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Abstract 

This paper investigates the autobiography of Damien Echols. The autobiographical subject, 

Echols, depicts his life as a marginalized youth during the nineteen seventies and nineteen 

eighties in Arkansas, USA. It also explores the years that Echols spent on Death Row after 

having been arrested along with two other youths for the murder of three eight-year-old boys; 

a crime all three of the accused denied having committed.  In 2011, after eighteen years of 

incarceration, the three now grown up men were released from prison. The author of this 

paper discusses biography and especially autobiography as a genre and explores to what 

extent memories represent the actual life the autobiographical subject, Echols, has lived and if 

memories are or can be truthful. In order to find the underlying meanings of the 

autobiography, the author of this paper uses as a starting-point a psychoanalytic approach 

towards Echol’s text. Key terms that will undergo a more close inspection are horror, water 

and home. This paper concludes with the notion that autobiographical objective truth does not 

exist. 

Nyckeltermer 

Biografi, Autobiografi, Damien Echols, USA, Arkansas, Fängelser, Psykoanalys, Trailer 

Parks, Dödsstraff 
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Inledning: Syfte och frågeställningar 

 

I maj 1993 mördades tre åttaåriga pojkar från West Memphis i Arkansas/ USA, Steven 

Branch, Michael Moore och Christopher Byers. De hittades i ett skogsområde inte långt från 

samhället. Snart invaderades den lilla staden av medier som följde jakten efter förövaren/ 

förövarna. Allt sedan veckorna gick, blev stämningen i West Memphis alltmer hysterisk och 

många talade om att det rörde sig om ett satanistiskt brott, utgående från de skador som 

pojkarnas kroppar uppvisade. Efter fyra veckor hade polisen fortfarande inte fått upp några 

spår efter de skyldiga.  Kort därefter i juni 1993 arresterades dock tre unga män från trakten, 

Damien Echols (då 18 år), Jason Baldwin (då 16 år) och Jessie Misskelley (då 17 år) för dådet. 

De tre unga männen hade sin hemvist i en närbelägen så kallad Trailer Park, där de fattigare 

familjerna levde. I en rättegång 1994 dömdes Damien Echols till döden för morden på de tre 

pojkarna och Jason Baldwin och Jessie Misskelley dömdes som medhjälpare till 

livtidsfängelse.  

Under åren som gick framhöll Echols, Baldwin och Misskelley sin oskuld och överklagade 

domen flera gånger utan resultat. Först i augusti 2011 efter många juridiska turer fram och 

tillbaka lyckades de tre nu vuxna männen bli fri genom att avge ett så kallad Alford Plea 

vilket innebar att de sa sig skyldiga till mordet på de tre pojkarna för att bli frisläppta ur 

fängelset men samtidigt kunde de framhålla sin oskuld. Denna i det amerikanskt juridiska 

systemet ovanliga, sällan använda uppgörelse innebar inte enbart en återgång till livet som 

fria människor men också att ingen av de tre männen någonsin skulle ha rättigheten till att 

stämma den federala staten Arkansas på skadestånd för justitiemord.  

Ett år senare utgav Damien Echols sin självbiografi Life After Death (Echols, 2012; sv. 

Dödsdömd, 2013) som till stora delar baseras på en tidigare självbiografi, Almost Home som 

utgavs 2005 medan Echols fortfarande satt i dödscellen i Arkansas.  

Syfte med den här uppsatsen är att analysera Echols självbiografi från 2012 Life After Death 

utifrån en av mig vald litteraturteori, den psykoanalytiska. Dels för att ge en djupare förståelse 

av det samhälle där Echols växte upp, West Memphis i Arkansas som är en del av den 

Amerikanska södern och som oftast refereras till som Bible Belt där olika kristna religioner 

och den bokstavliga bibeltron genomsyrar samhället. Dels vill jag ge en bild av hur detta 

samhälle och uppväxtvillkoren formade Echols och dennes identitet och självuppfattning. I 

sin självbiografi tecknar han en bild av sig själv som isolerat barn och ungdom på grund av 

svåra familjeförhållanden. På vilket sätt förmedlar Echols sanningar? Får vi veta sanningen 

om honom, alltså det autobiografiska objektet? Varför skriver han i autobiografisk form? 

Echols mor var femton år när han föddes och hans biologiske far var inte mycket äldre. När 

Echols var sju år gammal lämnade fadern familjen på grund av, så Echols, det svåra 

ekonomiska läget i familjen. Fadern kunde helt enkelt inte försörja familjen och kände sig 

misslyckad i ett samhälle som hade starkt patriarkal framtoning. Echols såg inte sin biologiska 

far på tio år. Förhållandet till modern var bräcklig. Hon hade svårt att ta hand om två små barn 

ensam (Echols hade en yngre syster). Periodvis växte pojken upp hos sin mormor som han 

kände en stor affinitet till. Hans styvfar, en sträng religiös man mycket äldre än Echols mor, 

adopterade honom. Även förhållandet till styvfadern var ansträngt. När Echols var sjutton år, 
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återvände hans biologiske far för ett tag för att återanknyta med Echols mor. Ett nytt liv skulle 

byggas upp vid USA:s västkust. Detta misslyckades och Echols åkte tillbaka till West 

Memphis ensam för att han kände starka band till sin uppväxtbyggd. Varför åkte han tillbaka 

dit folk alltid behandlat honom som en outsider sedan barnsben? Hur mycket av hans identitet 

fanns kvar där trots utfrysningen av honom och hans familj på grund av deras låga sociala 

status? Då uppstår också frågan: vad innebär den geografiska platsen för Echols och hur 

mycket är den förknippad med trauma?  

Vad jag inte kommer att göra i den här uppsatsen är att ägna mig åt mordutredningen 1993 

eller rättegången 1994 utifrån ett juridiskt perspektiv. Jag ska alltså inte spekulera i 

skuldfrågan eller juridiska spetsfundigheter.  Den autobiografiska texten är min utgångspunkt.. 

För fördjupning i rättsfallet hänvisar jag till Paradise Lost-trilogin av filmmakarna Joe 

Berlinger och Bruce Sinofsky; tre dokumentärer som gjordes 1994 (där rättegångarna 

dokumenterades), med uppföljningar 1999 och 2011. Echols eget perspektiv kommer till tals i 

dokumentären West of Memphis (2012), som är producerad av regissören Peter Jackson, 

medproducerad av Echols och hans fru Lorri Davis, och regisserat av Amy Berg. Dessutom 

finns det rättegångsprotokoll och tallösa artiklar kring fallet. 

Sekundärlitteratur och metodik 

 

Det går att använda en del litteraturteorier på min valda text, den är multiteoretisk. Jag menar 

att det exempelvis är möjligt att använda marxistisk teori, strukturalismen, även könsteori då 

det samhälle som skildras i Life After Death är starkt patriarkaliskt. Dock har jag bestämt mig 

för den psykoanalytiska ansatspunkten för att konkretisera texten utifrån en litterär teori. 

Autobiografen skriver om sitt eget liv, och måste själv överväga vad som ska nå pappret och 

vad som slutligen ska publiceras – i samråd med utgivaren visserligen. Man kan inte ta ifrån 

en autobiografisk författare hans eget liv, hans minnen, och tolkningen av detta liv. Det har 

jag inte heller för avsikt med denna uppsats. Jag vill närma mig den av mig valda 

autobiografiska texten med största respekt. Samtidigt vill jag analysera texten ur ett 

psykolitterärt perspektiv som kan vidga förståelsen av själva texten, det individuella livsödet 

så som det är skildrat i texten. Samma gäller för den autobiografiska genren. Till syvende och 

sist skriver jag med den här uppsatsen en biografi om en autobiografi. Jag som läsare och 

uppsatsskrivare gör historiska, psykologiska, etiska, till och med politiska överväganden. Mer 

om detta i min redogörelse om Personal Criticism. 

Som ytterligare ram vill jag ta hjälp av autobiografisk forskning för att reda ut 

begreppen ”biografi” och framförallt ”autobiografi”. Autobiografisk forskning diskuterar 

identitet och self: den man är, den man blir, och huruvida uppfattningen av sig själv påverkar 

det (auto)biografiska skrivandet. Intressant i det avseende är hur man kan förbli den man är 

under svåra omständigheter och hur det skapas en identitet genom att skriva om sitt liv. 

Att undersöka Echols sociala omgivning, samhällets sätt att vara och tänka, den närmaste 

kulturkretsen syns mig en bra utgångspunkt. Hans uppväxt och den sociala kontext och de 

sociala koder han uppväxte i och med handlade mycket om religionsfinnandet, att uttrycka sig 

andligt. A. Geels och O. Wikström säger:  
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[r]eligionspsykologin har som uppgift att studera religion som upplevelse 

och beteende i historia och nutid. Fokus är inriktat på människans 

erfarenheter av en andlig realitet, hur dessa erfarenheter uppkommer, vilken 

funktion dessa har för individer och grupper och hur dessa tar sig 

uttryck.”(Geels & Wikström, 2012, s. 11) 

Den Amerikanska södern har varit traditionsenligt religiös på ett mera fundamentalistiskt sätt. Som 

Echols säger i sin självbiografi ansågs t.ex. den katolska kyrkans lära som en irrlära, farlig för 

människans väl och ve (Echols, 2012, s. 93). Baptistkyrkan och pingstkyrkan är de mest vanliga 

religiösa samfunden. En stark rädsla för satanism och häxor genomsyrade även den det samhälle där 

Echols växte upp. 

Då Echols enligt egen utsago alltid levt i sitt huvud (Echols, 2012, s. 197) på grund av de 

kaotiska omständigheterna runt omkring honom är jag intresserad av hur detta påverkade hans 

liv ute i samhället och senare i dödscellen. Han kom från en socialt, ekonomiskt, och 

psykologiskt nedbrytande miljö som 19-årig dödsdömd utan High school-avslut till en annan 

nedbrytande miljö, ett högriskfängelse som hade samma strikta regler och hierarkier som 

samhället han växte upp i. De första arton åren av hans liv tillbringades i utanförskap, de 

följande arton åren tillbringades i ett annat utanförskap. Genom att använda tre nyckeltermer 

vill jag undersöka hans inre värld och hur hans liv i livslång isolation hittade utlopp genom 

skrivandet. Framförallt är jag intresserad av nyckeltermen hemhörighet. Jag vill koppla ihop 

hemhörighet med begreppet värdighet, för att ge en djupare inblick i föreliggande autobiografi. 

Förutom nyckeltermen hemhörighet är det två andra nyckeltermer som ger en mångfacetterad 

bild av Life After Death: skräck och vatten. Jag använder ordet nyckelterm för att kunna låsa 

upp och analysera texten bättre. Att hitta egna nyckeltermer som kan symbolisera ett psyke, 

vara nyckel till det, har en underliggande mening som driver berättelsen framåt. Idén att 

använda nyckeltermer och leta efter dessa i texten fick jag utifrån en av Freuds 

fallhistorier, ”Råttmannen”, så som den är återgiven och sammanfattat i Literature and 

Psychoanalysis (Tambling, 2012, s. 23-26). I Råttmannens fall symboliserar råttor hat på alla 

fadersfigurer (Ibid, s. 25). Dessa nyckeltermer så som jag kan hitta dem i texten är intressanta 

på så vis att de är en inkörsport till Echols psyke. Detta psyke är inte absolut, kan inte tala den 

absoluta sanningen, men gör texten till en målning som på ett upplysande och färgstarkt sätt 

berättar ett liv.  

Nyckeltermerna, så som jag använder dem i min analys av Echols autobiografi, är mina egna 

och härstammar inte från Freud. Jag hittade flera sådana nyckeltermer i Echols autobiografi 

som jag finner ger texten djup mening, men att diskutera även dessa hade sprängt uppsatsens 

ramar. Exempel på andra nyckeltermer är Magi och att gå, att vandra. 

Delar av Freuds psykoanalys och psykoanalytiska inslag allmänt kommer till tals i min 

uppsats. Echols redogör i sin autobiografi för sitt komplicerade förhållande till föräldrarna.  

Detta fortsätter in i hans nuvarande liv där han inte har kontakt med sina föräldrar längre 

(Echols, 2012,  s. 382,385). Jag har dock valt att utelämna Freuds oidipala teorier för att jag 

anser att det skulle spränga ramarna för min uppsats. Ämnet är väldigt komplext och jag var 

tvungen att avgränsa. Jag koncentrerade mig istället på de nyckeltermer som jag nämnt. Jag är 

intresserad av hur Echols psykologiska utveckling gick till enligt hans självbiografi, hur 

mycket är hans individuella jag, och hur mycket samhällets bidrag till denna är.  
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Det finns manga subgenrer till autobiografi, som psykobiografi, memoir, life writing mm 

(Smith & Watson, 2010, s. 2). För enkelhetens skull ska jag här använda mig huvudsakligen 

av termerna autobiografi och vittnesskildring. Dessa termer är västerländska 

begreppskonstruktioner. Vittnesskildring kommer jag att ta upp lite närmare i min diskussion i 

slutet av uppsatsen.  

På så sätt ägnar jag mig åt close reading av Echols text och vill försöka hitta olika vägar att 

tolka denna; därför mina undersökningar av nyckeltermerna skräck, vatten, 

hemhörighet/värdighet. Det finns fler sådana nyckeltermer men jag valde att koncentrera mig 

på dessa tre, dels för att jag finner att de är väldigt framträdande, dels av platsskäl.  

Jag träffade Damien Echols för första gången i Salem, delstaten Massachusetts/USA 

sommaren 2013. Vi började prata, och efter att jag kommit hem till Sverige och började 

fundera på ett uppsatsämne för kandidatexamen i litteraturvetenskap var det självklara valet 

Echols autobiografi Life After Death. En autobiografi är inte det gängse valet inom 

litteraturvetenskapen men de sista decennierna har forskningen tagit sig an detta ämne allt 

oftare. Identitetsbildningen och karaktärsformande i en icke-skönlitterär text är värt mera 

forskning. Jag kontaktade Echols igen och bad honom om en intervju. Jag klargjorde för 

honom att jag skulle analysera boken ur ett psykoanalytiskt litterärt perspektiv, men att jag 

enbart skulle analysera hans text, då den är det enda jag har kompetens att analysera. Intervjun 

genomfördes den 28 oktober 2013 i Salem på Echols Hermetic Reiki-mottagning
1
. Jag ställde 

frågor om hemhörighet, autobiografins upplägg, konsten att minnas, och om ens minnen alltid 

är en bild av sanningen eller fakta. 

Att kunnat ha möjligheten att intervjua Echols personligen har bidragit väldigt mycket till den 

här uppsatsen och för min förståelse av ”det autobiografiska subjektet”. Intervjun klargjorde 

begreppen minnet och hemhörighet på ett bättre sätt än vad jag kunnat skriva om ”på egen 

hand” och med enbart primär- och sekundärlitteraturen i bagaget. Framförallt diskuterades 

minnet som någonting väldigt individuellt; det är förknippat med känslor och stämningar, inte 

nödvändigtvis med fakta. 

I det följande ska jag redogöra för ett antal av de sekundära verk som på ett mera 

framträdande sätt varit mig till hjälp under uppsatsens gång. Dessa verk utgjorde ett 

välbehövligt stöd för att kunna hantera Echols komplexa autobiografi.  

Psykoanalys kan behandlas litterärt. Den behöver inte nödvändigtvis vara ideologisk, en 

ansamling av idéer, utan som Freud själv gjorde i sina skrifter, användas för att ifrågasätta 

skillnaden mellan kreativt skrivande och objektivt skrivande (Tambling, 2012, s. 13). 

Subjektets minnen genomsyrar Freuds verk. Freud sökte efter sanningen men Tambling anser 

att Freuds sätt att skriva var alltför spekulativt och utforskade många vägar samtidigt så att 

begreppet ”sanningen” är relativt; sanningen är inte unik (Ibid, s. 23). Språk förtätar och 

förskjuter orden och dess mening (”language condenses and displaces”, Ibid, s.13). 

Psykoanalys kan upptäcka diskrepanser mellan det som verkar vara och det som verkligen 

är: ”[…] psychoanalysis is a mode of thinking which questions intentions and surface 

meanings” och “enriches the importance of close reading” (Ibid). Litteratur och psykoanalys 

                                                           
1
 Reiki: en gammal healingform, japansk handpåläggning 
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vävs ihop genom att litteratur inspirerar till psykoanalys; psykoanalysen tolkar litteraturen, 

och litteraturen ställer frågor till psykoanalysen sammanfattar Tambling. Att analysera en text 

kritiskt-psykologiskt är ett sätt att analysera moderniteten (Ibid, s. 147). Litteratur behöver 

inte nödvändigtvis berätta sanningen. Dock borde psykoanalysen ha det som uppgift. 

Dilemmat är att en texts tolkning kan bli alltför snäv utifrån den psykoanalytiska metoden 

(Ibid, s. 150f). 

Jag kan kort teckna Shoshana Felman och Dori Laubs angreppssätt av vittnesskildring. De 

sätter in den i en historiskt-biografisk kontext: förintelsen. En teoretisk utgångspunkt för 

någonting som jag anser som genomgående i Echols text: att minnas men inte kunna vittna åt 

sig själv, det vill säga att vara i ögonblicket och inte kunna hitta ord för ögonblicket och det 

man genomlider just då: ”A witness is a witness to the truth of what happens during an event.” 

(Laub i Felman & Laub, 1992, s 80) Men om alla utomstående vittnen försvinner, tvivlar ens 

inre vittne att det som händer går att undvika. 

John C. Inscoe diskuterar den geografiska platsens betydelse i sydstatsbiografier. Fastän han 

koncentrerar sig mycket på afroamerikanska autobiografier är hans slutsatser allmängiltiga: 

att den geografiska platsen där en person växt upp har stor betydelse i denne persons fortsatta 

liv och attityder till livet. I synnerhet den södra delen av USA med dess speciella kultur, 

historia och traditioner ger autobiografier från den delen av landet en intressant ställning i 

genren. 

Linda Anderson tecknar en utförlig och grundläggande bild av autobiografi som genre Hon 

skriver om autobiografisk kritik och hur genren kan sättas in i historiska och kulturella 

kontexter; likaså är hon intresserad av autobiografens identitet och self. En term som hon 

belyser och som jag diskuterar närmare i den här uppsatsen är Personal Criticism, hur den 

som undersöker autobiografi förhåller sig, eller borde förhålla sig, till den. 

Att subjektet i en autobiografi har överseende med sig själv eller känner sig tvungen att 

utelämna eller tillfoga någonting i sin livsberättelse är en genomgående tråd i den 

sekundärlitteratur jag använt mig av. 

Från biografi till autobiografi 

I have no need of Freud and his Oedipal theories; just give me a pen and paper. (Echols, 

2012, s. 3)  

Inscoe som skriver om utsatta människors erfarenheter i Sydstaterna, förmedlade genom 

autobiografier, menar: ”It is [the] hard truths that these stories convey in such personal, even 

intimate terms” (John C. Inscoe, 2011, s. 130). Dessa sanningar, skildrade genom Echols 

personliga sätt att skriva kan jag skönja i hans text. Frågan är om dessa sanningar är objektiva 

sanningar. 

Lisbeth Larsson anser att biografin i allmänhet är en berättelse och att uttrycka sig från 

människa till människa är ett viktigt behov. Postmoderniteten och dess irrationella uttryckssätt 

har gjort att biografin har vunnit ny mark genom att skildra starka människoöden (Med livet 

som insats: biografin som humanistisk genre, 2011, s. 11). Den postmoderna biografin “bryter 

med den traditionellt kronologiska och helhetsorienterade biografin” (Ibid, s. 175). Jag tolkar 
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det som om behovet av att skapa, skriva om och läsa biografier av och om människor utan rak 

livslinje är väldigt stort. Den postmoderna osäkerheten kräver av oss människor att leta efter 

berättelser som berättar någonting om oss, läsaren av biografier. Läsaren vill gärna veta 

sanningen om subjektet (den som biografin handlar om) (Young-Bruehl, 1989, s 125). I vår 

tid är det viktigt att det är mänskligt att minnas, och avsaknaden av minnen innebär att vi 

förlorar vår mänskliga identitet. Den som skriver en biografi - eller autobiografi, måste jag 

inflika här - är delaktig i att bevara en livsberättelse som annars kunde gå förlorad inom så 

kort tid som en generation (Ibid, s. 135f).  

Biografin som genre kräver enligt Johan Svedjedal, större tålamod av litteraturanalytikern för 

att hon/han inte är ensam med sina slutsatser av en litterär text – författaren är alltid ett steg 

före henne/honom. Biografin ses som ”en öppen genre” (Med livet som insats, 2011, s. 12). 

Subjektet i biografin har levt det liv som skildras. Historia, psykologi och etik strålar samman 

i biografens uppgift (Ibid) som redan analyserat texten. Det textuella felslutet, enligt 

Svedjedal, vore att tro att all tolkning fanns inom texten. Författarens bakgrund är också 

viktig (Ibid, s. 66).  

Är biografigenren en litterär form, är genren historisk eller tar den avstamp i sociala 

utgångspunkter och psykologiskt skrivande? Young-Bruehl beskriver det sista synsättet som 

psykobiografi som framförallt efter Andra världskriget tog sig uttryck i vad Young-Bruehl 

kallar för ”ego psychologies” efter Freud. Däremot förhärskade det under 1920-talet 

tolkningar av biografier genom Freuds tidiga teorier (Young-Bruehl, 1989, s. 138). Jag tolkar 

det som att hon med det menar barndomens inflytande på människans fortsatta utveckling. Jag 

ska dock försöka att inte ägna mig åt ”wild psychoanalysis”, då det förfaringssättet skulle 

förenkla tolkningen av en biografi (Ibid). Det har jag varken medel till eller kunskap om, jag 

är ingen psykoanalytiker. Det biografiska subjektet är ingen person som genomgår 

psykoloanalys, och en biografi är ingen fallstudie (Ibid, s. 139). Jag har en viss uppfattning 

om mitt skrivande om Echols autobiografi som biografiskt skrivande, det vill säga jag ger en 

översikt över texten som jag tolkar den med adekvat sekundärlitterär uppbackning. Jag intar 

positionen som ”biograf” utifrån ett annat, litteraturvetenskapligt perspektiv. Tolkningen av 

autobiografin blir i det avseende svårare, anser jag, för att det inte finns en mellanpart, 

biografen, som håller i tyglarna. I varje fall är det framförallt den unga människan, biografins 

och autobiografins subjekt, som styr berättelsen då barndomen utgör språngbrädet för varje 

biograf/autobiograf. Av läsaren krävs i vilket fall som helst att läsa subtexterna. Läsaren 

måste vara objektet och i autobiografins fall ta över biografens roll och tolka texten – mycket 

så som jag gör i den här uppsatsen. Det finns alltid någonting som författaren håller tillbaka 

med och som kan vara värdefull information för läsaren för att förstå subjektets bakgrund helt 

och hållet. Det vuxna subjektet tittar tillbaka på uppväxten och vet mera nu än då; men att titta 

tillbaka betyder också att förstå bättre vilken del man haft i själva historien och hur den 

utvecklade sig, en insikt som kommer i efterhand och som inte nödvändigtvist är representativ 

för det aktuella skeendet: ”[T]here have been occasional moments in American history in 

which teenagers have been catalysts in the unfolding of developments.” (Inscoe, 2011, s. 18) 

Inscoe refererar här till Salem häxprocesserna eller integrationen av afroamerikanska elever i 

Central High School in Little Rock under 1950-talet. I efterhand går det att rekonstruera 

skeendena och tolka dem, vilket inte kunnat göras då det begav sig. Därför är det viktigt att 
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koppla Echols till det historiska samhälle han växte upp i. Den historiska bakgrunden belyser 

subjektets utveckling. Echols själv sätter fokus på sin barndom och ungdom. Autobiografin 

smälter på ett tydligt sätt ihop med författaren som individ och dennes plats i historien. 

Smith & Watson menar att ”the teller of his or her own story becomes, in the act of narration, 

both the observing subject and the object of investigation, remembrance, and contemplation” 

(Smith & Watson, 2010, s. 1) De som undersöker hur autobiografer berättar sina historier och 

varför intresserar sig för berättelsens subjektivitet, autenticitet och urval. Likaså är teorier om 

egot, om minnen med mera relevant för en forskare i denna genre (Inscoe, 2011, s. 9f). Med 

andra ord, det som intresserar mig som läsare av autobiografi och uppsatsskrivare är den 

subjektiva realiteten som autobiografen förmedlar. Inscoe citerar Virginia Woolf: ”[T]he very 

act of reclaiming memories could provide a writer with confidence in the power of art to 

discover meaning and truth in ordinary events” (Ibid, s. 10). I en episod in Life After Death 

beskriver Echols hur han hänger sig åt sina minnen från tiden innan fängelset. Till exempel 

kommer han ihåg hur dörrhandtaget till sin farmors hus kändes när han kom in en kall 

vinterdag. I detalj redogör han för färgen på handtaget och sina kroppsrörelser för att öppna 

dörren; han kommer ihåg skillnaden mellan den kalla luften ute och den varma vindpusten 

inifrån huset. Så fort han i minnet kommer in i huset börjar tankeprocessen om igen: komma 

fram till dörren, ser färgen på dörrhandtaget, sträcker ut armen osv. Detta detaljerade minne 

av en vardagshändelse kunde han ha tio till hundratals gånger: ”You don’t make many 

memories in prison [---] The ones you come in with are the only ones you’ll ever have.” 

(Echols, 2012, s. 298)   

Hur ser autobiografin ut som genre? Den uppkom i slutet av 1700-talet, före och under 

upplysningens tid då individen ur en högre samhällsklass undersökte själens betydelse eller 

betydelsen av offentlig framgång. Filosofer och sociala och politiska teoretiker beskrev 

sådana individer som upplysta på grund av deras intresse för sig själva och kunskapen om sig 

själva (Smith & Watson, 2010. s. 2). Vad som började som genre för en upplyst 

befolkningsgrupp har under århundradens gång och i synnerhet under 1900-talet utvecklats till 

en diskurs enligt Smith & Watson (Ibid, s. 3); en diskurs där även marginaliserade individer 

kunnat komma till tals och berätta om sina liv och på så sätt ändra det normativa, traditionella 

konceptet av identitet (Ibid). Här passar Damien Echols autobiografi Life After Death in som 

handen i handsken anser jag. Han berättar sitt liv underifrån, social, ekonomiskt och andligt 

sett. Det är en postmodern berättelse. Genom att ha tillhört en marginell grupp i samhället, 

och även senare i fängelset, höjer han sig själv till en annan nivå än den där hans livsbana 

startade. Om jag lämnar autobiografin som genre kan jag gå till Anderson som nämner 

Confessions [sv Bekännelser] av Augustinus som den första inflytelserika, västeuropeiska 

autobiografin. Skriven ca 398-400 efter vår tideräkning tecknar Augustinus sin livsvandring, 

både spirituellt och fysiskt; mycket likt det Echols gör i Life After Death. Augustinus berättar 

sitt livs historia där mindre händelser får stor betydelse för hans utveckling. Han bearbetar sitt 

förflutna, återberättar inte enbart. Han ser ett mönster i sina upplevelser som kan vara 

allmängiltigt. På så sätt skapade han en modell för framtida autobiografier (Anderson, 2004, s. 

19). Meningen med autobiografi är ju att allt redan hänt och format en personlighet. Med Erik 

Auerbachs term mimesis i åtanke kan sägas att autobiografin för första gången fått en modern 

uppfattning av verklighet genom Augustinus Confessions. Anderson skriver om Confessions:” 
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The outward journey is a false journey, becoming meaningful only in retrospect by being 

realized as a return: it is a torturous journey back to God.” (Ibid, s. 20) 

Anderson citerar Paul de Man: autobiografi är De-Facement. Det betyder att genren är oklar 

som sådan, den är svår att använda empiriskt då författaren kan ha överseende med sig själv 

(Ibid, s. 12). Med andra ord: autobiografen väljer vad som ska  avslöjas eller inte: ”The author 

reads himself in the text, but what he is seeing in this self-reflexive or specular moment is a 

figure or a face called into being by the substitutive trope of prosopopoeia, literally, the giving 

of a face, or personification” (Ibid). Texten ger ett ansikte som inte är autobiografens riktiga 

ansikte då den skriver i stilfigurer och troper (”figures of speech, tropes”). Enligt de Man 

söker autobiografen autenticitet, kunskap om sig själv, men kan till syvende och sist inte nå 

dit utan den kan bara skapa en fiktion: ”Paradoxically therefore, the giving of a face, 

prosopopoeia, also names the disfigurement or defacement of the autobiographical subject 

through tropes. In the end there is only writing” (Ibid, s. 13). Jag ser ett dilemma här: om 

autobiografin döljer, hur kan då texten psykoanalyseras? Kan jag hitta ett svar på dilemmat 

om jag tar en objektiv, historisk ståndpunkt istället, en ståndpunkt som uppsatsskrivare, inte 

som läsare? Jag ska återkomma till detta dilemma under diskussionsavsnittet i den här 

uppsatsen.  

Den geografiska platsen och minnet 

För att dyka ännu djupare i förståelsen av att skriva om sig själv, eller rättare sagt, skriva om 

sina minnen, vill jag nämna även den geografiska aspekt som kan vara avgörande i en 

människans berättelse om sitt liv, och så som jag ser det är fallet med Life After Death: 

“Autobiography is never, nor should it be, solely about self.”(Inscoe, 2011, s. 3)  

Arkansas, där Echols tillbringade en stor del av sin uppväxt och där han satt i fängelset i 18 år, 

är en del av USA som allmänt är känd som Sydstaterna, The South. Denna är en region som 

sammansätts av sexton delstater som uppdelas i South Atlantic States, East South Central 

States och West South Central States. Arkansas tillhör den sistnämnda regionen, tillsammans 

med Louisiana, Texas och Oklahoma. Regionen har en speciell, historiskt och traditionellt 

bunden ställning i US-amerikansk historia och kultur. Inscoe citerar angående 

“sydstatsbiografier”: ”[A recorded life] would offer a glimpse into the mystery of personality 

and partially illuminate one man’s life on earth” (Ibid., 7). Echols bidrar med sin autobiografi 

till platsens historia. Personligheten är till viss mån präglat av den omgivning där en person 

växte upp. På sätt och vis berättar Echols om människornas liv i denna speciella del av USA 

genom sin egen historia, han tecknar deras liv. Inscoe använder uttrycket ”southern 

experience” (Ibid, s. 9) som jag menar passar bra in i det här sammanhanget; eller som Echols 

själv säger: ”Things are always different in the South” (Echols, 2012, s. 83). I synnerhet 

beskriver Echols de fattiga människornas ombäranden och deras låga ställning i samhället. 

Inte utifrån ett politiskt perspektiv utan utifrån hans personliga erfarenheter som gav honom 

en djup insikt i hur samhället runtomkring honom var uppbyggt. Inscoe diskuterar 

autobiografier som uttryck för historia när den är som mest mänsklig. Autobiografier från den 

delen av USA som föreligger här blir verkligare just på grund av de psykologiska subtexter 

(Inscoe, 2011, s. 15f) som, mer än rakt upp och ner berättad historia, bidrar till förståelsen av 

samhället och dess inneboende kultur, historia och koder. Autobiografer skriver en 

psykologisk historia. Det förflutna blir alltså ett verktyg för nuet. Autobiografi är även 
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demokratisk. Vem som helst, rik eller fattig, kvinna eller man kan skriva om sitt liv (Ibid, s. 

17f). Echols blev inte arresterad enbart på grund av sin individualitet utan paradoxalt nog 

även för att han var en produkt av sin direkta omvärld och ingick i ett sammanhang: billiga 

hyreslägenheter, förfallna hus, trailer-parks, arbetslöshet, låginkomsttagare, undermålig 

utbildning, konservativt religiösitet. Myndigheterna trodde de kunde ta tre lågutbildade 

ungdomar från en trailer-park, spärra in dem och glömma hela saken (Echols, 2012, s. 228).  

Personal Criticism 

Innan jag börjar med uppsatsens huvuddel vill jag säga några ord om personlig kritik 

(Personal Criticism). Anderson redogör för kritisk objektivitet som varje litteraturteoretiker 

eller den person som analyserar en text måste hantera (Anderson, 2004, s. 121 ff). Enligt 

poststrukturalistiska tankegånger är kritisk objektivitet under textanalysen svårt hanterbar. En 

uttolkare kan enligt detta synsätt inte förbli objektiv mot texten, kanske inte ens mot subjektet 

i texten, vilket är författaren och hans livsvillkor och inre värld. Jag kan inte inta en politisk 

utgångspunkt som säger att jag talar för alla genom min analys. Det vore ett exkluderande 

förfaringssätt (Ibid, s. 123). Att diskutera texten med en psykoanalytisk utgångspunkt syns ge 

mig mera frihet då jag koncentrerar mig på subjektets inre mekanismer. Jag kan naturligtvis 

inte förneka att det finns andra sätt att läsa denna text än det psykoanalytiska. Anderson ser ett 

enda förfaringssätt och hel objektivitet som en vit, patriarkalisk lag (Ibid). Även den 

psykoanalytiska infallsvinkeln som jag använder mig av kan alltså inte fungera vattentät. 

Young-Bruehl diskuterar Freuds begrepp ”family romance”, att den som skriver en biografi, 

och det är ett fenomen som uppstod efter Första världskriget, har en nästan intim, familjär 

relation till subjektet, och det som följer är ett omedelbart möte (Young- Bruehl, 1989, s.128f). 

Som konsekvens är det svårt att förbli objektiv mot subjektet. 

Då jag träffat Echols ett par gånger och upplevt honom på nära håll kan min bedömning av 

hans text uppvisa personliga spår. Dessa spår vill jag dock försöka att inte låta påverka min 

vetenskapliga analys av hans text. Anderson anför i detta sammanhang:  

In this idealized form of critical intimacy […] there is little room for 

difference and no understanding of the political stakes or locatedness of the 

subject. Comprehending the relationship between identity and difference, 

sameness and otherness, requires […] a critical and reflective vocabulary 

which is rooted in political understanding. (Anderson, 2004, s. 124) 

Denna politiska förståelse och den psykoanalytiska metoden borde hitta sina uttryck i min 

föreliggande uppsats. 

Litteratur och psykoanalys 

Writing these stories is also a catharsis for me. It’s a purge. (Echols, 2012, s. 3) 

This is the only means I have of clearing the trauma out of my psyche. There are no hundred-

dollar-an-hour therapy sessions available for me.  (Ibid) 

Ryan menar att psykoanalytiska idéer kan vara användbara vid tolkning av litterära produkter. 

Han sammanfattar Freuds tankar om det omedvetna som sammansättning ”of several things [-

--] It is the repository of feelings and urges that get pushed out of consciousness [---] 



12 
 

significant experiences from childhood remain filed away in the mind and exert an influence 

on our thoughts and behavior as adults.” (Ryan, 2007, s. 93).  

Ryan diskuterar även Freuds termer displacement och substitution (Ibid, s. 94). Här skönjer 

jag likheter till De Mans De-Facement som jag nämnt under biografiavsnittet. Enligt Ryan 

menar Freud att det omedvetna kan flyttas till medvetande (”moving unconscious material 

into consciousness” (Ibid)) som slutgiltigt måste bli acceptabelt material för subjektet för att 

undvika mental sjukdom eller neuroser (Ibid). Denna flyt är alltså displacement, rör sig från 

ett ställe till ett annat, och ersätter (substitution) det oacceptabla. De Man beskriver De-

Facement i den autobiografiska genren som någonting liknande: subjektet ger sig själv ett 

ansikte. Jag tolkar det som om autobiografen, subjektet, gör ett val av det som ska omskrivas. 

Minnen är omedvetna. Tambling beskriver Freuds tankar och säger minnena finns där men 

anknyts inte automatiskt till det medvetna (Tambling, 2012, s. 34). Jag förstår det som att 

minnen och det medvetna löper parallellt till varandra. Det medvetna skapar alltså inte 

minnena. Efter exempelvis traumatiska situationer när minnena finns i systemet och ska 

nedtryckas för att de förorsakar obehag, kan minnena komma tillbaka till ytan. Det medvetna 

är, enligt Freud, alltid ett sätt att värja sig mot vanliga stimuli som kommer utifrån, förutom 

traumatiska händelser som är starka nog att borrar sig igenom det medvetna och förorsakar 

smärta och chock (Ibid). En gång i minnet alltid i minnet, och chansen att dessa minnen 

kommer upp igen till det medvetna är stor på grund av minnenas traumatiska karaktär. De 

negativa stimuli i fängelset försökte borra sig in i Echols men genom skrivandet lindrade han 

smärtan och chocken. Echols text är full av traumatiska händelser. Dels fängelselivet, som 

han reflekterar över under själva sin tid i fängelset; dels hans minnen från barn- och 

ungdomen som i jämförelse verkar mindre traumatiska än fängelsesituationen. Under hans 

uppväxtår blandades det goda och det dåliga, det fanns plats för att göra goda minnen, i 

motsats till fängelsemiljön och Death Row som inte kan ge goda minnen. Däremot kunde 

Echols i fängelset styra sina minnen, och på så sätt bearbeta sina trauman, genom att skriva 

ner dem och ge dem till andra människor. Laub talar om sig själv som ”interviewer”, vilket 

jag tolkar som biograf, och som princip kan enligt min mening, även appliceras på 

autobiografins subjekt: ”I also become part of the struggle to go beyond the event and not be 

submerged and lost in it” (Laub i Felman & Laub, 1992, s. 76). De positiva minnen från 

uppväxten som han aktivt söker upp inom sig hjälper Echols att inte förlora förståndet. Enligt 

mig mening använder sig Echols av ”the psyche as a text”. Tambling förklarar detta uttryck 

när han redogör för Sigmund Freuds självanalys (Tambling, 2012, s. 4). Subjektet, Echols i 

det här fallet, reflekterar över sina egna tankar och känslor, han använder sitt psyke som text, 

och det är ett uttryck för litterär analys (Ibid).  

Till syvende och sist håller jag med psykiatrikern Viktor Frankl (1905-1997). Han ansåg att 

varje människa har en egen vilja och förmågan att agera istället för att bara re-agera (Geels & 

Wikström, 2012, s.138). Det visade Echols prov på i fängelset. Trots sin utsatta situation 

försökte han göra det bästa av den genom att hitta en mening även i sin belägenhet. Ett liv är 

också mångfacetterat, men i slutändan kan jag inte lägga all min tilltro till psykoanalysen, 

även om den bara sker utifrån en litterär utgångspunkt. 
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Att hitta och utforska 

Life After Death - en autobiografi av Damien Echols 

 

And we are talking, you and I. Just like old friends. Who else would I be telling my life story 

to? (Echols, 2012, s. 139) 

Echols var tvungen av de yttre omständigheterna under sin uppväxt och under fängelsetiden 

att dra sig tillbaka in i sig själv. Samtidigt förstod han att kommunikationen med utsidan var 

viktig. Skrivandets kreativitet blev en länk till den yttre världen.  

Jag har hittat och utforskat några nyckeltermer som jag uppfattar som avgörande i Echols 

autobiografi. Dessa nyckeltermer har symboliska kvalitéer och ger innehållet och språket en 

skiftande innebörd och ett mångfacetterat, litterärt uttryck. Nyckeltermerna ska belysa Echols 

personlighet (”illuminate the personalit[y]”, Young-Bruehl, 1989, s. 139) 

Dessa nyckeltermer som genomsyrar hela autobiografin är 

 Skräck  

 Vatten  

 Hemhörighet 

Skräck  

The conditions I have described in the prison system – the sadness, horror, and sheer 

absurdity that I have seen many human beings subjected to – will not have changed by the 

time you hold this book in your hands. (Echols, 2012, Author’s note).  

I det här avsnittet vill jag analysera nyckeltermen ”skräck” så som jag uppfattar den i Echols 

text, som någonting positivt och ”skräck” som någonting negativt.  

Det finns barndomens skräck, den som kan kännas när man blir övergiven eller lämnad 

någonstans där det varken finns en emotionell kontaktperson eller ett emotionellt föremål som 

ett barn kan relatera till. I Echols fall kände han denna känsla av skräck när han för första 

gången kom till dagis då hans mormor som han delvis växte upp med var tvungen att arbeta 

under dagarna (Ibid, s. 12). Echols mormor glömde att skicka med hans favoritkudde som 

representerade trygghet för honom. När Echols upptäckte att kudden saknades kände han 

skräck för att vara berövad av trygghet och väckte hela dagiset med sina skrik: ”After that day, 

my grandmother never forgot to send my pillow with me” (Ibid).  

Echols mormor själv kunde vara en oavsiktlig utlösare av skräck. På kvällen stoppade hon om 

honom med en ramsa som handlade om sänglöss som inte skulle bita honom under natten. Att 

inte veta vad sänglöss var, bara att veta att de kan förorsaka smärta berövade Echols hans 

sömn. För honom som barn blev sänglössen till onda monster. Ett annat skräckexempel som 

barn är tv-tittandet med mormodern sent på natten med alla ljus i huset släckta, och 

berättelsen om fågelskrämman som ger ohyggliga ljud ifrån sig (Ibid, s. 12f). Senare under 

livet skulle Echols titta tillbaka på hans mormors skräckberättelser med ömhet och förknippa 
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dem med ett hem och ett ställe där han kunde känna sig trygg: ”[Scarecrows] became symbols 

of the purest kind of magick, and reminded me of a time when I was safed and loved” (Ibid, s. 

13).  

Samma gäller för skräckfilmer. Som barn brukade Echols åka med familjen till Drive in-

biografier för att titta på skräckfilmer. Han kom även att älska skräckberättelser. Skräck 

påminde honom senare i livet, som fågelskrämmorna ovan, om ett hem (Ibid, s. 39). 

Skräckfilmer var en tradition i hans barndomshem. Han kunde titta på flera skräckfilmer i rad 

tills han började somna och hans far la honom till sängs: ”I’d remember those times as I sat in 

the silent barracks [Death Row] watching a cheaply made horror movie. It filled me with 

nostalgia and made me want to go back in time to a place where I was safe and had no doubt 

that my mom and dad would take care of everything.” (Ibid, s. 75) Skräcken blev som ett 

synonym för familjen och tryggheten han kunde känna de första åren av sitt liv. Episoder som 

denna på dagiset, hemma med mormodern och minnen av skräckfilmer kan med Freuds sätt 

att tänka beskrivas som erfarenhet av tillfredsställelse som genererar ”reproductive 

remembering” (Tambling, 2012, s. 35). Enligt Tambling blir ”[t]he image of the object which 

satisfied the need […] a memory trace” (Ibid). Som vuxen i fängelset blir skräckfilmer på tv 

ett sätt att återuppleva detta trygghetsminne. Echols satt i sin cell och hoppades på att 

midnattsfilmen skulle vara en skräckfilm. Samtidigt är verkligheten runt omkring honom en 

skräckfilm (Echols, 2012, s. 75 ). Echols sökte sig till en nivå av skräck (den positiva) för att 

undkomma en annan nivå av skräck (den negativa), som manifesterade sig i den fysiska 

världen. När som helst kunde vem som helst av fångarna för vad som helst bli inlåst för ”the 

hole”, en mörk, undanskymd del av fängelset där fängelseväktarna kunde göra vad de ville 

med fångarna. Echols själv utsattes för en period i ”the hole” och beskriver den värsta 

misshandel (Ibid, s. 258f) som någonting som resulterade i att ”[e]very terrifying and 

traumatic thing I’ve ever experienced is still held within my muscle fiber as well as in my 

brain tissue. It pervades nearly every aspect of my life and influences nearly all of my actions” 

(Ibid, s. 260). 

Skräck kunde även komma i form av ett ställe där Echols var tvungen att leva. Naturligtvis 

var Echols cell och hela fängelsemiljön ett skräckexempel. Att sitta på Death Row innebär ett 

imminent dödshot hängande över varje individ som är inlåst där. Det ställe där han upplevde 

mest negativ skräck under sin uppväxt däremot var ett hus som hans styvfar hyrde på 

landsbyggden i Arkansas, i ingenmansland. Fälten runtomkring ägdes av bönder. Själva huset 

var ett ruckel som enligt Echols befann sig bortom alla rimliga proportioner för ett ställe där 

människor skulle bo:”Our next house […] was beyond a shadow of a doubt the worst place I 

ever lived, and it ushered me into the most miserable period of my life [---] The house always 

gave me the creeps, and I despised it with a passion” (Ibid, s. 50f). Huset representerade 

någonting ont för honom. Han uppfattade huset på samma sätt som han uppfattade att det 

hängde något oförklarligt över hela hans familj (Ibid, s. 52). Huset verkade frambringa denna 

känsla inom honom ännu mera. Det blev som en symbol för hans liv dittills, som tidig 

tonåring. Jag menar att han var influerad av barndomens skräckfilmer, och sitt speciella psyke, 

att vara tvungen att leva inom sig själv och alltid vara den som blir bestraffad, tillhörande en 

samhällsklass där människor levde under fattighetsgränsen och inte hade något inflytande i 

samhället. Echols själv beskriver sitt intresse för magi, sin särskilda lyhördhet och sitt intresse 
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för spiritualitet och det övernaturliga som ett arv av sin biologiska mormor som tillhörde 

Amerikas ursprungsbefolkning (Ibid, s.11).  

Under perioden i detta hus upptäckte Echols en annan skräck som hade stort påverkan på hans 

unga jag: Inkvisitionen. Som ung tonåring fick han tag i en bok som hette The Children’s 

Book of Devils and Fiends som utförligt och utan källkritik förklarade djävulens värld. 

Innehållet framställdes som absolut sanning och gjorde ett skrämmande intryck på den unge 

Echols (Ibid, s. 56) som inte hade några psykologiska redskap med sig att hantera det han 

läste: 

I had already had scenes of hell and damnation drilled into my head by Jack 

[styfadern] and his wonderful church-folk friends, and these new discoveries 

did nothing to ease my terror. If I would have known then that in just a few 

short years I would be subjected to the same kind of witch hunt, that I would 

have some of the same accusations made against me, and that the same 

merciless zealots would imprison me and sentence me to death, then my 

heart probably would have burst of fright right on the spot. Who would have 

thought you could see the future by reading a book about the past? (Ibid) 

Ett annat anmärkningsvärt skräckelement är historien om hunden med ett manshuvud som 

cirkulerade i West Memphis när Echols var liten och gav honom mardrömmar. Ryktet gick att 

en hund med ett manshuvud hade setts i bygden, förmodligen hade den rymt från ett resande 

cirkussällskap. Även en predikant påstod att han hade sett denna varelse (Ibid, s. 208f): 

Eventually people seemed to forget about it, and it faded from the 

conversations. The feeling never left, though. A vague atmosphere of dread 

and dangerous fear seemed to hover like a fog for the next decade. It was the 

sort of fear that robs people of the ability to think clearly. It was the kind of 

fear that usually ends up with a frightened mob hurting someone. (Ibid, s. 

209) 

Jag kan fortsätta med att det var samma rädsla som fick Echols och de två andra unga män 

arresterade och dömda. Skräck kommer i många olika skepnader. Skräck kan komma i 

skepnad av ett vidskepligt samhälle som projicerar sina rädslor på det och den eller dem som 

är annorlunda eller avvikande. ”Any trace of wonder or magick must be snuffed out at all 

costs” som Echols observerar (Ibid, s. 208). 

En episod däremot som har med en positiv upplevelse av skräck som trygghet att göra skildrar 

Echols med stor inlevelse. När han som tonåring för första gången sov över hos sin vän Jason 

Baldwin, som också han senare blev anklagad för att ha varit delaktig i morden på de tre 

pojkarna, bestämde sig de två plus Baldwins yngre bror att smyga sig ut ur huset och in i 

natten. Så småningom vandrade alla tre längs ett järnvägsspår och berättade skräckhistorier 

för varandra. Om någon tycker att det låter bekant så är det också det: när Echols senare såg 

filmen Stand by Me (1986) av Rob Reiner (baserad på en novell av Stephen King) kom han 

ihåg denna natt vilket fyllde honom med nostalgi och identitet: ”I’ll never forget a single thing 

about that night as long as I live. It’s part of what makes me who I am.” (Ibid, s. 107) Freud 

refererar till detta som tänkt identitet. Det man tänker på ska inte bli stört av dåliga minnen. 

Att tänka innebär lika mycket som att drömma: att önskemål blir realitet (Tambling, 2012, s. 

37). Det syns som om det är ett slags idealiserande av det som varit och det man minns. 
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Echols håller fast vid de goda minnena som hjälper honom att överleva. Skräck var i det här 

fallet en positiv drivkraft som styrkte hans identitet som annars skulle blivit utplånat i 

fängelsemiljön. Allt är bättre än att vara i fängelset. All skräck är bättre än fängelseskräcken. 

Att minnas är en medvetande akt. Skräck, som vatten och hemhörighet, som jag kommer att 

beskriva längre fram i uppsatsen, fyller en symbolisk funktion. 

Den författare som inspirerat Echols mest i sitt skrivande är just Stephen King som är känd 

för sina skräckromaner med övernaturliga inslag. Echols började läsa honom i 12-års-åldern, 

varje bok om och om igen (Damien Echols, [Intervjuad av Gitta Harder] den 28 oktober 2013. 

Ljudupptagning(bilaga 1)). Läser man en Stephen King roman kan man se tydliga influenser 

på Life After Death. Dock vore en sådan komparation ett ämne för en annan uppsats. 

I positiv anda kan nyckeltermen skräck i Echols liv, så som han skildrar det, ses som 

regression. Med det menas ”att man i en krissituation eller som ett karaktärsdrag går bakåt i 

sin utveckling och får barnsliga tendenser.” (Geels & Wikström, 2012, s. 131) Istället för att 

agera på ett negativt sätt kan man återuppleva en tid tidigare i livet som gav trygghet och där 

föräldrarna och de aktiviteter man gjorde tillsammans uppfattades som trygga och positiva. 

Det kan vara viktigt att ”då och då släppa efter för impulser som kan vara förnyande och 

läkande” (Ibid). Personligen anser jag dock att uttrycket ”barnsliga tendenser” kan vara 

missvisande. Det kan tolkas som någonting negativt som hämnar utvecklingen, och att ge 

efter för sina impulser förminskar människans kraft att bearbeta sina trauman genom 

regression. Jag finner alltså att regression kan vara en positiv process. 

Vatten  

The heart of Lakeshore was indeed a lake. A lake so green and scummy that most fish no 

longer inhabited it, and you were strongly advised against swimming in it, because it would 

not be wise to swallow the water [---] That lake was a monster. I miss it terribly. (Echols, 

2012, s. 91) 

All I could think about was how wonderful it would be to wait until nightfall, then slip into 

that cool, crusty green lake. (Ibid, s. 155) 

Vatten står här för alla referenser till sjöar (speciellt sjön Lakeshore som gav namn åt den 

trailerpark där Echols tillbringade sina ungdomsår), regn, badkarsvatten, floder och metaforer 

som har med vätska att göra. Jag ser vattenreferenserna i Life After Death som ett uttryck för 

att kunna flyta från ett ställe till ett annat, att kunna dyka för att undkomma någonting; till 

syvende och sist att inte vara statiskt i en fängelsecell, att inte vara fysiskt och psykiskt 

bunden till ett ställe eller en hembygd. Vatten är ett konstant minne av ett hem och ett 

sökande efter detta hem, en plats där man trivs, fysiskt och psykiskt. 

Vatten representerar förflyttning och rörelse, sådant Echols inte kunde ägna sig åt i det fysiska 

fängelset. Jag anser att det är det Freud menar med displacement och substitution, att ersätta 

någonting med någonting annat för att undvika mental sjukdom. Genom att minnas och 

genom att läsa höll Echols sitt sinne, sitt förstånd och sitt intellekt rörligt. 

Bygden, West Memphis i den amerikanska delstaten Arkansas, där Echols föddes 11 

december 1974 domineras av Mississippifloden. Staden Memphis ligger på andra sidan floden 
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i delstaten Tennessee. En bro över Mississippifloden förbinder dessa två delstater. I början av 

sin autobiografi uttrycker Echols en önskan om att ha blivit född i Memphis/Tennessee, som 

hans syster några år senare. På andra sidan floden syntes världen större:”In my youth 

Memphis felt like home to me. When we crossed the bridge [vattnet] into Tennessee I had the 

sensation of being where I belonged and thought it only right that I should have been the one 

born there.” (Ibid, s. 9)  

Som barn kunde vatten vara skrämmande för Echols. I en episod från den tidiga barndomen 

blev han utsatt för ett skämt av sin plastmorfar som involverade att ha simfötter på sig och 

prova dem i en liten simbassäng med förorenat vatten. Det slutade med att Echols knappt 

kunde hålla sitt huvud ovanför det grumliga vattnet. Han fick ingen hjälp av någon vuxen och 

en känsla av orättvisa och upprördhet dominerade hans känslor när inte ens hans mor brydde 

sig (Ibid, s. 34f).  

Däremot kunde känslan av att flyta vara en positiv upplevelse för Echols när han som barn 

hade feberanfall. Dessa anfall kunde hända när som helst och uppfattades inte som någonting 

helt oangenämt av den unge Echols: ”I could feel currents of energy passing through my 

consciousness, and realized they were always flowing through the world, but that I could feel 

them only when I was in that fevered state” (Ibid, s. 102). Hans mor la honom i ett badkar 

med isvatten för att få ner febern. Echols däremot kände att det iskalla vattnet istället var rena 

helvetet (Ibid). Känslan av en flytande eld (febern) däremot kunde försätta honom i ett 

tillstånd av trygghet. Kallt vatten sköljde honom tillbaka till realiteten. Hans mor hällde kallt 

vatten över Echols ansikte och försökte lugna sin son medan denne tänkte ”[h]ow can she not 

know that I’m in hell? The fever never bothered me. It was comforting in a way. It was the ice 

water that I thought was going to kill me” (Ibid). Isvattenmetaforen återkommer under 

rättegången när Echols beskriver sina känslor vid uppläsandet av dösdomen: ”There was no 

safe place in all the world for me. My stomach was filled with ice water.” (Ibid, s. 250) Han 

förknippade vatten med en känsla av att drunkna. Som ung vuxen och senare som vuxen 

däremot blev vatten en flykt från verkligheten, alternativt en chans att förflytta sig till ett 

bättre ställe. Känslan av att drunkna, att uppfatta vatten som negativt, slutade när han träffade 

sin framtida fru i fängelset: ”She found me when I was drowning and breathed life into me 

[…] For the first time in my life I am whole.” (Ibid, s. 270)  

Under ungdomsåren skulle sjön Lakeshore, som inte var mer än en väldigt stor vattenbassäng 

med grön, förorenat vatten, bli en symbol för att komma undan ett statiskt liv. Den blev också 

symbol för ett andligt liv som hade större dimensioner än den bygd där Echols växte upp. En 

gång frågade Echols sin far hur fiskar kunde hamna i en damm där det inte funnits fiskar 

innan. Hans far svarade det han verkligen trodde sig sant: ”that [the fish] ride the rain” (Ibid, s. 

38). Det speglar samma vidskepliga tro som episoden med hunden som har ett manshuvud. 

Som konsekvens skulle den allmänna konsensusen i detta strikta religiösa samhälle vara att ett 

gott liv är statiskt. Det som människorna i bygden inte kan förklara betraktas med skepsis. 

Visserligen bodde familjen på olika ställen i olika delstater under Echols barndom, men alltid 

i det geografiska närområde som hade samma värderingar. Ingen och inget fick sticka ut och 

ha avvikande åsikter. Senare skulle en kniv som hittades i sjön Lakeshore räknas som ett 

påstått brottsvapen som användes i fallet med de tre mördade pojkarna. Kniven sjönk i sjön 

men användes ändå som tecken för skuld. Under häxprocesserna i västvärlden under 1600-
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talet kunde en påstådd häxa bli kastad i vatten: om personen sjönk var den oskyldig; om den 

höll sig över vattnet skyldig (Viney & King, 2002, s. 186). Jag ser en, om än omedveten, 

koppling här mellan vatten och skuld.  

Ändå blev vatten och sjön Lakeshore en renande symbol för Echols. Långt senare i fängelset 

blev minnet av denna sjö som floden Ganges för honom, där all smärta, rädsla, lidande och 

elände kunde tvättas bort: ”That lake has become a magickal thing to me now and has come to 

represent ”home” more than the Mississippi itself” (Echols, 2012, s. 91). Vatten är även en 

förlösande symbol, i form av exempelvis regn som Echols hoppas att någon gång kommer att 

tvätta bort [polis-] korruptionen, apatin och mörkläggningar i hans fall som förstörde större 

delen av hans liv (Ibid, s. 348). Han hoppas att de vattenflaskor med meddelanden som han 

bildligen [genom sitt skrivande] kastar i havet hittar sitt mål (Ibid, s. 349). 

Vattenmetaforer kan skönjas i Echols text när han talar om sin andliga utveckling. Denna 

utveckling har inte strikt med religion eller en speciell religiös tro att göra, men med 

någonting han uppfattar som djupare, nämligen erfarenhet. Enligt Echols representerar 

andlighet och spiritualitet inte en passiv religiös tro. En människa måste tvärtom ta initiativet 

för att uppleva det som han kallar för ”the Divine”: ”Sprituality has to be about action, not 

belief” (Ibid, s. 346). Han kände att han för att komma vidare i livet behövde se bakåt, på 

äldre spirituella praktiker. Han ville dricka från de äldsta och djupaste källorna: ”I have found 

my way back to the source from which my magick flows. I am home.” (Ibid, s. 99, min 

kursiver) Fysiskt och psykiskt är livet i fängelset statiskt, det sker ingen utveckling: ”A person 

needs movement, or they eventually begin to forget that they even exist.” (Ibid, s. 101, min 

kursiver). Hade han inte haft sin andlighet som renade honom hade vreden över hans situation 

förintat honom: ”Clear out all the bad, and the current will float through like light through a 

windowpane [---] I can feel the years of accumulated programming and trauma melting away 

from my body [---] I’m blindly flowing to wherever the current carries me” (Ibid, s. 14, min 

kursiver).  

En annan vätskerelaterad metafor är att blöda (Ibid, s. 100), att driva sig själv framåt fysiskt 

för att hitta upplysning mentalt; att på så sätt hantera det själslösa fängelselivet. Genom 

Freuds verk löper den röda tråden att hitta glädje i smärtan (Tambling, 2012, s. 13). Den 

fysiska smärta som Echols uppnådde genom intensiv fysisk träning i fängelsecellen tills han 

började blöda hjälpte honom att trycka ner känslorna av vanmakt och var även ett sätt att 

balansera kropp och hjärna, för att inte tala om att undvika sjukdomar (Echols, 2012, s. 100). 

Han anför: 

There are times when my mind screams at my body to stop, that it’s not 

possible to go for one more second. I ignore it and push beyond that point. 

Only by pushing beyond every boundary that my mind and body pose can I 

swim in the dark, deep waters that I need. That’s the place where anything 

worth having comes from. It’s the pain of destroying my boundaries that lets 

me scan the current for messages in bottles. They come from downstream 

with a ghost inside each one. I don’t know who or what casts those bottles, 

at least not yet. Those with less curiosity or ambition just mumble that God 

works in mysterious ways. I intend to catch him in the act. (Ibid, s. 103) 
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Som avslutande hänvisning till vatten som förlösande och renande vill jag hänvisa till en 

praktik som Echols och hans fru Lorri Davis utövade på var sitt håll, utanför den tre timmar 

långa besökstiden på fredagar: ”moon water”. Varje fullmåne fyllde de var sin kanister med 

vatten och ställde dessa på fönsterbänken så att månstrålarna kunde skina genom vattnet. De 

tog en klunk samtidigt varje natt medan de tänkte på varandra. Detta var ett sätt att vara 

tillsammans om inte fysiskt i alla fall i tankarna (Ibid, s. 391f). 

Hemhörighet 

If you’re roaming aimlessly, then why not begin with the magickal land of Lakeshore? (Echols, 

2012, s. 154) 

I det här avsnittet vill jag knyta ihop nyckeltermen hemhörighet - att ha ett hem, fysiskt, 

socialt, ekonomiskt eller spirituellt – med värdighet. Jag finner att värdighet kan uppnås 

genom att hitta ett hem någonstans, fysiskt eller mentalt. Att knyta ihop hemhörighet och 

värdighet i ett avsnitt gör jag delvis av praktiska skäl och delvis på grund av en viss semantisk 

närhet dessa två ord emellan. I den autobiografi jag undersöker här går dessa två ord eller 

nyckeltermer hand i hand finner jag. Åtminstone uttrycker önskan efter en hemhörighet också 

önskan efter värdigheten.  

Hemhörighet och värdighet är väldigt komplexa termer i Life After Death. Till exempel 

förklarar Echols sin förkärlek för katolicism när han var tonåring på grund av religionens (för 

honom) respekt och värdighet. Under barndomens år hade Echols varit tvungen att följa med 

till protestantiska kyrkor där han hade hört alltför många gånger predikor om hat, rädsla och 

Guds vrede.  Den förhärskande kyrkan i sydstaterna är baptistkyrkan. Alla som inte har den 

religionen kan vara ganska utsatta. Echols letade efter en religion som kunde balansera detta. I 

den katolska kyrkan var det ingen som skrek och förutspådde världens ände (Ibid, s. 92-97). 

Den katolska gudstjänsten ”felt like home” (Ibid, s. 95).  

Hemhörighet kunde också vara ett klädesplagg som exempelvis den svarta kappa som han 

hittade i ett gammalt skåp i ”skräckhuset” där han bodde. Den blev som en symbol för honom, 

folk kände igen honom i den kappan, den gjorde att han kände sig trygg och höjde hans 

självförtroende (Ibid, s. 88). Efter alla åren i fängelset klädd i vitt, bär Echols nästan alltid 

kläder i svart nuförtiden. 

Som jag anmärkt ovan diskuterar Inscoe den geografiska platsens betydelse för en individ. 

Echols är lika mycket en produkt av sin egen individualitet, som en del av hans föräldrars 

värld, och i en bredare mening en del av det samhälle han växte upp i. Genom hela 

autobiografin löper en röd tråd om längtan efter tillhörighet. Samtidigt var önskan efter att 

behålla sin individualitet, större än att låta sig bli uppslukad av regler, förväntningar eller krav 

från sin omgivning. Dock visste Echols inget annat än sin hembygd. Inscoe talar om ”the 

power of place in shaping one’s sense of self.” (Inscoe, 2011, s. 161) Det skulle betyda att den 

geografiska platsen (West Memphis/Arkansas) trots väldigt manga dåliga minnen utgjorde ett 

redskap för Echols för att bli den han ännu är idag. Platsen formade hans identitet på samma 

sätt som skräck och vatten. Han ville tillhöra gemenskapen trots sitt dubbla utanförskap med 

låg social och ekonomisk status och hans yttre med svarta kläder, långt hår, förkärlek för 

Heavy Metal musik och intresset för det ockulta och det spirituella. Hemma var det 
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välbekanta för Echols. Under sin korta tid vid västkusten talade han med sin före detta 

flickvän i telefon och översköljdes av hemkänslan: ”I was talking to home, to my familiar 

world. I was on the phone with someone who didn’t sound like they had a Yankee accent. I 

felt alive again” (Echols, 2012, s. 177). Människorna i West Memphis hade alltid behandlat 

honom som outsider men det var hans hem (Ibid, s. 188). När han satt i fängelset och ville 

fånga upp sina minnen var hans barndomstrakter allt han kände till (Damien Echols, Intervju, 

28 oktober 2013). 

Echols beskriver Lakeshore, den trailerpark där han tillbringade stora delar av sin uppväxt, 

som ett tillhåll befolkat av strandade existenser: ”The residents and locals rarely had regular 

jobs […] People were more often self-employed thieves or scroungers […] Addiction of all 

forms – drinking and meth were the most popular – were daily recreational activities” (Echols, 

2012, s. 90). När han mycket senare i fängelset fick höra att Lakeshore förändrats till ett 

jämförelsevist välmående område reflekterar han: ”To hear of these changes saddens me, 

because I feel that the last vestiges of what I knew as home are now gone” och ”I no longer 

feel as if I have any roots.” (Ibid, s. 90f) Hans tankar kommer inte helt oväntat jämfört med de 

fängelseomgivningar som han beskriver (Ibid, s. 143-151) som frustrerande och deprimerande, 

från sömndeprivation på grund av tjugo timmars direkt elektriskt ljus, via den konstanta 

ljudnivån som inte heller under natten avtar (då för att väktarna ropar till varandra, slår i 

dörrar, tappar nycklar osv), till beskrivningen av cellen, som han avslutar med: ”The best 

fortune I can wish for you is that you never have to see the inside of such a place for yourself.” 

(Ibid, s. 151) 

Jag skrev ovan att hemhörighet och värdighet kommer ganska nära varandra. Ändå kan dessa 

två nyckeltermer vara uteslutande. I synnerhet i Echols beskrivningar om att längta till 

hembygden, och att samtidigt bli plågsamt påmind om att han inte kan hitta värdighet där. Se 

för exempel när han som 17-åring återvänder till Arkansas efter att ha tillbringat en månad 

med hans nyligen återförenade föräldrar i deras nya hem i Oregon på västkusten, långt borta 

från Arkansas:  

I was stopped by a cop less than ten minutes after getting off the bus in West 

Memphis [---] As I crossed the street from the bus station, a cop car pulled 

around the corner. I was greeted with flashing blue lights and a blaring siren. 

I have no idea what I did to arouse [the policeman’s] suspicion, but he 

pulled up next to me and rolled down the window [---] [H]e began to ask, 

“What’s your name? Where are you going? Why are you dressed like that?” 

I had broken no laws and was doing nothing wrong. He was harassing me 

simply because he could. (Ibid, s. 187) 

Med sådana erfarenheter i en avhumaniserad omgivning tedde det sig svårt för Echols att hitta 

sin värdighet och humanitet. Hans kläder, liksom kudden under barndomen, gav honom 

personligen värdighet, en hemhörighet och således en identitet. Resten av samhället hade 

svårt för att acceptera detta. Som tonåring i synnerhet utvecklade han en ”overwhelming sense 

of being excluded from everything” (Ibid, s. 31) på grund av att vara fattig och inte kunna ha 

vad alla andra hade, varken materiella ting eller värdighet som människa, att vara utlämnad 

åt ”the stress of poverty” (Ibid). Senare dock, fortsätter Echols, utvecklade han en känsla av 

stolthet över att komma från fattiga förhållanden: ”I look at the people who have done 
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horrible things to me, who have lied about me, abused me, and tried to take my life, and I 

know they would never have been able to rise above the things that I have. They would have 

died inside.” (Ibid, s. 32).  

Echols förkniper fysiska hem, som det ruckel hans styvfader köpte och som jag diskuterade 

under avsnittet om skräck med värdighet. Huset var inte bara en skräckfylld plats utan gav 

sina invånare ingen värdighet alls. Det fanns inga pengar i familjen för mat, det fysiska 

välbefinnande var i fara genom icke-existerade värme i huset och de giftiga 

bekämpningsmedel som kommunen sprutade över de omkringliggande fälten. Därtill kom den 

absoluta isolationen:”[T]he worst part wasn’t the poverty, the heat, the cold, or even the 

humiliation of living in such circumstances; it was the absolute and utter loneliness.” (Ibid, s. 

55) Samma känsla av komplett isolering och ensamhet upplevde han senare i fängelset, och i 

synnerhet de sista åtta åren (2003-2011) som han tillbringade i en isolationscell utan fönster.  

Echols talar i sin autobiografi, som är sammansatt av minnen, brev och dagboksanteckningar 

från fängelsetiden, till någon utanför hans värld och hembyggd helt och hållet. Han började 

korrespondera brevledes med den amerikanska skådespelaren Margaret Cho, som 

ursprungligen kom med idén att publicera Echols minnen i bokform (Damien Echols, intervju, 

28 oktober 2013). På så sätt hamnade hans minnen utanför det ställe och utanför den sociala 

realitet där han växte upp i och där han satt i fängelset (Arkansas). Hans minnen av en plats, 

nt hemhörighet, och en uppväxt överlämnar han till framtida läsare. Dessa läsare kan oavsett 

var de befinner sig i världen dela begreppet hemhörighet med honom. Detta innebär att ett 

hemhörighet inte behöver vara en geografisk plats utan snarare ett tillstånd. Av en anledning 

som Echols inte längre kommer ihåg (Ibid) var en av hans första önskemål efter att ha kommit 

till fängelset att åka till New York, skulle han en dag bli frigiven. Utan att längre vara 

medveten om detta önskemål efter hans frigivning i augusti 2011 var det just det ställe där han 

hamnade först. Ännu idag, fast han numera bor i Salem/Massachusetts, känner han att New 

York varit hans första riktiga hem i hela hans liv: ”Someday I would like to live in New York 

again, and have Salem as a getaway” (Ibid). Innan dess kände han bara till ”the lake” och 

trailerparken: ”At one point in my life it was home […] that’s why I missed it […] New York 

to me now, that’s home” (Ibid). Det skulle bekräfta Inscoes poäng, att ens geografiska 

uppväxtplats inte automatiskt behöver vara den plats som räcker för att ge näring åt själen 

(Inscoe, 2011, s. 184). Själva platsen är inte viktig, snarare det som platsen representerar. I 

New York finns det de människor som är hans ”people” (Damien Echols, intervju, 28 oktober 

2013). I Salem stannar han för det mesta hemma, läser, och har ”no big social life” (Ibid). 

Ordet ”people” finner jag intressant i sammanhanget. Hans hemhörighet är där hans ”people” 

finns. En familj definierar han inte genom släktband. De människor som står honom närmast 

är hans familj oavsett hur andra definierar familjekonceptet. Inscoe har en intressant poäng 

när han diskuterar den historiska rassegregationen i sydstaterna genom exemplet av Zora 

Neale Hurstons autobiografi Dust Tracks on the Road (publicerad första gången 1942). Jag 

kan dra paralleller till Echols uppfattning om hemhörighet och familjeband; det är inte viktigt 

att per automatik vara solidarisk bara för att man händelsevis har samma genetiska 

uppsättning: ”My race but not My taste”, ”My skinfolks but not my kinfolks” (Inscoe, 2011, s. 

121). Det faktumet att växa upp fattig i sönderfallande hus eller i en trailer park och tillhöra 



22 
 

en viss social klass betyder inte att man för evigt behöver vara kvar i denna socioekonomiska 

realitet och de rådande tankemönstren.  

11 november 2013 var första gången för Echols att komma tillbaka till Arkansas som han 

lämnat augusti 2011 direkt efter frigivningen ur fängelset. Denna novemberdag i år hade 

Conway University of Arkansas (UCA) inbjudit honom för att föreläsa om sin autobiografi. 

På min fråga om han kommer att besöka sin gamla hemstad West Memphis vid det tillfället 

svarade han nekande. Han var inte beredd att åka tillbaka dit än: ”Maybe never.” (Damien 

Echols, intervju, 28 oktober 2013) När han ett och ett halvt år tidigare, i februari 2012, 

besökte en filmfestival i Nashville/Tennessee för att presentera den dokumentären om 

rättsfallet som han tillsammans med sin fru Lorri Davis producerat, var upplevelsen utlösare 

till stor stress. Tennessee är grannstat med Arkansas. Tillståndet av panikångest som Echols 

befann sig i på grund av posttraumatisk stress fick hans fru nästan att kalla efter ambulansen 

(Echols, 2012, s. 387). Närheten till den geografiska plats där han växte upp och där han hade 

sina rötter och sin identitet, och som samtidigt var den plats där han upplevt de värsta åren av 

sitt liv, fick honom att uppleva traumat på nytt.  

Diskussion 

 

Echols liv i livslång isolation hittade sitt utlopp genom skrivandet. Till hjälp tog han sina 

minnen som jag analyserat närmare med hjälp av tre nyckeltermer: skräck, vatten, och 

hemhörighet. Slutligen flyter alla dessa tre nyckeltermer in i varandra. De vittnar om ett 

trauma som redan började i barndomen, traumat av att vara fattig, att inte som individ kunna 

kommunicera med andra, att uppleva socialt utanförskap i ett större samhällsperspektiv men 

även utanförskap inom den egna sociala miljön. De vittnar om ett ännu större trauma i 

fängelset, som fick uppväxten att framstå som relativ trygg. Skräck, vatten och hemhörighet 

är nyckeltermer som är beroende av varandra. Skräck så som i en skräckfilm, eller en natt ut i 

mörkret symboliserar trygghet och en känsla av hem. Dessa upplevelser förknippas med 

positiva känslor i texten. Men dessa termer kan också slå om i det motsatta: en 

skräckupplevelse som hotar tryggheten och identiteten som exempelvis kännedom om 

inkvisitionen och häxbränningar när en ung människas hjärna ännu inte är redo att bearbeta 

informationen. I barndomen upplevdes vatten som ett hot mot tryggheten, vatten 

symboliserade negativ skräck. I vuxen ålder däremot blir alla vattenreferenser ett sätt att röra 

sig bort från den statiska situationen i fängelset. Vattenreferenserna hittar sig även positiva 

uttryck i texten, en längtan tillbaka till ett hem som inte var perfekt men det enda Echols 

kunde referera till (sjön Lakeshore). Skräck i vuxen ålder kunde fortfarande vara en positiv 

källa som manifesterade sig i skräckfilmer på fängelseteven. Dock överväger då den skräck 

som Echols upplevde varje dag i fängelsemiljön. Traumat antar en mer realistisk skepnad. 

Traumat i fängelset, och även under häktestiden och rättegången, är konstant.  

Felman och Laub diskuterar trauma och litteratur genom att anlysera förintelsen litterärt, 

psykoanalytiskt och historiskt. Det handlar om att kunna vittna om någonting vars essens gick 

ut på att eliminera alla minnen och skildringar om det som hände genom att ta ifrån en hel 

folkgrupp, men även ifrån alla andra som var historiskt närvarande, förmågan om en till synes 
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simple akt som att vittna (Laub i Felman & Laub, 1992, s. 81). I ett större perspektiv kan jag 

applicera dessa mekanismer på Echols liv så som han presenterar det i Life After Death. Jag 

kan se en tydlig linje från det allomfattande begreppet biografi via autobiografi och memoar 

till ren vittnesskildring. Echols text är uppbyggd på så sätt att det förflutna och nuet (så som 

Echols upplevde det i fängelset) interfolieras. Ett kapitel handlar om det fysiska, linjära planet, 

att bli född, växa upp, förhållandet till omgivningen, fakta. Det nästa kapitel handlar om det 

spirituella, då Echols skriver direkt utifrån fängelseperspektivet. Där finns allmänna 

realistiska skildringar om fängelsemiljön också, men jag finner att de skildras genom ett 

litterärt sett som ger begreppen autobiografi, memoar, vittnesskildring ett annat skimmer. Det 

råa som beskrivs andas integritet, eftertanke och även medkänsla. Han skriver utifrån en 

underdogs perspektiv, med stor vetskap om drivkrafterna runtomkring honom, även om dessa 

drivkrafter är fullständigt absurda för Echols.  

Autobiografi vars mekanismer jag beskrivit ovan, där Echols väljer vilka minnen som läggs 

fram, skönjs i uppväxtberättelsen, i första hälften av boken, fram till arresteringen. Hans 

positiva minnen, även om de bara existerar för att han väljer dem, handlar om uppväxten, ihop 

med de negativa minnena. Tillsammans utgör de en berättelse om Echols tidiga identitet. 

Andra halvan av boken, fängelsedelen, uppfattar jag i stora delar som vittnesskildring. Hela 

hans identitet skulle förintas för att det är det som är ett fängelsets inneboende mekanik. 

Echols bearbetar sin uppväxt i fängelset. I brist på annan stimulans går han in i sig själv och 

tar fram sina minnen. Dessa är inte längre ”pushed out of consciousness”, som jag skrev om 

på sidan 11f i den här uppsatsen, utan tryckt tillbaka till medvetandet. Det är vad autobiografi 

till syvende och sist är, anser jag. Ett sådant förfaringssätt behövs för att kunna skriva om sitt 

liv på ett sanningsenligt sätt. Med sanningsenligt menar jag här sanningen genom Echols’ 

ögon, det han anser sig har hänt genom bearbetning av sina känslor och minnen. Det är också 

ett sätt att på sikt avvärja negativa känslor i en nedbrytande fängelsemiljö. Allt är bättre än 

fängelsesituationen.  

Att kunna vittna kräver enligt Laub att kunna ta avstånd från sitt inre (Ibid). Efter 

arresteringen kunde inte Echols göra det. Han skildrar rättegången som ett trauma som gjorde 

honom mållös. Hans identitet föll isär. I efterhand kände han sig behandlad som en omänniska, 

som bara överlevde genom att vara aggressiv:  

I survived because when pushed hard enough I acted like an asshole, just 

like the cops themselves. My point is that we were just kids. Teenagers. And 

they tortured us [---] We were nothing but poor trailer trash to them, and 

they thought no one would even miss us. They thought they could take our 

lives and the matter would end there, all swept under the rug. (Echols, 2012, 

s. 227f) 

Hans föräldrar kunde inte stå upp för honom, alltså inte vara vittnen till vad som pågick under 

rättegången:  

My parents […] sat watching every day. When I looked back at them from 

my seat at the defense table, they would stare back at me helplessly. I 

believe they wanted to do something for me, to help with my defense, 

though they simply did not know what to do and hardly understood the 

proceedings unfolding in front of their eyes. After listening and paying 
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attention for a short time, I stopped trying – it was too painful to register the 

blatant “railroading.
2
 (Ibid, s. 249) 

Laub kallar det för “outside witness”: “As the event […] unfolded, however, most actual or 

potential witnesses failed one-by-one to occupy their position as witness, and at a certain 

point it seemed as if there was no one left to witness what was taking place” (Laub, i Felman 

& Laub, 1992, s. 81). Samma gällde för försvarssidan som när de hade material som kunde 

hjälpt de svarande fick lägga det fram först när juryn lämnat rummet och inte kunde ta del av 

materialet (Echols, 2012, s. 248). Alla vittnen för försvarssidan skulle elimineras för att 

rättfärdiga rättegången och slutligen domen. 

Under intervjun som jag förde med Echols talade han om att han varje gång rättegången 

nämns blir uttråkad. Inte bara fick han leva igenom den, han måste också tala om den 

fortfarande när han föreläser eller har andra offentliga framträdanden. Förutom uttråkad 

känner han sig även åksjuk varje gång rättegången och fängelsetiden kommer på tal (Damien 

Echols, intervju, 28 oktober 2013). Jag tolkar uttråkad (”bored”) och åksjuk (”car sick”), trots 

att dessa ord är rätt harmlösa, som trauman som fortfarande pågår. Echols talar också om 

svårigheterna att anpassa sig till ett liv utanför fängelsemuren, och om ”the trauma of being 

out here [utanför fängelset]” (Damien Echols, The Mirror, [Intervjuad av Leigh Tauss]. 

Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?v=fGFkvHmvFZ0)  

Echols vittnar om vad som hände honom genom att skriva och berätta under större delen av 

fängelsetiden. Han minns däremot sin barndom genom känslor och detaljer. Det är därför jag 

vill se Life After Death som dels ren autobiografi och memoar å ena sidan och vittnesskildring 

å andra sidan.  Vittnesskildringar är historiska och politiska. Laub delar den ståndpunkt i och 

med sin bok om litteratur, psykoanalys och historia ur förintelseöverlevares perspektiv. Tiden 

mellan det som faktiskt hände och bearbetningen av händelserna (vittnesmål) kallar Laub 

för ”historical gap” (Laub i Felman & Laub, 1992, s. 84) och ”[t]he historical imperative to 

bear witness could essentially not be met during the actual occurence” (Ibid). Laub anför 

också att vittnen alltid finns och att det alltid görs ansträngningar att skildra vad som pågår 

(Ibid). I Echols, Baldwins och Misskelleys fall var det två från det juridiska systemet 

oberoende filmmakare som gjorde en dokumentär om rättegången 1994 och som således blev 

dessa historiska vittnen som gjorde de svarandes, främst Echols minnen, tillgängliga för hela 

världen. Dokumentären premierades dock inte före två år senare. Det som är det ”historical 

gap”. 

Det som rättegången och de två första åren i fängelset (1994-1996) förstörde, vittnesmålen, 

byggdes upp igen i och med dokumentären Paradise Lost (1996). Lorri Davis, hans framtida 

fru, uppmärksammade fallet genom dokumentären och tog kontakt med Echols. Denne 

började skriva igen, dagböcker och brev för att han förstod att han inte hade blivit bortglömd. 

Det ”historical gap” var övervunnet. Lorri Davis fick honom att vilja lära sig mera (Echols, 

2012, s. 265-271). Jag finner att hon hjälpte honom att få igång processen med att minnas sitt 

liv och vittna om det:”It is the encounter […] between the survivor and the listener, which 

makes possible something like a repossession of the act of witnessing” (Laub i Felman & 

Laub, 1992, s. 85f). Ändå hade det ”historical gap” inte kunnat övervinnas utan Echols 

                                                           
2
 Ungefär: att skynda på någonting olovligt, att gå fram allt för fort 
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inneboende vilja att leva och förmågan att reflektera. Hans motståndskraft som ung människa 

hjälpte honom att så småningom återuppta sin position som vittne i sitt eget liv och på så sätt 

etablera och bekräfta sin identitet.  

Som en fri man kan Echols sätta sig själv i centrum. Han har nu intagit den position som 

samhället och åklagarna/domaren/myndigheterna hade innan och under rättegången och 

senare i fängelset. Idag, efter det större ”historical gap”, vill säga åren mellan 1993 och 2011 

som Echols tillbringade inspärrad, är det Echols vars historia blir hörd. Laub anför att ge 

vittnesmål innebär att få veta sanningen och möjliggör således en återgång till den normala 

världen. Samtidigt kan sanningen vara svår att hantera. Det finns inget löfte i sig att sanningen 

kan läka såren. Sanningen är en väg genom olikheter och inte en väg till identiteten. 

Förintelsen var en väg genom ”the otherness of death” (Ibid, s. 91). Jag tolkar det som att 

överlevare av trauman dog, om än inte fysiskt, genom att uppleva bland det värsta en 

människa kan uppleva: utplånandet av ens identitet. Laub fortsätter att vittnesmål inte kan få 

tillbaka de döda, kan inte eliminera den genomlevda skräcken, men det ger inte heller efter för 

döden eller ältandet av det förflutna (Ibid). Det är en attityd som Echols verkar ha anammat. 

Han försökte i sin autobiografi genom sina minnen att hitta sin identitet igen, och han hittade 

en väg till spiritualiteten som hjälpte honom i en utsatt situation, både före fängelset och i 

fängelset. Det finns en postmodernitet i berättelsen, genom att sammanfoga fragment, brev 

och dagboksskrivande, till en berättelse, till fiktion. Anderson menar med tanke på Freud att 

minnet inte återskapar någonting som gått förlorat. Subjektet arrangerar det förflutna. Insikten 

om vad som faktiskt hänt kan komma som en chock i efterhand. Ju mer subjektet kommer 

ihåg desto mer komplext blir både det förflutna och det nuvarande. Lineariteten upplöses ju 

fler minnen tränger sig på. Freuds tankar om sambandet mellan berättelsen och subjektet 

påvisar hur vi förstår autobiografin och hur vi kommer ihåg våra liv (Anderson, 2004, s. 61f). 

Eller som Roland Barthes sa kan subjektet varken manifestera det förflutna eller framtiden 

(Ibid, s. 71). I motsats till detta tar dock Echols sina minnen och sina dagboksanteckningar, 

det fragmentiserade, och skapar en berättelse, eller rättare sagt återskapar sin berättelse. 

På frågan till Echols om hans text är en berättelse (”a story”) eller hans (faktiska) liv svarade 

han att en persons erfarenheter alltid är färgade av personens perception. Tankar och känslor 

är tekniskt sett inte exakt vetenskap om vad som faktiskt hände. Om man pratar med någon 

över en kopp kaffe om vad som hände igår är det bara det normala mellanmänskliga 

samspelet. Det finns ingen vetenskap som kan förklara skeendena precist (Damien Echols, 

intervju 28 oktober 2013). Echols funderade också om skillnaden mellan historia och 

autobiografi: ”Where do you draw the line? History is written by the victors” (Ibid). För 

tillfället skriver han bland annat på ett filmmanus som belyser hans liv på ett annorlunda, 

mera visuellt sätt än vad det var möjligt i boken; till exempel kommer åklagaren under hans 

rättegång 1994 visuellt framställas som demonisk, så som Echols personligen uppfattade 

honom (Ibid), som karaktärsdrag. Det går inte att göra sådant konkret i en skriftlig text där det 

visuella är väldigt individuellt och skiftar med varje läsare. Echols om filmmanuset: ”Sort of 

the story of my life, but told more from a spiritual, psychological, and emotional perspective 

instead of focusing on the physical world perspective” (Ibid). Här verkar dilemmat som jag 

påtalade på sidan 10 i min uppsats nästan löst genom det psykologiska perspektivet i Life 

After Death och Echols nyaste projekt. Att dölja fakta går att göra i sig då premisserna bygger 
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på tankar och känslor och perception. Det finns ingen objektivitet i filmmanuset så som jag 

tolkar Echols ord. I jämförelse är boken mera objektiv då Echols förläggare rekommenderade 

att ge fakta i den utsträckning en nybörjare som aldrig hört talas om Echols liv behöver för att 

förstå sammanhanget. Förläggaren är en viktig aktör i detta sammanhang. Min ståndpunkt är 

politisk med psykologiska inslag. Jag som ”biograf” av en autobiografi förstår den politiska 

fängelserealiteten som presenteras för mig i Echols text. Dock anser jag att jag inte kan vara 

politisk med historiska inslag då en autobiografi är subjektiv. Rena världsliga fakta går att läsa 

i rättegångsprotokollen och allmänt hållna artiklar. Även där kan det vara svårt att hitta 

sanningen. När en autobiografi skrivs, när minnen nertecknas är det alltid i efterhand. Echols 

menar att efter de faktiska händelserna smälter man förr eller senare skeendena intellektuellt 

(Ibid). Det är vad jag anser en bra beskrivning av det ”historical gap”. Jag menar att intellektet 

som konsekvens och som säkerhetsmekanism gör att våra upplevelser inte förorsaker oss 

trauman som vi inte kan bearbeta förr eller senare; intellektet finns till för att bearbeta 

trauman. Meningen med att först minnas och sedan ge minnena ett offentligt liv ska till 

syvende och sist vara en katharsis och ett avslut. Själva minnena är inte viktigta förutom för 

individen själv. 

Slutligen, får vi veta sanningen om objektet, eller subjektet i det här fallet? Jag tendera till att 

svara nej med reservationer. Sanningen är individuell. Ingen kan gå igenom vad en annan gått 

igenom. Det må låta otillfredsställande men minnen är individuella och så även sanningen. 

Det finns ingen absolut objektiv sanning i minnen, anser jag. Det finns inte heller en objektiv 

sanning i psykoanalysen. Subjektet här är en person som utifrån definieras som ett rättsfall. 

Som Young-Bruehl säger: ”[T]he subject is essentially some deed or work he or she did made” 

och som gör att ”[an] event or series of events stand for the whole life […] if your subject’s 

life seems to have had a turning point or a crisis after which – or during which – everything 

changed.” (Young-Bruehl, 1989, s. 126) Echols däremot vill inte bli definierad genom 

rättsfallet; som jag tidigare skrev blir han uttråkad och känner sig åksjuk varje gång han måste 

prata om den aspekten av sitt liv. I autobiografin berättar han inte mycket om rättegången och 

själva rättsfallet, han hänvisar till de olika dokumentärer och den webbsida som gjordes 

(Echols, 2012, s. 249). Echols uppvisar en stor förståelse av det mänskliga psyket och ett akut 

medvetande om sin egen situation som människa, som fånge, som dödsdömd. Huvudsyfte 

med boken är dock hans minnen:”The memories were for me, but the journals were for 

someone else. The journals were a castle I was building for some future magician to find and 

explore.” (Ibid, s. 299) 

Sammanfattning 

Jag har i den här uppsatsen skrivit om Damien Echols autobiografi Life After Death (2012). 

Damien Echols blev 1993 tillsammans med två vänner, Jason Baldwin och Jessie Misskelley, 

arresterad för mord på tre åttaåriga pojkar i West Memphis i US-delstaten Arkansas. 1994 

dömdes Echols till döden, med livslånga frihetsstraffar för de andra två. 2011 frisläpptes alla 

tre med hjälp av en juridisk företeelse som kallas för Alford Plea. De var tvungna att säga sig 

skyldiga till morden men framhöll samtidigt sin oskuld.  

Syftet med den här uppsatsen var att analysera Echols autobiografi genom att teckna ett 

porträtt av Echols identitet och huruvida det samhälle han växte upp i formade denna identitet. 
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Till metodologisk hjälp tog jag en psykoanalytisk, litterär infallsvinkel som skulle underlätta 

att hitta och utforska Echols inre, och huruvida det som autobiografen minns är den ultimata 

sanningen eller om autobiografen är subjektet som kan välja vad han vill minnas och på vilket 

sätt. Ett ytterligare hjälpmedel som tar stor plats i uppsatsen är redogörelsen av den 

autobiografiska forskningen för att sätta in Echols text i ett större sammanhang och definiera 

en genre. Denna forskning diskuterar identitet vilket har varit mig behjälpligt under 

uppsatsens gång. Jag även intervjuade Damien Echols för att förstå det autobiografiska 

subjektet bättre.  

Under min genomgång av vad autobiografin är tog jag min utgångspunkt i biografin i 

allmänhet för att reda ut begreppen. Jag förklarade skillnaden mellan en biograf som tecknar 

en persons liv och autobiografen som tecknar sitt eget liv. I autobiografins fall måste läsaren 

ta över biografens roll och bedöma subjektet.  

Echols skrev sin autobiografi utifrån en underdogs perspektiv. Han tillhörde en marginell 

samhällsklass i den amerikanska södern. Attityderna i denna samhällsklass och samhället i ett 

större perspektiv var väldigt snäva och lämnade inte mycket rum för Echols att leva ut sin 

individualitet. 

För att undersöka Echols autobiografi utifrån ett psykoanalytiskt, litterärt perspektiv tog jag 

till hjälp tre nyckeltermer, skräck, vatten och hemhörighet. Skräck kunde för Echols innebära 

negativa former som exempelvis när tryggheten var hotat som barn. Som ungdom och senare i 

fängelset minns han dock skräck som någonting positivt som gav honom trygghet då den 

förknippades med att som barn känna sig omhändertagen av sina föräldrar. Gemensamma 

aktiviteter som att titta på skräckfilmer förmedlade positiva upplevelser. Vatten är en 

nyckelterm som även den antog positiva och negativa former under Echols liv. Vatten kunde 

ge drunkningskänslor. Under fängelseperioden däremot blev vatten en symbol för rörelse, att 

kunna förflytta sig från en fängelsecell i tankarna. Minnena av sjön Lakeshore där han växte 

upp gav honom en känsla av hemhörighet, den tredje nyckelterm som jag ägnat mig åt. 

Hemhörighet är ett komplext fenomen som jag här knytt ihop med termen värdighet. 

Hemhörighet kunde vara ett klädesplagg som den svarta kappa som Echols som tonåring hade 

på sig nästan jämt; hemhörighet var sjön Lakeshore av den enda anledningen att han inte 

kände till något annat. Den geografiska platsen spelade och spelar fortfarande en viktig roll i 

Echols liv. Idag är hemmet den plats där det finns de människor som betyder någonting för 

honom, hans ”people”.  

I diskussionsavsnittet belyser jag Echols olika trauman under uppväxttiden och fängelsetiden. 

De tre nyckeltermerna skräck, vatten och hemhörighet flyter ihop och är beroende av varandra. 

För att komma till rätta med sina trauman, sin belägenhet och sina minnen, och för att börja 

kunna vittna om det som hände honom började han skriva dagböcker och brev. De första åren 

i fängelset beskriver jag som ”historical gap”, där traumabearbetning genom vittnesmål inte 

var möjligt för Echols. Det kreativa hittade inget utlopp under den tiden. Jag beskriver i min 

uppsats att minnena från Echols uppväxt är autobiografiska, han skriver om sig själv. 

Fängelseåren blir till en vittnesskildring.  
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Jag kan inte ge något svar på frågan om vi får veta sanningen om subjektet Echols. Utifrån 

blir han definierad som ett rättsfall. Inifrån håller han fast vid sina minnen, och att delge dem 

läsarna av autobiografin Life After Death, är huvudsyfte med boken. 

 

 

Källförteckning 

Anderson, Linda, Autobiography. New York: Routledge, 2004 (The New Critical Idiom) 

Echols, Damien, Life After Death. New York: Blue Rider Press, 2012 

Echols, Damien, [Intervjuad av Gitta Harder], den 28 oktober 2013. Ljudupptagning (bilaga 1) 

Echols, Damien, [Intervjuad av Leigh Tauss] i The Mirror den 20 november 2013. 

Elektronisk resurs. Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?v=fGFkvHmvFZ0)  

Felman, Shoshana & Laub, Dori, Testimony: Crisis of Witnessing in Literature, 

Psychoanalysis, and History. New York: Routledge, 1992 

Geels, Antoon & Wikström, Owe, Den religiösa människan. 3. uppdaterade och omarb. utg. 

Stockholm: Natur & kultur, 2012 

Inscoe, John C., Writing the South Through the Self: Explorations in Southern Biography. 

Athens: The University of Georgia Press, 2011 

Med livet som insats: biografin som humanistisk genre. Red.: Henrik Rosengren & Johan 

Östling. Lund: 2011 

Ryan, Michael, Literary Theory: A Practical Introduction. 2. uppl. Malden, Mass.: Blackwell 

Publishing, 2007 

Smith, Sidonie & Watson, Julia, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life 

Narratives. 2. Rev. uppl. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010 

Tambling, Jeremy, Literature and Psychoanalysis. Manchester: Manchester University Press, 

2012 

Wayne Viney & D. Brett King, A History of Psychology : Ideas and Context. 3. uppl. London : 

Allyn and Bacon, 2002 

Young-Bruehl, Elisabeth, Mind and the Body Politic. New York: Routledge, 1989 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fGFkvHmvFZ0

