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1. Inledning och syfte 

 

Jag har länge varit intresserad av Pär Lagerkvists författarskap och har läst det mesta han 

skrivit. Det kändes därför naturligt för mig att 2009 skriva min B-uppsats i litteraturvetenskap 

om just Lagerkvist, närmare bestämt om den roman som blev hans publika genombrott, 

Dvärgen från 1944.  

 

Jag har här valt att vidareutveckla min analys med en komparativ studie där jag jämför 

Dvärgen med romanen Bödeln från 1933. Syftet är att undersöka hur de båda romanerna, som 

alltså skrevs med elva års mellanrum, behandlar det tema de har gemensamt; den mänskliga 

ondskan. Min frågeställning utgår närmare bestämt från vad Ingrid Schöier skriver i sin Pär 

Lagerkvist – en biografi från 1987: 

 

Bödeln och Dvärgen – två ondskans personifikationer, så lika och ändå så olika. 
Den förre, stor, väldig, uppenbar och omedelbart igenkännlig – den hotande 
slagskuggan, om vilken ingen tvekan råder, synlig för envar, uppväckande 
protest och motståndskamp. Den senare är visserligen samma ondska med 
kanske farligare, mer infernalisk – han är undermänniskan, det onda mörkret, 
fördolt i människans djupaste själsskikt, ofta maskerad till oigenkännlighet.1 

 

Jag vill utifrån detta försöka besvara två huvudsakliga frågeställningar: 

 

 Vilken syn på ondskans karaktär uttrycks i de båda romanerna?  

 

 Vilka idémässiga likheter och skillnader finns mellan de två romanerna vad gäller 

synen på ondskan? Finns det med andra ord fog för Ingrid Schöiers uppfattning ovan?  

 

2. Disposition  

 

Efter en forskningsgenomgång kommer idéanalysens och den komparativa metodens roll 

inom litteraturvetenskapen att diskuteras. Därefter tar uppsatsen upp frågan hur begreppet 

ondska kan definieras, främst ur filosofiskt och idéhistoriskt perspektiv. Innan analysen av de 

                                                 
1 Ingrid Schöier, Pär Lagerkvist. En biografi, Stockholm, 1987, s 411. 
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båda romanerna beskrivs deras handling i korthet. Efter att de båda romanernas idéinnehåll 

analyserats förs en avslutande diskussion där jag försöker att besvara de inledande frågorna. 

 

3. Tidigare forskning  

 

Forskningen om Pär Lagerkvists författarskap är omfattande. Bland viktiga verk kan nämnas 

Gustaf Fredéns Pär Lagerkvist. Från Gudstanken till Barabbas, Kai Henmarks Främlingen 

Lagerkvist och Jöran Mjöbergs Livsproblemet hos Lagerkvist liksom Schöiers biografi som 

nämndes inledningsvis. När det gäller romanerna Bödeln och Dvärgen är forskningen inte lika 

omfattande, men bland de uppsatser, artiklar och andra texter som finns, och som jag använt 

mig av, kan särskilt nämnas Urpu-Liisa Karahkas artikel ”Pär Lagerkvists aktualisering av 

historieromangenren: en studie i Bödeln och Dvärgen”, Elisabeth Stenborgs artikel ”Ondskan 

– en evig följeslagare” och Stefan Peterssons magisteruppsats Pär Lagerkvist, tidningarna 

och kritiken. Mottagandet av Bödeln och Dvärgen i svensk dagspress. Mikael van Reis skriver 

dessutom i antologin Skönhet, men jämväl förnuft, i kapitlet ”Nattens bok”, om allegorins roll 

i Dvärgen.  

 

Urpu-Liisa Karahka menar att det som mer än något annat utmärker Lagerkvists historiska 

romaner är det historiska skedets analogivärde för samtiden. Hon pekar på vad hon kallar 

”den genomgående universaliseringstendensen” i hans författarskap: ”Bödeln, Dvärgen, 

Barabbas, Sibyllan osv. – alla är de du och jag. Alla är de i själva verket Människan”.2 

Enligt Pär Lagerkvists son Ulf Lagerkvist var fadern en icke partiansluten socialdemokrat 

samtidigt som han var en ensamvarg som sällan deltog i offentliga manifestationer.3 Redan 

tidigt på trettiotalet tog han dock tydlig ställning mot den framväxande nazismen. Ingrid 

Schöier betonar Lagerkvists ”klarsyn i tidigt 30-tal, när stöveltrampet just börjat ute i Europa 

och ingen ville se och förstå”.4 Örjan Lindberger framhåller i Pär Lagerkvist och 

våldsmakterna hur Lagerkvist vid denna tid inledde ett skede av kampdiktning: ”Det är ingen 

                                                 
2 Urpu-Liisa Karahka, ”Pär Lagerkvists aktualisering av historieromangenren: en studie i Bödeln och Dvärgen”, 
Fenix 1988:3/4; s. 99f. 
3 Ulf Lagerkvist, Den bortvändes ansikte. En minnesbok, Värnamo, 1991, s 85. 
4 Schöier, s 411. 
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tillfällighet att detta börjar just samma år som nazismen tog makten i Tyskland”.5 Romanen 

Bödeln var en stridsskrift och som sådan uppfattades den också, skriver Örjan Lindberger.6 

 

Lagerkvist var redan tidigt klar över nazismens sanna väsen, skriver Elisabeth Stenborg. Han 

förfärades över bokbålen, som för övrigt också drabbade hans egna böcker. Att värna kulturen 

mot barbariet blir nu en viktig uppgift för honom. Stenborg citerar Den knutna näven, som 

Lagerkvist skrev 1934:7 

 

Nu skakar allt för kuvade krafter som vill bryta sig upp. Och hesa röster ropar 
att allt skall störtas! [...] Förstörelsedriften vaknar inom oss, och allt släpps lös. 
Det kallas pånyttfödelse, ett heligt mysterium som skall frälsa och förvandla oss 
och världen. En ny människoart skall uppstå därur, en ny kulturepok födas ur 
dimbildningen och förgiftningssymptomen. Men vad som sker är att krafter som 
vi skulle betvinga, som vårt inre är ämnat att härska över, själva blir våra 
tygellösa herrar {…] Hämnden för vår förmätenhet är över oss. Och ingen 
ljusets gud finns som kan tvinga de väckta krafterna in i sin fåra {---] Jag vill 
kämpa mot allt som förvränger och begränsar människolivet. 
  

Enligt Schöier var den ondska som Lagerkvist beskrev i ett tidigt trettiotalsverk som Bödeln 

fortfarande möjlig att bekämpa. I takt med nazismens framgångar och andra världskrigets 

massdöd förändrades dock hans tonläge. Från tron på styrkan i de goda krafterna hamnade 

han i Dvärgen, 1944, i ökad pessimism. Ännu skulle det dröja ett år innan 

koncentrationslägrens fasor blev kända och definitivt krossade alla illusioner, men 

”Lagerkvist hörde […] inte till de aningslösa” skriver Schöier.8 Dualismen mellan mörker och 

ljus är överhuvudtaget mycket tydlig hos Lagerkvist, skriver Jöran Mjöberg. Redan i sitt 

manifest Ordkonst och bildkonst från 1913 talar Lagerkvist om de uttänkta proportionerna 

mellan olika personer i verk som Gamla Testamentet, Don Quijote m.m.9 

 

Berättelsen om bödeln i romanen med samma namn lyfts av Lagerkvist upp till det tidlösa 

planet, menar Stefan Pettersson: ”ondskan är evig, den består genom tid och rum. Dvärgen 

har ett liknande budskap, tycker Petterson, och menar att dvärgen blir en ”inkarnation av den 

                                                 
5 Örjan Lindberger, Pär Lagerkvist och våldsmakterna, Föreläsning hållen vid Pär Lagerkvist-Samfundets 
årsmöte 1992, Växjö 1992, s 1. 
6 Lindberger, s 9f. 
7 Elisabeth Stenborg, ”Ondskan – en evig följeslagare”, artikel i tidskriften Signum nr 3/2003. 
8 Schöier, s 411. 
9 Jöran Mjöberg, Livsproblemet hos Lagerkvist, Stockholm, 1951, s 60. 
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tidlösa ondskan”.10 Flera forskare ser också, liksom Ingrid Schöier i den här uppsatsens 

inledande citat, en skillnad i hur ondskan beskrivs i Bödeln respektive Dvärgen: ”Från viljan 

att kämpa för de goda värdena i livet har man i Dvärgen hamnat i svart pessimism. Ondskan 

kommer alltid att finnas. Fursten kommer alltid att behöva sin dvärg”, skriver Elisabeth 

Stenborg.11 Mjöberg menar att Lagerkvist i dvärgen har ”isolerat det nedbrytande, det kalla, 

det amoraliska, själva destruktionen”.  

 

Också huvudpersonen i Bödeln symboliserar destruktionsprincipen, menar Mjöberg, men 

”bödeln är samtidigt så mycket annat”.12 Enligt Gustaf Fredén är bödeln ”inte så stark i sin 

ondska som människorna tror. Han är mer olycklig än ond".13 Samma uppfattning hade Östen 

Sjöstrand när han höll sitt inträdestal över Pär Lagerkvist i Svenska Akademin: ”Bödeln är 

varken i den medeltida eller i den moderna miljön en ondskans entydige personifikation. Han 

lider av sin roll, av den skuldbörda som lagts på honom: 14 Kai Henmark pekar på hur bödeln 

endast är ett redskap för det onda: ”han är trött på sitt värv, han vill kasta av sig frälsarmasken 

men han vet att hans ansträngning skulle vara fruktlös så länge människorna söker honom. På 

ett helt annat sätt är det med dvärgen. Han är den som öppet hyllar det onda som princip”. 15 

 

4. Teori och metod 

 

Uppsatsen genomförs med komparativ metod, då studien kommer att innehålla en jämförande 

analys av två romaner. Perspektivet är idéanalytiskt. Svaren på uppsatsens inledande frågor 

ska jag söka genom att analysera texternas idéinnehåll avseende symbolik, allegorier m.m.  

I kapitlet ”Litteratur och idéer” i Litteraturhistoriska argument, beskriver Sven Linnér den 

komparativa metoden som att ”forskaren lägger två texter bredvid varandra framför läsaren, 

pekar på dem och väntar att läsaren skall utropa: Hur lika! Hur slående!” 16 

 

Eva Haettner Aurelius definierar i sitt kapitel ”Litteratur och idéer” i Litteraturvetenskap – en 

inledning den komparativa metoden som ett sätt att söka efter likheter och olikheter mellan 

                                                 
10 Stefan Petersson, Pär Lagerkvist, tidningarna och kritiken. Mottagandet av Bödeln och Dvärgen i svensk 
dagspress. Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås 2004, s 30. 
11 Stenborg. 
12 Mjöberg, s 95. 
13 Gustaf Fredén, Pär Lagerkvist – från Gudstanken till Barabbas.  Stockholm, 1952, s 48f. 
14 Östen Sjöstrand, Pär Lagerkvist – Inträdestal i Svenska Akademin. Stockholm 1975, s 33f. 
15 Kai Henmark, Främlingen Lagerkvist, Stockholm, 1966, s 14. 
16 Sven Linnér, Litteraturhistoriska argument. Studier i en vetenskaps metodpraxis., Stockholm, 1964, s 1. 
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texter i syfte att kausalt förklara ett verk.17 Anders Olsson skiljer i samma bok, i kapitlet 

“Intertextualitet, komparation och reception”, mellan å ena sidan jämförelser som syftar till att 

etablera ett orsakssamband mellan två led och, å den andra, sådana som belyser ett 

förhållande med hjälp av likheter och olikheter. Han benämner den förra komparationen 

genetisk, den senare illustrativ.18 

 

Komparativ teori och metod kan inte skarpt avgränsas från det idéanalytiska perspektivet. Den 

komparativa skola som utvecklades under 1800-talet var inspirerad av filosofen Friedrich 

Hegel vars utgångspunkt var identiteten mellan tänkande och verklighet. I Wissenschaft der 

Logik menar han att konstverk som inte uttrycker idéer, och som därför inte kan återföras på 

begrepp, är ofullkomliga.19 Därför är det enligt denna uppfattning naturligt att uppfatta 

litteratur som förmedling av ett tänkande om människan och världen. De 

litteraturvetenskapliga teorier som kan förknippas med Hegel är enligt Haettner Aurelius 

intertextualitetsteori, hermeneutik och receptionsestetik. De hävdar alla att man kan se idéer i 

texter, även då de inte föreligger på textens yta. 

 

En helt motsatt uppfattning härrör ur filosofen Immanuel Kants tänkande. Han gör i Kritik der 

Urteilskraft en tydlig åtskillnad mellan förnuftsidéer och estetiska idéer och hävdar att de 

sistnämnda inte kan översättas till de förstnämndas språk.20  Kants teori utvecklades inom 

litteraturvetenskapen av formalister, nykritiker och strukturalister, som alla betraktar det 

litterära verket som autonomt. Texten ska inte sättas i samband med något annat än sig själv 

och sitt språk. 

 

Vad är då en idé? Begreppet uttrycker enligt Haettner Aurelius ett abstrakt tänkande om 

människan, naturen och Gud. Idéer handlar om vad dessa storheter är, hur de är beskaffade 

och hur de förhåller sig till varandra. Haettner Aurelius exemplifierar med Gunnar D Hansson 

avhandling Nådens ordning – Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord (1988) där Hansson 

undersöker relationerna mellan Ahlins text och olika former av s.k. rosmystik.  

 

Att ställa frågor om litteraturens bruk av idéer är enligt Haettner Aurelius dock inte att 

betrakta som en avgränsad litteraturvetenskaplig teori eller metod. Hon föredrar termen 

                                                 
17 Eva Haettner-Aurelius, ”Litteratur och idéer”, ur Litteraturvetenskap – en inledning, Malmö 2002, s 45. 
18 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, ur Litteraturvetenskap - en inledning, s 59. 
19 Refererat av Haettner Aurelius, s 33f. 
20 Ibid. 
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”perspektiv”. 21 Lars Gustafsson vill i sin uppsats ”Litteratur och idéer” i antologin 

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen inte heller se idéanalys som en metod 

utan som ett problemfält. Han presenterar nykritikens och formalismens invändningar mot 

idéanalyser men menar sedan att olika tolkningsstrategier bör uppfattas som utryck för olika 

läsares olika intresseinriktning och referensramar. 22 

 

Sven Linnér ser dock idéanalys som en egen metod. Han menar att frågan om den filosofiska 

innebörden i en dikt gäller två olika relationer. Den ena är den kausala. Man frågar då vilka 

impulser som genom filosofisk läsning eller på annat sätt nått en författare och gett incitament 

till hans litterära produktion. Den andra relationen är den logiska: överensstämmer den 

åskådning som finns framställd i dikten med någon viss filosofisk idé? Linnér nämner som 

exempel på denna metod Anton Blancks analys av Geijers historiska föreläsningar där Blanck 

vill ”urskilja en innebörd i dikten själv – ”idéskelettet”.23 

 

Haettner Aurelius menar att det idéanalytiska perspektivet har två huvudfunktioner. För det 

första tjänar det ett texttolkande syfte, för det andra står det i historieskrivningens tjänst, den 

historieskrivning som söker beskriva tänkandet under en epok, en tidsanda, en 

kulturströmning. Det viktiga är att relationen mellan text och intertext, liksom mellan texten 

och dess tid, dess författare och dess läsare, upprättas. Den relationen kan texttolkaren sedan 

bearbeta och fylla ut med mening. På vilka grundvalar kan då sådana textspår anses föreligga?  

Här finns enligt Haettner Aurelius inga enkla regler. Det handlar om intuitiva sannolikheter. I 

dessa sannolikheter spelar tolkarens uppfattning av den helhet i vilka orden ingår, dvs. texten 

betraktad som helhet, den största rollen. Textläsaren står inför valet att argumentera för en 

viss läsning, för en viss kontext, för det intressanta i att läsa samman en text med en viss 

idékonstellation.24  

 

Det valet har författaren till denna uppsats gjort och ska argumentera för på de följande 

sidorna. Mitt perspektiv är, med Anders Olssons definition, illustrativt eftersom jag vill 

analysera likheter och olikheter mellan de båda texterna och inte primärt söka efter 

orsakssamband mellan romanerna och exempelvis de samtida världshändelserna. Det 

sistnämnda låter sig säkert också göras men det är i så fall ett annat uppsatsämne. Eftersom 

                                                 
21  Ibid, s35. 
22  Refererat av Haettner-Aurelius, s35. 
23  Linnér, s 28f. 
24  Haettner-Aurelius, s 48. 
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själva utgångspunkten för min uppsats vidare är att idéer kan föreligga i litterära texter, i detta 

fall idéer om ondskans väsen, anknyter min uppsats till den hegelianskt inspirerade syn på 

litterära texter som beskrivits ovan. 

  

5. Vad är ondska? 

 

Mänsklig ondska, dess innebörd och orsaker, har varit föremål för diskussion i årtusenden. 

Den forskning som finns om ondska är därför mångfacetterad och spänner över ett brett 

register, från sociologi och psykologi till filosofi och teologi.  Några av de forskare och 

författare som diskuterat ondskans väsen i modern tid är författaren och filosofen Hannah 

Arendt i Den banala ondskan, om rättegången mot nazisten Adolf Eichmann, teologen Ann 

Heberlein, med sin nyligen utkomna En liten bok om ondska och den norske filosofen Lars Fr. 

H Svendsén i Ondskans filosofi.  Av tids- och utrymmesskäl har jag valt att i detta 

sammanhang koncentrera mig på Svendsen. Huvudskälet är bokens karaktär av filosofisk 

översikt över hur ondskan uppfattas, och har uppfattats, av filosofer, teologer och andra i både 

historia och nutid. Jag kommer dock att beröra även de andra texterna där det är relevant. 

 

Svendsen är professor i filosofi vid Universitetet i Bergen, har gett ut en rad böcker inom 

filosofiämnet och är översatt till ett stort antal språk. Han skiljer i Ondskans filosofi mellan 

vad han kallar den fysiska, den metafysiska och den naturliga ondskan. Begreppet metafysisk 

ondska antyder att ondskan har en självständig existens, en uppfattning som främst finns inom 

religionen. Den naturliga ondskan är lidandet, exempelvis genom sjukdomar och 

naturkatastrofer, medan den moraliska ondskan är ett resultat av någons vilja och alltså bara 

kan tillskrivas subjekt med förmåga till egna beslut. En som på ett pedagogiskt sätt har 

förklarat skillnaden mellan naturlig och moralisk ondska är filosofen Jean-Jacques Rousseau: 

”Genom allt ont som drabbar oss ser vi mer på syftet än på effekten. En tegelpanna som faller 

ner från ett tak kan skada oss mer, men sårar oss inte lika mycket som en sten som kastas av 

någon som vill oss illa. Stenen kan missa sitt mål ibland, men syftet missar aldrig.25 

 

Det är denna form av ondska, den moraliska, som diskuteras i den här uppsatsen. Jag menar, 

av samma skäl som Svendsén och Heberlein (se nedan) att de andra typerna av ondska inte är 

                                                 
25 Jean-Jacques Rousseau: Den ensamme vandrarens drömmerier, Citerat av Svendsen, s 81f. 
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lika relevanta att diskutera. Det är dessutom enligt min mening just den moraliska ondskan 

som problematiseras i de båda romaner som är föremål för min analys.  

 

Varifrån kommer då den moraliska ondskan? Eller, enklare uttryckt, varför begår människor 

onda handlingar? Svendsen menar att det filosofiskt och teologiskt finns fyra huvudsakliga 

svar på den frågan: Människan blir besatt eller förförd av en ond, övernaturlig makt, 

människan är till sin natur förutbestämd till ondska, människan formas av sin omgivning till 

att utföra onda handlingar eller människan är fri och väljer ibland att handla i samklang med 

det onda. Den första förklaringen är den som varit central i kristet tänkande sedan ormen 

lockade Eva att äta av den förbjudna frukten. Utifrån detta utvecklades dogmen om 

arvsynden, bland annat av kyrkofadern Augustinus. Augustinus betonade dock att människan 

ytterst har ett eget val. Både det onda och det goda finns som realiserbara möjligheter hos oss 

alla. 

 

Immanuel Kant menar att människan inte är ond till sin natur men att vi har en benägenhet att 

handla ont. Han definierar ondska som att vi låter våra egna begär styra över vår plikt att 

lyssna till och handla efter ”den goda viljan”, den universella morallag som enligt Kant är 

ovillkorlig och absolut.26 En som påstod sig agera enligt Kant var den nazistiske 

krigsförbrytaren Adolf Eichmann. Han menade vid rättegången att han följt Kants 

pliktdefinition när han lydde order. Eichmann bortsåg då från att Kant utgick från att det 

existerar universella etiska och moraliska lagar. Det är dem vi har plikt att följa, inte vilka 

lagar eller regler som helst. I Den banala ondskan ifrågasätter Hannah Arendt, just utifrån 

exemplet Eichmann, att onda intentioner och onda motiv är en förutsättning för onda 

handlingar. Eichmann var varken ond eller god. Han skötte bara sitt jobb så effektivt som han 

kunde. Han var bara, enligt Arendt, en fantasilös byråkrat.  

 

Arendts definition av ondska är enligt Svendsén att vi känner igen den intuitivt. Genuin 

ondska förstummar oss, lämnar oss förfärade och hjälplösa med en enda tanke i huvudet; detta 

borde aldrig ha hänt. Det är enligt Arendt den reaktionen som definierar ondskan. Arendt 

utesluter inte möjligheten att en del människor har en ond natur och anknyter därmed till vad 

som nedan kallas metafysisk ondska.27 

 

                                                 
26 Svendsén, s 61f. 
27 Svendsén, 136ff. 
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Ann Heberlein avvisar både den metafysiska och den naturliga ondskan. Den metafysiska 

ondskan i meningen att ondskan har en självständig existens finns det inga rationella skäl att 

tro på och den naturliga ondskan bör inte betraktas som ondska överhuvudtaget eftersom den 

inte orsakas av någon medveten vilja. Hon menar liksom Svendsén att en förutsättning för att 

vi ska kunna tala om ondska är att handlingen utförs av en moraliskt ansvarig agent, en person 

som är medveten om sina handlingar. 28 Av samma skäl menar Svendsén att det är den 

moraliska ondskan som är intressant att diskutera. Utifrån en historisk och filosofisk 

genomgång utvecklar Svendsen därefter vad han kallar en ondskans typologi.29 Typologin 

beskriver fyra grundformer av moralisk ondska: den demoniska ondskan, den instrumentella 

ondskan, den idealistiska ondskan och den dumma ondskan. 

 

Demonisk ondska handlar om att göra något ont därför att det är ont. Svendsén 

problematiserar dock detta genom att hävda att det kan finnas ett inslag av något i filosofisk 

mening gott även i det som är ont. I varje önskan måste det nämligen finnas ett ”gott” syfte, 

även om det bara är till den handlades fördel och den aktuella önskan av omgivningens moral 

ses som ond. Att en önskan blir tillfredställd kan alltså per definition vara något gott, 

åtminstone i den handlandes ögon.  

 

Instrumentell ondska handlar om att en aktör gör något ont, i full vetskap om att det är ont, 

men för att uppnå något annat. Den instrumentella ondskan handlar alltså om att ändamålet 

helgar medlen. Denna ondska finner inte så mycket glädje i själva handlingen som i det mål 

som ska uppnås. Målet kan vara ont, gott eller värdeneutralt.  

 

Idealistisk ondska kännetecknas av att aktörerna gör något ont i tron att de i själva verket gör 

något gott. Svendsén exemplifierar med de kristna korsfararna och med häxprocesserna. 

Många av dem som utförde dessa handlingar såg sig själva som representanter för något gott. 

Även nutida terrorister eller krigförande stater hör till denna kategori. Att själva idealet är 

perverterat gör inte aktörerna mindre idealistiska.  

 

”Dum” eller banal ondska anknyter till Hannah Arendt och kännetecknas av att aktörerna 

handlar utan att reflektera över huruvida deras handlingar är onda eller goda. Ordet ”dum” 

kan dock leda fel. Banal ondska behöver inte vara ett utslag av bristande intelligens. Adolf 

                                                 
28 Ann Heberlein, En liten bok om ondska, Stockholm, 2010, s 54f. 
29 Svendsén, s 80ff. 
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Eichmann var inte ointelligent och heller inte en ideologiskt övertygad nazist. Han lydde helt 

enkelt order utan att ta något personligt ansvar för följderna av sitt handlande.  

 

Svendsén menar att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken av de fyra  

typologierna som en viss aktör eller handling tillhör. En och samma handling kan ibland 

placeras i flera av kategorierna, till exempel genom att ett idealistiskt huvudmotiv åtföljs av 

en sadistisk glädje av att åsamka en fiende lidande. En idealist kan också lätt bli en fanatiker 

som inte längre tar på sig något ansvar för sin handling utan bara slaviskt följer order eller gör 

det han är van att göra. Då slår den idealistiska ondskan över i den banala. Ett problem med 

den instrumentella ondskan är att den i varierande grad kan användas för att definiera all 

ondska. Handlingar utförs ju alltid för att uppnå något. Gemensamt för alla typer av ondska är 

dock enligt Svendsén en bristande respekt för andra människors värde.  

 

6. Bödeln 

 

6.1 Handlingen i korthet 

 

Romanen är uppdelad i två huvuddelar. Den första utspelas i ett medeltida värdshus medan 

den andra äger rum i ett samtida nattkafé. Bödeln finns hela tiden med som en genomgående, 

tidlös, gestalt. Boken avslutas med att han håller en monolog, riktad till människorna.    

I den inledande medeltidsdelen sitter bödeln ensam vid sitt bord och är föremål för de andra 

gästernas samtal och blickar. Han är fruktad och föraktad av människorna men betraktas 

också med skräckblandad nyfikenhet. ”Med ljudlösa steg smög flickan över stengolvet och 

handen skälvde på henne när hon fyllde på hans krus. En lärgosse som listat sig in och höll sig 

gömd borta i mörkret slukade honom med lysande ögon.” 30 En stor del av medeltidsavsnittet 

upptas av dialogen mellan värdshusgästerna. Bödeln säger aldrig någonting men är ändå hela 

tiden i centrum för de andras uppmärksamhet. Alla samtal som återges handlar om bödeln och 

det han representerar.  

 

I medeltidsavsnittet finns också en annan berättelse invävd. Det är en av värdshusets gäster 

som berättar för de andra gästerna om hur han som liten pojke under en lek med några 

främmande barn kom allt djupare in i skogen. Till slut kommer de fram till de främmande 

                                                 
30 Pär Lagerkvist, Bödeln, Bonniers, Stockholm, 1933, s 5. 
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barnens hem, som visar sig vara bödelns och dennes familjs. Inne i stugan råkar pojken röra 

vid bödelssvärdet och blir därmed enligt folktron dömd att en gång dö för det svärdet. När han 

kommer hem till sina föräldrar och berättar om händelsen följer modern med honom tillbaka 

till bödelns stuga. Efter förtvivlade böner från pojkens mor bevekas till sist bödeln och löser 

pojken från förbannelsen. Berättaren minns att sedd på nära håll så verkade bödeln inte så 

skrämmande, ”utan mildare och mer lik vanliga mänskor”.31  

 

I romanens andra del förflyttas läsaren till samtidens trettiotal. Här möter vi återigen bödeln, 

nu som gäst i ett nattkafé. Även här sitter han ensam vid ett bord. Ett jazzband med 

”negermusiker” spelar medan kaféets gäster uttrycker sin beundran för bödeln. Här är han en 

upphöjd och hyllad person. Gästerna på kaféet hyllar våldet som den högsta yttringen av 

mänsklighetens fysiska och andliga krafter. Handlingen kulminerar med att gästerna grovt 

misshandlar de svarta jazzmusikerna på grund av att de bad att få något att äta innan de 

fortsatte spela.  

 

Romanen avslutas med bödelns monolog där han beskriver sin roll och hur han själv ser på 

den. Han berättar också att han sökt upp Gud för att slippa undan sitt värv, men att denne bara 

tyst stirrade ut i tomheten utan att bry sig. 

 

6.2 Analys 

 

Bödeln handlar, som Urpu-Liisa Karahka uttrycker det, om hur ”två kollektiv får frambära 

sina röster ur tidens natt, avlösta av bödelns röst ur tidlöshetens natt”.32  Det finns tydliga 

skillnader mellan de två kollektiven, mellan bokens två delar.  

 

Människorna i det medeltida värdshuset är råa, obildade och fördomsfulla. Men de utgör ändå 

en kontrast mot ondskan. Mitt i all sin vidskepelse har de en grundläggande rättskänsla och 

framstår därför som mer civiliserade än människorna i samtidsdelen. De medeltida 

människorna kan, i linje med Svendséns typologi, sägas representera instrumentell ondska. 

Man kan också se dem som exempel på vad Svendsén, utifrån Arendt, kallar banal ondska. 

Värdshusgästerna reflekterar inte närmare över den ondska de genom sina fördomar och sin 

vidskepelse är delaktiga i.  

                                                 
31 Bödeln, s 44. 
32 Karahka, s 113. 
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Samtidsavsnittet exponerar däremot tydligt hotet mot humanismens ideal, menar Karahka.33 

Bland sina egna anteckningar har Lagerkvist noterat att han i Bödeln ville markera skillnaden 

mellan då och nu. Då var det ”blott rå nyfikenhet på hans yrke, på det blodiga”. Men ”i 

modern tid (…) massjubel över våldet, blodet”. 34 Om man ska använda Svendséns typologi 

på människorna i samtidsavsnittet handlar det om idealistisk ondska. De ser sina onda 

handlingar som något gott och hyllar våldet, ”den som tror annorlunda kommer vi att 

överbevisa just genom användandet av detta våld” säger en av kaféets gäster. 35 Det finns 

också inslag av demonisk ondska i den för gärningsmännen uppenbarligen lustfyllda 

misshandeln av de svarta musikerna. 

    

I medeltidsscenen står bödeln dessutom lägst i den sociala hierarkin. Även om gästerna i 

värdshuset förstorar upp honom och skräms av honom så är han i detta avsnitt en människa 

som de andra. Han har dömts till bödelsyrket för att samhället så har bestämt, ett samhälle där 

dödsstraffet ses som självklart. På grund av sitt yrke möts bödeln dock av förakt från andra 

människor, vilket visserligen är fördomsfullt mot bödeln som person men ändå är en slags 

moralisk reaktion mot de handlingar han utför. I den moderna scenen har värderingsnormerna 

däremot kastats om och bödeln är nu överst i hierarkin.36 I del ett ses bödeln som människa, i 

del tvåhyllas han som en gud, skriver Karahka.37.  

 

Karahka lyfter fram några scener i Bödeln som hon menar har tydlig symbolisk innebörd. Ett 

genomgående grepp är till exempel att bödeln förstoras till mytiska dimensioner, i skarp 

kontrast mot en vardagsrealistisk ton i skildringen i övrigt. Just de vardagsrealistiska 

detaljerna gör att vi känner igen oss och förstår de tidlösa behoven hos människor. Den 

materiella och tekniska utvecklingen symboliseras av belysningens roll i romanen. I det 

medeltida värdshuset är det halvmörkt och rummet lyses endast upp av ett ”enda osande 

talgljus”. I samtidsavsnittet har stearinljuset ersätts av ett starkare elektriskt ljus. Riktigt ljust 

blir det efter det stora blodbadet då de svarta musikerna lynchas. ”Globen snurrade i taket och 

svepte sitt ljus i alla färger”.38 

 

                                                 
33 Ibid, s 108. 
34 Lindberger, s 8. 
35 Ibid, s 92. 
36 Karahka, s 109. 
37 Ibid, s 113. 
38 Bödeln, s 127. 
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Bödelsgestalten i samtidsavsnittet har ännu mer mytiska drag än i medeltidsdelen. Bara det 

faktum att en bödel i bödelsdräkt sitter på ett nattkafé på 30-talet bryter mot realismen. Till 

detta bidrar också det faktum att han inte svarar på tilltal. Den ”minusdialog” som Karahka 

kallar det när bödeln inte svarar bidrar, menar hon, till att förstora bödelsgestalten. Sitter han 

ens där i verkligheten, som en fysisk gestalt? 39  

 

Bödeln är dock varken i den medeltida eller i den moderna miljön en ondskans entydige 

personifikation, menar Östen Sjöstrand. Bödeln lider av sin roll, av den skuldbörda som lagts 

på honom.40 Han är inte så stark i sin ondska som människorna tror Han är mer olycklig än 

ond. Han låter ett barn dricka ur sin hand för att lösa det från en förbannelse, och han stryker 

det förstulet över huvudet med sin hand. Det berättas också hur han på schavotten blir 

förälskad i en kvinna som han skulle avrätta.  

 

Romanen avslutas med bödelns stora slutmonolog där han förklarar att han skött sitt värv åt 

människan i årtusenden: ”Jag är inspärrad i er! Ni är mitt fängelse som jag inte kan slippa ur”, 

är hans budskap till människorna.41 Nu är han inte den medeltida yrkesmannen längre utan en 

symbol för den ondska som alltid varit en del av mänskligheten. Karahka pekar på att 

Lagerkvist med bödelns monolog definitivt bryter ”det realistiska kontraktet” med läsarna.42 

Bödeln blir nu en renodlad symbolgestalt. Bödeln framstår dock fortfarande inte som ond i 

sig. Han är snarare en ställföreträdande och lidande ondska, ett av den frånvarande guden 

dömt offer: ”Jag är er Kristus”.43 Hos den Gud som bödeln förgäves söker upp i slutet dock 

finns inget att hämta. Och när det inte finns någon gudomlig frälsningsväg, vad återstår då? 

Det är endast människorna själva som skulle kunna lösa bödeln från hans uppgift. Bödeln 

säger: ”Jag måste fortsätta och fortsätta min gärning så länge som ni består”. 44   

 

Bödeln är inte en fanfar, den är en tragedi, menar Fredén. 45 Och inte bara ondskans tragedi 

utan hela människosläktets. Bödeln är en broder till Kristus, han frälser var dag människorna i 

blod, men honom korsfäster de inte. Långt sedan människorna försvunnit ska han leva kvar i 

rymdens natt, förföljd av ångest. Han är en Guds son, men hans fader är död.  Och ändå 

                                                 
39 Karahka, s 111. 
40 Sjöstrand, s 33. 
41 Bödeln, s 134. 
42 Karahka, s 111. 
43 Bödeln, s 151. 
44 Ibid, s 152f. 
45 Fredén, s 48f. 
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längtar han efter den stunden då endast hans blodiga bila slängd kvar på den öde jorden ska 

vittna om vad som varit.  

 

Men bödelns slutord är inte de sista orden i boken. När bödeln efter sin monolog reser sig för 

att gå från restaurangen, reser sig också den kvinna som hela tiden suttit tyst bredvid honom. 

Hon talar med en ljus och mild röst: ”Du vet att jag väntar på dig! Jag väntar dig ute bland 

björkarna när du kommer dignande och nedsölad av blod. Och du får lägga ditt huvud i mitt 

sköte, och jag skall älska dig”.46  Om henne säger bödeln:” Jag vet inte vem hon är, men hon 

är god mot mig” och ”jag har frågat människorna vem hon är, men ingen känner henne”.47 

Kvinnan vid bödelns sida finns med även i medeltidsavsnittet. ”När det mörknar stryker hon 

mig över pannan och säger att bödelsmärket finns där inte mer, berättar bödeln. 48 Kvinnan 

symboliserar ondskans motsats, en villkorslös kärlek. Samma motkraft finns också i den 

invävda berättelsen om barnen, där bödeln förbarmar sig över pojken efter moderns bön.  

 

Ondskan i Bödeln är mångfacetterad men samtidigt, som Ingrid Schöier skriver, lätt att 

identifiera. Få skulle förneka att avrättningarna i första delen liksom det öppna 

våldsförhärligandet och blodbadet i del två är exempel på ondska. Det går dock inte att hävda 

att bödeln som han beskrivs är ond i sig. Till det som bidrar till att göra Bödeln till en av 

Lagerkvists märkligaste böcker hör det dunkelt sammansatta i huvudpersonens väsen, menar 

Sjöstrand. 49. Budskapet i Bödeln är, som jag uppfattar det, att ondskan finns hos människan 

och därför är det också människorna som kan hejda den. Ondskan i Bödeln är möjlig att 

bekämpa. Motkraften är en villkorslös människokärlek.  

 

7. Dvärgen 

 

7.1 Handlingen i korthet 

 

Huvudpersonen är en dvärg vid ett furstehov under renässansen. Romanen är utformad som 

en krönika, ett slags dagbok, där vi får följa dvärgens liv vid hovet med hans egna ord. 

Romanen består av flera handlingar invävda i varandra, knutna till de olika huvudpersonerna. 

                                                 
46 Bödeln, s 155. 
47 Ibid, s 136. 
48 Ibid, s 136. 
49 Sjöstrand, s 34. 
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En redogör för furstens liv och hans krigståg mot grannen Il Toro liksom försoningsmåltiden 

där Il Toro och hans folk förgiftas av fursten med hjälp av dvärgen. Som bihandling i den 

intrigen finns furstens kärleksäventyr med olika kvinnor, främst älskarinnan Fiametta. En 

annan historia berättar om målaren och geniet Bernardo och hans arbeten i konstens och 

vetenskapens tjänst. En handlar om den ödesdigra relationen mellan furstedottern Angelica 

och Il Toros son Giovanni, en relation som avslöjas av dvärgen till följd att Giovanni mördas 

av fursten varefter dottern tar sitt liv. Alla olika händelseförlopp framstår som i huvudsak 

styrda av dvärgens manipulationer. 

 

Dvärgen framstår till en början som kraftfull och åtnjuter en central plats hos fursten. 

Peripetin inträffar vid middagen då de forna fienderna har bjudits in till försoning. Vid 

middagen förgiftar dvärgen på furstens uppdrag fienderna. Dvärgen ger också, på eget 

initiativ, förgiftat vin till don Riccardo, furstinnans älskare. Till slut blir dvärgen dömd, bland 

annat för att ha medverkat till furstinnans död, och sitter inlåst i en fängelsehåla i totalt 

mörker. Utanför lever människorna äntligen i fred. Romanens allra sista rader lyder dock:  

 

Jag väntar på andra tider och de ska väl komma, det var ju aldrig meningen att 
jag skulle sitta här för alltid. Jag ska nog få tillfälle att fortsätta min krönika 
uppe i dagsljuset som förr och det ska väl åter bli bruk för mig. Om jag känner 
min herre rätt kan han inte i längden undvara sin dvärg. Så tänker jag här i min 
källarhåla och är vid gott mod. Jag tänker på den dag då man ska komma och 
lösa mina bojor för att han skickat bud efter mig igen”.50 

 

7.2 Analys 

 

Karaktärerna i Dvärgen är mer renodlade typer än i Bödeln och kan alla ses som symboler. 

Dvärgens egen karaktär får vi lära känna redan i romanens inledning: 

När brottningskampen anordnades mellan mig och Josafat tvingade jag honom 
efter tjugo minuters strid ner på rygg och strypte honom. Sedan dess är jag 
ensam dvärg här vid hovet. De flesta dvärgar är narrar. De ska säga lustigheter 
och göra konster som kommer herrskapet och gästerna att skratta. Jag har aldrig 
förnedrat mig till något sådant. Ingen har ens föreslagit mig det. Redan mitt 
utseende förbjuder en sådan användning av mig. Min uppsyn passar inte ihop 
med löjeväckande upptåg. Och jag skrattar aldrig.51 

 

                                                 
50 Pär Lagerkvist, Dvärgen, Natur och Kultur, Stockholm, 1995, s 236. 
51 Dvärgen, s 9. 
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Dvärgen avskyr kärlek och barmhärtighet, liksom konst, vetenskap och religion. Han tål inte 

att man kommer honom nära, varken fysiskt eller psykiskt. Han njuter av krig och våld. 

Karahka pekar på hur dvärgen själv genomgående förknippas med mörker medan fursten 

förknippas med ljus: ”Jag följer honom ständigt som en skugga” 52 säger dvärgen om fursten. 

Även de konkreta rummen ingår i denna symbolik. Dvärgen vistas i nyckelscener alltid i 

mörka rum, källare, mörka korridorer och prång. Under kriget förföljer han en annan dvärg 

”in i en halvskum gång” 53och dödar honom. När dvärgen om natten avslöjar att Angelica har 

besök av Giovanni rör han sig också hela tiden genom mörker: ”Jag skyndade ut i natten”, ”I 

trappan var det beckmörkt” 54, ”Jag kände mig som en mullvad som far omkring i sina gångar 

och snokar efter någonting. Som väl är ser jag liksom mullvaden särdeles bra i mörker, mina 

ögon tycks som gjorda för det”. 55.  

 

Upprepningarna av att det är mörkt markerar att det rör sig om en symbol, menar Karahka. 

Detsamma gäller beskedet att dvärgen har en utmärkt syn men att han inte kan se stjärnorna. 

Detta utgör ett brott mot vad Karahka kallar romanens ”realistiska kontrakt”. Vi förutsätts 

acceptera en irrationell detalj och därmed understryks dess karaktär av symbolmarkör.56  

 

Vem är då dvärgen egentligen, frågar Karahka, och påminner om att dvärgen själv gör 

antydningar om detta: ”Vem anar vem jag i själva verket är. Det är väl för dem att de inte anar 

något om det. Om de visste det skulle de förfäras”.57. Slutet av romanen, där dvärgen sitter i 

inspärrad i källarhålan, påminner enligt Mjöberg Bibeln och Uppenbarelsebokens berättelse 

om hur Satan fängslas men kommer att släppas igen 58: ”Och när de tusen åren har gått skall 

Satan släppas lös ur sitt fängelse.59  Det kan därför ligga nära till hands att tolka dvärgen som 

en symbol för Satan och att därmed se dvärgens ondska som ett exempel på metafysisk och 

demonisk ondska. Kai Henmark menar t.ex. att dvärgen ”är den ende som öppet vågar hylla 

det onda som princip”.60 Detta är också den bild som dvärgen vill ge av sig själv: ”Jag vill 

                                                 
52 Ibid, s 12. 
53 Ibid, s 115. 
54 Ibid, s 187. 
55 Ibid, s 188. 
56 Karahka, s 139ff. 
57 Dvärgen, s 145. 
58 Mjöberg, s 171. 
59 Nya Testamentet, Uppenbarelseboken, 20:7. 
60 Henmark, s 14. 
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kämpa, jag vill d ö d a! Inte för att utmärka mig, utan för handlingens, själva gärningens 

skull”.61   

 

Jag slås dock av att dvärgen vid flera tillfällen skriver att han inte förstår varför han begår 

olika onda handlingar. När han till exempel berättar hur han under kriget dödade den andre 

dvärgen skriver han: ”När jag satte in den dödande stöten, kände jag en egendomlig 

upphetsning, som om jag utfört en rit i en religion som är mig alldeles obekant. Jag kände 

detsamma som när jag strypte Josafat, en obetvinglig lust att förinta mitt eget släkte. Varför? 

Jag vet inte. Jag förstår det inte alls.”62  

 
En möjlig tolkning är att hans handlingar tillfredställer det obestämda hat han känner; hat mot 

människorna, mot sitt eget släkte och mot sig själv. Om man läser de beskrivningar dvärgen 

gör av sin barndom och hur han under hela sitt liv behandlats av andra människor ligger det 

nära till hans att förklara hans onda handlingar med hans uppväxtmiljö. Jöran Mjöberg 

skriver: ”Dvärgen är en sådan fanatisk hämnare och straffare, därför att han själv från 

barndomen varit en förtryckt och förtrampad. Hans ondska kommer ur bitterheten över hans 

förflutna.”63 

 

Om sin barndom berättar dvärgen till exempel: ”så blev jag själv såld av min mor, som vände 

sig med äckel från mig när hon såg vilken varelse hon fött {…] Hon fick tjugo scudi för 

mig”.64 Vidare skriver han ”hat har jag diat från min första stund, insupit dess bittra saft, jag 

har legat vid ett modersbröst fullt av galla”.65 Kränkningarna har fortsatt under hela hans liv. 

Han beskriver t.ex. hur han en gång utsattes för ett förnedrande låtsasdop, som underhållning 

för hovpubliken. Dopet ”gjordes på skämt vid hertig Gonzagas förmälning med donna Elena, 

då jag bars till dopet i slottskapellet som deras förstfödde […] Jag har många gånger hört det 

berättas som något mycket komiskt, och jag minns själv att det var det, för jag var arton år när 

det skedde, när fursten lånade ut mig till denna ceremoni”.66 Utifrån en sådan tolkning är 

dvärgens handlingar ett exempel på instrumentell ondska. Han vill förinta allt och alla som 

skadat och förnedrat honom för att på så sätt få upprättelse och befrielse. 

 

                                                 
61 Dvärgen, s 91. 
62 Ibid, s 116. 
63 Mjöberg, s 174. 
64 Dvärgen, s 18. 
65 Ibid, s 50f. 
66 Ibid, s 17. 
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Karahka menar dock att detta ”är mindre väsentligt för hans funktion i romanen.” Hon 

fortsätter: ”Att som en del gör, diskutera dvärgen utifrån hans olyckliga barndom förefaller 

mig inte riktigt meningsfullt. Risken att hamna i `How many children had Lady Macbeth´ är 

uppenbar”. 67  

 

Även de andra karaktärerna i Dvärgen är symboler, menar Karahka.68 Bernardo representerar 

intellektet, Boccarossa den fysiska styrkan, Riccardo sinnligheten och Giovanni oskulden. 

Fursten är helt enkelt människan. Av kvinnorna är furstinnan den mest komplicerade, både 

”madonna” och ”sköka”, samtidigt som hon är en religiös sökare. Angelica är den unga 

oskuldsfulla flickan och den sanna kärleken. Hovdamen Fiametta, furstens älskarinna, är den 

kallhamrade och beräknande erotiken.  Kärleksparen Angelica-Giovanni och Furstinnan-

Riccardo symboliserar båda kärlekens makt. Här går dock kärleken under. Ondskan är 

starkare. 

 

Dvärgen brukar ses som en gestaltning av ondskans problem. En sådan tolkning koncentrerar 

sig på att uttyda själva dvärggestalten, skriver Karahka.69. Min tolkning är dock att ondskan i 

romanen inte endast representeras av dvärgen utan också av andra karaktärer. Alla 

representerar de olika former av ondska.  

 

Fursten är den enda människa dvärgen mött som han inte föraktar, och detta av en enda orsak: 

”Han är mycket falsk.”70. Furstens mål är enligt dvärgen att ”göra sitt hov namnkunnigt och 

berömt och sig själv så ärad och ryktbar som möjligt”.71 För att nå detta mål inleder fursten ett 

angreppskrig som slutar med festen där fursten låter mörda sina fiender. Enligt Mikael van 

Reis är giftmordet är en invertering av den kristna nattvarden.72 När kriget ändå går mot 

nederlag skyller fursten det på andra, bland annat på de astrologer som, för att göra sin herre 

nöjd, spådde stora segrar: ”Det påstås att han i hemlighet låtit prygla den gamle 

hovastrologen” konstaterar dvärgen.73 Furstens onda handlingar är dock aldrig självändamål, 

utan medel för att han ska uppnå sina mål. När Boccarossa vill förfölja och döda flyende 

                                                 
67 Karahka, s 169f. 
68 Ibid, s 127f. 
69 Karahka, s 146. 
70 Dvärgen, s 11. 
71 Ibid, s 19. 
72 Mikael van Reis, Nattens bok, ur Skönhet men jämväl förnuft, Festskrift till Sverker Göransson, Stockholm 
2001, 534. 
73 Dvärgen, s 185. 
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fiender säger fursten nej eftersom det inte är nödvändigt för målet, militär seger.74 Jag 

uppfattar alltså fursten som en ganska typisk representant för det som Svendsen kallar 

instrumentell ondska.  

 

Om Bernardo skriver Henmark att han ”föreställer människoanden och dess strävan genom 

århundradena”.75 Bernardo, en lätt maskerad Leonardo da Vinci, är en djupt intellektuell 

person som forskar i tillvarons alla aspekter. Bernardo tar dock inget ansvar för hur hans 

forskning används. De vapen som han konstruerar åt fursten är enligt dvärgen ”mordredskap 

så hiskeliga att jag inte förstår hur man kunnat tänka ut dem”.76.  Andra människors värde för 

Bernardo avgörs helt av i vilken mån han har användning för dem. Han visar en total 

känslokyla inför andras lidanden. Dvärgen berättar till exempel att ”när Francesco hängdes för 

några dar sen på torget här utanför var han med och tittade på, allra längst fram bland 

barnungarna, för att se riktigt… Hans nyfikenhet omfattar allting”. 77 Ett annat exempel är när 

dvärgen berättar hur Bernardo kränker honom genom att under tvång måla av honom naken. 

När dvärgen naken och utlämnad ser på Bernardo tycker han att denne ”blev som en helt 

annan människa, med otäck, vass blick, kall och onaturlig, och hela ansiktet blev ett annat, 

riktigt grymt, han såg rent djävulsk ut”.78 Denna bild av Bernardo blir särskilt tydlig i en 

dröm dvärgen har: 

                                                

 
Jag tyckte jag såg maestro Bernardo stå uppe på ett högt berg […] omkring hans 
huvud kretsade fullt med vidunder på flaxande läderlappsvingar, alla de hiskliga 
missfoster som jag sett på hans teckningar i Santa Croce. De flög runt omkring 
honom som djävlar, och det såg ut som om han befallde över dem […]så 
småningom förändrades hans kropp, den blev förkrympt och vanskapt och det 
växte ut skrynkliga vingar på den […] alldeles som på en flädermus. Med 
samma högtidliga uttryck kvar i ansiktet började han flaxa med vingarna och 
bäst det var lyfte han och flög bort tillsammans med alla de andra kusliga 
skepnaderna i nattmörkret.79  

 

Jag uppfattar Bernardo som en symbol för den konsekvensneutrale vetenskapsmannen, den 

som uppfinner såväl nya mediciner som vapen utan att ta ansvar för, eller ens reflektera över, 

hur dessa används. Han är definitivt inget exempel på godhet, utan snarare ett typexempel på 

vad Svendsen menar med idealistisk ondska. Visst kan Bernardo symbolisera Leonardo da 

 
74 Ibid, s 94. 
75 Henmark, s 125. 
76 Dvärgen, s 52. 
77 Dvärgen, s 40. 
78 Ibid, s 48f. 
79 Ibid, s 71f. 
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Vinci, men han kan lika gärna vara en Josef Mengele.80 Jöran Mjöberg pekar på att 

Lagerkvist vid den här tiden var påverkad av en av dåtidens mest uppmärksammade 

kulturfilosofer, holländaren Johan Huizinga som i sitt arbete I morgondagens skugga häv

en kultur mycket väl kan gå under samtidigt som den kännetecknas av materiella och 

vetenskapliga framsteg. Mjöberg skriver att Lagerkvist ofta återkom till temat om hu

människans intellektuella kraft kan behärska världen men samtidigt, med sina uppfinning

och sina förstörelsevapen, kan raser

dade 

r 

ar 

a allt.81  

                                                

 

Boccarossa är den evige soldaten, alltid redo att dra i strid åt den som är villig att betala. Han 

reflekterar aldrig över huruvida hans handlingar är goda eller onda. Dvärgen konstaterar att 

Boccarossa ”inte verkar vild och upphetsad av striden, utan bara med hopbiten mun utövar sitt 

hantverk, ett det mest metodiska och kallblodiga dödande”.82 Dvärgen blir dock besviken när 

Boccarossa och hans män byter sida i kriget för att få mer betalt. Någon idealist är Boccarossa 

alltså inte. Han har inga andra mål än att lyda den som betalar, utan att reflektera över vad han 

gör. Boccarossa är med andra ord ett tydligt exempel på vad Svendsen menar med den banala 

ondskan. Samma sorts ondska representerar furstinnan, som av dvärgen framställs som enbart 

självcentrerad och narcissistisk. När hon träffar sin biktfader konstaterar dvärgen att ”hon har 

ingenting att bikta. Och inte av bedrägeri och förställning, tvärtom talar hon alldeles öppet ur 

sitt överfulla hjärta. Hon har ingen aning om synd. Hon vet inte om att hon gjort något som 

helst”.83 Dvärgen berättar också att hon lät tortera en av sina älskare för att han hade bedragit 

henne: ”jag var med under tortyren för att efteråt kunna beskriva för henne hur han utstod den. 

Han utstod den inte som någon hjälte utan ungefär som de brukar”.84  

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att hela romanen är dvärgens egen, subjektiva, 

beskrivning. Han är en helt homodiegetisk berättare och alltså inte allvetande. Det är upp till 

läsaren att bedöma vad han säger. Mikael von Reis påminner om att vi som läsare aldrig 

riktigt kan besluta oss för om dvärgen är den han säger sig vara eller inte.85  Pär Lagerkvist 

 
80 Nazistisk krigsförbrytare och läkare som bl.a. utförde experiment på fångar i koncentrationslägret Auschwitz-
Birkenau. 
81 Mjöberg, s 21. 
82 Dvärgen, s 93. 
83 Ibid, s 27f. 
84 Ibid, s 27. 
85 van Reis, s 543. 
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själv sade en gång i ett samtal med en god vän: ”Du ska inte tro på vad dvärgen säger, han 

ljuger så förbannat”. 86  

 

8. Avslutande diskussion  

 

Den fråga jag försökt besvara med den här uppsatsen är alltså om det finns en sådan 

idémässig skillnad i synen på ondska mellan Pär Lagerkvists två romaner som Ingrid Schöier 

menar i det inledande citatet. Jag menar, som troligen framgått ovan, att denna skillnad finns. 

I båda romanerna ställer Lagerkvist samma frågor: vad är ondska och hur kan den förstås? Det 

skiljer elva år mellan de svar han kommer fram till och de är inte likalydande.  

 

Bödeln och Dvärgen är, som Schöier uttrycker det, lika men ändå olika. Den syn på ondska 

som Pär Lagerkvist ger uttryck för är inte enkel i någon av romanerna. Den är både komplex 

och sammansatt. Ondskan i Bödeln är dock lätt att identifiera och därför möjlig att bekämpa. 

Bödeln berättar själv hur, i sin slutmonolog: det är bara människorna som kan låta honom 

kasta sin bila en gång för alla. Den lösningen finns inte i Dvärgen. Här är det onda mer dolt 

men finns samtidigt överallt, även hos dem som vid en första anblick kanske verkar stå för 

upplysning och framsteg. Jag menar att ondskan i Dvärgen inte bara representeras av 

huvudpersonen. Det är de olika karaktärerna tillsammans som gestaltar ondskans natur och 

dess olika aspekter.  

 

I Bödeln är dessutom inte bara ondskan stark utan också dess motkraft, det goda, kärleken 

mellan människor. Denna kärlek finns också representerad i Dvärgen, men här går den under. 

Ondskan är starkare. Denna avgörande skillnad uttrycks kanske allra tydligast i romanernas 

sista rader. I Bödeln tar den kvinna till orda som bödeln har vid sin sida men som han inte 

känner. Hennes budskap är enkelt och tydligt: ”jag skall älska dig.  

 

Dvärgen slutar istället med de ord den fängslade huvudpersonen, här tydligt representerande 

det onda mörkret i människan, skriver ner i sin krönika: ”Jag tänker på den dag då man ska 

komma och lösa mina bojor för att han skickat bud efter mig igen”.  

                                                 
86 Karahka, s 116. 
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