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1. Inledning 

 

Bränt barn är historien om den unge Bengt och dennes liv efter att hans mor plötsligt har gått 

bort. Vi får följa Bengt genom ett års tid där ett sorgearbete efter modern tar sig i uttryck 

genom hämnd, svartsjuka och mycket plågande. Bengts far Knut hittar snabbt en ny fru och 

Bengt som till en början skyr henne som pesten inleder sedermera ett kärleksförhållande med 

henne. Hon blir då Bengts moderssubstitut.  

   Det är en roman som ägnats förvånansvärt lite forskning. Det trots att den innehåller flera 

olika infallsvinklar, förutom den uppenbara psykoanalytiska strukturen kan man mycket väl 

tänka sig att såväl receptionsforskningen som feminismen och narratologin har mycket att 

hämta.1 Jag ämnar i min studie att ta upp det sistnämnda. Narratologi berör i princip allt som 

har med berättandet att göra. Man försöker redogöra för de drag och verktyg författaren 

använder sig av när han framställer sin text. Det är på så sätt en väldigt teoretiskt inriktad 

vetenskapsmetod och samtidigt ett väldigt stort ämne. Därför är det viktigt att en begränsning 

görs. För mig har berättarstrukturen och karaktärsteckningen varit av särskilt intresse. Det 

eftersom jag själv känner mig oerhört kluven i de eviga frågorna kring vem som är berättare 

och vad som berättas. Jag vill påvisa och problematisera bilden av berättaren, och med det 

menas både berättaren i romanen och berättaren i allmänhet. Det är för mig tämligen 

ointressant att bara påpeka vad det är för sorts berättare utan att också fördjupa detta så därför 

vill jag göra läsaren uppmärksam på att målet i sig inte är att förklara berättaren utan snarare 

att problematisera denna. Anledningen till att jag har valt just Bränt barn är därför att jag 

känner att den är idealisk i detta sammanhang bland annat eftersom den innehåller två olika 

berättare och även är obestämd i vilken värld den rör sig kring.  

   Jag kommer använda mig av ett flertal olika narratologer och litteraturvetare för att belysa 

mina olika slutsatser och tankar kring berättandet i Bränt barn. Det stora namnet inom 

narratologin eller åtminstone den narratologi som riktat in sig på den berättande texten är 

Gérard Genette och självklart kommer jag att behandla en del av hans teorier. När Genette 

utkom med Discours du récit (eng. övers. Narrative Discourse) 1972 skedde en nydaning 

inom narratologin, han framförde nya klassifikationer och introducerade tekniska begrepp för 

att kunna studera berättarkonsten. Jag kommer att beröra Genette när jag talar om de olika 

berättarnivåerna i Bränt barn samt när jag behandlar fokaliseringen och berättarperspektivet. 

Genette utgick från flera föregångare inom narratologin när han skrev Narrative Discourse, 

bl.a. Wayne C. Booth som jag också kommer använda mig av. När det gäller Booth är det 

hans klassificering av berättaren i tio punkter som kommer att belysas under min studie.2 Här 
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handlar det om att framhäva berättaren och framförallt att bestämma vad det är för sorts 

berättare. Punkterna berör bl.a. vem det är som ser, berättarens distans till läsare och karaktär 

och berättarens närvaro. Booths klassificering gör det enkelt att rama in berättaren, vilket är 

ett utav mina mål genom denna studie. 

   I antolgin Perspectives on Narratology (1996) använder sig Arne Florin i sin artikel 

”Narratology and the Study of the Narrating Instance” också utav Booths tio punkter.3 Här ges 

en introduktion och historia till ämnet narratologi som t.ex. också behandlar Genette. När 

Florin tar upp Genette skriver han bl.a.: ”man bör fråga sig ifall Genettes modell verkligen är 

den mest passande om texten man ska analysera har en väldigt tydlig berättare”.4 Detta är 

också en av mina poänger; berättaren i Bränt barn är tvetydig vilket gör den väl lämpad att 

studera utifrån ett narratologiskt perspektiv. I samma antologi kan vi också hitta artiklar 

skrivna av Lars-Åke Skalin och Göran Rossholm. Rossholm problematiserar berättarnivåerna 

i texter, och ställer sig frågan när berättelsen går över till en ny nivå och vad som ska till för 

att det ska räknas som en ny nivå. I Bränt barn kan vi ställa oss frågorna: Vilken nivå befinner 

vi oss på när vi läser Bengts brev? Befinner vi oss överhuvudtaget på en ny nivå eller är vi 

fortfarande hos berättaren? Vem berättar om breven? 

   Skalin är också av intresse för denna uppsats. Han presenterar tre olika berättarstrukturer 

som försöker förklara handlingen i berättelsens ”plot”. De tre strukturerna har fått namn efter 

hur protagonisten agerar i de olika historierna. De tre är heros, eiron och aphron (eller 

alazon). Om subjektet i historien handlar så som normen föreskriver dirigerad genom en rak 

linje av händelser så är det en hero. Om han temporärt avviker från normen vid något tillfälle 

så att den utstakade linjen inte blir rak utan innefattar en peripeti när han försöker komma 

tillbaka till normen och en anagnorisis som ser till att han hamnar på rätt köl igen så är han en 

eiron. Skulle han däremot verka långt ifrån normen visserligen genom en rak linje av 

händelser men hela tiden avvikande från normen så är han en aphron. Om vi med Booth kan 

rama in berättaren så är det här en modell för att rama in karaktärer och handling.  

   Men jag kommer inte att vara nöjd med bara Skalin för att rama in karaktär och handling. 

En annan teoretiker jag tänkt använda mig av är Saul Kripke och då hans teorier om ”möjliga 

världar”.5 Den utgår ifrån en ordnad triangel mellan den verkliga världen, de fiktionella 

världarna och sättet de är relaterade till varandra. I Bränt barn t.ex. finns det en värld som 

berättaren verkar i och en värld som karaktärerna verkar i. Vi kan till det konstruera många 

olika möjliga världar genom sättet att berätta. Per Krogh Hansen har använt sig av Kripke i 

sin artikel Det kunne være mennesker…(…men er alltså tekstlige konstruktioner) och ger 

exempel på denna möjliga världar-teori.6 Skulle berättaren t.ex. uttrycka sig så här: ”Det är 
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möjligt att det blir regn imorgon” har vi konstruerat en möjlig värld, där det imorgon kommer 

att bli regn. Detta kan försvaras eftersom vädret är ostadigt och alltså är en variabel som är 

föränderlig. Det blir i mitt fall intressant att använda Kripke dels för att bestämma världen 

som handlingen utspelar sig i, dels för att tydliggöra problematiken kring en berättare som rör 

sig i en värld utanför själva diegesen. Var befinner sig den anonyme berättaren om han inte 

finns i diegesen?7 

   Både Nils Gunder Hansen och Greger Andersson ägnar en del av sina artiklar, Litterære 

karakterer mellem tekstualitet og mimesis samt Vad håller ihop en karaktär?, åt fenomenet 

namn, något jag också tänker behandla.8 Namn i Bränt barn fyller nämligen enligt mig en 

väldigt viktig funktion, Bengt ser namn som något väldigt opersonligt och berättaren nämner 

inte något namn förrän någon av karaktärerna själva gör det. Är det för att skapa distans eller 

närhet till läsaren eller finns det andra motiv till varför berättaren undviker namn? I samband 

med detta kommer jag också redogöra för Nils Gunder Hansens tolkning av Seymour 

Chatmans teorier om statiska och dynamiska karaktärer. 

   Till sist kommer jag också anknyta till professor Christer Johanssons artikel Berättaren som 

fiktionsspel. 9 Här redogör Johansson för olika termer och begrepp inom området ”den fiktiva 

berättaren”.10 Han talar bl.a. om verkfiktionella och spelfiktionella berättelser och om 

otillförlitliga berättare, begrepp som jag återkommer till senare i uppsatsen.  

   Den tidigare Dagerman-forskningen är som bekant väldigt omfattande, men däremot är 

materialet till romanen Bränt barn som jag påpekade innan av nedslående litet omfång. Det 

man främst har fokuserat på när det gäller Bränt barn är dels den psykoanalytiska strukturen, 

dels den biografiska kontexten. Många av recensionerna av romanen tog fasta på det 

biografiska och för dem som är ute efter biografier som rör hela författarskapet är Olof 

Lagercrantz Stig Dagerman en viktig källa till information.11 Man kan också tänka sig att 

Hans Sandbergs sammanställning; Stig Dagerman – Brev är av intresse då den behandlar 

många av de brev Stig Dagerman skrev under sin livstid.12 Den psykoanalytiskt intresserade 

kan vända sig till Claes Ahlunds Fallets lag och jagets stjärna eller Kerstin Laitinens 

Begärets irrvägar – Existentiell tematik i Stig Dagermans texter. Båda dessa behandlar 

förvisso hela Dagermans författarskap vilket gör att Bränt barn får mindre plats, men därmed 

inte sagt att inte mycket hinner sägas om romanen. Ahlunds verk som är senare tillkommet tar 

upp fallets betydelse i Bränt barn men också den psykoanalytiska kopplingen i drömmarna 

Bengt har, Bengts självanalyser och dragningen till ”modern” Gun.13 Ahlund anlägger 

förvisso också ett berättartekniskt perspektiv i sin analys av Dagermans författarskap, men 

dessvärre är det som Ingemar Algulin mycket riktigt påstår i sin recension:  
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Kanhända väntar man i dess andra del ett fullföljande av de mer litterärt specifika aspekter som ligger i 
denna tematiska fokusering, kanske i riktning mot strukturstudium, berättarteknik och språkets roll. I stället 
gör Ahlund här något av ett återtåg till de mer idémässiga områden som tidigare dominerat Dagerman-
forskningen genom att sätta Dagermans relationer till Freud och psykoanalysen i blickfånget.14 
 

Detta gäller i hög grad analysen av Bränt barn som vi finner i andra delen. Detta trots att 

Ahlund faktiskt själv i sin inledning skriver: ”De berättartekniska och de stilistiska aspekterna 

har bara undantagsvis och mycket preliminärt uppmärksammats.” (s. 13). Men visst berör 

Ahlund också det berättartekniska i Bränt barn, och då när han talar om ”fallets lag”. Ahlund 

uppmärksammar Almas död och fall i köttbutiken och menar att fallet har en central plats i 

romanen: ”[H]ennes plötsliga fall i köttaffären är inte bara en utgångspunkt för den 

raffinerade psykologiska krigföringen mellan far och son, utan också en förebildlig 

gestaltning av människans kroppslighet och dödens obeveklighet” (s. 29). Laitinen är 

intressant i denna studie därför att hon förutom det psykoanalytiska Oidipus-komplexet och 

Bengts sexuella driftbegär också berör berättaren. Egil Törnqvists artikel Berättartekniken i 

Stig Dagermans roman Bränt barn är också av vikt och den kommer jag att återkomma till i 

avsnittet Problematiken med namn.15 En studie som också bör nämnas är Lotta Lotass 

Friheten meddelad – Studier i Stig Dagermans författarskap (2002). Lotass menar här, vilket 

jag håller med om, att forskningen alltför ofta kretsat kring Dagermans självmord och hans 

syndikalistiska bakgrund. Hon anser att friheten och inte ångesten är det centrala i Dagermans 

författarskap och vill förändra ångestanalysernas syn på fallet som något negativt. Fallet bör 

ses som något positivt istället, en hoppfullhet som leder till nya insikter och ett pånyttfödande. 

Bränt barn är dock omtalad väldigt lite i denna studie och berör inte direkt det ämne jag 

behandlar. Därför kommer den inte heller att beröras här i någon nämnvärd utsträckning. 

   Denna studies analysdel är indelad i två större kapitel, första kapitlet är tänkt att ge en insikt 

i romanens berättare. Därpå följer romanens karaktärer och världen i fiktionen. Genom hela 

analysdelen kommer jag givetvis avhandla tidigare forskning kring Bränt barn, som kommer 

diskuteras och kritiskt analyseras. Återigen mitt mål med denna studie är inte att förklara utan 

att problematisera berättaren. Alla sidhänvisningar är om inte annat anges hämtade ifrån Stig 

Dagermans Bränt barn (1948). 
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2. Analysdel I - Berättaren avtecknas 

 

2.1 - Booths klassificering 

 

För att överhuvudtaget kunna granska berättaren måste vi fastställa vem som är berättare, eller 

åtminstone verka för att rama in berättaren så långt som är möjligt. Jag har valt att använda 

mig av Wayne C. Booths tio punkter angående berättarfunktionen för att ge en översiktlig bild 

över vem och vad som berättas och komplettera dessa med Gérard Genettes termer och 

begrepp. Booth har i The rhetoric of fiction (1961) sammanställt vad han anser utgör en 

berättare. Allt ifrån skillnaden mellan ”telling” och ”showing” till berättarens moraliska 

ställningstagande behandlas men det jag kommer använda mig av rör kapitlet Booth kallar 

Types of Narration.16 Booth menar att för att verkligen kunna utröna vem som berättar måste 

man använda sig av en modell som tar hänsyn till flera aspekter av berättarrösten. Därför har 

han ställt upp tio punkter som ska verka för att ge ett bättre omfång om berättarens del i 

texten. De tio punkterna är: 17 

1. Person (första eller tredje-person),  

2. Skillnaden mellan en dramatiserad och en icke-dramatiserad berättare,  

3. Berättaren som agent eller observatör, 

4. Om berättaren primärt förmedlar sin historia genom scener eller summeringar,  

5. Användandet av kommentarer, 

6. Berättarens medvetenhet, 

7. Distans (här avses distansen mellan t.ex. läsare – berättare, läsare – karaktärer),  

8. Om andra berättare eller karaktärer rättar eller håller med den primära berättaren, 

9. Var berättaren får sin information ifrån, 

10. Intradiegetiska berättare. 

Den första kategorin angående om berättaren är en förstapersons berättare eller tredjepersons 

berättare, eller med Genettes termer homodiegetisk- eller heterodiegetisk berättare, anser 

Booth vara den minst viktiga kategorin.18 Vi kan snabbt hoppa över denna också med att 

fastslå att berättaren i Bränt barn utan tvivel är en tredjepersonsberättare. I slutscenen talar 

han förvisso ur ett viperspektiv: ”[n]yss har vi sett vårt livs öken i hela dess förfärande 

utsträckning. Nu ser vi att öknen blommar.” (s. 247). Oftast får hans tilltal en form av allmän 

sanning men han är ändå blott en betraktare av dramat och är på inga sätt involverad i 

handlingen. När Bengt tar över berättandet i breven får vi en homodiegetisk berättare.  
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   Andra kategorin är i det här fallet inte heller särskilt svårbestämt. En text med en icke-

dramatiserad berättare är när historien inte ges genom en berättares medvetande. Många gör 

misstaget, skriver Booth, att tro att det finns en icke-dramatiserad berättare om det inte finns 

något ”jag” men så fort författaren röjer en berättares närvaro kan man inte längre tala om en 

icke-dramatiserad berättare även om all karaktäristik om berättaren utelämnas. Både den 

allvetande berättaren och Bengt kan ses som dramatiserade berättare. Bengt är i högsta grad 

innefattad av historien och berättar utifrån ett jagperspektiv och eftersom den primära 

berättaren röjer ett vi vet vi att också han är en dramatiserad berättare. Booth skriver: ”T.o.m. 

de mest förtegna berättarna är dramatiserade så fort de röjer ett ’jag’ eller som Flaubert 

berättar för oss att ’vi’ befinner oss i klassrummet när Charles Bovary gör entré”.19 Vi kan 

också fastslå att berättaren i allra högsta grad är en berättande agent som tar ställning och 

aktivt deltar i berättelsens gång. Han nöjer sig inte med att bara observera skådespelet utan 

kommenterar händelserna med vad han tror karaktärerna tänker och med (som sagts) falska 

allmänna sanningar. Ett exempel är när Bengt ljuger för Gun efter att hon frågat ifall Bengt 

ofta går på bio, men Berit uppmärksammar lögnen: ”Det är ganska löjligt att hon säger det. 

Ganska meningslöst också. Ty strängt taget spelar det ju ingen roll om Bengt går på bio eller 

inte. Inte heller på vilken bio hon går. Och ändå säger hon det. Ty den man älskar får inte 

ljuga” (s. 114).  

   Anders Ohlsson har i sin studie kring filmiserade svenska romaner bl.a. behandlat Bränt 

barn. 20 Här tar han upp det frekventa användandet av ”framing”, det intertextuella sambandet 

med ”film-noir” samt hur Bengt ofta får fungera som en intern fokalisator vilket ger en viss 

association till filmens berättarteknik.21 En av anledningarna till att Bränt barn är så väl 

lämpad till en filmiserad tolkning är eftersom den är uppbyggd sceniskt med sjutton kapitel, 

vartannat berättat av den allvetande tredje persons berättaren och vartannat berättat genom 

Bengts brev till sig själv och några av handlingens karaktärer. Breven fungerar, vilket Ohlsson 

påpekar, som kommentarer till det inträffade och låter Bengt komma till tals med motiv och 

förklaringar till dennes handlingar och uppträdanden.  

   De två berättarna skiljer sig också åt i frågan ifall de är medvetna om att de berättar eller 

inte. Bengt är i sin roll som brevskrivare väl medveten om att han producerar en text, medan 

vi aldrig får några indikationer på den primära berättarens medvetenhet.  Problematiskt är det 

också att bestämma vem den allvetande berättaren riktar sig till, eftersom det tycks som att 

han inte riktar sig till någon. Om så inte är fallet får vi i alla fall inte reda på vem han tilltalar 

eller vänder sig till. Bengt å andra sidan är väldigt tydlig med vem han adresserar, vare sig det 

är honom själv, hans far eller Gun. 
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   I romaner uppstår ofrånkomligen en distans mellan berättare och karaktärer om berättaren 

står utanför diegesen. Bränt barn är inget undantag. Distansen kan ta sig olika uttryck, det kan 

vara så kallade ”estetiska distanser” som rör distanser i tid och rum, samhällsklasser eller 

språk och klädsel. Men det kan också vara distanser av personliga åsikter eller moraliska 

ställningstaganden. När det gäller den ”estetiska distansen” är det väl distansen i tid och rum 

som är det mest intressanta i det här fallet. Romanen behandlar drygt ett år av karaktärernas 

liv och detta vet vi eftersom Bengt försöker begå självmord på ettårsdagen av sin mors död. 

Men vi vet också att berättelsen utspelas i förfluten tid eftersom berättaren talar om 

karaktärernas framtid: ”Det är också det som är det förfärliga eller som skall bli det förfärliga” 

(s. 206). Vad vi däremot inte vet är var eller i vilken tid berättaren befinner sig. Han är för oss 

helt anonym. Berättaren Bengt däremot har som aktiv deltagare av berättelsen inte heller 

någon distans till den, i hans fall är berättelsens tid densamma som historiens tid.  

   Det finns främst fyra ”aktörer” att ta hänsyn till när man talar om distans, förutom berättare 

och karaktär som vi varit inne på så är författaren och läsaren också viktiga element. 

Distansering kan uppstå mellan alla fyra, men för oss är det distanseringen mellan läsare, 

berättare och karaktär som står i fokus. I Bränt barn är det viktigt att läsaren skapar en distans 

till både protagonisten och berättaren. Jag har tidigare varit inne på berättarens falska 

allmänna sanningar och här blir det återigen aktuellt. Vi måste som läsare vara väl medvetna 

om att berättarens ord inte är lag, vilket han gärna vill få oss att tro. Ett accepterande av 

berättarens åsikter gör att vi träder in i dennes normer och värderingar istället för våra egna. 

Ett exempel är när berättaren i början av kapitlet ”Förspel till en dröm” kommenterar hur livet 

för de sörjande är efter en begravning:  
 
När någon är död blir det å ena sidan ett stort tomt hål. Men å den andra blir det en hel del saker över. Dessa 
saker går man [min kurs.] och tittar på, vrider och vänder. Inte vet man just vad man skall göra med dem. 
Man börjar smeka dem. När man smekt dem mycket länge blir man trött i fingrarna. Därför slutar man med  
att hata dem. Värst är det med klänningar. Därnäst är det värst med skor. (s. 39) 
 

Berättaren skriver här som om det vore så här det är efter ALLA begravningar trots att vi som 

läsare är väl medvetna om att så inte är fallet. Man börjar inte smeka den dödes saker. Det är i 

vart fall inte vad normen föreskriver, men enligt berättaren är det så. Detta gör att en distans 

mellan berättarens åsikter och läsarens åsikter uppstår. Den sekundäre berättaren, d.v.s. Bengt, 

upprättar också en distans med läsaren, tydligast blir väl det när Bengt dödar hunden. Som 

läsare tar man avstånd från handlingen och tycker inte Bengts förklaring är en tillräckligt bra 

förklaring: ”Du fick den av honom för att du skulle släpa honom med dej vart du gick. Kan du 

inte förstå det? Kan du inte förlåta mej?” (s. 211).  Vi kan sympatisera med Bengt men de 
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allra flesta av oss skulle ändå fördöma hans handlingar och därför uppstår en distans. Mellan 

berättare och karaktär då? Kan man tala om en distans även här? Mitt svar är nej. Åtminstone 

inte om man avser distans mellan åsikter eller värderingar. Den primära berättaren låter Bengt 

komma till tals genom breven och följer väldigt ofta händelserna utifrån hans subjektiva 

synvinkel. Berättaren kommenterar gärna men tar inte avstånd från Bengt, förklarar 

karaktärernas tankar men gör det med förståelse. Hans allmänna sanningar fungerar ofta som 

introduktion och förklaring till Bengts beteende. Berättaren och Bengt smälter ofta samman i 

värderingar, t.ex. i lögnerna. Jag nämnde exemplet när Berit uppmärksammar Bengts lögn, 

och ett annat exempel hittar vi när alla fyra befinner sig på semesterön på faderns 

smekmånad. Vi som läsare vet att Bengt har dödat hunden, men berättaren tar återigen Bengt i 

försvar med en lögn: ”I skenet ser Bengt plötsligt hundkopplet hänga kvar på spjället. Han tar 

ner det och gömmer det i fickan. Hunden blev överkörd på vägen vid Guns brors gård. Därför 

bör kopplet inte hänga där” (s. 225). 

   Slutligen förklarar Booth begreppet ”inside views”. Med detta menas synvinklar på 

berättandet inifrån en karaktärs eller en intradiegetisk berättares tankar. Det kan t.ex. röra sig 

om ”stream-of-consciousness” där man låter tankarna flöda fritt men det kan också vara när 

man låter en karaktär komma till tals. I Bränt barn finner vi en intradiegetisk berättare i 

Bengt, men den primära berättaren försätter oss också många gånger i andra karaktärers 

tankar och ger då en inre synvinkel till händelserna 

   Men även om den allvetande berättarens information i mångt och mycket utgår ifrån vad 

hans karaktärer tänker, är det ibland bara vad han tror att de tänker, d.v.s. han vet inte alltid 

vad de tänker. Efter att Bengt frågar Gun ifall hon inte förstår varför han dödade hunden står 

det: ”Kanske förstår hon, kanske inte” (s. 211). Det gör honom till en högst otillförlitlig 

berättare och eftersom han uppenbarligen inte är en allvetande berättare, hur kan vi då lita på 

att det han påstår att hans karaktärer tänker är sant? Bengts brev gör honom (Bengt alltså) till 

en trovärdig källa, hans information kommer ifrån honom själv och således finns det inget 

skäl att ifrågasätta hans trovärdighet. I nästa kapitel görs ett försök att tolka den  

otillförlitliga berättaren. Men innan det görs kommer jag ta upp begreppen spelfiktion och 

verkfiktion.   
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2.2 - Spelfiktionell och verkfiktionell berättarhållning utan identitet 

 

Om det inte framgått tidigare så bör det klarläggas redan nu att jag intar samma hållning som 

bland andra Genette också har när det gäller berättaridentiteten. Det måste alltså finnas någon 

som berättar historien, och påståendet att det skulle finnas berättarlösa historier där historien 

förmedlas genom ingenting är för mig tämligen absurt. Genette skriver: ”I de mest diskreta 

berättandena finns det någon som talar till mig, berättar en historia för mig, inbjuder mig till 

att lyssna medan han talar, och denna inbjudan – mer eller mindre tvingande – utgör 

onekligen en form av berättande och därför också en berättare”.22 Denna hållning förhåller sig 

dock Christer Johansson i sin artikel Berättaren som fiktionsspel något kritisk till. Så här 

skriver Johansson:  
 
Varje litterär berättelse sägs [min kurs.] förutsätta en fiktiv berättande agent, en berättare som måste skiljas 
från den verklige författaren, vars narrativa intentioner och handlingar saknar betydelse för vår förståelse av 
berättelsen. […] Det som de flesta narratologer har gemensamt är alltså föreställningen att 
fiktionsberättelsens berättare är fiktiv. Denna tanke finns det menar jag, anledning att hålla fast vid: en 
berättare är en fiktiv entitet.23 
 

Johansson menar dock inte att berättelser helt står utan berättare, snarare att frågan vem som 

berättar i vissa sammanhang bör anses vara en icke-fråga. Som exempel tar Johansson upp 

Birgitta Trotzigs En berättelse från kusten. Han skriver vidare: 
 
Författaren har valt en framställningsform med en episk struktur, d.v.s. en tillbakablickande, tolkande, 
kunskapsmässigt begränsad berättelse om någonting som existerar oberoende av denna berättelse. Det är 
emellertid inte verkfiktionellt att någon berättar historien om Merete [protagonisten, min anm.], det är inte 
heller spelfiktionellt att vi läser, lyssnar till, eller på annat sätt tar del av en berättelse formulerad av en fiktiv 
karaktär. Frågan ’vem berättar’ är en icke-fråga24 
 

Det här citatet återkommer jag till lite senare, men först tänker jag förklara begreppen 

spelfiktionellt och verkfiktionellt. En berättelse som är fiktionell (i betydelsen påhittad eller 

att verket påbjuder en föreställning) innebär att vi som läsare måste förhålla oss fiktionellt till 

den, d.v.s. vi måste inta en ”fiktionell hållning”. Den fiktionella hållningen är den 

utgångspunkt vi som läsare har när vi betraktar ett verk och den kan ses utifrån två typer, 

utifrån ett extern perspektiv eller utifrån ett internt perspektiv.25 Väljer vi att se den genom ett 

externt perspektiv betraktar vi det som sker i romanen som blott och bart fiktion. Det spelar 

ingen roll om innehållet vi betraktar är sant eller uppdiktat, vi förhåller oss ändå till det som 

vore det fingerat. Internt betyder förstås motsatsen, att vi föreställer oss att vi får information 

om en serie händelser, individer och situationer. Genom dessa perspektiv kan vi sedan som 

Johansson skriver: ”skilja mellan två typer av fiktionssanningar, fördelade på två olika 

fiktioner: verkfiktionen och spelfiktionen.”24. Verkfiktionen är det som är sant i historien, vi 
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har rätt att med fantasins hjälp föreställa oss och utveckla de olika fiktionella situationerna 

och den fiktionsvärld som presenteras för oss. Det spelfiktionella å andra sidan föreskriver att 

vi blir förmedlade det på ett visst sätt och ibland också att vi ska ta emot det på ett visst sätt. 

Johansson uttrycker det hela så här:  
 
Å ena sidan är det alltså verkfiktionellt, d.v.s. sant i historien eller fiktionsvärlden, att en eller flera 
karaktärer är, handlar, tänker, känner o.s.v. på ett visst sätt under en viss tid på en viss plats, å andra sidan 
föreskriver verket, d.v.s. det är spelfiktionellt, att vi ska ”att låtsas” – föreställa oss detta innehåll såsom 
förmedlat på ett visst sätt, och eventuellt att verket eller vår reception av detsamma är av ett viss slag.26 

 
Det är t.ex. tänkt att vi i inledningen till Bränt barn ska föreställa oss en begravning mitt i ett 

snötäckt landskap (verkfiktionellt). I andra kapitlet och därefter vartannat kapitel ska vi 

föreställa oss att Bengt skriver brev till sig själv vilket också är verkfiktionellt. Att vi däremot 

föreställer oss att vi läser Bengts brev är spelfiktionellt eftersom vi inte är en del av 

fiktionsvärlden. Det spelfiktionella kan antingen vara av typen episkt spel där vi föreställer 

oss en berättare som förmedlare eller upplevelsespel där vi föreställer oss en karaktär som 

förmedlare eller att vi direkt ser och hör vad som händer. Det intressanta med Bränt barn är 

att båda typerna av spelfiktion förekommer eftersom det finns två olika sorters berättare. 

   För att så återgå till citatet på föregående sida där Johansson beskriver framställningsformen 

i Birgitta Trotzigs En berättelse från kusten och hävdar att den saknar både spelfiktion och 

verkfiktion. Han avslutar med att säga att ”[f]rågan ’vem berättar’ är en icke-fråga”. Huruvida 

det är verkfiktionellt förmedlat eller inte i Birgitta Trotzigs berättelse låter jag vara osagt men 

däremot är det intressant att notera att Johansson finner att frågan ”vem berättar” kan vara en, 

som han uttrycker det, icke-fråga. I min mening vore det att reducera berättaren till enbart 

dessa två begrepp vilket är rent av felaktigt. Även om Trotzigs roman saknar spel- och 

verkfiktionella drag saknas med all sannolikhet inte en berättare. Det är trots allt någon som 

förmedlar historien till oss.  

   Johansson fortsätter sin analys med att behandla begreppet otillförlitliga berättare. En 

berättare kan enligt Johansson vara otillförlitlig i fyra avseenden:  

1 a) en berättare kan rapportera falska fakta, 

   b) alternativt rapportera korrekta fakta men misslyckas med att korrekt tolka dessa fakta 

eller dra de rätta slutsatserna utifrån dem; 

2 a) en berättare kan fälla falska omdömen om eller uttrycka otillförlitliga uppfattningar om 

vissa fiktiva fakta eller entiteter, 

   b) alternativt uttrycka otillförlitliga uppfattningar eller reflektioner av ett mer generellt slag, 

inte direkt knutna till enskildheter i verkfiktionen 
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Den primära berättarens otillförlitlighet berördes i föregående kapitel men här kan vi alltså se 

att otillförlitligheten främst gäller kategori 1a och 2b. För det första såg vi genom lögn-

exemplet att berättaren missleder oss med falska fakta eftersom Bengt dödade hunden och den 

blev således inte påkörd som berättaren påstår. Otillförlitlighet uppstår också när berättaren 

uppriktigt säger att han inte vet vad personen tänker men sedan har full klarhet över samma 

persons tankegångar. Ett exempel är när han uppriktigt och trovärdigt berättar att han inte vet 

vad Gun tänker när hon får frågan ifall hon förstår varför Bengt dödade hunden för att på 

nästa sida veta exakt hur Gun tänker: ”Hon vet att hon skall älska honom som man älskar 

vissa män: ge sig åt honom bara med lust men utan glädje” (s. 212). Denna form av 

otillförlitlighet skulle jag närmast vilja sätta i kategori 2b där också den otillförlitlighet 

hamnar som kan betecknas som berättarens identifierande med Bengt. Att berättaren tar Bengt 

i försvar med lögner och låter honom förklara och berätta sina handlingar genom breven har 

vi behandlat tidigare, men detta når sin absoluta kulmen i sista kapitlet, där berättaren faktiskt 

talar om ett vi som innesluter Bengt: ”Nu ser vi att öknen blommar. Tätt ligger inte oaserna, 

men de finns. Vi vet att öknen är stor, men dessutom vet vi att i de största öknarna finns de 

flesta oaserna” (s. 247). Otillförlitligt är det i viss mån eftersom det blir en något subjektiv syn 

på händelserna eftersom Bengt och den primära berättaren blir en och samma och händelserna 

då skildras utifrån en synvinkel. Läsaren måste hela tiden aktivt verka för att inte blanda ihop 

vad som är Bengts tankar och vad som är berättarens, på samma sätt som han eller hon måste 

verka för att inte låta berättarens ”falska sanningar” få giltighet. Kerstin Laitinen verkar i sin 

studie Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dagermans texter (1986) dock vara av en 

annan åsikt när hon skriver om sammansmältningen av karaktär och berättare. När hon talar 

om berättarens hållning till protagonisten Bengt skriver hon att ”[d]en berättare vi hör i texten 

är författaren, som än identifierar sig med sin huvudperson, än tar kritiskt avstånd från 

honom.” (s. 108). Detta eftersom berättaren förser sina karaktärer med kunskaper som de inte 

har. Bengt som är tämligen sexuellt oerfaren tillskrivs efter en kärleksakt med Gun erfarenhet 

i meningen: ”Aldrig förr har någon som han älskat varit så lugn. Aldrig har heller han själv 

varit så lugn”(s. 176). Detta utlägg från Laitinen är tänkt som kritik mot Egil Törnqvists 

tolkning, som hon hävdar inte reflekterar över erfarenhetstoffet när han skriver om 

sammansmältningen mellan berättarens och Bengts synvinklar.27 Törnqvist skriver att 

anledningen till att Dagerman väljer att låta sina två aktörer sammansmälta är för ”att han med 

den kan uppfylla två krav som av flertalet moderna prosaförfattare känns både pockande och 

svårförenligt: kravet på inre verklighetsåtergivning och kravet på överblick”.28 Till Törnqvist 

försvar skulle jag vilja hävda att Laitinen inte reflekterar över det faktum att berättaren 
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faktiskt får anses vara otillförlitlig. Att berättaren tillskriver Bengt erfarenheter han inte har är 

bara ännu ett tydligt bevis på hans otillförlitlighet och inte tecken på att författaren och den 

primära berättaren är en och samma. En sådan tolkning finns det helt enkelt inte tillräckligt 

starka grunder för. 

   Att jag benämner den anonyme berättaren som primär och Bengt som sekundär har inget att 

göra med huruvida vilken av dem som är viktigast utan snarare är det en fråga om vilken nivå 

vi befinner oss på i texten. När den anonyme berättaren förmedlar berättelsen befinner vi oss 

på den diegetiska 0-nivån, när Bengt sedan tar över berättandet får vi en intradiegetisk syn 

och vi förflyttar oss till en hypodiegetisk nivå.29 Man kan förvisso hävda att Bengt är 

underordnad berättaren i de facto att hans existens faktiskt baseras på berättarens ord, men det 

är alltså inte det som åsyftas utan snarare att vi förflyttas ett trappsteg upp i den hierarkiska 

skalan av nivåer. Att vi befinner oss på en ny nivå står klart eftersom den anonyme berättaren 

är en extradiegetisk berättare och Bengt en intradiegetisk. 

   Berättaren har här försökt kartläggas. I nästa kapitel behandlas protagonisten Bengt och 

världen i fiktionen. 
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3. Analysdel II - Protagonisten och dennes värld 
 
3.1 - Heros, Eiron och Aphron 
 
Lars-Åke Skalin utvecklar i artikeln ”Three types of plot structure – the relation between 

narration and experience” Aristoteles definition av komplexa och enkla ”plot”-strukturer.30 

Med komplexa plots menade Aristoteles historier som innefattar både en peripeti (plötslig 

vändning) och en anagnorisis (ett uppvaknande, alltså när man t.ex. inser vem man verkligen 

är). Som jag nämnde i inledningen ställer Skalin utifrån dessa båda termer upp tre strukturer 

som har fått namn efter deras respektive typ av protagonist, eiron, aphron och heros. Alla 

dessa tre strukturer har sin utgångspunkt i hur subjektet förhåller sig till normen, antingen gör 

den motstånd mot normen eller också håller den med. Om huvudkaraktären helt följer normen 

och gör ”ploten” till vad Aristoteles skulle benämna som enkel så är det upplevande subjektet 

en hero. Om huvudkaraktären däremot både följer men också avviker från normen vid något 

tillfälle så att det sker en peripeti och en anagnorisis så benämns han som eiron och slutligen 

ifall protagonisten avviker från normen hela tiden är han en aphron. Skalin visar detta genom 

en tydlig illustration:31 

 

 

Norm 

 

Handling 

 

 

Heros:  

 

 

Eiron: 
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Aphron: 

 

 

 

 

 

 

Vad som avses som norm här är alltså den norm som mottagaren eller mottagarna har. Om vi 

börjar med eiron så innebär det här alltså oftast en sympatisk protagonist som avviker från 

normen vid något tillfälle. Skalin tar som exempel Oidipus som avviker från normen när han 

agerar i blindo genom att döda Laïos och skymfar både siaren Teiresias och sin egen svåger 

Kreon. Till slut får han dock en insikt om allting och bestraffar sig själv genom att sticka ut 

sina ögon. Heros är motsatsen till eiron, dessa följer normen och hittas ofta i äventyrshistorier 

eller romantiska romaner. Skalins exempel är här Odysseus, en upptäckare, som beger sig ut 

på ett äventyr. Odysseus följer ofta normen men Skalin påpekar att det finns enstaka tillfällen 

då han drabbas av hybris och agerar som en eiron, t.ex. när han skymfar den förblindade 

cyklopen, Odysseus agerar dock oftast så som normen föreskriver, vilket inte kan sägas om 

hans män som jämnt och ständigt bryter mot den. Den sista typen, aphron liknar eiron 

såtillvida att han också är en normbrytare. Skillnaden är dock att aphron aldrig når någon 

insikt i sitt eget beteende. Skalin skriver också att en annan skillnad mellan aphron och de 

andra två är att aphron är skriven utifrån tredjepersons-perspektiv medan heros och eiron är 

skrivna utifrån ett förstapersons-perspektiv. Med förstapersons-perspektiv menar Skalin här 

att det upplevande subjektet kritiserar och analyserar sig själv utifrån sin historia, och att det 

är detta som ger honom hans moraliska identitet. Tredjepersons-perspektivet rannsakas 

tvärtemot genom ett moraliskt medvetande externt för honom och hans oförmåga att nå insikt 

beror till stor del på att han inte är förmögen att utforska sitt eget beteende p.g.a. 

berättarsituationen. Denna typ är vanlig i ironiska berättelser eller i farser och komedier.  

   Om vi så ska försöka sätta in Bränt barn i rätt kontext. Vi kan konstatera att Bengt i hög 

grad analyserar och granskar sig själv och även om vi inte accepterar Bengts beteende så får 

man ändå påstå att man finner förståelse för honom, mycket tack vare hans brev, och således 

att han i viss grad väcker sympatier. Hans lögner gör att han avviker från normen, men med 

självmordsförsöket når han fram till en anagnorisis då han verkar finna ett lugn i sin älskade 

Guns famn. Bengt och därmed romanen är med andra ord vad Skalin kallar eiron, en 
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normbrytande karaktär som når insikt och därmed förändras genom först en peripeti och sedan 

en anagnorisis. 

   Med Skalins modell kan man utreda karaktären Bengt, men vi ska i nästa kapitelavsnitt 

återgå något till berättarens roll i texten. Filosofen Saul Kripkes teorier om möjliga världar 

kommer här att diskuteras och Bränt barn kommer integreras med dessa teorier. 

 

 

 

 

 

3.2 - Saul Kripkes möjliga världar 

 

Innan vi sammankopplar Bränt barn och Saul Kripkes teorier så är en förklaring av begreppet 

möjliga världar på sin plats. Kripke utgår i mångt och mycket från ett klassisk filosofiskt 

problem. Det kan sammanfattas i meningen: Hur vet vi att ett bord verkligen är ett bord? Det 

rör sig alltså om existentiella frågor och Kripke försöker med begreppet möjliga världar både 

problematisera men också utvidga världars existens. Möjliga världar finns överallt runt 

omkring oss men är inte synliga för blotta ögat. Det handlar ofta för att inte säga alltid om 

rena fantasier. Alla kan skapa möjliga världar. Kripke skriver: 
 
Vad menar vi när vi säger: ”I en annan möjlig värld hade jag inte föreläst för er idag?” Vi fantiserar helt 
enkelt fram en värld där jag antingen inte föreläser för er eller beslutar mig för att föreläsningen ska hållas 
en annan dag. Självklart föreställer vi oss inte allt som är sant eller falskt, utan bara de saker som är 
nödvändiga för fantasin att jag inte föreläser; men i teorin måste alla detaljer vara fastställda för att vi ska få 
en fullständig bild över världen32 
 

För att en möjlig värld ska uppstå krävs det alltså bara att vi tänker på en liten detalj men för 

att vi ska kunna se hela världen krävs det förstås att vi har alla detaljer klart för oss. Till 

Kripkes teorier skulle jag vilja göra ett tillägg och förklara dessa utifrån både ”verkliga” och 

”overkliga” scenarion.  Med verkliga och overkliga scenarios menar jag helt enkelt deras 

verklighetsförankrade omfattning. Exemplet Kripke ger där han inte undervisar är ett verkligt 

scenario eftersom det har hög grad av verklighetsförankring. Skulle det däremot handla om att 

han blir bortförd av utomjordingar så är detta ett ytterst overkligt scenario. Man kan förstås 

fråga sig ifall inte detta är oerhört subjektivt och var gränsen går för vad som får kallas 

verkligt och overkligt. Man kan t.o.m. gå så långt som att säga att vi omöjligt kan veta vad 

som ÄR verkligt eller inte, hur vet vi att den världen vi lever i är den ”riktiga”, verkliga 
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världen? Men så filosofiska ska vi förstås inte bli. Man får helt enkelt låta sunt förnuft styra 

vad som kan kallas ett overkligt respektive verkligt scenario trots att det är subjektivt.  

   Detta är också en viktig aspekt för romanförfattare. Många romaner är beroende av 

trovärdighet och då kan ett overkligt scenario helt förstöra berättelsen. Bränt barn får anses 

vara en trovärdig berättelse med verkliga scenarios. Men vi kan utvidga begreppet och ställa 

oss frågan varför berättaren är trovärdig. Kripke ger ett mycket talande exempel på detta när 

han talar om miniräknare: 
 
För att ge ett riktigt logiskt exempel: alla som har använt en miniräknare vet att miniräknaren kan tala om för 
oss om ett tal är ett primtal eller ej. Ingen har beräknat eller bevisat för oss att talet är ett primtal men 
miniräknaren har gett svaret: det är ett primtal. Om vi då tror att talet är ett primtal så baseras denna tro på 
vår kunskap om fysikens lagar, miniräknarens konstruktion o.s.v.33 

 

Vi tror på berättaren eftersom vår vana av att läsa romaner säger åt oss att han är trovärdig. 

Det är först när eller kanske snarare om vi lyckas genomskåda berättaren som vi inte tror på 

honom. Det finns ingen anledning att tro att de händelser berättaren i Bränt barn talar om för 

oss inte är sanna. Men det är viktigt att komma ihåg att berättaren inte ingår i fiktionsvärlden. 

Han befinner sig i en värld utanför diegesen, i en framtida, möjlig värld. Lika lite som vi vet 

om berättaren vet vi om denna värld. Vi befinner oss helt i berättarens hand och det är han 

som måste vägleda oss genom historien. Samtidigt har han makt att vilseleda oss, att ta bort 

eller lägga till saker i historien. Det sker ett spel mellan tre möjliga världar, berättarens, 

karaktärens och läsarens. Alla är beroende av varandra. Utan berättaren hade inte Bengt 

existerat, utan läsaren finns ingen berättelse och utan Bengt hade berättaren inte haft någon 

berättelse. Vår (d.v.s. läsarens) värld är också en möjlig värld, eftersom berättaren eller om 

man så vill författaren gör sig en föreställning om hur vår värld ser ut för att kunna berätta för 

oss. Berättarens falska allmänna sanningar är också ett tecken på att han förutsätter att vi 

tycker och tänker på ett visst sätt. Han ger en bild om hur vår möjliga värld ser ut och agerar 

utefter denna bild. 

   Kripkes teorier finns beskrivna i Naming and necessity (1980). Titeln antyder mycket riktigt 

att namn är en viktig del av innehållet. Kripke menar bl.a. att benämningar ofta säger mycket 

mer än vad namn gör och att en benämning i sin betydelse står fast medan ett namn kan skifta 

i betydelse mellan olika människor. Ett namn säger ingenting såvida det inte finns någon 

referens till namnet. Således säger namnet Kripke dig ingenting om du t.ex. inte vet att det är 

mannen med de möjliga världarna. På samma sätt säger Bengt dig ingenting om du inte vet att 

det är protagonisten i Bränt barn. Samtidigt så kan namnet Bengt betyda olika för olika 

människor. Vissa skulle beskriva Bengt som en ondskefull student som njuter av sado-
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masochism. Andra skulle kanske snarare vilja beskriva honom som en vilseledd ung man som 

har hamnat lite snett i livet. En benämning står däremot cementerad. Skulle vi alltså kalla 

honom Bengt den deprimerade ynglingen så har han samma betydelse för alla. I nästa avsnitt 

kommer jag också att behandla fenomenet namns innebörd i Bränt barn. Med detta menas 

namnets betydelse för såväl karaktär som berättare. 

 

 

 

 

 

3.3 - Problematiken med namn 
 
Jag har tidigare varit inne på distinktionen mellan distans och närhet mellan läsare, karaktär 

och berättare. Nu kommer detta område att belysas igen när vi talar om distans och närhet 

genom namn. Namn är nämligen något väldigt centralt i denna roman. Bengt uppfattar själv 

namn som något opersonligt och berättaren undviker att nämna något namn ända tills 

karaktärerna själva uttalar namnen. Romanen inleds så här: 
 

Det är en maka som skall begravas klockan två och klockan halv tolv står maken i köket framför den 
spräckta spegeln över vasken. Han har inte gråtit mycket, men han har legat mycket vaken och ögonvitorna 
är röda. Skjortan är vit och blank och byxorna ångar svagt efter pressingen. Medan hans yngsta syster häktar 
fast den hårda vita kragen bakpå halsen och sedan för den vita rosetten över strupen så ömt att det liknar en 
smekning böjer sig änklingen fram över vasken och ser närgånget in i sina ögon. (s. 7) 
 

Inga namn, men dock en maka, en make och en syster. Nils Gunder Hansen tar i sin artikel  

upp teoretikern Seymour Chatman som menar att namnet är det som håller ihop karaktären, 

men med namn menas då inte alltid för- och efternamn utan det kan röra sig om symboliska 

namn eller rent av benämningar.34 I det här fallet räknas alltså även make, maka och syster in 

som namn. Intressant i Bränt barn är att benämningarna (så som make, maka, syster) gör 

karaktärerna till andra personer än när de nämns med namn: ”Särskilt illa tycker jag numera 

om pappa när han är berusad, därför att han då på ett så olidligt vulgärt sätt talar om mamma 

som 'Alma’, som om hon var en sak som vi hade tappat på en promenad eller vid en flyttning” 

(s. 129). Här uttrycker Bengt en stark avsky mot att fadern kallar modern för Alma, något som 

får tolkas som att namn ses som något högst opersonligt.35 Detta förstärks ytterligare när 

Bengt ger Gun en komplimang för hennes nya skor. Skorna har tillhört Alma vilket Bengt vet: 

”– Jag har fått dem av Knut, säger hon nästan ohörbart. 
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Då märker bägge att hon sagt Knut. Hon kunde ha sagt ’din far’. Nu är han glad att hon inte 

gjort det. Ty Knut är inte fadern. Knut är en främmande man.” (s. 175) 

   Men det är alltså både berättaren och Bengt som har svårt för att nämna namn, återigen 

smälter de båda samman till en person. Det går att förklara varför berättaren och Bengt anser 

det vara opersonligt med namn. Berättaren ligger som vi sagt tidigare väldigt nära sina 

karaktärer. Denna närhet tar sig uttryck i att berättaren ofta placerar sig i sina karaktärers 

tankar och talar så som han vore en av karaktärerna. Att nämna namn blir på ett sätt oerhört 

opersonligt eftersom det skapar en distans mellan framförallt berättare och läsare. Ju mer 

allmängiltig en historias karaktärer görs desto mer personlig blir den också eftersom fler kan 

identifiera sig med karaktärerna. En sorts läsaridentifikation skapas.36 När berättaren t.ex. 

inleder med att kalla sina karaktärer för make, maka och syster förstärker han sin berättelse så 

att den blir mer personlig. Bengt känner samtidigt att fadern är avskyvärd när han talar om 

modern som Alma eftersom detta skapar en distans till henne och hon blir då till något så 

opersonligt som ”en sak som vi hade tappat på en promenad eller vid en flyttning” (s. 129). 

Här skulle jag också vilja invända mot Egil Törnqvists tolkning om allmängiltigheten i 

berättelsen. Det gäller hans syn på Dagermans användande av pronomen ”man”. Där finns en 

klar tvetydighet i hans tolkning där han å ena sidan hävdar att ordet ”man” skulle vara ytterst 

opersonligt och allmängiltigt medan han å andra sidan skriver att ”[d]et finns ett suggererande 

i detta obestämda ’man’ att vi allihop är potentiella självmördare.” (s. 31). Låt gå för att det är 

allmängiltigt, men gör inte det den också ytterst personlig? När man innesluter alla i 

berättandet och talar om ett ”man” och ett ”vi” berörs och riktas det till alla och ingen 

utelämnas. Att däremot tilltala händelserna utifrån ett ”de” och ”han” gör berättelsen ytterst 

subjektiv och distanserande från alla andra.  

   Törnqvists artikel tar annars i mångt och mycket fasta på Dagermans användande av 

symboler och porträttet av Bengt. Han talar om Guns gula näsduk, röda klänning och svarta 

hund när han vill förklara hur Dagerman har använt sig av gradvisa avslöjanden. Vad som 

egentligen menas med de små och stora hundarna som Bengt talar om i det sönderrivna 

avskedsbrevet behandlas också, samt den något kryptiska formuleringen: ”Också tacka dem 

för att de bränt oss, ty endast som brända barn kan vi värma andra.” (s. 248) i slutkapitlet. 

Parfymen på den gula näsduken skyr Bengt först som pesten men det glider sedan mer och 

mer mot ett accepterande tills han till slut, när de efter hans självmordsförsök åker till 

sjukhuset, helt accepterar att Gun sprutar parfym i munnen på honom så att han inte luktar 

sprit. Den röda klänningen fungerar på samma sätt. Bengt vägrar inse att det är hans mors 

klänning som Gun har på sig, men blir till slut medveten om det och talar om klänningen som 
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om den nu vore Guns. Hunden sägs först tillhöra fadern, sedan Gun och till slut visar det sig 

att Gun fått hunden av en tidigare älskare och att Bengt därför måste döda den för att slå ut 

mannen ur hunden. Vad beträffar de små och stora hundarna tolkar Törnqvist det så här: ”En 

stor hund – så måste vi tolka Bengts hundfilosofi – är en människa som inte släppt 

renhetskravet också då hon ser att hon inte alls uppfyller det. Renhetskravet gör att hon 

känner en ofantlig skuldbörda.” (s. 35). Denna skuld försöker man sedan bli kvitt genom att 

begå brott, men detta å sin sida medför att längtan efter renhet blir större och till slut återstår 

det bara att dö om man vill vinna renhet. Törnqvist skriver vidare: ”Liksom Bengt tidigare 

solidariserat sig med den döda modern, identifierar han sig nu med den stora hund han bragt 

om livet. Inför bägge känner han skuld. Till bägge dras han därför att de är döda” (s. 36). 

Bengt som tillhör kategorin stora hundar har förmåga att erkänna sin skuld och även känna 

den och därför måste han utrota den. Detta kan också sammankopplas med den kryptiska 

formuleringen om brända barn. För enligt Törnqvist blir att bränna sig ”liktydigt med att ställa 

absoluta krav, särskilt på sig själv” (s. 37). Medvetenheten om självbedrägeriet och viljan att 

ta konsekvenserna är vad som menas med att vara ett bränt barn och då kan man som 

renhetens martyr ”värma andra”. 

   Nils Gunder Hansen tar också upp E.M Forster i sin artikel och då Forsters distinktion 

mellan statiska och dynamiska karaktärer. En enkel distinktion som gör gällande att statiska 

karaktärer helt enkelt är simpla och oföränderliga karaktärer medan dynamiska genomgår en 

förändring. I Bränt barn skulle man kunna räkna Berit till en statisk karaktär medan Bengt 

och Gun kan anses vara runda, dynamiska karaktärer. Anledningen till att jag tar upp det här 

är därför att en viss sammankoppling kan göras kring namnets betydelse. För om ett namn gör 

en karaktär mindre allmängiltig och då även mindre personlig så ger dynamiska, komplexa 

karaktärer tvärtom ett mer mänskligt och personligt uttryck. Däremot tycks det enligt Hansens 

tolkning av Forster vara så att statiska karaktärer är lättare att komma ihåg än vad dynamiska 

är just eftersom dynamiska karaktärer är mycket spretigare och svårare att ”inringa”, en 

namnlös karaktär kan ju på samma sätt bli mer luddig eftersom den innehar en mer 

allmänmänsklig benämning. Vi har tidigare konstaterat att Bengt i sin roll som eiron är en 

normbrytande karaktär och detta kan man således förena med att han också får anses vara en 

”spretig” och komplex dynamisk karaktär. Han är helt enkelt en komplex karaktär inuti en 

komplex ”plot”. 
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4. Sammanfattning 

 

Vi kan utan större svårigheter utläsa att den allvetande berättaren i Bränt barn är en 

heterodiegetisk-extradiegetisk berättare med undantag för slutscenen då han övergår till att bli 

en homodiegetisk. Att han är en observatör och en dramatiserad berättare är också något vi 

kan fastslå. Dessa ”yttre” textuella egenskaper är lätta att fastslå och skapar inga problem. 

Problematiskt blir det först när vi går in lite djupare på själva berättaren och vem han är som 

person. Alltså inte ifall han är en första- eller tredjepersonsberättare utan snarare vem det är 

som berättar. Jag utgår nämligen ifrån att det finns en berättare. Berättarlösa historier ter sig 

för mig tämligen absurt då det i min mening alltid finns någon som förmedlar berättelsen. Att 

då ta reda på vem som berättar kan i vissa texter så som Bränt barn vara väldigt 

bekymmersamt. Berättaren i Bränt barn är nämligen historien igenom helt anonym. Likaså 

förblir den möjliga värld han ingår i anonym. Att ta reda på vem som berättar förblir därför 

nästintill omöjligt. Vad vi däremot kan göra är att kommentera hans sätt att berätta.   

   I Bränt barn finns det två berättare, dels den allvetande, anonyma berättaren, dels 

protagonisten Bengt. När Bengt är berättare är han det genom sitt brevskrivande och det tar 

ofta formen av att vara försvarstal för hans handlingar. När den allvetande berättaren låter 

Bengt komma till tals sker en växling från en heterodiegetisk berättare till en homodiegetisk. 

Vad som också händer är att vi förflyttas i berättarnivåerna till en hypodiegetisk nivå eftersom 

Bengt är en del av berättarens berättelse. Bengt och den allvetande berättaren är i mångt och 

mycket samma person. De delar lögnerna tillsammans och berättaren försvarar också Bengt 

genom breven och genom sina falska allmänna sanningar som hela romanen genomsyras av. 

De falska allmänna sanningarna samt Bengts beteende gör i sin tur att det uppstår en distans 

mellan både läsare och berättare och läsare och karaktär. Detta trots att berättaren verkar 

försöka skapa närhet till läsaren genom att göra historien allmängiltig och genom de falska 

allmänna sanningarna som verkar för att inbegripa läsaren i berättarens tankegångar.  

   Att vi har två olika typer av berättare gör också att två typer av spelfiktion uppstår. Det ena 

kallas upplevelsespel och det är när en karaktär verkar som förmedlare av historien eller där vi 

hör och ser saker direkt, det andra kallas episkt spel och är när historien berättas av en 

berättare. Bengt är en komplex och dynamisk karaktär som avviker från den givna normen 

genom sina lögner, men som efter ett misslyckat självmordsförsök når fram till en 

anagnorisis. Bengt och romanen är således vad Lars-Åke Skalin skulle beteckna som en eiron-

historia.  
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   Det finns tre möjliga världar jag har tagit hänsyn till i denna studie, berättarens, läsarens och 

karaktärens. Möjliga världar är de eftersom de åtminstone för någon är obesökta och bara 

existerar i fantasin. Vi har inte en aning om hur det ser ut i berättarens värld och kan bara 

gissa oss till hur det ser ut i Bengts värld t.ex. Samtidigt är alla tre beroende av varandra och 

existera tack vare varandra. Om inte berättaren hade funnits hade inte Bengt existerat, hade 

inte berättaren givit oss en historia så hade vi som läsare inte existerat o.s.v.  

   Det finns en stark ovilja mot att nämna namn i romanen och namn får också en helt annan 

betydelse än vad benämningar har för de inblandade. Bengt avskyr när fadern nämner hans 

mor vid namn eftersom det personliga då går förlorat. På samma sätt vill författaren ge en mer 

personlig och intim berättelse genom att göra den så allmängiltig som möjligt.  

   Om vi nu vet allt det här, varför är det då viktigt att veta vem berättaren är som person? 

Räcker det inte med att beskriva de ”yttre” egenskaperna samt att kommentera hans sätt att 

berätta? Visst räcker det. Men frågan är om man ska nöja sig med det. Berättaren har en 

väldigt viktig roll som vägvisare åt läsaren. Därför är det också viktigt att läsaren är bekant 

med berättaren. Det är inte nödvändigt att vi vet vem berättaren är för att kunna njuta av en 

bra bok men för att vi ska få en ökad förståelse för vad som berättas krävs det också att vi vet 

vem som berättar det. Det problematiska med en anonym berättare är inte att vi inte vet vad 

som berättas utan att vi inte vet vem ”som talar till mig, berättar en historia för mig, inbjuder 

mig till att lyssna medan han talar.”37  
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5. Noter 

 
1 Så här skriver Hans Sandberg i kommentaren till romanen Bränt barn: ”Ingen annan av Stig 

Dagermans böcker har mötts av ett sådant intresse från recensenternas sida som Bränt barn. 

Sammanlagt granskades den av ett 70-tal anmälningar. I recensionsmaterialet saknas inte 

invändningar och kritiska påpekanden”, Bränt barn, 2004, s. 254. Ett påpekande som 

receptionsforskningen skulle kunna studera vidare. När det gäller den feministiska 

forskningen finns det fortfarande mycket att göra kring synen på kvinnan i Stig Dagermans 

romaner, Bränt barn är inget undantag. En jämförelse mellan Berit och Gun skulle t.ex. vara 

av intresse.  
2 Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, 1991 (1961), s. 149. Booth benämner dessa tio 

punkter som ”Types of narration”, d.v.s. olika typer av berättande. 
3 Arne Florin, ”Narratology and the Study of the Narrating Instance”, Perspectives on 

Narratology – Papers from the Stockholm Symposium on Narratology, red. Claes Wahlin, 

1996. 
4 Fri översättning av: ”one might ask if Genette´s model is really the most suitable, if the text 

one is going to analyse has a very audible narrator.”, Arne Florin, ”Narratology and the Study 

of the Narrating Instance”, Perspectives on Narratology – Papers from the Stockholm 

Symposium on Narratology, 1996, s. 19-20 
5 Saul Kripke, Naming and Necessity, 1990 (1980) 
6 Per Krogh Hansen, ”Det kunne være mennesker…(…men er alltså tekstlige 

konstruktioner)”, Ordet och köttet – Om teorin kring litterära karaktärer, red. Lars-Åke 

Skalin, 2003. 
7 Med den anonyme berättaren avser jag den allvetande eller tredje-personsberättaren, 

anonym är han eftersom vi i princip inte vet något om honom 
8 Nils Gunder Hansen, ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” och Greger 

Andersson, ”Vad håller ihop en karaktär?”, Ordet och köttet – Om teorin kring litterära 

karaktärer, red. Lars-Åke Skalin, 2003. 
9 Christer Johansson, ”Berättaren som fiktionsspel”, Berättaren – En gäckande röst i texten, 

red. Lars-Åke Skalin, 2003 
10 Johansson skriver: ”Med uttrycket ’fiktiv berättare’ menar jag (preliminärt) att det är 

fiktionellt (fiktionsberättelsen föreskriver föreställningen) att någon, en fiktiv (i betydelsen 

påhittad) karaktär eller (fiktionaliserad) verklig person berättar historien som helhet, en del av 

historien eller en historia i historien. Saknas en sådan berättarfiktion finns det heller inget skäl 
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att förutsätta en fiktiv berättare.”, Christer Johansson, ”Berättaren som fiktionsspel”, 

Berättaren – En gäckande röst i texten, red. Lars-Åke Skalin, 2003, s. 60 
11 Ivar Harrie skriver i Expressen 21.10.1948: ”En strängt objektiv studie, där fristående 

figurer rör sig i ett stycke verklig fiktion, men där föredraget har en underton av personlig 

angelägenhet, av smärtsam och befriande rannsakan.” Viveka Heyman tyckte inte om boken 

och skriver i Arbetaren 23.10.1948: ”När en diktare av Dagermans format lämnar ifrån sig en 

så undermålig bok som denna återstår en fråga av mycket större vikt än själva verket: hur 

kommer det sig? Man kan misstänka strängt personliga skäl: kanske finns här något som berör 

honom alltför nära för att han skall kunna ge ut sig helt i den.”, Hans Sandberg, kommentaren 

till Bränt barn, 2004. Noteringen gällde också för hänvisning till Stig Dagerman, Olof 

Lagercrantz, 1991 (1958) 
12 Stig Dagerman – brev, sammanställd och kommenterad av Hans Sandberg, 2002 
13 Hur snön faller tungt mot marken t.ex. eller Almas fall i köttbutiken som orsakade hennes 

död. Så här skriver Ahlund: ”Den bästa introduktionen till Dagermans besatthet av ’fallets 

lag’ finner vi i hans tredje roman, Bränt barn (1948). Här står den nyligen avlidna moderns 

död i centrum: hennes plötsliga fall i köttaffären är inte bara en utgångspunkt för den 

raffinerade psykologiska krigföringen mellan far och son, utan också en förebildlig 

gestaltning av människans kroppslighet och dödens obeveklighet. Fallet får härigenom två 

huvudbetydelser i romanen: den kroppsliga, definitiva och den moraliska, relaterad framför 

allt till det i flera riktningar verkande sveket.”, Claes Ahlund, Fallets lag och jagets stjärna. 

En studie i Stig Dagermans författarskap, 1998, s. 29 
14 Ingemar Algulin, recension av Claes Ahlund – Fallets lag och jagets stjärna. En studie i Stig 

Dagermans författarskap, Samlaren 2001, s. 180-182 
15 Egil Törnqvist, ”Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn”, svensk 

litteraturtidskrift 1969:4 
16 Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, 1991 (1961), s. 3-23 
17 Efter en fri översättning av: 1. Person 2. Dramatized and Undramatized Narrators 3. 

Observers and Narrator-Agents 4. Scene and Summary 5. Commentary 6. Self-Conscious 

Narrators 7. Variations of Distance 8. Variations in Support or Correstion 9. Privilege 10. 

Inside Views enligt Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, 1991 (1961) s. 150-163 
18 För mer ingående förklaring av homodiegetisk och heterodiegetisk berättare se Gérard 

Genettes Narrative Discourse Revisited s. 79ff och 84ff. 
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19 Fri översättning av: ”In a sense even the most reticent narrator has been dramatized as soon 

as he refers to himself as ’I,’ or, like Falubert, tells us that ’we’ were in the classroom when 

Charles Bovary entered.”, Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, s. 152 
20 Anders Ohlsson, Läst genom kameralinsen – Studier i filmiserad svensk roman, 1998 
21 ”Framing” innebär att rama in berättelsen, t.ex. när Bengt går på bio, inledningen där fadern 

står framför den spräckta spegeln eller när dörrkarmarna ramar in händelseförloppet för 

grannarna vid begravningen. Bioduken, spegeln och dörrkarmarna bildar ramar som en 

filmruta. Så här beskriver Anders Ohlsson ”film-noir”: ”Med ’film-noir’ avses mindre en 

genre än en speciell stil och ett sätt att berätta.[…] De går tillbaka på den så kallade 

’hårdkokta’ detektivromanen med rötter i amerikanskt 1920-tal.[…] John Hutsons The 

Maltese Falcon (1941) brukar anses vara den första noir-filmen.”, Anders Ohlsson, Läst 

genom kameralinsen – Studier i filmiserad svensk roman, 1998, s. 128. För mer ingående 

förklaring av fokalisator se Gérard Genettes Narrative Discourse Revisited s. 72ff 
22 Fri översättning av: ”In the most unobtrusive narrative, someone is speaking to me, is 

telling me a story, is inviting me to listen to it as he tells it, and this invitation – confiding or 

urging – constitutes an undeniable stance of narrating, and therefore of a narrator.”, Gérard 

Genette, Narrative Discourse Revisited, 1988,  s. 101 
23 Christer Johansson, ”Berättaren som fiktionsspel”, Berättaren – En gäckande röst i texten, 

red. Lars-Åke Skalin, 2003, s. 59 
24 ibid. s. 72 
25 ibid. s. 61 
26 ibid. s. 62 
27 Egil Törnqvist, ”Berättartekniken i Stig Dagermans roman Bränt barn”, svensk 

litteraturtidskrift, 1969:4 
28 ibid. s. 31 
29 Gérard Genette, Narrative Discourse Revisited, 1988,  s. 90-91 
30 Lars-Åke Skalin, ”Three Types of Plot Structure – The Relation between Narration and 

Experience”, Perspectives on narratology – papers from the Stockholm symposium on 

narratology, red. Claes Wahlin, s. 125 
31 ibid., s. 134-135 
32 Fri översättning av: What do we mean when we say ’In some other possible world I would 

not have given this lecture today?’ We just imagine the situation where i didn´t decide to give 

this lecture or decided to give it on some other day. Of course, we don´t imagine everything 

that is true or false, but only those things relevant to my giving the lecture; but, in theory, 
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everything needs to be decided to make a total description of the world.”. Saul Kripke, 

Naming and necessity, 1990 (1980), s. 44 
33 Fri översättning av: ”To give a really common sense example: anyone who has worked with 

a computing machine knows that the computing machine may give an answer to whether such 

and such a number is prime. No one has calculated or proved that the number is prime; but the 

machine has given the answer: this number is prime. We then, if we believe that the number is 

prime, believe it on the basis of our knowledge of the laws of physics, the construction of the 

machine, and so on.”, Saul Kripke, Naming and necessity, 1990 (1980), s. 35 
34 Nils Gunder Hansen, ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis”, Ordet och 

köttet – Om teorin kring litterära karaktärer, red. Lars-Åke Skalin, 2003, s. 49-81 
35 Vid ett flertal tillfällen märks en ovilja hos Bengt när det gäller namn, t.ex. på sidan 73: 

”Han minns att han kallt modern för Alma. Då märker han att han mår ganska illa och dricker 

ur de få droppar som är kvar i glaset.” 
36 Läsaridentifikationen är t.ex. en av seriens absolut viktigaste verktyg för att förstärka en 

serie (se t.ex. Scott McClouds – Serier, den osynliga konsten). Ju mer abstrakt en seriefigur 

blir desto mer allmängiltig blir den och desto större chans är det att läsaren kan identifiera sig 

med den. 
37 Citat som refererar till Gérard Genettes syn på berättaren, se sida 11 
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