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Det är kväll, och såsom en stor del av den västerländska befolkningen sitter jag
hemma framför televisionen. Och liksom så många andra ser jag (med nöje) en
eller två berättelser om brott, våldsam död och förlust. Deckaren är numer en av
de största och mest sedda tv-genrerna [1]. Under vintermånaderna 2011 visades
inte mindre än 69 skilda deckarserier på åtta av de mest sedda analoga
kanalerna (vid sidan av dessa finns en mängd så kallade reality-och
dokumentärserier om brott och polisarbete) [2]. Varför är vi så attraherade av
en berättelse som denna som handlar om förlust, och som ständigt påminner oss
om död och om den mänskliga kroppens dödlighet?
I analyser av deckargenren framhålls envetet att den handlar om återställande
av lag och ordning. Brottet klaras upp, mördaren/arna fångas in och därmed
återställs den samhälleliga balansen. Det är alltså i grunden berättelser som
”make safe”, gör oss trygga. Det är denna inbyggda paradox mellan våldsam
död och det stabila, trygga tilltalet som detta kapitel handlar om. Men det är
inte, menar jag, bara återställandet av lag och ordning som utgör det trygga
utan framförallt sättet som döden framställs på. Döden lyfts i deckaren fram i
all sin sargade kroppslighet samtidigt som man lyckas med konststycket att
försäkra oss om att den inte är oövervinnelig, kanske inte en slutgiltig Vi ska
inte glömma att detta är berättelser som börjar – inte slutar - med den döda
kroppen.
Enligt sociologen Zygmunt Bauman har, vilket togs upp i inledningen,
det moderna samhället utvecklat två livsstrategier för att hantera den
skrämmande vetskapen om vår dödlighet. I den ena skapas förhoppningar om
en möjlig förlängning av livet. Döden som sådan är förvisso omnipotent men
varje specifik döds orsaker förväntas vi kunna övervinna (cancer,
kärlsjukdomar, fetma, med mera). I den andra förvandlar vi livet till en ständig

repetition av vanor, mönster som försäkrar oss om att ingenting försvinner för
alltid. Just denna illusion om odödlighet eller kanske snarare förnekande av
döden är utmärkande för vår tid. För som Bauman själv påpekar är det en
anmärkningsvärd prestation att vi kan leva som om vi inte skulle dö. En
prestation som visar viljans seger över förnuftet.
I vår önskan att undanröja hotet (eller tanken) om ett oåterkalleligt slut
söker vi tryggheten i det återkommande och det förutsägbara, det som lugnar
oss just genom att aldrig förefalla ta slut. Och detta kännetecknar det
serieberättande som dominerar i det medium vi tillbringar en stor del av vår
vakna tid med: televisionen. Vid sidan av sömn och arbete finns det idag ingen
enskild sysselsättning vi i västerlandet ägnar lika mycket tid åt som att titta på
tv [3]. Så, vilken plats intar tv-deckaren och Morden i Midsomer, som just är
berättelser om död, i hanterande av vetskapen om vår dödlighet? Kan vi förstå
deckargenrens popularitet som att vi accepterar vår dödlighet, eller är detta
faktum det som berättelserna arbetar emot?

Morden i Midsomer är en av de mest sedda och populära brittiska
kriminaldrama världen över. Serien har enbart i England en publik på upp till
tio miljoner per avsnitt och i Sverige toppar den bland sedda deckarserier [4].
Det första avsnittet sändes 1997 och sedan dess har tretton säsonger och 81
episoder av Morden i Midsomer med kriminalkommissarie Tom Barnaby
utkommit fram till och med 2010 (sedan våren 2011 är det dennes kusin John
Barnaby, som har tagit över som seriens huvudperson) [5]. Men låt oss först
börja med att titta på genren i stort.

Detektivgenren och kampen mot döden

Detektiv, eller kriminalgenren [6] har alltså studerats som en berättelse med
fasta konventioner och strukturer där brottets lösning och upprätthållande av
ordning ses som dess främsta kännetecken – och orsaken till dess popularitet
[7]. Detta beror på att slutet, upplösningen, som också är ett av de gemensamma
dragen i genren som helhet, sätts i förgrunden. Men kan detta verkligen
förklara genrens enorma popularitet? Det är en förklaring som tar
förvånansvärt lite hänsyn till att detta är berättelser om död och döda kroppar.
Om det som lockade i första hand var ”who dunnit”, det vill säga det logiska

slutledningsarbetet skulle inte brottet nödvändigtvis bestå av död, och som
konstaterats är kriminalberättelser utan brutal död sedan länge en raritet. Det
är nog snarare det gränsöverskridande i själva brottet (att släcka liv) och de
spänningar i relationen mellan den döda och den levande kroppen som lockar
oss. Detta är ju, som sagt, berättelser som vänder på den vanliga livsordningen
och börjar med den döda kroppen, den som är tecknet för livets slut. I deckaren
är inte döden det slutgiltiga utan det som driver händelser framåt och som
visar, menar jag, hur livet, de levande överlistar döden.
Förvisso möter vi här våldsam död men det är alltid en död som kan förhindras,
och som inte borde ha skett. På ett underliggande berättelseplan kan därför
deckarens kärna sägas bestå av denna (illusoriska) försäkran om det möjliga i
att kämpa mot – och övervinna - döden.
Berättelser som denna om liv och död kan dock svårligen stöpas i en
förklaringsmall. Deckaren kan istället sägas fungera som en slags prisma över
den tid i vilken den figurerar – och denna tids relation till döden. Under
mellankrigstiden, när deckaren fick sitt slutgiltiga genombrott med författare
som Agatha Christie och Dorothy Sayers, visar Gill Plain att denna popularitet
kan förstås i ljuset av erfarenheterna från det första världskriget och det därpå
följande andra världskriget. I efterdyningarna av krigens skövlingar och
massdödar, med ibland lemlästade kroppar utan namn, fick de traumatiserade
europeiska nationerna genom deckaren, en kropp att sörja. I dessa så kallade
pusseldeckare återgavs döden sin individualitet. För varje död kropp fanns
någon som bar ansvaret och varje död kropps historia skulle berättas och förstås
för att brottet skulle lösas [fotnot 8]. Mellan-och efterkrigstidens förtjusning i
deckaren kan således förstås utifrån ett dåtida behov hos publiken att hantera
en faktisk upplevelse av död och förlust. I ett svenskt perspektiv har det
påpekats att pusseldeckarens popularitet sammanföll med tanken om, och
byggandet av, det svenska folkhemmet. Den ökade roll som experten tilldelades
i denna samhällstanke kunde liknas vid detektivens där båda, utifrån
insamlandet av fakta och bevis kommer fram till en lösning [9].
Dagens lockelse i västvärlden är emellertid svårligen satt i relation till
krigsupplevelser, snarare tvärtom. Vurmen kring deckargenren förefaller
framförallt vara ett västerländskt fenomen. Nationer svårt sargade av
krigsupplevelser verkar inte ha samma behov av att frottera sig med brott och
fiktiva döda kroppar. Det logiska slutledningsarbetet, åtminstone i tv-deckaren,

är också numer av underordnad betydelse. Istället har kroppen intagit
huvudrollen – såväl den döda som den levande - och deras relationer. Det stora
fokus på vem-som-gjort-det har även lett till att en annan central aspekt av
deckarens dragningskraft såväl förr som nu, inte fått lika mycket
uppmärksamhet, nämligen motivet; varför. Människans mörka sidor och
hemligheter skalas här av och lyfts fram, och såväl medvetna som
undermedvetna motiv friläggs, inte sällan utifrån en psykoanalytisk
förståelseram. Deckaren lockar också med, såsom så många andra genrer gör
idag, att ge oss facit, orsaken till karaktärers känslor och beteenden. Vad som
finns under våra polerade samhällsjag, en kunskap som den vardagliga
interaktionen inte alltid kan ge. Med hjälp av detaljer och observation kommer
detektiven åt just den undangömda sanningen.
Utlovandet av närgångna inblickar i vad människor ”egentligen” känner
och tycker är motorn bakom de hundratals olika så kallade reality program som
hitintills präglat medieutbudet under 2000-talet. Och detta har alltid varit
deckarens triumfkort men i betydligt mer sofistikerade former. Den visar oss, i
olika grad, det mänskliga psykets vindlingar, de starka undertryckta känslorna
av svek, passion och begär som leder till den ultimata handlingen – att ta en
annan människas liv.
En genres framgång är alltid avhängig vad den erbjuder publiken, vilken
typ av problem och konflikter den adresserar, och, kanske framförallt vilka
lösningar den presenterar. Deckarens popularitet idag kan nog i första hand
förstås utifrån att den är en arena där vi kan hantera vetskapen om – och den
samtidiga förnekelsen av – vår egen dödlighet. I en tid präglad av medicinska
framgångar där medelklassen kan leva längre än någonsin förr, där sjukdomar
kan botas i en utsträckning vi aldrig tidigare varit med om, och där
omhändertagandet av kroppen, både invärtes och utvärtes, har högsta prioritet
är döden och tanken på densamma närmast en anomali. Den döda kroppens
förpassning från det allmännas blick med stängda kistor, det institutionella
hanterandet liksom frånvaron av begravningståg kan förklara vår fascination
inför en genre där just kroppen efter att döden inträffat visas upp. Deckaren
beskriver och visar samtidigt upp en död som de flesta av oss inte kommer
uppleva – något vi är väl medvetna om. Här är inte döden gammal, ensam,
långsam och oundvikligen en del av livet. Tvärtom. Den är spektakulär,
våldsam och sårig.

Trots att deckaren kan benämnas som en genre finns det flera skilda typer av
berättelser som framförallt kan skiljas åt genom sin känslomässiga inramning
av döden, och av i vilken form, medium, de förekommer. I den skrivna deckaren
ges vanligtvis stort utrymme åt de efterlevandes smärta såsom över ett mördat
barn, en älskad partner eller familjemedlem. Här är känslor av förlust det som
förmedlas och döden bryter sönder vardagen och förvandlar livet för alltid hos de
närstående. I det stora antalet tv-serier är scenariot emellertid ett annat och
döden är betydligt mindre känslofylld (naturligtvis finns det undantag som den
danska serien Brottet). I centrum står istället de levande – det undersökande
teamet, detektiven och deras inbördes relationer. Den döda kroppen är här
snarare ett verktyg för att finna sanningen än en orsak till sorg. Även i den
litterära deckaren är förvisso huvudkaraktärerna centrala och återkommande.
Men till skillnad från på tv får vi ofta följa en utveckling av deras känslo-och
privatliv. Tv erbjuder också, till skillnad från den skrivna deckaren, en synligt
död kropp – en synlighet som förefaller ha blivit allt viktigare och som skildras
allt mer närgånget. Så samtidigt som den döda kroppen visualiseras på ett
grafiskt och ingående sätt som inte är möjligt i den skrivna formen, blir döden
på tv mindre förknippad med sorg och förlust och mer bunden till det familjära
och trygga tilltalet.
Det har framhävts att när en mängd vitala delar av det mänskliga livets
villkor så att säga hålls undan, blir bortskuffade från vardagens rutiner, fyller
medierade berättelser om detsamma en viktig funktion [10]. Genom dessa
berättelser, vare sig de är i fakta-eller fiktionsform, får vi alltså möjlighet att
komma i kontakt med existentiella frågor vilka inte längre har en självklar
plats i det dagliga livet, såsom död och döende. I deckaren kan de erfarenheter
som erbjuds dels vara, som tagits upp, att få se en död kropp, dels att tangera
känslan av förlust inför en människas bortgång. Detta kan upplevas som en
ökad medvetenhet om verkligheten, en känsla av livets tragiska dimensioner
och ge en glimt av en större förståelse för vår existens, antingen vi erfarit en
närståendes död eller inte.
Gemensamt för deckaren som sådan är emellertid kampen mot döden.
Inskrivet i genrens hanterande av döden är just att den är möjlig att
undkomma, och därför också möjlig att förhindra. Och den som har möjlighet att
bekämpa döden är detektiven med mer eller mindre extraordinära egenskaper
som emanerar ur 1800-talets Sherlock Holmes [11]. Även om kvinnor alltmer

kan iklä sig rollen som detektiver, eller framförallt poliser, är det maskulina
inskrivet i berättelsen grunddrag. Det är honom vi lär känna och förlita oss på.
Det är han och hans intellekt, logiska slutledningsförmåga som löser gåtan och
därmed stoppar dödens framfart. Till skillnad från andra manliga hjältetyper är
emellertid detektiven ofta begränsad av sin kropp. Där den maskulina
actionhjälten är närmast oövervinnlig i sin muskulösa kropp och kulhål,
knivsår, glassplitter inte kan stoppa honom från att utföra uppdraget [12], är
detektiven ofta svag och klarar inte fysiska påfrestningar (inte sällan får vi veta
att han dricker för mycket, eller är överviktig och bevisligen i dålig form). Det
som däremot förenar dem båda är att de står över sina kroppar. I det ena fallet
klarar de vilken smärta som helst och i det andra är det den mentala styrkan,
som klarar av att utföra jobbet. Man ska inte heller glömma att den manliga
detektiven, sin dåliga kondition till trots, ofta i berättelsernas slutscen, stoppar
döden genom att fysiskt hindra mördaren från att ta livet av ännu en person.
De brottslösande karaktärerna är som sagt ofta helt avgörande för en
berättelses framgång, och inte sällan namnger de hela tv-serier; såsom Poirot,
Montalbano, Lynley, Morse, Frosh, Kojak, Colombo, Beck, Wallander för att
nämna några [fotnot 13]. Det väsentliga är igenkänning med huvudpersonerna
och med berättelsernas familjära mönster. Att detta passar tv-formatet bäst är
ingen slump. Mediets betydelse kan, som redan McLuhan visade oss, inte
underskattas.
Det är lika mycket formatet som innehållet som spelar på våra sinnen
och orkestrerar våra reaktioner och känslor. Med sin kombination av rörlig bild
och ljud liknar tv mer än något annat medium, erfarenheten vi har av direkta
möten med andra människor [14]. Detta är också en orsak till att tv, trots sitt
stora innehållsliga fokus på död, för med sig känslan av liv.

Tv, tid och trygghet

På tv kan vi ta del av händelser när de sker utan att vara fysiskt närvarande,
såsom i direktsändningar av nyheter, sport eller underhållningsprogram. Det
största utbudet består emellertid av serier, av återkommande program,
berättelsemönster och karaktärer. Även om serieformatet långt ifrån
introducerades med tv har det numer blivit den berättelseform som utmärker, ja

definierar tv som medium. Det finns två typer av serier. Den ena har
följetongens uppbyggnad med sitt öppna slut. Händelser och karaktärer
utvecklas och förändras i en löpande berättelse avsnitt efter avsnitt. I den andra
möter vi istället om och om igen samma typ av problem, händelser och
karaktärer i en ständigt upprepande form bevarad från tidens förvandling. Vad
denna sistnämnda serietyp erbjuder oss är berättelser där tiden är cyklisk och
där det oåterkalleliga slutet skjuts upp. Allting slutar och börjar om igen, både
på ett faktiskt och ett symboliskt plan. Och det är inom denna upprepande
serieforms trygga, familjära berättelsemönster som tv-deckaren frodas. Det är
inte heller någon slump, menar medieforskaren Milly Buonanno, att
serieberättandets uppkomst under artonhundratalet, sammanföll med att döden
började upplevas och framställas som en tragisk förlust, och något skrämmande
som behövde hanteras på flera sätt [15]. Inte minst genom berättelser där döden
övermannas eller där karaktärerna är ”odödliga”. Vid denna tid skapas också
flera av de populärkulturella figurer som är aktuella än idag såsom vampyren,
Frankenstein – och detektiven, vilka kännetecknas av att de, på olika sätt, kan
övervinna döden [16].
Men låt oss återgå till serieformatets betydelse. Numer är tv inte bara
vår största offentliga plats för serieberättandet, det är också här serier får en
tidsstruktur som inte går att finna någon annanstans. Händelser följer på
varandra i ett välkänt och pålitligt mönster, liksom dag och tid för sändning.
Till dessa egna små världar där allting är som det var när vi lämnade den, kan
vi återvända en eller flera gånger i veckan (eller via nätet se dem oberoende av
sändningstid under en reglerad period). Tiden mellan avsnitten förs aldrig på
tal eller syns i programmen i denna serie-tid. Formen skapar på så sätt sin egen
fiktiva erfarenhet av en slags tidlöshet där vi, liksom karaktärerna, kan tillåta
oss att glömma alltings förgänglighet.
Det är också detta som utgör det specifika med tv-tiden. I den faktiska
verkligheten är det enbart platser vi kan återvända till, men här erbjuds vi
möjligheten att återvända till ”samma” tid. På så sätt tillfredställer det vår
längtan efter att bemästra tiden; en illusion som aldrig slutar att förföra oss.
Detta är också ett berättande som inger lugn eftersom det bygger på det
förutsägbara, det försäkrande. Och vi vet från psykologin att det förutsägbara
har en viktig känslomässig betydelse för människan. Det regelbundna, solida
och säkra, det vi kan ta för givet, gör vardagens upplevelser begripliga och

hanterbara Kanske är detta särskilt viktigt när döden, den abstrakta och
svårgreppbara insikten, är temat. Naturligtvis finns det plats för ett mått av
överraskning och förvåning inom dessa givna ramar, men det ska inte rucka
grundmallen.
Deckargenrens ständiga kamp mot döden utspelas således på tv i en
värld av icke-tid, av det tidlösa där allting består och inget förgås – trots dödens
härjningar. Det är också en kamp vi kan iaktta på tryggt avstånd vare sig den
försiggår på polisstationer, bårhus. laboratorier, eller som i Morden i Midsomer,
på den engelska landsbygden – och nota bene, en kamp vi vet alltid kommer att
vinnas av de levande.

Morden i Midsomer

Morden i Midsomer är som sagt en av de mest sedda och populära brittiska
detektivserierna världen över med kommissarie Tom Barnaby, en man i övre
medelåldern som huvudperson, och de övriga återkommande karaktärerna;
hans assistent (vilken alternerar mellan Ben Jones, Gavin Troy och Dan Scott),
hustrun Joyce och dottern Cully. Berättelsen utspelar sig, som titeln indikerar,
på den engelska landsbygden, i och kring grevskapet Midsomer. Den sociala
hierarkin har här, liksom i så många brittiska tv-serier, en framträdande plats.
Den lantliga överklass som huserar i de olika byarnas herrgårdar framställs
ofta i mindre smickrande dager. Det kan röra sig om alltifrån en närmast
löjeväckande fixering vid familjenamnets och blodsbandens betydelse,
kärlekslösa äktenskap, känslokalla mödrar till pikanta sexuella böjelser. Inte
sällan förekommer en konflikt med den lokala ortsbefolkningen. Utmärkande
för serien är även de höga dödssiffrorna där antalet mördade personer i varje
episod uppgår till mellan två och fyra stycken och inom en relativt avgränsad
del av det lantliga, på ytan så fridfulla England. Både framställningen av
överklassen och mängden mord kan förstås som en något parodisk drift med
själva genren.

Morden i Midsomer följer på flera sätt den traditionella detektivgenren,
sprungen ur pusseldeckaren, där morden sker inom en tydlig gemenskap
(samhälle, by, familj) och mördaren är en av de ”egna”. Men det finns markanta
skillnader. Själva slutledningsarbetet uppbyggt kring ledtrådar och empirisk

realism ges ingen större plats. Barnaby drabbas snarare, ofta i samband med ett
samtal med hans fru eller dotter om något helt annat än utredningen, av en
insikt som leder till brottens lösning. Det är också en slutledning som han ofta
ensam kommer fram till med hjälp av sin unika associationsförmåga. Det är inte
heller ett klassiskt polisarbete som utspelar sig på polisstationer, i förhörsrum
vi får följa utan utredningar sker till största delen i byar, på pubar, i skog och
mark och inte minst i Barnabys eget hem, vid frukost- eller middagsbordet. Det
är exempelvis med sin fru och dotter som han diskuterar misstankar och teorier
kring brotten, i nästan lik hög grad som med sin assistent. Eller som Barnaby
själv något tillrättavisande uttrycker det: ”- I should be hearing this from you
Troy, and not from my wife.” (Blood will out, 1999).
Som undantag från regeln för den typiske detektiven som en socialt
marginaliserad man som sällan klarar av intima relationer (se till exempel
Wallander, Beck, Morse, Frost, Holmes) står Barnaby vars familjeliv, där han
uppträder som uppskattande make och inte minst kärleksfull fader,
understryks. Även relationen till Troy, Scott och Jones präglas av ett ibland
kärleksfullt far-son gnabbande. Tom Barnaby är både innanför och utanför de
grupperingar av människor och miljöer som undersöks. Såväl han som hans
familj är ofta en del av händelserna i sin roll som privatpersoner; de deltar i
marknader, festligheter, målerikurser och teateruppsättningar (inte sällan
samtidigt som mord sker på platsen) eller är personligt bekanta med offren.
Avsaknaden av professionella miljöer, liksom de privata relationernas
betydelse både för seriens karaktär, och för lösningen av brottet, suddar ut
gränserna mellan Barnabys privata och professionella liv. Hans roll såväl inom
familjen och som polisman är just den gode fadern som lyssnar, ser och ställer
till rätta (vilket jag återkommer till).
Det är emellertid framförallt hur döden gestaltas som är specifikt för
serien. Döden är, alla mord till trots, framställd som relativt oviktig - och helt
underordnad livet, det beständiga och oupphörligt pågående.

Det beständiga: ”It will be as it were” (Fit for murder , 2010 )

Det beständiga livet gestaltas på flera sätt. Platsen är i sig central, vilket
namnet på serien understryker. De olika byarna i grevskapet Midsomer
symboliserar emellertid inte bara en lantlig idyll utan även det som alltid varit
– och som alltid kommer att förbli. Det är inte heller bara miljön och geografin
som är densamma, även årstiderna har stannat upp och händelserna utspelar
sig i ett mellanting av vår och höst (med två undantag). Den ”faktiska” tiden i
serien är diffus och svår att fastställa. Panoramabilder över vidsträckt natur
pareras med imposanta äldre stenhus som minner om det som inte vittrar
sönder i första taget. Den lantliga adeln eller överklassen, liksom byborna,
fungerar också som tidsmarkörer. I nästan samtliga berättelser refererar man
till det ”som var” i form av släktfejder, rävjakter snarare än till ett visst
historiskt skede.
Det beständiga syns även i, på ett yttre berättelseplan, att människornas
tillvaro i grevskapet i flera avsnitt riskerar att förstöras eller åtminstone
förändras drastiskt. Dessa konflikter, som vid första ögonkastet verkar vara
orsaken till morden (men sällan visar sig vara det), rör ofta hur något nytt,
främmande, hotar att invadera det beständiga livet som det alltid levts. Inte
sällan är det kopplat till det moderna och ilska riktas mot planerade
byggnadsprojekt, uppförande av stora snabbköp, nya semesterhus, publika
tehus på tidigare privat mark, eller mot att anrika skogsstigar inte längre får
användas (se till exempel A worm in the bud 2002, Dance with the dead 2008,

Country matters 2006).
Kanske betonas dock vikten av alltings varaktighet främst genom alla de
evenemang och årliga, ibland ”uråldriga” traditioner som ramar in händelserna
och utgör fonden för den död som förekommer i flertalet program. Detta kan
röra sig om allt från återkommande lustspel, marknader, festival, till kricketfoto-äpple-trädgårds eller roddtävlingar. Dessa aktiviteter representerar och
framställs i första hand som en obrytbar kedja av mänsklig aktivitet vilken
formats av generationer och kommer föras vidare av de nästkommande. Och
aktiviteterna genomförs alltid, oavsett vem eller hur många som mister livet.
Döden är på ett mycket tydligt sätt underställd det dagliga livets gång, eller som
Mrs Godding deklarerar i Dead letters (2006), efter beskedet om ännu ett mord
bland byborna; ” - Despite what happened we have a time schedule to keep”. Här

får vi förklarat att döden varken har kraft att påverka livet i de små
samhällena, eller överhuvudtaget tillåts störa de återkommande traditionerna.
Det som understryks är inte främst återställandet av lag och ordning utan
traditionernas ohejdbara styrka, mot vilken döden står sig slätt.

Mötet med döden

Det är som sagt ett flertal personer som i varje avsnitt möter döden och i de
mest varierande former. Vanligtvis får vi som publik bevittna morden och se när
döden inträffar (slagen, snitten, skotten, förgiftningarna), med mördaren som en
oidentifierbar skugga. De sista sekunderna av liv med närbilder på de döendes
förvridna ansikten är också ett stående inslag. Detta visas antingen just när
döden inträder, och/eller i de närmast obligatoriska återblickarna där
mordscenerna rullas upp efter att mördaren fångats in. Även om Morden i

Midsomer vid en första anblick kan förefalla presentera de mördade kropparna
på ett relativt distanserat sätt, är närbilder på de tillfogade, dödliga såren
nästan genomgående med. Trots att den inte fläks upp såsom i CSI-serierna,
fyller uppvisandet av kroppen – och dess sårigheter – en viktig funktion. Dels
markerar den döda kroppen den autenticitet vilket deckaren är beroende av.
Såväl såren, kroppens ställning, liksom hur den hanteras av obducenter och
ordningsmakten, bör följa de procedurer vi har lärt oss uppfatta som faktiskt
polisarbete. Dels, och kanske än viktigare, följer hanterandet och uppvisandet
av den en betryggande procedur. Dödens märken på kroppen uppträder, blir
avlästa, tvättas bort och förklaras.
Vi möter döden först gången i själva dödsögonblicket när livet lämnar
kroppen, sedan på brottsplatsen, tillsammans med Barnaby, hans assistent och
rättsläkaren och därefter under korta sekvenser på obduktionsbänken täckt
men med ansiktet bart. I dessa tre faser representeras den döda kroppen på
olika sätt; vid dödens inträde som både levande och död, på brottsplatsen som
sargat lik och sedermera på obducentbänken som undersökningsmaterial. Till
dessa tre faser binds också olika känslor till kroppens transformering. I det (för
personen, men knappast för tv-tittaren) oväntade dödsögonblicket utövas våld
mot kroppen, döden närmast körs in när kroppen penetreras av knivar, pilar,
gift, yxor eller strypsnaror (för att nämna några av de typiska

tillvägagångssätten). Här ser vi vanligtvis någon form av dödskamp och skräck
hos den som mördas. I den nästföljande exponeringen av kroppen inför det
professionella teamet på brottsplatsen möter den oss mer som något oroande,
avvikande. Inte sällan ligger den döde utslängd i en förvriden ställning, och/eller
täckt av blod i vacker natur, eller i ett välordnat hem. I kontrasterna mellan
naturen eller det trygga hemmet, och den döda kroppen inger den ett
malplacerat intryck; den borde inte vara här, detta är inte dess rätta plats. I den
tredje fasen, hos rättsläkaren är kroppen dock återförd till någon slags mänsklig
ordning. Den är rengjord och täckt, ja nästan som omhändertagen under det
obligatoriska lakanet. Här blir den också betraktad och undersökt av dem vi vet
kommer berätta dess historia och ge den dess status som individ åter. Det finns
en övergång från den fragmenterade kroppen till den hela, omhändertagna som
svarar mot ett större socialt behov av återställande av ritualer kring döden.
I Morden i Midsomer är den döda kroppen dock relativt oviktig i sig för
att lösa brottet. Dna-prov eller andra kroppsvävnader används sällan för att
säkerställa mördarens identitet, eller för att förstå vad som hänt. Det är snarare
i den dödes förflutna som lösningen står att finna; i tidigare dödsfall, gamla
familjefejder, försvinnanden och bleknade kärlekshistorier (inte minst
uppdagandet av att fäder inte är de som kvinnor har uppgett, se till exempel A

tale of two hamlet 2003, Bantling boy 2005, Four funerals and a wedding 2006
och Blood wedding 2008). En förståelse av det förflutna ingår förvisso i
deckarens standardform där den dödes historia är nyckeln till brottets lösning
och där det nuvarande får mening och kan förstås enbart i ljuset av det som
varit. Men denna motvilja inför att använda modern brottsteknik kan även den
förstås i ljuset av det beständiga, som ännu ett motstånd mot förändring. I
rollen som den teknologiskt osofistikerade detektiven, försäkrar oss Barnaby om
att världen kanske förändras men det är i det som var svaren till människors
handlande, motiven står att finna. Det handlar således både om att förstå det
förflutna men också om att förutspå och försöka få kontroll över det som ännu
inte hänt för att stoppa döden.
Detta är inte heller en kropp som sörjs vare sig av de närstående, eller av
oss som publik. Reaktioner på döden är ofta bristfälliga, sorg eller andra starka
känslor förekommer mycket sporadiskt hos de efterlevande. Sorgeritualer såsom
begravningar lyser nästan helt med sin frånvaro. Inte sällan är mordoffren
direkt illa omtyckta av sin familj och människor i bygden, som i Hidden depths

(2005) där den avlidnes rullstolsbundna hustru firar med champagne efter att
ha sett sin make fastbunden vid marken och sönderskuren av glasflaskor, eller
där hustrun till den nyss ihjälskjutna Hector Bridges förklarar för Barnaby och
Troy att: ”- Who ever shot him did me and Fleur [dottern] a favor.” (Blood will

out, 1999). Medelåldern på karaktärerna i serien är också relativt hög, vilket
kan minska dödens sorliga avbrytande av det pågående unga livet, när detta
inte redan säkerhetsställts av offrets egen osympatiska karaktär.

Drifter och död

Om den döda kroppen inte väcker några större känslor gör den levande
kroppens och dess drifter det i desto högre grad. Sexualitet har ofta en central
plats i deckarens berättelser om kroppar och död. Morden i Midsomer är inget
undantag, där intar sexualiteten en lika stor, om inte större, plats än döden,
vilket får Barnaby att lakoniskt konstatera; ”- […] everybody in this village
seem to be at it.” (Dark autumn, 2001).
Mot den fond av lycka och sammanhållning som familjen Barnaby
företräder, möter vi i varje avsnitt en eller flera dysfunktionella familjer. Här är
gemenskapen frånvarande och familjen är framförallt en plats för svartsjuka,
hot, svek och förnedring. Flertalet par i serien visar öppet sin avsky för
varandra och sexuell otrohet är mer kutym än undantag. Den sexualitet som
förekommer och visas upp representerar vanligen någon form av överträdelse.
Nästan genomgående är dess inramning otrohet. Ovanpå det förekommer flera
raffinerade inslag, såsom ett stort åldersspann där mannen är betydligt yngre
än kvinnan (Orchis fatalis, 2005, The green man, 2004), sadomaschokistiska
begär som i Dead man´s eleven, 1999 där fru Cooper upphetsat ber om att bli
bestraffad, och herr Slater smiskas i skogen av sin hushållerska (Destroying

angel, 2001), utstuderad voyeurism (Dark autumn, 2001), transvestism (Written
in blood, 1998) och incestuösa förhållanden (The killings at Badger´s drift, 1997,
Master class 2010). Mest förekommande är dock gifta kvinnors sexuella lekar
med trädgårdsmästare, studenter eller hantverkare, samt ”kvinnokarlarna” som
ligger med alla gifta kvinnor (se till exempel Faithful unto death, 1998,

Judgment day, 2000, Garden of death, 2001, Dark autumn, 2001).

Inte sällan förekommer en eller flera homosexuella män, vars funktion
främst tycks vara att visa på Barnabys vidsynthet i relation till sin assistents
mer homofobiska reaktioner (som i Death of a hollow man 1998, och Dead

letters 2006). Värt att notera är att de gånger kvinnors homosexualitet finns
med är dessa kallhamrade, empatilösa förbryterskor. Exempelvis möter vi i ett
av de sista avsnitten med Tom, Not in my backyard (2010) Liz Gerrard, som har
flertalet älskare och en älskarinna, och som ”don´t know the meaning of the
word [love]” som Barnaby uttrycker det. På de mest brutala sätt mördar Liz
sedan två av sina älskare, bland annat genom att giljotinera en av dem med
hjälp av elektriska balkongdörrar och hälla ner cement i strupen på en annan
(efter att ha bedövat honom med hästgift). I Faithful unto death (1998), bedrar
Simone Hollingsworth i sin tur, såväl sin make som sin trogna älskarinna och
låter den sistnämnda ta straffet för brotten, varpå hon gifter sig med en andra
man.
Sexualiteten framställs överlag både som en livsbejakande kraft och en
dödlig fara. Inte sällan är den orsak till död antingen genom att den mördade
har hängett sig åt ett utsvävande leverne, vilket resulterat i avslöjande av
illegitima barn, svartsjuka, besatthet eller genom att passionen leder till
undanskaffandet av rivaler. Det är kanske inte förvånande med den starka
kopplingen mellan libido och död, Eros och Thanatos, i serien. Båda
symboliserar överträdelser och upplevelser som bryter sönder vardagen. I den
ena invaderas kroppen av död och förgörs, förändras, transformeras, i den andra
tas den över av drifter som måste tillfredställas till varje pris, och så som
således skrider över gränser för såväl normer (äktenskaplig trohet) som lagar
(incest). Sexualiteten understryker ju den levande kroppens kroppslighet,
kroppen som så att säga ”bara” är kropp och intas av sinnlighet. Dödens
erotiska innebörd syns även i metaforen för orgasmen som ”den lilla döden” med
hänvisning till att blodtillförseln under orgasmens ögonblick tillfälligt stryps.
När hjärnan måste klara sig på mindre syre så stänger den av alla oväsentliga
funktioner och det är på gränsen till svimningen som "den lilla döden" inträder.
Kanske är sexualitetens viktigaste funktion i Morden i Midsomer dock
kontrasterandet, att skilja den döda och levande kroppen åt, där kopulering
representerar livets fortskridande. I några avsnitt återfinns också sexscener vid
just kistor med den döde som i Destroying angel (2001), där den nyblivna änkan
hånglar med den vackre Tristan innan begravningen. I Things that go bump in

the night (2005) finner vi Janet (även hon nybliven änka efter den mördade
begravningsentreprenören) passionerat kyssande Mr Burgess i framsätet på en
likbil med kistan i. Och i Dead letters (2006) konstaterar Barnaby torrt när han
hör älskogs ljud att livet på ett mycket tydligt (och ljudligt) sätt fortsätter: ” - It
sounds as life goes on in Midsomer […]”.

Den monstruösa modern och den trygga fadern

Det stora antalet mord är som sagt utmärkande för serien. Kvinnor och män är
offer och förövare i liknande utsträckning (en viss övervikt av män som offer
förekommer). Motiven skiljer sig dock åt där orsaken till kvinnors dödande
domineras av vansinne och mäns av girighet samt ekonomiska problem.
Kvinnor kan även skapa död genom att ge upphov till överdriven kärlek,
bitterhet och/eller besatthet (se bland annat A picture of innocence 2008, Dark

autumn 2001).
Femme fatalen, den opålitliga, farliga kvinnan vars erotiska
dragningskraft leder både till hennes egen och andras undergång, är också den
mest berömda stereotyp deckaren har skapat. Så väletablerad har det feminina
som det monstruösa varit att uttrycket ”cherchez la femme” (sök kvinnan) länge
var synonymt med gåtans lösning.
Även i Morden i Midsomer har kvinnorna en framträdande plats. Vid
sidan av rollen som otrogna fruar, skvallrande bybor är det som mödrar vi möter
dem. Men den goda, omvårdande modern lyser nästan helt med sin frånvaro.
Det är snarare känslokyla som präglar framställningen av moderskapet, och det
är i egenskap av mödrar som kvinnors mest skrämmande sidor visas upp.
Särskilt gäller detta relationen mellan mor och dotter vilken präglas av såväl
svartsjuka och rivalitet som i The maid in splendour (2004) och Dead in the

water (2005) där de båda har samma älskare, vilket dottern är ovetande om),
som av utstuderad förnedring där dottern behandlas som en tjänarinna (Dead

letters 2006), eller starkt hat där en tidigare bortadopterad dotter dödar sin mor
genom att långsamt tvångsmata henne med giftindränkt spagetti (Garden of

death 2001) Talande nog är den innerligaste relation mellan mor och dotter
gestaltad i avsnittet där de båda mördar två kvinnor och en man tillsammans
för att hämnas den döde maken/fadern (Dead man´s eleven 1999). Modern är

även orsak till död som i Dark autumn (2001) och i Death and dreams (2003). I
den första är det sonen som traumatiserad av sin mors självmord i tidig ålder
mördar för att hämnas hennes död, i den andra är det tre syskon som mördar för
att få behålla henne för sig själva. I flera avsnitt där kvinnor visar sig vara
mördaren, står också motivet att finna i deras roll som mödrar. Motivet är då
att skydda sonen. I The creeper (2010) dödar de två kvinnorna, lady Chettham
den yngre och den äldre, gemensamt en man och en kvinna för att skydda de
manliga blodsbanden ”for the sake of the family”.
Inom psykoanalytiska studier betonar man den nära kopplingen mellan
föreställningar om modern och liket. Båda överträder en kroppslig integritet,
modern genom att föda fram liv och döden genom att transformera kroppen
[fotnot 17]. Det är också moderns potentiella kraft som måste behärskas,
antingen genom att göra henne till en idealiserad, avsexualiserad figur, eller
genom att demonisera hennes makt. I en intressant analys påpekar Plain att
samhället genom att definiera modern närmast som en slav till sin avkomma,
skapat ett monster. I deckaren är modern ofta en kriminell som i första hand är
lojal till sitt barn, inte till lagen.
Om modern som figur är minst sagt ambivalent framställd, är fadern i
Barnabys gestalt hennes motsats. Barnaby har kontroll både över sin kropps
drifter och över den dödlighet han är på plats att förhindra. Hans kondition må
inte vara den bästa men i slutskedet av de flesta episoder stoppar han rent
bokstavligen döden genom att med sin kropp övermanna förövaren och rädda
nästkommande offer (se bland annat Written in blood 1998, Dead man´s eleven
1999, Darkautumn 2001, Birds of prey 2003, Death in chorus 2006, Blood

wedding 2008, The magicians nephew 2008). Det handlar således dels om att
förstå det förflutna men också att förutspå och försöka få kontroll över det som
ännu inte har hänt -för att stoppa döden.
Till skillnad från de mer opålitliga feminina kropparna i serien,
personifierar Barnaby den stabila, trygga maskulina kroppen. Hans roll både
inom familjen och som polisman är, som sagt, den gode fadern som lyssnar, ser
och läker sår efter att han har bestraffat de som bör bestraffas. Det är också han
som kan läsa kroppar – och läsa dem rätt. Det gäller både den döda kroppen
(där han är den förste att misstänka brott även när något verkar oskyldigt), och
den levande kroppen där han iakttar, genomskådar och avslöjar såväl de
opålitliga karaktärerna som väl bevarade hemligheter hos flera inblandade. I

pusseldeckaren var just själva slutledningsarbetet det centrala och detektivens
likhet med vetenskapsmannen har lyfts fram otaliga gånger. I Morden i

Midsomer är det snarare relationer mellan de karaktärer vi möter som står i
förgrunden. Därmed är fokus snarare, eller i lika hög grad på varför döden
inträffar och inte bara vem som utfört dåden. Med sin trygga, lyssnande och
framförallt seende position är Barnaby mer att likna vid en av vår tids stora
auktoriteter; terapeuten [18]. Den nya kriminalkommissarien John Barnaby är
också, talande nog, utbildad psykolog i botten.
Döden må vara trivial men den leder ofrånkomligen till att sanningar
dras fram, att undertryckta känslor och händelser lyfts upp i ljuset och den
”helande” processen hos individer och familjer kan ta sin början. Döden röjer på
det sättet väg så att ett sannare (samhälls)jag kan komma fram. Precis som i
det terapeutiska arbetet ska Barnaby ta fram det som har varit för att förklara
beteenden och skeenden i nuet. Och precis som terapeuten är Barnabys uppgift
att höra mer än det som sägs, se mer än det som visas. Eller om han själv
förklarar: ”- My job is to help people (Death in disguise 1998).

Slutord: döden som trivial storslagenhet
Om, som Bauman uttrycker det, förmågan att leva som om döden inte fanns är
en formidabel mänsklig prestation som visar hur vår vilja övertrumfar förnuftet,
är deckaren i allmänhet och Morden i Midsomer i synnerhet, ett rum där denna
prestation ständigt får näring. Livet går inte bara vidare i Midsomer, döden
sätter överhuvudtaget inga spår vare sig hos de efterlevande eller på samhället i
stort. Även om vi här kan möta mängder av våldsam död, återinförs vi ständigt
till den trygga förvissningen om dödens stoppbarhet. Här förvandlas dödligheten
(och vårt hanterande av denna vetskap) till något hanterbart, något som händer
de fåtalet andra.
Representationer av döden låter oss trycka undan, menar
litteraturvetaren Elisabeth Bronfen, insikten om dödens realitet just därför att
den sker på någon annans kropp – och i form av en bild, en berättelse. Döden
finns, bevisligen, men den är inte min [19]. Deckaren kan förvisso fungera som
en trygg (fiktiv) plats för att kännas vid (och arbeta igenom?) vetskapen om vår
kropps dödlighet. Å andra sidan omformuleras dödens betydelse och görs till
något som kan konfronteras, undvikas och förklaras. Och det är den faderliga

manskroppen som i Morden i Midsomer förklarar den död vi ser, visar på dess
orsaker och som med hjälp både av sin analytiska slutledningsförmåga och med
sin egen kropp förhindrar den skyldige från att mörda flera. På så sätt kan
döden hejdas och således inte drabba fler (kanske oss själva i överförd
bemärkelse?).
De upplevelser av tid – och därmed av liv – som serieberättandet skapar spelar
en stor, för att inte säga avgörande roll för tv-deckarens utformning. Genom att
placera döden som endast ett av många teman inom det beständiga och det
tidlösa, skapas den ljuvliga syntes där dödens skrämmande oåterkallelighet
försvinner. Den blir om något en parantes i livet. Förmågan att framställa
döden som närmast trivial är beroende av serieformatets trygga upprepningar.
Vi möter samma personer, samma miljöer och får samma historia berättad för
oss. Odödligheten som livsstrategi kan därför sägas på flera sätt vara
sammanbunden med det för tv så karakteristiska sättet att förmedla
berättelser, och med den specifika relation till tid det erbjuder oss som publik.
Upplevelsen av att tiden så att säga stoppas tangerar också det som vår
önskan efter odödlighet handlar om; en förlängning av tiden och därmed av
livet. Under mellankrigstiden erbjöd deckaren publiken en slags tröst genom att
återge döden dess individualitet och påvisa att det alltid fanns en orsak och en
skyldig. Numer ser vi snarare en slags avdramatisering av dödens betydelse,
som åtminstone delvis kan förklara genrens popularitet. För här görs döden till
en bisak, till något som sker medan det beständiga livet fortgår.
Vi erbjuds inte bara att konfronteras med det otänkbara för att parafrasera
Bauman – vi kan även få bekräftat att döden egentligen inte är viktig. Och
samtidigt kombineras detta med en slags motsats, nämligen dödens
storslagenhet, viktighet. Den döda undersöks och blir efter, och genom, sin död
synlig, får sitt liv (i alla fall fragmentariskt) återberättat, sin kärlek, besvikelse
och smärta. Denna kombination av trivialisering - där döden inte väcker några
större känslor och allting fortgår som innan - och samtidiga storslagenhet – jag
är död och kring detta faktum rör sig allt, hela berättelsen - är kanske
deckarens tröstande budskap inför den mänskliga dödligheten.
Så, det mest underbara med deckargenrens lugnande egenskaper är att
den trots sin besatthet med döden förblir en berättelse där döden inte spelar
någon större roll - där döden inte är mer än en parantes i livet. Deckaren talar
således till oss om döden på det motsägelsefulla sätt som är så utmärkande för

vår senmoderna tid, där vi vill se och samtidigt vill undvika att se och där
trösten som ges är dödens obetydlighet och vår egen betydelsefullhet.

Källor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_i_Midsomer
http://www.midsomermurders.org/viewingfig.htm

[fotnot 1] Se Neil McCaw, The ambiguity of evil, i Inside & Outside the law. Perspective on evil, law & the
state (eds) Subhankar Dam & Jonathan Hall, Oxford, 2009,
[fotnot 2] Svt 1, Svt 2, Tv4, Kanal3, Kanal 5, Tv8, Tv6 och Kanal 9.
[fotnot 3] Nancy Rhodes & James C. Hamilton Attribution and entertainment. It´s not who dunnit, it´s why, i
Bryant Jennings & Peter Vorderer (eds), Psychology and entertainment, New York, 2006.
[fotnot 4] Mediemätning i Skandinavien (MMS), sökning på alla åldrar (3-99 år).
[fotnot 5] De fem första filmerna är baserade på Caroline Grahams romaner. Alla följande filmer är
originalmanus av olika manusförfattare, http://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_i_Midsomer och
http://www.midsomermurders.org/viewingfig.htm
[fotnot 6] Jag använder båda dess beteckningar synonymt.
[fotnot 7] Bland annat Jonathan Bignell & Jeremy Orlebar, The television handbook, London, 2005; Sara
Kärrholm , Pusseldeckaren och folkhemmets bortträngda mörker, i Kim Salomon et al., Hotad idyll. Berättelser
om svenskt folkhem och kallt krig, Lund, 2004; Dag Hedman, Brott, kärlek, äventyr: texter om populärlitteratur,
Lund, 1995.
[fotnot 8] Gill Plain, Twentieth-century Crime fiction: gender, sexuality and the body, Edinburgh, 2001.
[fotnot 9] Källström, ibid., Hedman, ibid.
[fotnot 10] Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken.
Göteborg, 1996.

[fotnot 11] I filmer och tv-serier har Sherlock Holmes fortsatt att dyka upp under åren. Senast 2010 i den
amerikanska storfilmen ”Sherlock Holmes” och i en brittisk tv-serie visad på svensk television, ”Sherlock”.
[fotnot 12] Anja Hirdman, Den ensamma fallosen. Mediala bilder, pornografi och kön, Stockholm, 2008.
[fotnot 13] Det är också svårt att finna serier namngivna av en kvinnlig polis/detektiv. Anne Holt är här kanske
undantaget som bekräftar regeln.
[fotnot 14] Se bland annat Joshua Meyrowitz, No sense of place: the impact of electronic media on social
behavior. New York, 1985.
[fotnot 15] Milly Buonanno, The age of television. Experiences and theories, Bristol, 2008. Följetongens oftast
lyckliga slut menar Buonanno kan förstås som en slags tröst, en kompensation för förlusten av berättelse.
[fotnot 16] Sherlock Holmes skapare Artur Conan Doyle försökte efter ett antal berättelser ta livet av sin hjälte
genom att låta honom bli dränkt av sin ärkefiende, James Moriarty. Publiken blev dock så upprörd att Doyle
tvingades återuppliva Holmes igen, se Plain, ibid.
[fotnot 17] Plain, ibid.
[fotnot 18] Terapeuten är även huvudperson i två populära tv-serier Huff och In treatment, och i båda
personifierad av medelålders män.
[fotnot 19] Elisabeth Bronfen, Over her dead body. Death femininity and the aesthetic. Manchester, 1992.

Publicerad i Döden i medierna. Våld, tröst och fascination (2012), Hirdman, Anja (red.),
Carlsson förlag: Stockholm

