synligt för publiken, bara återgivet genom en 

replik, men som ändå överförts till scenen då dess närvaro förmedlar spänningsförhållandet 

mellan frälsare och bödel, hur den kristna försoningens tecken finns inristat mitt bland alla de 

fruktansvärda, mytiska krafter som tillskrivs bödelssvärdet. 

     De indexikala förhållandena i dramat har även de starkt symboliskt värde, inte minst hos 

Bödeln själv som får representera det våld och den ondska människorna tillskriver honom, ett 

öde som han inte kan frikopplas ifrån. Även hans attribut, som bödelssvärdet eller de trumslag 

som kallar på Bödeln vid avrättningar är indexikala markörer. Ölstopen, som är ett 

återkommande inslag blir ett index på den dryckeskultur som dels blir en social 

samlingspunkt, dels en distraktion från den skrämmande omgivningen. Det är ändå kanske 

framför allt identifikationsmarkörerna som blir de viktigaste framställda tecknen av denna art. 

Bödelns märke eller Galg-Lasses avhuggna händer fastställer dem båda som bödel respektive 
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förbrytare, deras definitioner är fastslagna genom på förhand framställda, mycket starka 

beteckningar. På detta sätt kan de inte vara annat än det de betecknas som, de inkarnerar 

rollen. Att etablera sådana tecken gör naturligtvis dramat mer stiliserat, det förtydligar 

symboliken, men det förstärker också, åtminstone i Bödelns fall, tragedin. Det är 

bödelsmärket som utgör hans förbannelse, som utskiljer honom från människorna och blir 

tecknet för att han måste uppfylla deras krav på blod. När Kvinnan kommer honom nära i ett 

ögonblick av försoning säger hon att bödelsmärket försvunnit från hans panna.
145

 

     Bödeln är på många plan ett symboliskt drama, men det är ändå relativt sällsynt att de 

tecken som förekommer i den är så tydligt bundna till en konvention såväl mottagare som 

avsändare är förtrogen med, som exempelvis språket kan sägas vara. Många av de omnämnda 

mytiska inslagen, bland annat alrunan, blir inte bara symboliska, för medeltidsmänniskorna är 

krafterna de tillskrivs högst reella. Därför blir de symboliska tecknen framför allt 

koncentrerade till just språket i dramat, men symboliska inslag överlappar såväl de ikoniska 

som de indexikala tecknen. När Kvinnan kommer in placeras ett ljus över henne, ett ljus som 

genast kan identifieras som en gloria.
146

 För de som är införstådda med det kristna 

frälsningsbudskapet förmedlar ljuset i denna kontext något mycket väsentligare än bara att 

låta publiken få se hennes ansikte. Överlag sett finns en påtaglig abstraktionsgrad i de 

symboliska tecknen. Detta kommer framför allt till uttryck i språket, hur den första scenens 

ständiga samtal kring det onda fungerar som besvärjelser för att hålla det borta, göra det onda 

till berättelser. Men hur kort steget är från tal till handling blir synbart i andra scenen, det 

förment abstrakta talet om våld leder plötsligt över i det högst konkreta bruket av våld och 

denna växelverkan mellan det abstrakta och det konkreta samverkar genomgående i Bödeln 

och bidrar till dramats karaktär.  

     Genom att analysera deiktiska framställningar, hur yttranden refererar till närvarande 

element, kan exempelvis interrelationella förhållanden, funktioner hos platsen (avgränsning, 

rumsbestämning), överlag en kontextualisering av yttrandet framträda. Det är en fråga om hur 

yttrandet förhåller sig till kontexten i den givna situationen, det är inte minst en fråga om hur 

den språkliga närvaro som driver fram en dramaturgi skapas. Keir Elam, som gör en 

presentation av deiktiska analyser, lyfter fram hur dialogen förhåller sig till 

situationsmarkörerna som en drivande kraft i dramat: ”Deixis, therefore, is what allows 

language an ’active’ and dialogic function rather than a descriptive and choric role: it is 
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instituted at the origins of the drama as the necessary condition of a non-narrative form of 

world-creating discourse.”
147

 

     Dramats förhållandevis intrigfattiga karaktär hänger samman med hur sällan replikerna är 

direkt situationsbaserade, framför allt i värdshusscenen. Indirekt kan visserligen allt som sägs 

kopplas till närvarande faktorer, inte minst till Bödeln, men de flesta repliker omtalar 

händelser, framkallar inte händelser, andra än nya omtalanden. Som tidigare visats kan de 

flesta interrelationella förhållanden i dramat i första hand beskrivas som kollektiv ställda mot 

personer eller grupper som står utanför kollektivet, ett ”vi” som talar till ett ”du”, ”ni”, 

”han/hon” eller ”de”. När man undersöker förekomsten av personliga pronomen är dock ”jag” 

flitigast brukat i medeltidsscenen, yttrat 175 gånger, ungefär lika många som ”han/hon” 

sammanlagt. Värt att uppmärksamma är att ”du” bara nämns 80 gånger varav ungefär hälften 

är kopplade till sekvensen med Galg-Lasse. Denna obalans kan förklaras när man ser hur de 

flesta replikerna i dramat inte berör de inbördes relationerna kring bordet, utan är utsagor som 

på något sätt ska kunna bygga vidare på samtalet kring det onda och de makter som styr. Att 

man har en gemensam världsbild är givet, men denna är fragmentarisk, alla måste hela tiden 

tillföra nya berättelser för att göra världen begriplig. 

     I den nya tiden finns inget utrymme för att tillföra nya berättelser. Här finns bara 

omvärlden beskriven som: ”… de som tänker som vi och en del som sitter inne och just håller 

på att läras tänka som vi.”
148

 Här kan övergången till det kollektiva exemplifieras genom 

förändringar i bruket av personliga och possessiva pronomen. Den tydligaste kvantitativa 

jämförelsen är den mellan ”jag” och ”vi”. Som nämnts brukas ordet ”jag” 175 gånger i 

värdshusscenen, medan ordet ”vi” under samma förlopp brukas 26 gånger.
149

 Detta kan 

jämföras med restaurangscenen, där ”jag” yttras 30, ”vi” 51 gånger (bödelsmonologen ej 

medtagen). Denna skillnad mellan dramats båda delar vittnar om hur man väljer att såväl yttra 

sig som handla inom ramen för en ny allomfattande gemenskap. 

     Såväl i repliker som hänsyftar till något närvarande som något frånvarande är förhållandet 

mellan den talande och den tilltalade sällan relevant, vilket gör att det som sägs ytterst sällan 

skapar någon förändring i inbördes relationer, beträffande såväl status som andra faktorer. 

Inte heller förhållandet till tiden och rummet vid tillkomsten för yttrandet tillmäts generellt 

någon större betydelse (undantag finns naturligtvis, mer frekventa i den andra scenen, men 
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även exempelvis i sekvensen med Galg-Lasse). Men det betyder inte att dessa dialoger saknar 

betydelse för den spelade situationen. Istället ger dessa berättelser uttryck för ett latent hot, 

såväl i första som i andra scenen, Medeltidsmänniskorna påpekar flera gånger att de inte vet 

när det är deras tur att hamna i galgen eller få halsen avhuggen. Mot bakgrund av detta kan 

dialogen ses både som konkreta besvärjelser och försök att nå insikt om det onda för att i 

bästa mån skydda sig själva. Snarare än ett underhållande samtal blir det en 

överlevnadsstrategi medan Bödelns väldiga skugga bokstavligt vakar över anekdoterna. I den 

andra scenen är de återkommande förklaringarna om hur våldet ska stärka människorna en 

beskrivning som snarare kopplas till den rådande tiden än den rådande platsen, men hotet om 

att dessa visioner ska ta sig konkreta uttryck påverkar stämningen i scenen långt innan ord går 

till handling.  

     I värdshusscenen rör sig samtalet hela tiden bort från ett ”här” och ett ”nu”, och när eller 

var interaktionerna sker är sällan relevant. De anekdotiska dialogerna kretsar kring rykten och 

myter, självupplevda händelser och legender. Man ser ingen pågående utveckling i 

händelseförlopp som de närvarande förhåller sig till, dialogen förs fram genom berättelser 

som framkallar nya berättelser som framkallar nya berättelser. De handlingar gästerna utför är 

i första hand koncentrerade till ölstopen. Då betoning läggs på temporala aspekter i dialogen 

är det ofta mer övergripande hänsyftningar, ”nu” anger snarare en tidsepok än ett klockslag. 

Detta är en stilistisk effekt som syftar till kontrasten mellan den första och andra scenen och 

skänker en naturlig kronologi till dramat, men är i övrigt inte särskilt betydelsebärande. 

”Bödelstiden”, som olycksbådande beskrivs i monologen, är tidlös.
150

 Då är istället Bödeln 

representativt för Keir Elams tes om att spatial deixis alltid är prioriterad framför temporal.
151

  

     Några exempel finns då spatiala yttranden ges ökad betydelse. Den gång ordet ”här” får 

störst inverkan på dramats utveckling är när herrn upptäcker att färgade människor äter i 

lokalen: ”Understår du dig att sitta och äta här, din smutsiga apa!”
152

 Detta är inte bara en 

replik som är bunden till omständigheterna vid vilken den är yttrad, den är utlöst utifrån en 

medvetenhet om platsens och sammanhangets betydelse. ”Här” skänker aktualitet till 

situationen, det är genom att bryta de regler för gemensam närvaro de vita skapat de färgade 

blir villebråd när orden i scenen omsätts i handling, vilket är, när det abstrakta i de fascistiska 

lärorna omsätts i det konkreta. Ett annat tillfälle då den konkreta närvaron får en ökad 

betydelse är när Galg-Lasse bekänner att han har alrunan med repliken: ”Jag har’en här på 
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bröste!”
153

 Att alrunan faktiskt befinner sig mitt ibland dem, i Galg-Lasses kontroll, förändrar 

förutsättningarna i scenen, leder till att stämningen förtätas och blir den symboliska 

inledningen på den scenförändring som äger rum. Redan vid medvetenheten om Bödelns 

närvaro ökas medvetenheten om var man befinner sig i förhållande till det onda, med alrunan 

tillkommer dock att förhållandet mellan människorna och platsen där det onda uppehåller sig 

förändras.   

     Ett annat exempel på platsens betydelse är hur Bödeln återkommande medvetandegörs 

genom refererandet till dennes närvaro. Att Bödeln befinner sig på platsen är en faktor som 

ligger till grund för samtalen överlag, men då och då nämns också hans närvaro genom direkt 

tilltal eller hänsyftningar. Att Bödeln är närvarande bland restauranggästerna är något som 

glatt uppmärksammas vid flera tillfällen i början av den andra scenen, och den hänförde 

mannen med Browningen ser den yttersta symbolen för sina idéers seger i att ”Bödeln är här 

mitt ibland oss!”
154

 På samma sätt som Bödeln saknar begränsning i tiden finns heller ingen 

platsmässig begränsning, Bödeln är allestädes närvarande, platsen blir en likgiltig markör för 

honom, medan den blir väsentlig för de övriga. När han lämnar är det inte ett tecken som 

indikerar att han lämnar våldet, trumman leder honom bara någon annanstans.  

 

 

En jämförelse av textuella avvikelser 

 

Arbetet med att förvandla Bödeln till en dramatext krävde jämförelsevis små förändringar, 

men hur dialogbaserad kortromanen än var och hur mycket de få rumsbeskrivningarna än 

liknade didaskalier till formen så var vissa passager tvungna att omarbetas. Vissa av dessa 

förändringar kan direkt kopplas till det nya medium texten var skriven för, andra framstår som 

mindre uppenbart motiverade. Då dessa skillnader i större eller mindre utsträckning påverkar 

hur man läser och tolkar verken i sin helhet, är det viktigt att synliggöra deras plats och 

funktion i respektive text.  

     Den mest genomgående förändringen mellan romanen och dramat är tempusskillnaden. 

Medan dramat utspelas i presens förlägger berättarrösten handlingen till dåtid genom att 

konsekvent använda sig av preteritumformen. Att dramat omarbetas till presens är en självklar 

förändring. Detta är praxis gällande teaterdidaskalier, de är till för att beskriva vad som 

händer på scenen, en avvikande tempusform skulle inte bara vara ett normbrott utan direkt 
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olämplig. Att kortromanen är skriven i preteritum är inte heller något förvånande, det är en 

ständigt återkommande tempusform i Lagerkvists prosa.
155

 Det är alltså inte fråga om någon 

medveten stilistisk förändring och det medför heller inga övergripande strukturella skillnader 

när verb som ”var”, ”hade” och ”gjorde” skrivs om till ”är”, ”har” och ”gör”.    

     Därmed inte sagt att det helt saknar konsekvenser. Känslan av att någonting pågående 

förmedlas kan stärka det aktualiserande draget, kanske inte lika viktigt för 2000-talsläsaren 

som det var när texterna utgavs. I fraser som: ”När han ser bödeln rycker det i ansiktet på 

honom. Det är magert och insjunket och blicken glänsande” kan man etablera en närvaro, 

förklarligt nog, eftersom det står som en anvisning för fysisk iscensättning, snarare än en 

redogörelse för vad som hänt.
156

 När historien fixeras vid ett bestämbart nu istället för att 

förläggas i ett obestämbart då kan man tydligare inpränta hos publik och läsare att detta är 

något som just är på väg att hända. 

     Visserligen medför tempusformernas genomgående olikhet att de enda delar som är helt 

identiska med varandra genom de bägge texterna är de långa partierna med dialog, men dessa 

skillnader kan ändå inte sägas ge några långtgående konsekvenser för texttolkningar. De olika 

meningarnas förhållande till varandra och det inbördes förhållandet mellan de olika delarna i 

fabeln påverkas inte av denna skillnad i tempus. Därför framstår inte detta som en avgörande 

skillnad när det kommer till att jämföra texternas uppbyggnad. 

     Mer väsentliga skillnader finns i de inbäddade narrativen. I en romantext kan deras 

berättare genast förflytta fokus till den framställda historien, till den tid, det rum där den 

utspelas, och fortfarande vara närvarande som berättarröst. I såväl romanen som dramat 

berättar Timmermannen en historia, men medan detta inom ramen för en roman leder in i en 

ny miljö, med utförliga naturbeskrivningar som flyttar fokus från värdshuset, blir i dramat den 

centrala uppmärksamheten riktad mot berättaren och de han berättar för, inte mot vad som 

berättas. Framförallt vid en iscensättning osynliggörs aldrig Timmermannen, för att flytta 

uppmärksamheten från hur han berättar och hur de andra reagerar krävs att man inför 

bildsekvenser där det berättade spelas upp. Just de andras reaktioner framhävs på ett annat sätt 

i dramat i den långa textpassage som föregår den första bildsekvensen, små instick avbryter 

monologen i teaterversionen på ett sätt som inte förekommer i romanen.
157

 När 

bildsekvenserna förflyttar handlingen från värdshuset får det bland annat till följd att de ger 

röst åt personer som bara återberättats i kortromanen. Här framträder också en växelverkan 
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mellan det mimetiska och det diegetiska, mellan framställning och återberättande, som genom 

sin dynamik kontrasterar mot det sammanhållna och enhetliga sätt på vilket sekvensen 

framställs som en närmast fristående genomkomponerad novell i kortromanen.  

     När berättande text görs om till spelade scener blir följden att replikerna måste bära all 

textbaserad information som tidigare kunde förklaras av berättaren. När modern i bödelshuset 

ber för sonens liv är det genom hennes förtvivlade repliker som situationen förklaras och det 

blir därigenom hennes perspektiv, inte sonens, som framträder med en tydligare betoning på 

bödelsfamiljens avståndstagande. Det är ordagrant samma replik som modern säger till 

bödelshustrun i pjäsen som i kortromanen,
158

 men i romanen kommer orden genom hennes 

son. På teatern är hon uppskriven i rollistan, given sina egna repliker, det är hennes sorg som 

framhävs. Händelseförloppen fortgår sedan olika, det är barnens böner, inte pojkens 

instinktiva placering hos barnen som får Bödeln att bevekas. I dramat kortas också, i den 

inledande monologen, de för fabeln sällsynta, nästan lyriska naturbeskrivningarna, där 

berättarens känslomässiga subjektivitet tydligt kliver fram. Dessa är i och för sig litterära 

uttrycksmedel man snarare väntar sig i en roman och i sig själva knappast relevanta för 

dramat, men när deras ekon tränger in i Bödelns monolog där motsvarande skönhet i naturen 

fyller honom med ångest och kval, då blir det en parallell dramat saknar.
159

 

     Vid flera tillfällen kan man tydligt se repliker i dramat som skrivits in i det för att göra 

publik och läsare uppmärksamma på något som betonats genom berättaren och därför fallit i 

bakgrunden på scenen. Ett typiskt sådant exempel är de kristna motiven på bödelssvärdet.
160

 

När svärdets utseende i romanen beskrivs utförligt för åhörarna, krävs att pojken, när 

berättelsen blir en uppspelad scen, måste tala om speciella kännetecken på svärdet för att de 

ska medvetandegöras. Ett annat exempel sker när de båda mördarna kommer in och ett 

sällskap ombeds gå för att ge plats för dem.
161

 Här måste uttrycksfullt spel tillsammans med 

närmast övertydliga repliker ta vid som redogörelser för vad som hänt istället för berättarens 

utsaga. 

     En viktig symbolisk skillnad ligger i det faktum att Bödeln i romanen håller sin hand över 

det inbrända bödelsmärket, något han gör genom hela händelseförloppet fram till slutet, då 

han röjer sig fullständigt genom att tillkännage sin identitet i två steg, genom att först visa upp 

sin beteckning, sedan artikulera den. I dramat saknas helt denna hand över den yttre 

identifikationsmarkören, det visuella tecknet ligger potentiellt öppet och iakttagbart. Genom 
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detta blir inte bödelsgestalten lika avskärmad för en publiks ögon, hans närvaro blir 

påtagligare och påverkar därmed mer upplevelsen av dramat där han sitter ”stor och 

väldig”.
162

 Men detta leder till en historia där Bödeln inte lika påtagligt avskärmar sig från de 

andra i sällskapet. Hans önskan att dölja sin identitet blir inget avgörande motiv i dramat 

vilket förändrar en läsning av Bödelns roll jämfört med i romanen. En skam, som läsaren kan 

förstå till skillnad från de andra medverkande i texten, faller bort, och istället framträder en 

bödel vars kyla och avståndstagande plötsligt ger honom en högre status, inte minst i 

Lindbergs originaluppsättning där han placerades ovanför de övriga i sällskapet.
163

 

     De revolutionära arbetarna utmålas som en tydligare kontrast till de relativt homogent 

fascistoida balgästerna i dramat. Medan deras funktion i kortromanen snarare blir att förstärka 

den betoning på våld och kamp som redan finns i rummet, får de på scenen placeras för sig 

själva (ironiskt nog till höger), och bli en tydlig oppositionell grupp vars missnöje har 

påfallande socialistiska förtecken. Genom att så tydligt låta dem utskilja sig från de andra 

minskar känslan av konformitet, några av deras utrop, som i prosan framstår som relativt i 

linje med det övriga som sägs, blir plötsligt till kontroversiella, rent farliga åsikter som skapar 

en spänning i lokalen. 

     Här kan man också se ett tydligt exempel på hur rent sceniska överväganden framtvingar 

förändringar. I romanen vandrar Bödeln iväg med pojken till en källa i skogen, där pojken tre 

gånger får dricka ur hand på honom. Detta blir ett problem, då en sådan promenad var mycket 

svår att spela upp med de fasta bakgrundstablåer Lagerkvist anvisar i bildsekvenserna. Därför 

var scenen tvungen att förläggas till bödelshuset, man fick begränsa skeendet till ett rum och 

utelämna detaljer som en berättare kan skaka liv i litterärt, medan ett dialoglöst vandrande på 

scenen skulle vara ett för stort avkall på rytmen, det skulle helt enkelt vara en för tråkig och 

syfteslös passage. 

     De såväl audiella som visuella signalerna skiljer sig beroende på de olika typerna av text. I 

dramat är danssalens musik tydligare placerad i förgrunden som ett ofrånkomligt, påträngande 

tecken vid varje iscensättning, vilket gör att den aktivt måste placeras i bakgrunden när andra 

audiella tecken blir mer relevanta för händelseutvecklingen. I romanen kan man bara bortse 

från den pågående musiken, vars närvaro i bakgrunden då och då refereras till för att påminna 

om dess existens. Sådana påminnelser behövs inte i dramat, men tydliga angivelser om när 
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musiken förstärks och försvagas indikerar hur musiken stundtals ska vara uppmärksammad 

och stundtals flytta sig åt sidan så att uppmärksamheten i första hand kan placeras någon 

annanstans. 

     Av de två orkestrarna är i dramat en närvarande i rummet medan den andra inte syns. Att 

den enligt didaskalierna spelar ”liksom ur fjärran”, att det smäktande inte är närvarande blir 

en bild för något viktigare än att scengagerna bara ger plats för en ensemble.
164

 Det växelspel 

som sker blir här ett spel mellan det verkliga, det närvarande, och en civilisationens fernissa, 

ett spel som blottlägger en skrämmande paradox. I romanen syftar växelspelet framför allt till 

att framhäva det dynamiska, etablera skillnader i tempo och stämning. I dramat är däremot 

närvaron av det hetsiga och primitivistiska (som Lagerkvist liksom många av hans samtida 

tydligt läser in i jazzen) en tydlig kontrast mot det bortflyende borgerliga kulturlandskapet. 

Den ohöljda brutaliteten försöker inte hävda sig som ett ädlare alternativ, det är inte den 

moraliska överlägsenheten, det är överlägsenheten i styrka som blir den stora skillnaden mot 

de grupper som ska kuvas. Nu finns ingen kontrapunkt till repliken ”Va! Säger du det ordet en 

gång till, skjuter jag ner dig! Civilisation, fy fan!”
165

  

     Förkastandet av begreppet civilisation när våldet triumferar står i tydlig kontrast till det 

borgerliga etikettstänkandet, den yttre bilden av ordning som den ljusglobsbelysta balsalen 

representerar. På ett yttre plan är det just ett etikettsbrott den äldre mannen demonstrerar när 

han påkallar uppmärksamheten över hur de svarta musikerna äter i samma lokal som de vita 

gästerna.
166

 Men det är tydligt att det påföljande tumultet då den konventionella 

restaurangmiljön förvandlas till en krigszon inte i samma utsträckning befinns bryta mot 

konvenansens regler. Det är återigen demonstrationen av avskiljning och en rent hierarkisk 

konvenans man kräver en absolut lydnad mot, snarare än takt och måttfullhet. 

     När mordet sker i mitten av balscenen så förhåller sig mördarna i romanen likgiltiga till att 

forsla bort kroppen och de beslutar att den får ligga kvar. I denna text finns den alltså kvar 

under resten av fabelns framställning, men omnämns inte mer och kommer därför inte på 

något sätt dra uppmärksamhet till sig. Vid en läsning av dramat måste man dock ta hänsyn till 

kroppens fortsatta närvaro på scenen, och framför allt, vid en teaterföreställning blir kroppen 

ett kvardröjande element i publikens medvetande, en scenisk symbol som visserligen inte 

befinner sig i fokus på något sätt, men som likväl kan verka distraherande. Därför tillförs en 

replik i dramat, en replik där de som vill bära bort kroppen får sista ordet och de beslutar sig 

                                                 
164

 Bödeln (drama), s. 114. 
165

 Bödeln (drama), s. 128. 
166

 Bödeln (drama), s. 126. 



 60 

för att göra det. Däremot finns inga didaskalier där detta beslut verkställs, huruvida denna 

tillagda replik förändrar scenariot eller inte är öppet för tolkning. I den fortsatta läsningen 

kommer inte detta lik att omnämnas vidare, men som en symbol spelar närvaron av ett lik som 

ingen, inte ens läsaren tar någon notis om, en död kropp bland bord, stolar, och instrument en 

viktig roll för att påvisa i vilken kontext det avgörande slaget utspelar sig, i vilken kontext 

Bödeln bryter sin tystnad. Som ett tecken på scenen vars närvaro framstår som godtycklig 

förstärker det också människolivets obetydlighet i förhållande till makten, en kropp som står i 

kontrast till de auktoriteter som just gjort sig av med den framhäver obarmhärtigheten i 

scenen. 

     Framställningen av Kvinnan skiljer sig något mellan de båda texterna. Detaljer som att hon 

går stilla i dramat, och sätter sig stilla (hos Bödeln) i romanen, gör att hennes milda sätt som 

framstår som ett viktigt karaktärsdrag i båda texterna i högre grad är kopplat till Bödeln i 

romanen. Där poängteras bandet mellan de båda också starkare genom att det anges att hon är 

den enda Bödeln sett åt under hela berättelsen, detta är visserligen berättarens ord, men de 

hade kunnat motsvaras av en anvisning i dramat, exempelvis en märkbar reaktion från 

Bödeln. Att deras band är så påtagligt, något som läggs stor vikt vid i prosan, blir inte en lika 

viktig markör för handlingen i dramat, och inte förrän i slutet kan man säga att hennes plats i 

handlingen tydligt motiveras utifrån den roll hon kommer att spela för Bödeln. 

     Vissa element som kan ses som lämpliga att framföras sceniskt ges större utrymme i 

dramatexten än i romanen. Det mer händelseinriktade förloppet i dramatexten är signifikativt 

för teatermediets och den dramatiska textens vilja att betona sceniska händelser. Ett exempel 

är striden mellan jazzorkestern och balgästerna. Denna är utvidgad, mer detaljerad. Framför 

allt ökar den spatiala betoningen, vilket i sig inte bör ses som alltför förvånande, här finns en 

tydlig möjlighet att utnyttja scenrummet, påvisa rörelse från den ena delen av scenen till den 

andra. Enskilda stridssekvenser betonas också genom repliker som gör sig hörda i vad som 

annars bara skulle vara ett oartikulerat stridsvimmel. Bland annat betonar balgästerna att ”De 

sätter sig upp mot vår ras!”
167

  

     Däremot återfinns förståeligt nog inte vissa inslag i dramat som framstår som omöjliga att 

överföra från kortromanen. Ett exempel är den resa genom rymderna som slutar med att 

Bödeln konfronterar Gud. En sådan metafysisk beskrivning som transcenderar tid och rum 

utmanar teaterns beroende av dessa faktorer och gör sig därmed inte spelbar. En annan aspekt 

är att Bödeln nalkas Guds tron, och alla försök att sceniskt gestalta Guds närvaro i den typen 
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av scen skulle vara av ett slag som inte var acceptabelt på 1930-talets teaterscener. Detta gör 

att scenen måste ersättas av en passage som kan fylla samma funktion i det givna 

sammanhanget. I detta exempel kan man dock se en skillnad i vad som framställs. I romanen 

möter Bödeln Gud, det må vara ett symboliskt möte, dessutom återgivit efter egen utsago i en 

monolog som i mycket bär drag av en inre, snarare än en yttre resa, men situationen ifråga 

redovisas ändå tydligt.
168

 När Gud tiger är det en gud som tar sin hand från Bödeln, som väljer 

att inte lyssna. I pjäsen däremot blir Bödelns rop mot Gud utslungade i en tomhet där inget 

spår av det högre väsendet visar sig.
169

 Här framställs inte likgiltigheten inför människorna 

som kan förbytas i förbarmande, här framställs tomheten som visar hur människorna är 

fullständigt utlämnade åt sig själva. 

 

 

Slutsatser och jämförande resonemang  

 

Det första som bör betonas, när man analyserar två verk av det här slaget med avsikten att 

påvisa strukturella skillnader, är att många såväl strukturella som innehållsmässiga inslag är 

desamma i båda texterna. I båda fallen rör det sig om texter bestående av två delar där den 

andra delen är såväl en kontrast till som en spegling av den första, där människornas 

förhållande till det onda utgör den huvudsakliga tematiken och Bödeln bär sin roll som en 

inverterad Kristus, där straff och skuld ligger på hans mytiskt uppförstorade axlar. Dunkel 

ställs mot ljus, makter mot makt och Galg-Lasses erövrade alruna är direkt knuten till ett 

våldsutövande med rasistiska förtecken.  

     Det kan självklart också diskuteras huruvida de förändringar man blottlägger texterna 

emellan beror på hur man väljer att definiera texten. Blir det skrivna alltid kategoriserat som 

en viss sorts litteratur, och gör detta i sig att man behandlar texten på ett visst sätt? Vad gör 

vetskapen om att vi läser en viss sorts litteratur för vårt sätt att närma oss den? Vilka 

förändringar uppstår i den stund någon sätter en etikett, exempelvis ”epik” eller ”novell” på 

Pär Lagerkvists långa obrutna dialoger? 

     Men trots allt finns ändå en rad skillnader som gör att vi inte får samma historia berättad 

för oss vid de båda tillfällena, att vissa tecken representerar olika saker beroende på vilken 

text man läser. En viktig orsak till det är berättarfunktionen som ett viktigt strukturerande 

element hos romanen. Berättaren etablerar ett visst perspektiv som vid en viss punkt i 
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narrativet framhäver vissa tecken framför andra, skapar ordningsföljder, sekvenser. I ett 

drama däremot gäller det för varje element att kunna åskådliggöras i en iscensättning. Alla 

förtydliganden om vad en situation innefattar, något en berättarröst lätt kan klargöra, måste 

anvisas så att det kan inkluderas i den semiotiska aktivitet som försiggår på scenen. Dessa 

skillnader gör i de flesta fall att innehållet skiljer sig betydligt mellan en roman och ett drama, 

då helt olika förutsättningar finns för att skapa mening genom att fabulera eller åskådliggöra.  

     Hos Lagerkvist finns alltså uppenbart få sådana innehållsmässiga skillnader, men istället 

påverkas det befintliga innehållet, text har delvis olika funktioner, olika betydelser utifrån de 

förutsättningar och kontexter de fungerar i. Tre viktiga begrepp för att förstå de strukturella 

skillnaderna i innebörd är perspektiv, samtidighet och reduktion.  

     Att inte ett givet perspektiv presenteras för dramaläsaren (som måste ta hänsyn till 

iscensättning) på samma sätt som för romanläsaren gör att man måste finna sätt att prioritera i 

den semiotiska framställningen på scenen. Detta görs i Bödeln framför allt med repliker, men 

då det är ytterst lite av det som talas som direkt berör den talade personligen tenderar vad som 

omtalas att få mest uppmärksamhet. Andra grepp som kan påverka var fokus läggs på en scen 

är exempelvis rörelse och ljus. 

     En viktig konsekvens av denna perspektivförskjutning är att romanens struktur kan sägas 

ha Bödeln som central punkt, det första och sista som berättaren skildrar, i en historia som i 

mycket ordnas kring hur en rad blickar fästs på Bödeln, följer denne och gör honom till ett 

objekt för dessa blickar, tillskriver honom en rad egenskaper, innan han till slut bemöter 

människorna och för fram sin egen historia. Dramat däremot börjar och slutar med 

människorna.
170

 Visserligen ständigt påverkade av Bödelns närvaro, men det framstår som att 

berättandet tydligare här syftar till att framställa människorna, och deras förhållande till det 

onda, snarare än problematiken kring den roll Bödeln tvingas bära. Detta kan delvis ha att 

göra med hur vissa litterära uttrycksmedel går förlorade i dramat. När soldaten skrattar mot 

Bödeln och frågar ”Är du lessen va?” varpå gäster vid ett annat bord direkt fokaliseras och 

skrattar så att de viker sig dubbla, då perspektivet direkt skiftar igen till repliken ”Det är klart 

att vi måste ha krig!”, försvinner ett viktigt sätt att påvisa Bödelns alienation och leda i 

kontrast till den uppsluppna stämningen.
171

 

     Perspektiv är även relevant för frågeställningen varför romanen och dramat kom att tas 

emot på olika sätt. Det finns flera orsaker till att det förhöll sig så. De tydligaste skillnaderna i 
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reaktioner kan härledas till att den ena upplevdes som skriven text och den andra som en 

teaterföreställning, alltså påverkade framställningsformen mer än vare sig innehållsliga eller 

strukturella skillnader i texterna. På vilka sätt reaktionerna skiljer sig åt beroende på vilket 

konstnärligt medium man tar del av är egentligen en fråga för intermedialitetsforskningen, och 

kommer inte nämnvärt att beröras i den här uppsatsen. Att många av de skillnader som rör 

mottagande och inverkan beror på att dramat i en överväldigande majoritet av fallen 

upplevdes som en teaterföreställning och kortromanen som läst litteratur framstår alltså som 

mycket troligt. En av anledningarna till detta är att den sceniska närvaron, att skådespelarna 

lånade sitt kött och blod till Lagerkvists dystopi, ökade förutsättningarna för att personer 

skulle reagera affektivt.
172

 En annan, som bör framhållas, är att teaterscenen vid denna tid i 

Sverige inte var den naturliga plats för samhällsdebatt som den kommit att bli bland annat 

genom sextio- och sjuttiotalens teaterliv. Det fanns undantag, politiska dramer som Rudolf 

Värnlunds Den heliga familjen tillkom vid samma period, och ända sedan Strindbergs dagar 

hade dramatiker, ofta med Per Lindberg som regissör, använt scenen som talarstol. Men 

skillnaden i mottagande mellan det av Ibsen präglade Norge, och det svenska teaterliv som 

fortfarande i huvudsak byggde på borgerlig underhållning bör inte ses som en slump. På 

Vasateatern, där Bödeln kom att få sin svenska premiär, var majoriteten av föreställningarna 

åren innan farser som Gröna Hissen, operetter som Värdshuset Vita Hästen eller 

kriminaldramer som Broadway. Det är inte så konstigt att Per Lindberg kom att ifrågasätta om 

pjäsens titel verkligen kunde locka publik. I allmänhet förväntade man sig att litteraturen i 

högre utsträckning skulle ägna sig åt att skapa politisk debatt och kontroverser än teatern, 

detta etikettsbrott framkallar också många av reaktionerna även om publiken i större eller 

mindre utsträckning redan kände till vilken sorts föreställning de besökte. De flesta övriga 

skillnader som rör hur de båda versionerna kom att tas emot, som tvivelsutan har sin grund 

enbart i texterna, finns analyserade i det ovanstående avsnittet. 

     Det finns dock en viktig skillnad som här bör förtydligas ytterligare. Det finns ett 

ställningstagande att göra, såväl för teaterpublik som för dramatextläsare, som i viss mån 

skiljer sig från det som läsaren av romanen ställs inför. I läsningen av ett episkt verk finns ett 

perspektiv, etablerat genom en berättarröst, att utgå ifrån. Denne värderar det framställda, får 

den som läser att reagera. Ofta genom att bara passivt acceptera framställningens ohöljda 

tendens. I andra fall, där framställningen exempelvis är påtagligt ironisk eller överdriven, 

genom att ta avstånd från de tendenser som framförs, protestera mot den bild som framställs, 
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men ofta i linje med en uppenbar reaktion verket haft som syfte att framkalla. Finns 

motstridiga synvinklar framställda inom ett och samma verk kanske man rentav måste ta 

ställning. Men det handlar i samtliga av dessa fall om en reaktion på mer eller mindre 

värderande narrativ. 

     I dramat däremot finns inte denna komponent med. En värdering framställs inte inför 

betraktaren som en förförståelse denne sedan kan förhålla sig till. Förhållningssättet till fabeln 

filtreras inte genom ett betydelsebärande raster som berättarrösten. Naturligtvis är inte det 

samma sak som att säga att dramat inte kan ges en viss tendens, det finns en rad olika verktyg 

för en dramatiker eller regissör att använda för detta. Innehållet kan exempelvis struktureras 

så att vissa element framstår som mer värda än andra, dialogen kan utformas retoriskt så att 

vissa idéer märkbart ges företräde framför andra, för att bara nämna två exempel. Men utan en 

röst som lotsar mottagaren av budskapet tvingas denne ändå agera, inte bara reagera. 

Mångfalden av skilda tecken, den otämjda polyfonin gör att publiken kan anlägga en rad olika 

perspektiv, liksom läsaren av manuset kan välja vilka element som ges företräde vid en 

spatialisering. Detta mer eller mindre medvetna ställningstagande gör att man måste förhålla 

sig mer aktivt till det budskap som framställs, man måste välja på vilket sätt man uppfattar det 

upplevda. Man måste, som Sven–Åke Heed säger ”själva bestämma hos vem vi placerar våra 

sympatier eller antipatier”.
173

 Det aktiva ställningstagandet gör att ens eget förhållande till det 

man upplever blir mer påtagligt, vilket kan vara en anledning till att reaktionerna blir starkare 

inför teaterföreställningen. 

     En annan viktig strukturell skillnad handlar om simultant kontra sekventiellt framställande, 

om samtidighet. I romanskrivandet arrangeras händelser så att de nästan alltid skapar någon 

form av kausalitet. Även då händelser i fabeln inträffar samtidigt beskrivs de i tur och ordning 

och beroende på hur ordningen framställs uppfattas händelseförloppet på aningen olika sätt. 

Medevetenheten om att vi kan uppleva det simultana på scenen följer med även vid en analys 

av dramatexten. Denna samtidighet gör att vilket tecken vi än riktar in oss på alltid bär spår av 

andra, replikerna måste betraktas som ett audiellt fenomen som styr över hur alla andra 

närvarande ljud ska anges. I dramat görs det, till skillnad från i romanen uppehåll i musiken 

när den unge soldaten kommer och sätter sig vid Bödeln.
174

 Här, liksom i exemplet med den 

pistolviftande mannen sätter talet stopp för musiken för att deras närvaro kolliderar och blir 

betydelsebärande faktorer hos varandra på ett helt annat sätt än vad som framkommer i 
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romanens syntaktiska kausalitet där den vanligaste framställningen är att fokusera på ett 

tecken i taget.
 175

    

     Frågan om riktning, till vem en replik är adresserad, åt vilket håll en rörelse går, kort sagt, 

en situationsbundenhet, är integrerad del av dramats struktur på ett sätt som inte motsvaras av 

romanen. På ytan framkommer detta genom att man i dramat är tydliga i värdshusscenen med 

vem som tilltalar vem, och då detta inte följer i restaurangscenen så är avsaknaden av detta i 

sig självt ett iögonfallande tecken. På ett sätt är denna riktning utförd av skådespelarna 

dubbel, då de på samma gång måste rikta sig mot någon på scenen och mot publiken. Att 

mottagaren är dubbel är visserligen ett faktum i alla narrativa framställningar, men då 

intradiegetiska och extradiegetiska mottagare av en roman kan nås av budskapet på ett 

identiskt sätt innebär motsvarande handling på scenen alltid en splittring. Frågan om huruvida 

Bödeln vänder sig till de verkliga 1930-talsmänniskorna via fiktiva dito blir inte längre 

hypotetisk när riktningen måste anges med Bödelns verkliga adressater framför sig. 

     Att man vid dramaskrivandet anpassar sig till att texten ska iscensättas och därför, i varje 

fall på den reella nivån, blir begränsad gällande tid och plats, kan exemplifieras med hur 

rummet handlingen utspelar sig i framställs i respektive text. Dessa är helt olika till sin 

karaktär. Den viktigaste skillnaden är att romantexten presenterar ett fiktivt rum, medan 

dramatexten presenterar en scen som föreställer ett fiktivt rum. Denna extra nivå i 

framställningen skapar dels en stilisering av krogrummet, ett rum där varje ting får funktionen 

som synekdoke, man ser ett rum fullt med symboler som tillsammans blir illusionsskapande, 

medan man i romantexten låter rummet träda fram som en realistiskt återgiven, fullt utrustad 

lokal (även om samma teknik i viss mån brukas även där, en fullständig detaljrikedom finns 

aldrig heller i romaner). I och med att lokalen är uppförd så att en publik ska kunna se den är 

alla personer och betydelsefulla objekt på ett tydligt avgränsat område 

     Ett exempel är i danslokalen där den färgade jazzorkestern äter bakom sin estrad i 

kortromanen. Här förflyttas man bort till en annan, tidigare inte synlig del av lokalen, man får 

följa med en människa som lämnar den plats där händelseförloppet dittills ägt rum. Detta har 

av naturliga skäl omarbetats till att ske framför estraden i dramatexten. Här kan man inte 

skifta platser i samma utsträckning, man är begränsad till en viss yta som är tillgänglig för 

publiken, dit man måste komprimera alla händelser som inträffar. 
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     En av de viktigaste genomgående skillnaderna som finns mellan de båda texterna, och som 

är direkt kopplat till respektive sorts litteratur, är de reduktioner av objekt som görs i dramat 

jämfört med romanen. Delvis beror detta på praktiska orsaker, det är fråga om en anpassning 

till teatermediet, där ett drama avsett för scenen, för att kunna vara spelbart, måste ta hänsyn 

till aspekter som tidsbegränsning, platsbegränsning och personbegränsning. Dels är det en 

såväl stilistisk som strukturerande effekt, där de objekt som finns närvarande ges en viss 

bestämning i förhållande till andra närvarande objekt och där det överflödiga, måttligt 

betydelsebärande snarast kan uppfattas som att komma i vägen, bli rena distraktioner. I en 

roman kan bifigurer cirkulera i bakgrunden, komma med enstaka repliker, fylla ut miljön, för 

att ge en naturlig och trovärdig känsla av den presenterade situationen, berättaren riktar ändå, 

om än kort, blicken mot dem.  

     När lärlingsgossen som iakttar Bödeln i romanens inledning stryks ur dramat påverkar det 

inte handlingen nämnvärt, hans huvudsakliga funktion, att fokalisera Bödeln, övertas av en 

teaterpublik eller en dramaläsare.
176

 Men som en viktig del av det kollektiv unga pojkar som 

iakttar det onda, lär sig och för det vidare, som en viktig förklaring till det ondas kontinuitet 

blir hans frånvaro märkbar. För att kunna förstå vilken funktion Jocke, pojken som följer med 

Galg-Lasse innehar, inte som ett par extra händer till den stympade, utan som ett par ögon 

som ärver inte bara alrunan, utan tar efter hela beteendemönstret, blir hans frånvaro märkbar. 

En så liten reducerande detalj gör att ett helt strukturellt mönster i romanen, med en viss 

symbolik, inte är närvarande i dramat. 

     De strukturella förändringarna de båda texterna emellan är inte av det slaget att de 

övergripande händelseförloppen, relationerna, symboliken eller språket uppställs i två skilda 

mönster, där de inbördes förhållandena pekar åt olika håll. Avvikelserna är märkbara, när 

vissa objekt betonas olika mycket, vissa närvarande funktioner i en text inte ges utrymme i en 

annan, får man sammantaget två texter som kan, och bör, tolkas olika. Men dessa avvikelser 

är inte avgörande för den som vill undersöka vilka strukturella relationer som får störst 

betydelse i Bödeln. Visserligen kan medvetandet om att det faktiskt finns skillnader, 

skillnader som i vissa fall spelar roll för hur vi tar till oss innehållet leda till en fördjupad 

förståelse av texterna. Men i de flesta grundläggande aspekter, som budskap eller dramaturgi, 

uppnår texterna ändå en samstämmighet. Men de gör det på olika sätt och det är snarare här, i 

hur skilda litterära uttrycksmedel använder samma beståndsdelar, för att berätta samma fabel 

på sätt som skiljer sig åt, skillnader mellan de båda texterna får sin mest pregnanta betydelse. 

                                                 
176

 Bödeln (roman), s. 5–6. 



 67 

I en romantext bär meningar på vissa innebörder som framträder logiskt inom ramen för den 

episka struktur meningarna bärs fram i. Förutom att förmedla information om 

händelseförloppet förmedlar de också information om den narrativa form de verkar inom 

ramen för. På motsvarande sätt bär meningar i ett drama, oavsett om dramat någonsin 

iscensätts eller inte, på betydelse kopplad till den dramatiska formen.  

     Detta är inte enbart att säga att mening är kontextberoende, att alla definitioner en text kan 

få påverkar hur vi uppfattar den. Det är inte enbart en fråga om förförståelse, likt hur en bok 

tolkas annorlunda beroende på om den placerats i klassiker- eller fantasyhyllan i bokhandeln. 

Det som framför allt träder fram vid en jämförande studie av texterna, tanken är föga originell 

men exemplen är exemplariska, är att en roman och ett drama aldrig kan bli två identiska 

texter. Romanen förutsätter vissa strukturella element som dramat saknar, och dramat 

förutsätter vissa strukturella element som romanen saknar. På detta sätt blir en adaption, även 

om den är ytterst sparsam, ett ingrepp som tvingar de närvarande objekten att inrangera sig i 

nya mönster, som framkallar nya funktioner. Man kan naturligtvis problematisera sådana 

modeller, ett exempel blir var gränsen går, hur analysera en dialog helt utan vare sig 

berättarröst eller didaskalier? Men de båda versionerna av Bödeln skiljer sig åt genom att vara 

tydligt definierade exempel på två olika sorters litteratur, där just frågan om vilken sorts 

litteratur de är inte går att separera från vad det är texterna berättar.   

 

 

Sammanfattning 

 

Utifrån frågan på vilka grunder man kan analysera litterära objekt har jag intresserat mig för 

hur skillnader mellan texter kan vara såväl strukturella som innehållsmässiga. Två texter som 

är innehållsmässigt mycket lika, roman- respektive dramaversionen av Pär Lagerkvists Bödeln 

framstår där som intressanta analysobjekt för en komparativ studie där skillnaden i 

inneboende struktur skulle vara den rimligaste förklaringen till påvisade olikheter. Därför har 

jag jämfört texterna med tonvikt på respektive strukturer. 

     Det finns mindre tidigare forskning om Bödeln än om många andra verk i Lagerkvists 

produktion och jämförelsen mellan dramat och romanen berörs endast kort och har inte varit 

föremål för en heltäckande studie tidigare. Jag har tagit min utgångspunkt i strukturalistiska 

teorier, då det i huvudsak är texternas struktur jag velat undersöka, här har jag använt olika 

metoder för de olika texterna då de strukturerande inslagen skiljer sig åt mellan roman och 
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drama. För romanen har jag använt narratologiska teorier, framför allt formulerade av Gérard 

Genette och Mieke Bal. Till dramat har jag nyttjat teatersemiotiska grepp som hanterar 

närvarande element i dramat som tecken vars samspel genererar dramat mening.  

     Bödeln var ursprungligen tänkt som en pjäs, i tydlig polemik mot den framväxande 

nazismen, men på grund av osäkerhet inför det svenska teaterklimatet kom den istället först 

att ges ut som en roman. Den kom att få ett blandat mottagande, men framför allt dramat, 

skrivet ett halvår senare, kom att uppleva massiva protester, inte minst från den tyska 

delegationen i Stockholm. Tillkommen i ett turbulent Sverige statt i förändring var det två 

texter som tog tydlig ställning, innan många andra gjorde det. Man bör vid läsning av texterna 

alltid vara medveten om dåtidskontexten, hur de på ett sätt alltid är bundna till den tid de 

tillkom i, samtidigt som deras aktualitet inte har upphört. 

     Det är fråga om en roman indelad i två delar, en värdshusdel som utspelar sig under 

medeltiden och en restaurangdel som utspelar sig under textens samtid. Förhållandet mellan 

begreppen ”makt” och ”makter” är centralt för att förstå romanens huvudsakliga tema: 

människornas förhållande till det onda. De onda makter som styr under medeltiden 

emanciperas genom att den stympade Galg-Lasse bemäktigar sig den magiska alrunan och ger 

därmed makten över det onda som ”arvegods” till människorna. Titelfiguren står i centrum i 

inledningen av romanen, och under hela medeltidsscenen kretsar det pågående samtalet i 

någon mån kring denne. Persongalleriet i den första delen är mycket knapphändigt skildrat, 

och de som märker ut sig, exempelvis Galg-Lasse är starkt stiliserade, framstår som närmast 

arketypiskt skildrade. Detta, tillsammans med en återkommande obestämbarhet om vem som 

uttalar replikerna bildar en påtagligt kollektiv framställning där vad som sägs är viktigare än 

vem som säger det och där en tydlig konformism råder. När det sistnämnda, som dittills 

framstått som en medeltida kollektivism man kunnat avgränsa sig ifrån, återkommer under 

1930-talet blir det en viktig parallell mellan den dåtida och samtida konformismen. 

     Såväl människor som föremål uppbär ofta symboliska betydelser vilka blir viktiga 

komponenter i framställningen av romanen. Även det som inte finns i romanen, vars frånvaro 

i sig blir betydelseladdad, blir väsentligt, sådant som Jurij Lotman kallar minus-grepp. Ett 

exempel på ett sådant är den orealistiska frånvaron av hierarkier på värdshuset i kontrast till 

den genomhierarkiska restaurangen.  

     Bland de många texter som Bödeln intar ett intertextuellt förhållande till är de bibliska 

troligen de viktigaste för såväl tema som symbolik, där parallellen mellan Kristus och Bödeln 

framkommer vid flera tillfällen. Språkligt sett har romanen en knapphändig, koncentrerad 

berättarstil, med talspråkliga och dialektala inslag i den första delen, som inte förekommer i 
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den andra. Person- och miljöbeskrivningar sker ofta i form av två adjektiv där det andra 

förhåller sig till det första. 

     Berättaren, och dennes förhållande till det berättade är väsentliga inslag i romanens 

struktur. Berättarens mest karaktäristiska drag är graden av frånvaro ur texten, sidorna med 

dialog avbryts bara sällan genom mindre anvisningar. Som en opartisk observatör ur 

kollektivet av medeltidsmänniskor framställer denne handlingen, utan värderingar eller att 

blicka in i vare sig sin egen eller de skildrades tankevärld. Efterhand i romanen framträder 

dock berättaren mer och mer och röjer också en medvetenhet om sin egen berättarfunktion, 

det är tydligt hur berättarens strukturering av fabeln är medvetna val, efterhand framträder 

också tydligare perspektiv, stilistiska effekter och uttalade värderingar. 

     Genom att analysera fokaliseringen, vem som ser, till skillnad från vem som talar, kan man 

i de relativt neutrala beskrivningarna inte se några avvikelser från de rådande uppfattningarna 

under skildringen. Det man ser är neutrala framställningar, då de uttalar värderingar tenderar 

dessa inte att avvika från normen. Att stundtals följa den norm som sker i framställningen kan 

dock indirekt sägas ha en ironisk effekt då det förstärker skillnaderna mellan den norm 

restauranggästerna lever efter och den genomsnittlige läsarens. När Bödelns avslutande 

monolog tar vid ser man situationen ur hans perspektiv. 

     De inbäddade narrativen skapar möjligheten för andra berättare att träda fram, något som 

inte bara leder till helt andra berättarstilar, utan även till nya perspektiv på Bödeln, personer 

träder fram och tar plats mitt i myllret av myter. Här förändras perspektivet, det fördjupas och 

röster som normalt bara ges plats inom ramen för ett kollektiv får eget utrymme. 

     Hur fabeln struktureras och hur denna framställning förhåller sig till den kronologiska 

ordningen berör aspekter som minnen och tillbakablickar, samt jämförelsen mellan de två 

epokerna. Tiden blir ett viktigt strukturerade element som hänger samman med romanens 

litterära framställningsform. 

     Som drama blir Bödeln ett teckensystem utan berättarfunktion, och till skillnad från 

romanen ställs inte Bödeln i centrum till en början. Men han blir den naturliga 

referenspunkten för alla andra tecken i dramat, inte minst då alla birollers funktion på något 

sätt utgår från honom. En symboliskt viktig markering i didaskalierna återfinns när 

medeltidsmänniskorna ges ett rollnamn och noggrant tilldelade repliker, medan detta i 

samtidsscenen framstår som arbiträrt, vilket pekar mot individens irrelevans i den senare.        

     Tematiskt är ondskan och dess förhållande till människorna genomgående en drivande 

kraft, men inte enbart i sig själv, utan genom sitt förhållande till en rad andra faktorer, som 

godhet, rädsla och styrka. 
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     Indelningen i sekvenser, som är en metod för att avgränsa och därigenom lättare skaffa en 

överblick över alla närvarande tecken är till hjälp för att se hur den främst talade första scenen 

skiljer sig från den främst handlande andra, likaså hur de båda scenerna eskalerar, går från 

lugn och ordning till kaos. Sekvenser som framstår som naturliga att jämföra är de båda 

bildsekvenserna där man kan se hur statusspelet i respektive sekvens förhåller sig till 

varandra. 

     Utifrån teorin att strukturen i ett verk är analog med strukturen i en mening har Greimas 

utvecklat en aktantmodell, som ofta brukas i teatersemiotik. Utifrån denna kan man identifiera 

subjekt, objekt samt ett verb som klargör förhållandet mellan subjekt och objekt. Denna 

modell är intressant att applicera på Bödeln, inte minst för att det är så svårt att fastställa 

dramats subjekt och vilka motiv och bevekelsegrunder denne i så fall kan sägas ha. En sak 

som däremot framkommer är hur flera aktörers funktion främst är som en del i ett kollektiv, 

och hur identifikationen av vissa grupper kan tydliggöra inbördes relationer och positioner 

mellan aktörerna. Dessa inbördes förhållanden kan också analyseras genom att studera hur 

hierarkierna och statusförhållandena i dramat ser ut. 

     Andra tecken som får en ökad betydelse i dramat är bland annat ljuset, med sin dubbla 

funktion som ljuskälla och rekvisita, rörelse, där rörelsescheman och riktningar får en 

betydelse i dramat, inte minst i förhållande till Bödeln, och ljud, där de audiella systemen 

framhävs som särskilt viktiga i dramat, inte minst replikerna som bär på flera semiotiska 

betydelser på samma gång. 

     Pierces klassificering av de olika sätt på vilka ett tecken förhåller sig till det som betecknas 

ger möjlighet att undersöka hur olika sorters tecken förhåller sig till objektet det står för. 

Genom att exempelvis se hur ikoniska och symboliska tecken samverkar kan man utläsa hur 

element i dramat blir betydelsebärande och hur de strukturellt förhåller sig till varandra. 

Genom att analysera deiktiska yttranden kan man se vilken funktion varje roll bär på i 

förhållande till den situation denne är i. Även hur situationer etableras genom definitioner 

som här och nu, hur sådana begrepp avgränsas är intressant i Bödeln, där framför allt hur man 

definierar nuet spelar en betydligt större roll för de närvarande i restaurangscenen, jämfört 

med värdshusscenen. 

     Även om det mesta av innehållet texterna emellan till stor del motsvarar varandra finns 

några påtagliga exempel där skillnader får betydelse för hur vi uppfattar det framställda. Den 

mest uppenbara och genomgående av dessa skillnader är tempusformen, där dramatexten är 

skriven i presens och romantexten i preteritumform. I viss mån kan det förstärka aktualiteten i 

dramat, att vad som beskrivs just äger rum. De flesta omfattande skillnader ligger i romanens 
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inbäddade narrativ som i dramat inte återberättas utan framställs i bildsekvenser vilket bland 

annat får till följd att vissa för dramat nya repliker motiveras av att de bär på information man 

i romanen fått från en berättarröst. 

     Vissa skillnader i symbolik framträder, som när Bödeln döljer sitt märke med handen i 

romanen och vissa relationer blir tydligare definierade, som klassmotsättningarna i 

restaurangen. I huvudsak har dock skillnaderna att göra med hur något i romanen ges 

huvudsaklig uppmärksamhet då det nämns, sedan hamnar i bakgrunden då något annat 

omnämns, medan element som beskrivs i dramat kan inta uppmärksamheten under en mycket 

längre tid. Därför antyds efter mordet att liket hellre bärs av scenen och musiken måste tystas 

för att man ska kunna lyssna på den triumferande herren. Även på andra sätt är dramat 

anpassad till kommande spatialiseringar, abstrakta inslag som resan genom rymderna är 

omarbetade, medan mer handlingsinriktade scener, som striden, utökats. 

     Trots att väldigt mycket såväl innehållsmässigt som strukturellt trots allt överensstämmer 

mellan drama och roman, och trots att många av de skillnader man kan läsa in kan bero på 

viljan att tolka ett drama på ett sätt som skiljer sig från en roman, finns det konkreta 

strukturerande element som uttrycker olika saker texterna emellan. Detta har i första hand att 

göra med faktorer som perspektiv, reduktion och samtidighet. Att inte fokalisera Bödeln på 

samma sätt som i romanen gör att perspektivet i dramat blir något annorlunda. Detsamma 

gäller beträffande reduktionen av betydelsebärande element, där den semiotiska polyfonin i 

dramat gör att vissa objekt får bära fler betydelser på samma gång med något tätare innebörd. 

     Trots att många av de övergripande strukturerna är identiska går det alltså att påtala partier 

i texterna som strukturellt skiljer sig åt. Fast detta inte har den största relevans för de flesta 

analyser av Bödeln, gällande aspekter som händelseförlopp, symbolik eller språk. Men 

texterna bör uppmärksammas som särskilt förtjänstfulla exempel på ett i sig redan välkänt 

faktum, att en roman och ett drama, oavsett om dramat iscensätts eller inte, med nödvändighet 

struktureras olika. De närvarande objekten placeras in i olika mönster, som framkallar olika 

funktioner, beroende på vilken sorts litteratur de är. Det går inte att separera vilken sorts 

litteratur de är från vad texterna berättar.    
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