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1 Inledning 

Litteratur kan vara samhällsförändrande. Många författare nöjer sig inte med att 

förminska det litterära uttrycksmedlet till estetisk underhållning. En del författare är 

politiska radikaler med inställningen att samhällets absurditet måste blottas. 

      Stig Dagerman skrev under ett drygt decennium i tidskriften Arbetaren. Korta 

texter, ofta på vers, som postumt gavs ut i en samlingsvolym kallad för Dagsedlar första 

gången 1954, men också i utökade versioner vid flera senare tillfällen. Dagsedlarna 

publicerades från 1943 till 1947 och 1950 till 1954,
1
 och deras syfte var politiskt, som 

små inlägg i den aktuella ständigt pågående samhällsdebatten. Det blev sammanlagt 

över 1350
2
 dagsedlar i Arbetaren men de drygt 200 som gavs ut i samlingsvolymen har 

bevaras och nått ut till nya generationer av läsare.  

      Stig Dagermans politiska ambitioner var en viktig drivkraft i författarskapet. Han 

verkade på 1940-talet i en tid av krig, ransoneringar, ekonomiska svårigheter och 

klasskamp. Författaren var offentligt en del av arbetarrörelsen med en långvarig relation 

till syndikalismen som ideologi och ekonomiskt system. 

      Dagsedlarna skrevs i ett politiskt syfte. Den här undersökningen intresserar sig för 

de verktyg författaren använde sig av för att få fram ett politiskt budskap till sina läsare, 

och vilka politiska åsikter texterna ger uttryck för.  

      Dagsedlarna var en viktig del av Dagermans författarskap. Med 10 års mellanrum 

mellan den första och sista dagsedeln så sträckte sig diktandet över stora delar av 

författarskapet. Den sista dagsedeln lämnades in ett par dagar innan författarens 

bortgång och publicerades i Arbetaren postumt.
3
 

 

2 Frågeställning, syfte, metod och avgränsning 

Hur använde sig Stig Dagermans av politisk symbolism i sina dagsedlar publicerade i 

den politiska tidningen Arbetaren mellan 1943 och 1947 och från 1950 till 1954, och i 

vilka politiska syften? 

      Humaniora är studier av människan. Samhället är en mänsklig konstruktion och 

politik påverkar hur samhället utformas. Att studera politisk litteratur är intressant 

                                                 
1
 Stig Dagerman, Dagsedlar Falun 1987, s. 209. 

2
 Ibid., s. 209 

3
 Hans Sandberg, Den politiske Stig Dagerman Stockholm 1979 s. 144 
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eftersom litteratur historiskt påverkat politiken på högsta nivå.
4
 Att studera äldre 

politisk litteratur är att studera samhällets potentiella förändringar i framtiden. 

      Att studera Stig Dagerman är värdefullt därför att intresset för författaren aldrig 

tycks avta. Ett pris har instiftats i hans namn och utdelas för humanitära insatser av Stig 

Dagerman sällskapet sedan 20 år tillbaka. Det tyder på att författaren genom sitt 

författarskap fortfarande för en kamp för sina värderingar, men idag som en ”politisk 

symbol” för humanism och bestående fredsarbete. Samhället har fortfarande ett intresse 

för författaren Stig Dagerman sex decennier efter hans bortgång.  

      Studien behandlar Stig Dagermans dagsverser, av honom själv kallade dagsedlar, en 

diktform tryckta i dagstidningar. Författarens dagsverser var syftade att vara politiska 

och symbolrika. Dessa symboler tjänade ett politiskt syfte. Studien intresserar sig för 

hur Dagermans politiska symboler användes i författarens lyrik.  

      Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är sociolitterär teori med fokus på 

samhällspåverkan.Metoden är kvantitativ. Med stoff från många olika källor kommer 

man tydligast åt det tidigare forskningsmaterialet i ämnet. Olika dagsverser kommer att 

jämföras med varandra vad gäller likheter i politiska budskap och symbolanvändning.  

      En symbol är i praktiken något annat än vad det först utger sig för, begreppet 

härstammar ifrån det grekiska ordet för att kasta samman, symballein.
5
 Lars Elleström 

förklarar symbolismen som något konventionellt och på förhand överenskommet mellan 

författaren och läsaren. Elleström hävdar att återupprepning har skapat denna 

konvention.
6
 Dagerman skapar sitt eget symbolspråk genom återupprepning och detta 

kommer studien att försöka visa med exempel.    

      Metoden kan kallas för sociolitterär metod eftersom texterna som behandlas var 

syftade att verka i samhället och påverka omgivningen. Ämnet politisk litteratur är 

förankrad i samhället, därav den sociolitterära teorin. Ett specifikt urval av fem 

dagsverser kommer att ligga till grund för studien. Ytterligare ett antal rader  från andra 

dagsverser med liknande symbolik kommer att komplettera dessa fem. De fem 

dagsverser som har studerats är ”1953”, ”Den nya kärleken”, ”Polisetikett”, 

”Jakträtten”, ”Gud kanonen”. De behandlas utifrån rubrikerna vapen, teknik och makt 

då detta var viktiga ämnen i Dagermans dagsverser.  

                                                 
4
 Terence Ball Richard Dagger, Political ideologies and the democratic ideal, Arizona, 2011 s. 27 f 

5
 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys en introduktion, Lund 2012, s. 59 

6
 Lars Elleström, Lyrikanalys en introduktion, Lund 1999, s. 90 
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      Dagermans samlade dagsverser består av drygt 1350 stycken,
7
 och en 

samlingsvolym om drygt 200 har kommersiellt getts ut i flera upplagor. För att göra 

arbetet hanterligt så kommer fem dagsverser att citeras och närstuderas. Dessa fem har 

valts på grund av deras representativa kvalitéer för fem vanligt återkommande politiska 

åsikter hos författaren, och för att de innehåller vanlig återkommande politisk 

symbolism. Några ytterligare exempel som korta rader från andra dagverser kommer att 

läggas till för att exemplifiera att dessa politiska symboler är återkommande.  

 

3 Urval av dagsedlar 

Följande fem dagsedlar representerar ämnen som framstår som viktiga för författaren 

Dagerman.  

”1953” från 1953 

”Den nya kärleken” från 1950 

”Polisetikett” från 1945 

”Jakträtten” från 1945 

”Gud kanonen” från 1944 

      De ämnen dessa dagsedlar behandlar är vapen och krig, teknologisk utveckling och 

makt och auktoriteters roll.  

      Vissa ämnen har hamnat utanför undersökningen. Den främsta anledningen har varit 

att de inte prioriterats på samma sätt som de utvalda. Tiden som författaren verkade i 

hade ett annat politiskt klimat än dagens, det klimatet kommer att presenteras kortfattat i 

en bakgrund. Ämnen som miljöpolitik, genusbaserad jämlikhet och skolpolitik var inte 

lika betydelsefulla för författaren som fred, teknologisk utveckling och decentralisering 

av samhället. 

      Att välja tidiga dagsedlar innebär att författaren studeras i den absoluta inledningen 

av karriären. Gösta Werner skriver i sin studie De grymma skuggorna att ”men allt vad 

Stig Dagerman skrev vid denna tid var inte lika litterärt och konstnärligt fullödigt, 

många av hans tidiga dagsverser är knaggliga i rim och rytm, generande enkla även som 

tillfällighetsvers”.
8
  I den här studien har de utvalda dagsedlarna inte valts för sina 

litterära kvaliteter utan med syftet att betrakta hur dagsedlarna speglade författarens 

politiska övertygelser.  

                                                 
7
 Dagerman, s. 209. 

8
 Gösta Werner, De grymma skuggorna, Stockholm 1986, s.44 
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4 Bakgrund och genren dagsvers 

4.1 Bakgrund 

      Som neutral stat bedrev Sverige handel med Tyskland under stora delar av andra 

världskriget.
9
 Tyskland var en fascistisk stat och som ideologi var fascismen stark under 

40-talets första hälft. Gemensamt för kommunism och fascism var att de gjorde 

framsteg under 1930-talet i det vakuum som uppstod när folken i många länder tappade 

tron på demokratin och parlamentarismen, en följd av lågkonjunktur och politisk 

instabilitet.
10

 

      Under 1940-talets första hälft blev all politik i Sverige inriktad på att undvika 

deltagande i världskriget. En stor koalitionsregering utan representation från 

kommunistiska (och anarkosyndikalistiska) rörelser tillträdde under kriget. Regeringen 

fattade de flesta beslut och riksdagen fick en reducerad makt.
11

 Dagerman kallar 

nedsättande Sverige för ”Neutralien”
12

 i dagsedeln ”Stolta minnen” publicerad den 29/1 

1947. Bildspråket hänvisar till nationen Sveriges utrikespolitiska ställningstagande som 

konsekvent neutralt, skyddad av alliansfrihet, vilket författaren gör sig ironisk över vid 

flera tillfällen.  

      Stig Dagermans politiska liv har flera gånger studerats eftersom politiken var en 

viktig del av författarskapet. Två stora politiska idéer dyker upp när man studerar 

biografier om Dagerman. Den första är det ekonomiska systemet syndikalismen. 

Syndikalism kan liknas vid ett alternativt system till den socialistiska planekonomin och 

den kapitalistiska marknadsekonomin, där fackföreningar och kooperativ kontrollerar 

ekonomin och fördelar alla tillgångar jämlikt bland folket.  

      Den andra politiska idén är anarkismen. Dagerman skrev själv en artikel i Arbetaren 

1946 som gått under rubriken ”Min syn på anarkismen” eller ”Anarkismen”. 

Författarens tolkning av ideologin har som främsta syfte att verka mot centraliseringen 

av samhället. Olof Lagercrantz har döpt ett av kapitlen i sin biografi till ”Den unge 

anarkisten”. Biografin hävdar att Dagerman saknade tilltro till alla slags auktoriteter, 

även till lärare och tillgång till utbildning och information.
13

 Utifrån ideologins 

bokstavliga betydelse, det grekiska orden ”an archos” inga regler,
14

 så var det inte en 

                                                 
9
 Stig Hadenius, Sveriges politiska historia, Stockholm 2008, s. 78 

10
 Ibid., s. 59 

11
 Ibid., s. 78 

12
 Dagerman, s. 43 r. 9 

13
 Olof Lagercrantz, Stig Dagerman, Stockholm 1958, s. 72 

14
 Terence Ball Richard Dagger, Political ideologies and the democratic ideal, Arizona 2011, s. 319 
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helt anarkistisk inställning Dagerman hade. I artikeln ”Stig Dagerman och 

syndikalismen” hävdar Armas Sastamoinen att det viktigaste med anarkism är att stå för 

en decentralisering utav samhället.
15

  

      Anarkosyndikalismen är en kombination av ideologin anarkism och det ekonomiska 

systemet syndikalism. När Dagerman själv beskriver anarkosyndikalismen använder 

han sig av Katalonien som en fungerande stat i anarkosyndikalismens anda. De 

huvudsakliga målen med politiken är individuell frihet och ekonomisk jämlikhet.
16

 När 

Dagerman beskriver anarkosyndikalism och Katalonien hävdar han att folket lyckats 

åstadkomma med hjälp av samhörighet både att återförvärva tidigare ”förkvävda 

friheter” och samtidigt ”att ge folket bröd”.
17

 

      Efterkrigstiden präglades av en för Dagerman viktigt fråga, tryckfriheten. 1949 

lagstiftades tryckfrihet med följd att staten inte hade rätt att censurera, förhindra 

spridning av en tidning eller på annat sätt motarbeta det tryckta ordet annat än genom 

domstol.
18

 Detta innebar att en politisk tidning som Arbetaren fick större friheter att 

verka politiskt. Mellan 1948 och 1957 satt en koalitionsregering med 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet, politiskt var det enligt Stig Hadenius en 

relativt lugn tid inom inrikespolitiken.
19

  

      Dagermans relation till tidsskriften Arbetaren var föränderlig men konsekvent en 

viktig del av författarskapet. Författaren var till och från kulturredaktör för tidningen 

och skickade under ett decennium in dagsedlar till redaktionen.
20

  

      Arbetaren som tidning var speciell i sitt värvningssätt av skribenter. Det var enligt 

Hans Sandberg ett krav på kulturredaktören att vara medlem av den syndikalistiska 

rörelsen SAC.
21

 Dagerman fick kontakt med tidskriften genom sitt arbete med det 

syndikalistiska ungdomsförbundet och delvis för sina erfarenheter som skribent på 

tidningen Storm.
22

  

      Med tanke på vilken typ av läsare tidningen Arbetaren attraherade så borde 

fascismen ha varit en starkt negativ ideologi. Att hänvisa till fascism borde ha skapat en 

känsloeffekt hos läsarna. Något författaren antagligen var väl medveten om. Perioden 

                                                 
15

 Armas Sastamoinen, Stig Dagerman och syndikalismen, Stockholm 1974, s. 3 
16

 Ibid., s. 28 
17

 Ibid., s. 29 
18

 Stig Hadenius, Sveriges politiska historia, Stockholm 2008, s. 98 
19

 Ibid., s. 112 
20

 Hans Sandberg, Den politiske Stig Dagerman Stockholm 1979 s. 143 f 
21

 Ibid., s. 113 
22

 Ibid., s. 114 
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när ”Gud kanonen” skrivs är mycket intensiv för författaren, mellan 1943 och 1944 

skrev Dagerman över 150 dagsedlar.
23

 De är ifrån perioden när författaren lärde sig 

hantverket i kortformat.  

 

4.2 Genren dagsvers 

Genren som författarens korttexter tillhör kallas för dagsverser. I Svenska akademins 

ordlista definieras dagsvers som ”dikt i tidning som kommenterar aktuella ting”
24

. I 

Nationalencyklopedin definieras dagsvers som ”Dikt i dagstidning som kommenterar 

aktuell händelse. Till versen fogas ofta en teckning. I Sverige lanserades dagsversen av 

Dagens Nyheter 1920”
25

.  

      Dagerman kallade sina dagsverser för dagsedlar. En dagsedel är ett gammalt 

begrepp för ett slag över huvudet, som en örfil. Läsaren och samhället skulle bli 

örfilade. Att bli örfilad kan också användas som en metafor för att vakna upp eller få en 

insikt. Utifrån det perspektivet så kan författarens syfte med sina dagsverser ses som 

uttalat politiskt. Läsaren visste vad som väntade. Dagerman använde forumet och 

genren öppet politiskt genom att ändra rubriken från dagvers till dagsedel.  

 

5 Teori och tidigare forskning 

Författarens biografi är väl studerad. Bland annat har en biografi av Olof Lagercrantz 

getts ut i flera upplagor. För den här undersökningen är det mest intressanta med den 

biografin beskrivningen av Dagerman som anarkosyndikalismens beskyddare
26

.  

      Även om Kerstin Laitinen skriver att det saknas analyser av Dagermans diktande så 

väljer hon att fokusera på de fyra prosaverken Ormen, De dömdas ö, Bränt barn och 

Bröllopsbesvär
27

. Generellt ligger fokus på författarens prosaverk snarare än hans 

insatser i kortare format vad gäller tidigare forskning.  

      Hans Sandbergs Den politiske Stig Dagerman från 1979 innehåller ett avsnitt om 

”Arbetaren och 40-talet”, vilket är det närmaste dagsedlarna man kommer, men 

Dagerman skrev även artiklar och arbetade bredare än enbart med dagsedlar i tidningen 

Arbetaren. Därför är även den undersökningen bred och inte specialiserad på 

författarens dagsedlar, vilket är det närmaste Dagerman kommer poesin och dikten.  

                                                 
23

 Gösta Werner, De grymma skuggorna, Stockholm 1986, s.38 
24

 Svenska akademins ordlista över svenska språket (”dagsvers”) Svenska akademin 2015, s. 188 
25

Nationalencyklopedin (”dagsvers”) NE vol 4 2009, s. 82 
26

 Kerstin Laitinen, Begärets Irrvägar, Stockholm 1986, s. 11 
27

 Ibid., s. 12 
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      Armas Sastamoinen var redaktör tillsammans med Dagerman för tidningen Storm 

innan författaren började skriva för Arbetaren.
28

 De var också tillsammans med i 

Stockholms syndikalistiska ungdomsklubb
29

 och Sastomoinen har skrivit en  

artikelstudie vid namn Stig Dagerman och syndikalismen från 1974 där hon förklarar 

och tolkar Dagermans politiska artiklar, och specifikt den artikel Dagerman skrev om 

anarkismen.  

      Samlingsvolymen Litteratur sociologi i redaktion av Johan Svedjedal innehåller två 

texter som hävdar att det finns en relation mellan litteraturen och samhället och i 

förlängningen politiken. Först Fredrich Engels och Karl Marxs text ”Om litteratur”, där 

slår författarna fast att människorna i ett samhälle får sina värderingar formade av sin 

omgivning. Litteraturen påverkar och formar det mänskliga medvetandet.
30

  

      Den andra texten av intresse i Literatursociologi är skriven av Victor Svanberg och 

behandlar literaturhistoriens och samhällshistoriens gemensamma bakgrund. Författaren 

tar upp konkreta exempel på när diktare påverkat sina kungar och härskare politiskt men 

slår på samma gång fast att litteraturen påverkas lika mycket av samhället och 

tidpunkten som den har en egen påverkan. Idag kan inte en diktare hylla sin kung på 

samma ohämmade vis som för 200 år sedan enligt Svanberg. 
31

 

      Den här studien använder sig vidare av Hans Bidermaiers symbollexikon som 

förlaga för symbolistudiet. Det är ett brett lexikon och inte specialiserad på just politisk 

symbolik, men tar upp ämnet på ett tydligt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Olof Lagercrantz, Stig Dagerman, Stockholm 1958, s. 67 
29

 Ibid., s. 66 
30

 Johan Svedjedal red. Karl Marx. Fredriech Engels. Litteratursociologi texter om litteratur och 

samhälle, Lund 1997, s. 293 f 
31

 Johan Svedjedal red. Victor Svanberg. Litteratursociologi texter om litteratur och samhälle, Lund 

1997, s. 526 f 
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6 Undersökning 

6.1 Inledning 

Undersökningen delas in i fyra delar. Del två och tre behandlar varsin av de fem 

dagsedlarna, vapen och teknik, medan de överiga tre dagsedlarna hamnar under den lite 

bredare tredje rubriken makt. Flera dagsedlar kommer att lyftas fram som exempel för 

att identifiera mönster, men de kommer bara att beröras och inte citeras i helhet. 

Undersökningen avslutas med en kort diskussion.  

 

6.2 Vapen 

Freden framstår som det högsta politiska målet för Dagerman. Det var en viktig fråga 

under det andra världskriget att få slut på väpnade konflikter och skapa en säker 

omvärld. För att visa på fredens bräcklighet använde sig författaren ofta av vapen som 

symboler för kriget. Dagerman hade en flertydlig vapensymbolik, vapnen kunde 

symbolisera både krig och fred.  

      I dagsedeln ”1953” använder författaren flera symboler som kan tolkas som 

fredssymboler. Två exempel är raderna ”En kort sekund skall rosten kyssa svärdet” och 

”Men krig och kärlek skall besitta världen”.
32

 Dagsedeln i sig handlar om hur media siar 

om framtiden och författaren försöker visa på att det som hänt åren innan ska komma att 

inträffa igen. Därför skall både krig och kärlek besitta världen, precis som det gjort 

tidigare. 

      ”1953” publicerades den 2/1 1953 och handlar om vad författaren anser om den bild 

av framtiden som media ger, där media tillfrågat siare om vad som ska inträffa, och 

publicerat resultaten vid årsskiftet.
33

 

 

Allt som hänt förut skall hända åter. 

Lång vinter möta en för tidig höst, 

mer ser ej siaren, enär kristallen gråter. 

Ge den en näsduk som en ringa tröst. 

 

Blod skall spola grönskande kanaler 

och fiskar storkna i en levrad vik, 

och stora lejon skola vakna som schakaler 

och smyga ut att spana efter lik. 

 

Med färska liv skall världen makten mata.  

                                                 
32

 Dagerman, s. 131 r. 17, 19 
33

 Ibid., s. 131  
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Av svett betäcks de levandes kvarter. 

Då plötsligt på en våt och iskall måndagsgata 

skall en person av kärlek smälta ner. 

 

Lätt skola stenar flyga upp från graven 

och upp ur vintern stiga gröna land, 

där lärkor skola slungas över sädeshaven 

i sinom tid av vindens jättehand.  

 

En kort sekund skall rosten kyssa svärden.  

Mer ser ej siaren när klockan slår. 

Men krig och kärlek skall besitta världen, 

ty allt som skett i fjol skall ske i år.
34

 

 

I ”1953” framställs krig och fred som varandras motsatser, lika starka. Att rosten ska 

kyssa svärdet är ett tecken på att kriget någon gång ska ebba ut. Svärdet är en symbol 

för makt och våld, medan ett rostigt svärd är en symbol för svagt stål och i 

förlängningen fred.
35

 Även det starkaste stålet rostar om det inte används. På ett sätt kan 

rosten ses som en fredssymbol, men raden i helhet är inte hoppfull, den inleds med ”en 

kort sekund”. Antagligen avsåg författaren att påpeka att freden är tillfällig och kriget 

normaltillståndet, att det är en dröm att få uppleva fred om än för en kort sekund.  

      I dagsedlarna blev försvaret ofta utsatt för författarens ogillande. Armén stod för 

motståndet till freden och människornas rätt till liv och trygghet. I vapensymboliken är 

kanonröret som bild och symbol ständigt återkommande i dagsedlarna. I dagsedeln 

”Mera!” från 1/11 1952 skrev författaren ”Fler kanoner så vi kan försvara, de kanoner vi 

redan har!”.
36

 Dagsedeln behandlade ett miljardanslag som föreslagits för försvaret. 

Kanonen symboliserar försvaret för författaren och läsaren förstår att till skillnad ifrån 

gevär som kan användas i exempelvis jaktsyfte så är kanonen något som enbart en 

stridsmakt håller sig med. Kanonröret står också för det kalla stålet som sliter sönder 

organiskt kött. Författaren använder sig av en uppsjö varianter av kanonen, men 

kanonröret är den vanligaste symbolen för kriget.
3738

 

      Efter ett treårigt uppehåll av publicering av dagsedlar förändrades Dagermans 

användning utav krigshänvisningar. Istället för svärdet och kanonen började han hänvisa 

till raketen och atombomben. Exempelvis i dagsedeln ”Ärliga John” publicerad 2/11 

                                                 
34

 Dagerman, s. 131 
35

 Hans Biedermann, Symbol lexikonet, München 1989, s. 404 
36

 Dagerman, s. 110 r. 3, 4 
37

 Dagerman, s. 20 r. 5. 
38

 Dagerman, s. 33 r. 7, 9 
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1954, där författaren skriver ”Snart får vi alla sova, av jätteraketen John Blund”.
39

 Bytet 

av symbol för kriget hade sannolikt med det politiska läget att göra. Istället för att 

bedriva krig med kanoner förde nu staterna terrorbalans med hjälp av kärnvapen. En 

internationell förändring i krigsklimatet, med fiender som passivt iakttar varandra. Det 

stora kriget övergick i det kalla kriget. Atombomben är ett återkommande ämne för 

Dagerman,
40

 och som tydligt stod för det onda och våldsamma i samtiden, även om det 

finns teorier för att atombomben har förhindrat storskaliga krig då ingen sida kan vinna 

ett kärnvapenkrig, och att atombomben på många sätt spelade en stor roll i krigets 

avgörande och slut, så kunde inte författaren se något positivt med atombomben.  

      Atombomben symboliserade krigets negativa effekter, att krig drabbar 

civilbefolkning och ständigt leder till nya sätt för människorna att döda varandra. I 

dagsedeln ”Personlighetens seger” publicerad 2/10 1945 tar författaren ställning emot 

den militära utvecklingen där färre soldater behövs. Med hjälp av atombomben så kan 

krig i framtiden utföras av en ensam individ. Texten avslutas med raden ”Heil 

personligheten!”
41

 som återkoppling till fascismen. Orsaken till författarens motstånd är 

att civila drabbas, med färre soldater överförs offren till de civila leden. Att en ensam 

individ kan bedriva krig är en mycket negativ effekt av den tekniska utvecklingen.  

 

6.3 Teknik 

Dagermans inställning till tekniska framsteg var ofta negativ. Författaren såg hur 

kanoner blev till raketer som i sin tur blev till en bakteriebomb.
42

 För honom var teknik 

något som främst drevs framåt av krig och motverkade därför freden.  

      Den 30/10 1947 publicerade Arbetaren en dagsedel vid namn ”USA gör framsteg” 

som berörde atombombens ställning som omodern, istället experimenterade USA med 

en bakteriebomb. Dagsedeln inleds med raderna ”Störst i världen är USA, heil, hurra 

och halleluja”.
43

 ”Heil” är här avsett att påvisa USA:s våldsdyrkan och hur Dagerman 

ser fascism i utvecklingen. ”Halleluja” uttrycker för författaren det absurda i att bygga 

bomber i Kristus namn, vilket var avsett som en kritik av att utnyttja religionen.  
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      Författaren ställde sig emot viss teknisk utveckling. Den här politiska uppfattningen 

är viktig eftersom den tas upp i flera dagsedlar, så som i ”Den fulländade roboten”,
44

 

”Det nya hjärtat”
45

 och ”Den stora matchen”.
46

 I ”Den fulländade roboten” gör sig 

Dagerman lustig över en schackspelande maskin som avslutar partiet efter bara tre drag 

på grund av äckel.
47

 Författaren tror att maskinen känner äckel över partiet och uppfattar 

en meningslöshet i spelandet. I den dagsversen står maskinen över människan, 

maskinen har förstått existentialismens teori om meningslöshet vilket människan 

fortfarande inte begripit, därför är det farligt med teknisk utveckling där mänskligheten 

kan få se en farlig spegelbild. Dagsversen avrundas med ett krasst konstaterande, ”Att få 

en hr Robot till svärson blir plåtfabrikörens ideal”.
48

 Roboten närmar sig ett stadium där 

roboten är mer human än människan. Den perfektion som bara ett ting kan uppnå.  

       I ”Det nya hjärtat” behandlar författaren utvecklingen av konstgjorda kroppsdelar 

och organ. Där ”Som levande förstör jag allt drömliv med min kropp/och när jag dör så 

dör jag helt plumpt av motorstopp”.
49

 Kontrasten mellan det organiska och mekaniska 

är skarp i exemplet. Ett konstgjort hjärta kan ersätta ett människohjärta i praktiken men 

människan förlorar en del av sig själv. Pacemaker är idag ett för många viktigt 

medicinskt ingrepp. Motorstoppet är en symbol för döden, hjärtat är kroppens motor, 

om hjärtat stannar är det ett motorstopp, men här kastas det samman med bilens 

uppbyggnad och anatomi. 

      ”Den stora matchen” beskriver i sin helhet kapplöpningen mellan länderna om att 

skaffa kärnvapen.
50

 Alla tre dagsverser är exempel på att teknisk utveckling inte får gå 

före människor.  

      ”Den nya kärleken” publicerad den 27/10 1950  behandlar nyheten om två 

konstgjorda sköldpaddor, som förälskat sig i varandra.
51

  

 

Tårarna fryser, Kassandra. 

Ett kylskåp är människans bröst. 

Men maskinerna älskar varandra.  

Och det är ju alltid en tröst.  
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Trösten behöver vi alla.  

Gott att den finns någonstans. 

Vad människors ögon är kalla 

mot fotocellernas glans! 

 

Hur lätt illusioner förödas! 

Nu vet vi vad robotar vet: 

De ädlaste känslorna födas 

bäst med elektricitet. 

 

Roboten stiger ur arken, 

Stumt längtande att få bli far. 

Poliser, låt utrymma parken 

för elektriskt älskande par! 

 

Bryt icke strömmen för andra.  

Stor sak att ej kärleken dör. 

Maskinerna älskar varandra.  

Det är mer än människor gör.
52

 

 

      I ”Den nya kärleken” framställs känslor som något förlorat. Det är bättre att 

maskinerna låter känslorna leva vidare än att de helt dör ut när människorna slutat älska 

varandra. Det finns tendenser till ironi i dagsedeln, att fotoceller kan glänsa och att ädla 

känslor födas med elektricitet kan tolkas som ouppriktigt. Att kylskåpet är bröstkorgen 

där hjärtat, den traditionella symbolen för kärlek, sitter hos människorna är också en 

indikator på att människan håller på att förlora sin kärlek och i förlängningen sin 

medmänsklighet. Det är kallt där hjärtat ska sitta. Att mänskligheten lägger ner så 

mycket kraft på att ta fram teknologier som kan känna känslor samtidigt som man 

bedriver krig och dödar varandra är dagsedeln  ironisk över. Istället för organisk kärlek 

behövs en teknologisk motsvarighet. Flera känslor lyfts fram som förlorade än bara 

kärleken. När tårar fryser kan man inte längre känna sorg och gråta. Robotarna 

framställs som längtandes efter att bilda familj, att älskande robotpar får älska i parken 

är en romantisk bild över den ohämmade kärleken som kan visas på offentliga platser.  

 

6.4 Makt 

Den anarkistiska sidan av Dagerman kommer fram som tydligast när han behandlar 

auktoriteter, specifikt polisen och det militära försvaret. Dagerman ansåg att auktoritet, 
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makt och maktutövande är av ondska.
53

 Kirsten Hansen har diskuterat Dagermans 

inställning till auktoriteter i relation till syndikalismen. Hon ser ett problem i 

Dagermans inställning till att all makt kan delas om alla samhällets medborgare 

gemensamt lever i enlighet med syndikalismen. Hansen ser en paradox där allt 

maktutövande är av ondska. Att styra med gemensam tro på syndikalismen utan att  

med tvång begränsa den individuella friheten.
54

 Alla medlemmar i en gruppering måste 

gemensamt vilja ha ordning för att slippa riskera att skadas eller fängslas. 

      Dagerman ogillade att statens  organisation cirkulerande kring statligt monopol på 

legitimt våld. Författaren önskade ett alternativt system, ett decentraliserat ansvar för 

ordning och upprätthållande av lagen. Men författaren trodde också på människans goda 

sida och menade att våld föder våld, krig följs av krig. Därför var kritiken emot polis, 

politiker och försvaret alltid skarp i dagsedlarna.  

      ”Polisetikett” publicerad den 10/8 1945, handlar om ett uppmärksammat 

domstolsfall där en advokat vid namn von Melsted försvarar en polisman Dahl som 

kallats för nazist.
55

 Dagsedeln är central för författarens uppfattning gällande makt och 

auktoriteter. Dagerman gör sig rolig över en rättsprocess där en polis kallats för nazist 

och domstolen kommit fram till att detta är en ärekränkning. Man får inte kalla en polis 

för nazist, det här var den samhällsdebatt som författaren vill kommentera den tionde 

oktober 1945. Det är också viktigt att påpeka att nazismen hade förlorat sin makt i 

Tyskland vid den tidpunkten och begreppet nazist hade gått från att vara en politisk titel 

till att stigmatiseras, nazismen förlorade det stora kriget och dess anhängare hade 

förlorat sitt anseende. Dagerman funderar över vad man bör kalla en polis? Nazist, 

bolsjevik, folkdemokrat, byling och snut är alla förslag i versen. 

 

Så fick vi då veta av Melsted till slut: 

Polisman må icke kallas nazist. 

Förlåt att vi hostar vid domarens bord: 

Vad hm ska vi bruka i stället för ord 

 

Vi grubblar och grubblar med hjärnan på is: 

Kan man få kalla polisman polis? 

Ja, frågan är viktig och bör redas ut: 

Vilket är rättast av byling och snut? 
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Polisetiketten är högst delikat: 

Nazist, bolsjevik eller folkdemokrat? 

Jag tror att vi vänder oss till vårt val 

den store zinasten konstapelen Dahl.
56

  

 

Dagsedeln innehåller många politiska symboler och begrepp. Den berör medborgarens 

relation till sin auktoritära försvarare, polisen. Vad får medborgaren kalla sin 

övermyndighet, frågar sig författaren? Nazist är en symbol för fascismen.  

      Även kommunismen berörs då författaren ställer frågan om man får kalla en polis 

för bolsjevik, detsamma gäller bolsjevik, en sovjetisk rörelse som symboliserade all 

kommunism även om den ideologin var stor och alla kommunister inte var medborgare i 

Sovjet på 40-talet.  

      För en läsare av tidningen Arbetaren var det sannolikt att likställa en polis med en 

nazist och på så vis förminska yrket vid tidpunkten, samt att  påpeka att polisen är det 

ämbete som går statens ärenden vad gäller våld, även i beskyddande syfte. Att kalla 

polisen för bolsjevik är att nedvärdera ämbetet till något odemokratiskt. Byling och snut 

var likaså negativa ord för polismyndigheten redan på 1940-talet.  

      Dagerman använder även titlen zinast i dagsversen, exakt vad författaren hänvisar 

till är oklart, det kan vara en felstavad hänvisning till sionismen som på engelska stavas 

med z, en nationalistisk rörelse som kämpade för upprättandet av staten Israel som 1945 

ännu var oetablerat.  En annan mer trolig tolkning är att författaren vill visa på att 

samhället inte tillåter att en polis kallas för nazist, därför slänger författaren om 

bokstäverna i nazist till zinast för att undvika stämning eller andra påföljder. En satir av 

det ofria ordet, en omskrivning av begreppet.  

      Dagermans relation till fascismen och uppfattning om fascismen som en bisarr 

ideologi tas upp i dagsedlarna. Exempelvis i ”Jakträtten” publicerad den 22/1 1945. Den 

behandlar nyheten om ett rättsfall i nazi-Tyskland gällande tjuvskytte. Författaren ansåg 

det vara absurt att djuren inte fick skjutas medan människor saknade det skyddet.
57

  

 

Se sorkarna och myran 

har frid i mull och skogar 

och inget bråk med hyran 

har lom och vildgässplogar.  
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Sin broder må man skjuta  

vid varje tid på dagen 

men älgens liv må sluta 

när så säger lagen.  

 

Det visa stora rådet 

bestämmer tid och jakträtt. 

Blott för mänskovillebrådet 

finns obegränsad slakträtt. 

 

De hararna på vreten  

väl ingen kula rädes 

men bara mänskligheten 

är fredlös allestädes. 
58

 

 

Humanism och människovärde var ett vanligt ämne i Dagermans författarskap. Var 

gång Dagerman ville etablera ett ”vi”, ofta emot något dåligt, använder han sig av 

uttrycken ”broder” eller ”syster”. Att kalla medborgare för bröder eller systrar innebär 

inte att de är besläktade eller en enda stor familj, utan att de är värdefulla och viktiga. 

Ibland är syftet att skapa en känsla av gemenskap som inte finns, men som författaren 

önskar, exempelvis i dagsedeln ”Hemlös” från 27/9 1946, som handlar om hur staten 

och försvaret vägrar ge logi till Stockholms hemlösa. ”Ja tack, lilla broder, men vart”,
59

 

där författaren vill göra en hemlös karaktär mer humaniserad genom att skapa en känsla 

hos läsaren och en samhörighet med den utsatte.  

      Referensen till okända människor som bröder och systrar följer författaren genom 

åren, ifrån tidigast 1946 fram till dagsedeln ”De efterlysta” från 12/3 1954 som berörde 

de drygt 400 personer i snitt som anmäldes försvunna i Sverige varje år. Dagsedeln 

börjar med ”En broder är försvunnen, en syster har gått bort”, och avslutas med ”Där 

går de fyrahundra som kunde varit vi”.
60

  

      Dagerman intresserade sig för den etiska frågan om djuren ska ha liknande 

rättigheter som människorna. I den här situationen är istället människolivet mindre värt 

än djurlivet. ”Sin broder må man skjuta/vid varje tid på dagen/men älgens liv må 

sluta/när så bestämmer lagen”.
61

 Broder är ett väl valt ord eftersom det visar på 

släktskap och närhet. Man borde ha närmare till en broder än en älg, men bara älgen 
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levde under tyska jakträttslagar 1945. I dagsversen ser man alltså ytterligare ett exempel 

på hur statlig maktutövning kan leda till bristande beskydd för medborgarna.  

      Dagerman använde ofta fascistiska symboler för att skapa en negativ laddning i sina 

texter. Enligt Biedermann är politiska symboler för rörelser med en ”aggressiv karaktär” 

ofta spetsiga och vassa.
62

 Som kommunismens skära eller ”tre pilar”, eller fascismens 

”SS” eller svastikan. Svastikan i sig är inte en symbol i dagsedlarna, däremot användes 

frasen heil för effekt vid flera tillfällen, exempelvis i dagsedeln ”USA gör framsteg”,
63

 

publicerad efter fascismens tillbakagång efter andra världskriget 1947. 

      I dagsedeln ”Vinter i öster” publicerad 15/1 1953 används bildspråket ”I år bär 

ryska judar gärna/om halsen rep, på rocken stjärna”.
64

 Att märka judarna med stjärnor 

hänvisar till förintelsen, men stjärnan i sig symboliserar den judiska religionen, 

”Davidsstjärnan”. Dagsedeln i sig behandlar antisemitism i Ryssland 1953, om hur 

judiska läkare anklagats för att ha dräpt statsmän. Därmed används återigen fascismen 

som en symbol för auktoritärt statligt övergrepp emot utsatt individualism.  

 

Till ämnet makt hör även religion. Dagerman ogillade när yttre krafter försökte använda 

sig utav religionen och specifikt kristendomen i eget vinstsyfte. Om det var i politiskt, 

militärt eller ekonomiskt vinstsyfte eller i vissa fall där han ansåg att religionen 

användes för att hålla samhället kyskt och censuren stark.  

      ”Gud kanonen” publicerad den 30/10 1944 behandlar nyheten om att man i 

Ryssland beslutat inrätta en helgdag där kanonen ska hyllas.  

 

På korset hängde visst vår Gud från fordom. 

Med åtta spikar var han säkert nitad 

och metervägs från tjuveri och hordom 

smög vi den smala vägen, krokigt ritad. 

 

Se ganska många bål blev prydligt tända 

och mycket hednakött blev stekt på vägen 

och alla dessa kristet sönderbrända  

blev alla helgon sedan, täljer sägen.  

 

Men bålet kom tyvärr ur kristningszonen,  

när det blev vedbrist sen i alla riken.  

Då skänktes oss från herranom kanonen 
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att öka summan av de kristna liken.  

 

Så bör det vittnas kristet och offentligt: 

Kanonen är ett stöd för själens stängel. 

Är bara rören riktade ordentligt 

kan ingen djävul undgå att bli ängel. 

 

Så faller vi på knä för gud kanonen, 

ty nya gudar är det dags att taga. 

En centrumplats tar skjutfältsinstruktionen  

i vår nya Helga skriftsupplaga.
65

 

 

Ibland kombinerar författaren kristna symboler som korset och änglar med tidigare 

nämnda hänvisningar till krig och våld som kanonen. ”Är bara rören riktade ordentligt, 

kan ingen djävul undgå att bli ängel”,
66

 där djävulen och ängeln står för det onda 

respektive det goda. I det här fallet syftar versen på att vinnaren, den som riktar sina 

kanoner ordentligt, skriver historien och kan betraktas som en ängel, medan förloraren 

blir till djävul. Kanonen i sig motarbetar freden. Att ett försvar, oavsett vilket land,  men 

i det här fallet det ryska, skulle vara helgade av Gud och religionen.  

      Exempelvis i dagsedeln ”Vem är Jesus” ifrån den 16/9 1944 jämför författaren sina 

samtida politiker med apostlar. ”Hr Judas han är kommunist”,
67

 Judas symboliserar 

sveket, även Petrus skildras i texten och är en bild av svikaren. ”Hammaren” 

symboliserar i sig kommunismen och ställs i ett bildspråk tillsammans med korset, 

vilket är intressant då kommunism och teologi inte alltid varit fredligt förenade. Hela 

texten i sig tyder på att det kommer vara Jesus som går till val och runt omkring sig har 

han svikare eller ”rövare” i form av Judas och Petrus.  

      Samma religionskritik finns i publiceringen den 2/10 1950. ”Fy skäms, Hamlet” 

handlar om hur censuren i Boston beslutat att Hamlet inte får uppföras på söndagarna av 

religiösa skäl. Pjäsen anses vara för oanständig. Dagerman använder sig av det bildliga 

uttrycket ”Med en dolklängd är Kain slagen/av Hamlet i osedlighet”.
68

 Kain visar på 

religionens egen osedlighet och att det finns en paradox i att osedlighet är tillåten så 

länge den är religiös. Kyrkan är en betydande samhällsinstitution, precis som censuren 

var på 1950-talet.  
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      Författarna Ball och Dagger skriver i sin definition av anarkism att det ondskefulla i 

att ha en stat är att staten tvingar sina medborgare till oönskade saker, specifikt att betala 

skatt och tvingas ut i krig men också att lyda order.
69

 Under order kan religionen 

placeras, att religionen tvingar människor med många regler, som monogami, sedlighet 

och ofri kärlek. Häri ligger den anarkistiska kritiken gentemot religion, att religion 

förhindrar människan att leva fritt inom flera områden.  

 

6.5 Avslutande diskussion 

Dagermans internationella inställning till människovärde över nationsgränserna, före 

den verkliga globaliseringen tyder på att författaren var före sin tid i vissa politiska 

aspekter. Han hade antagligen varit drivande inom ”Fair trade” rörelser om han verkat 

idag. De författare som vågar vara politiska har en tendens att fortsätta väcka intresse 

hos generationer efter deras egen.  

      Att antalet dagsedlar i samlingsvolymen är så lågt i relation till den omfattande 

mängd som faktiskt publicerades är beklagligt, men syftet med samlingsvolymen är att 

skapa ett lättillgängligt material för att få nya generationer att läsa författarens 

dagsedlar. Eftersom författaren skrev dagligen så är det rimligt att anta att långt ifrån 

alla dagsedlar håller hög litterär kvalité.  

      Det bör nämnas att Dagerman inte alltid var överens med den övriga syndikalistiska 

rörelsen. Hans Sandberg skriver i sin studie om hur författaren kom på kant med Karl 

Vennberg som tidigt jobbade med Arbetaren för sin inställning, han beskyllde 

Dagerman för hans ”amerikaniserade” syndikalism och antikommunism under 

efterkrigstiden.
70

  

      Att författaren var delaktig i det syndikalistiska ungdomsförbundet är väl 

dokumenterat och biografiskt officiellt. Författaren förespråkade även en anarkistisk 

version av syndikalismen vilket en artikel han publicerade i Arbetaren 1946 vittnar om, 

kallad anarkosyndikalism. Syndikalism, anarkism och anarkosyndikalism nämns inte 

var för sig i författarens dagsedlar. Däremot hade dagsedlarna som syfte att belysa 

aktuella samhällsdebatter på 1940 och 50-talet och ge tidningens åsikt i frågorna.  

      Författaren valde ofta berättartekniker som gav specifika effekter av ironi och 

absurditet. Exempelvis drog han paralleller till auktoriteter av våldsamt slag som 
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försvaret och polismyndigheten som fascistiska institutioner. Dagerman såg nationell 

välfärd som småaktig och tog ett globalt perspektiv på humanismen. Så länge en 

människa blir orättvist behandlad på en annan plats där krig, svält eller fattigdom råder 

så ska inte en individ som har det bra be om att få det ännu bättre.  

      Dagermans främsta politiska mål kan anses vara att värna om människovärdet. Att 

samtidigt förespråka människovärde och anarkism kan tyckas motsägelsefullt. Hur 

Dagerman tänkt sig försvara sina medborgare utan militär och polis är inte framträdande 

i dagsverserna. Det behandlar författaren i sin artikel om anarkism, han tror på 

människans vilja till fred och en värld där alla kan komma överens om en gemensam 

hållbar ordning. I författarens försvar framstod anarkismen som ett nödvändigt system 

och alternativ i en tid där världskrig rådde på kontinenten och många män tvingades 

mot sin vilja ut i väpnade konflikter. Staten hade inte alltid sina medborgares bästa i 

syfte under 1940-talets svåra politiska situation.  

 

7 Sammanfattning 

Genom att göra en närstudie av fem av Dagermans dagsverser och komplettera dessa 

med ett antal ytterligare exempel har studien funnit ett politiskt symboliskt språk i 

författarskapet. De fem dagsverser som har studerats är ”1953”, ”Den nya kärleken”, 

”Polisetikett”, ”Jakträtten”, ”Gud kanonen”. Alla tryckta i samlingsvolymen Dagsedlar 

från 1987.  

      Det studien kommit fram till är att Stig Dagerman använde sig utav politisk 

symbolism. Han skapade ett delvis eget symbolspråk där kanoner stod för krig, bröder 

och systrar var begrepp för medmänniskor. 

      Författaren använde sig även utav kristna symboler men inte alltid i religiösa syften, 

utan ofta för att kritisera bruket av religionen i själviska syften. Judas är en förrädare, 

Jesus är frälsningen, djävulen är ondskan medan ängeln är skenbar godhet. Ofta 

använder författaren politiska symboler i kombination med kristen symbolik. Fascism 

och kommunism var negativa titlar, nazist och bolsjevik likaså. Fascistiska symboler 

står ofta för krig och konflikter medan kommunistiska symboler får verka för 

kränkningar av människovärdet.  

      Vidare såg Dagerman teknisk utveckling som något farligt, med tiden går kanonen 

till att bli raket till att bli en bakteriebomb. Roboten blir en symbol för människans 
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imperfektion och bristande sympatier, medan ett mekaniskt hjärta står för människans 

övergång från människa till något konstgjort.  

      Det verktyg författaren använde sig utav var upprepning. Genom att återanvända ett 

väl införstått symbolspråk kunde Dagerman få de effekter han önskade i sina 

dagsverser.  

      De politiska ämnen som författaren Dagerman verkade för var människovärde, fred, 

decentralisering, det ekonomiska systemet syndikalismen, sammanlagt skapade han en 

politisk tillhörighet till en ideologi han kallade anarkosyndikalismen. En kombination 

mellan anarkism och syndikalism. Men de viktigaste frågorna för författaren var 

människovärdet och han ställde sig i sina dagsverser starkt kritisk till all inskränkning 

av detta värde. Maktutövande i själviska syften och försvarande av uråldriga positioner 

blev ofta kritiserat i dagsverserna, däribland militären, polisen och religionen. 
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