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ABSTRACT

Is the Swedish author Stig Dagerman an existentialist? This work takes a close look at Dagerman’s novel Island of the  

Doomed to see if it is possible to consider it an expression of existentialist thinking and to see if it interacts with any 

specific existentialist tradition. Dagerman’s novel was compared with select works of five existentialist thinkers – Søren 

Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus and Karl Jaspers, all read in the light of the four categories  

of existentialistic thinking identified by the Swedish scholar Lennart Koskinen. All the four categories appeared to be 

central themes within the novel and a few subcategories were  identified. An analysis based on these subcategories showed  

that the novel had obvious similarities with all of the five existentialistic thinkers. The main conclusion of my work is thus: 

it is reasonable to consider Stig Dagerman’s novel Island of the Doomed an expression of existentialist thinking, but it 

doesn’t match any specific existentialist tradition. Dagerman is therefore to be considered an independent existentialist.   

Key words: Stig Dagerman, Island of the Doomed, existentialist, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, 

Albert Camus, Karl Jaspers    
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1. Bakgrund

Min djupa fascination för Stig Dagerman och hans gärning började antagligen gro redan då jag på 

högstadiet för första gången fick läsa den tårdrypande novellen Att döda ett barn.1 Novellen gjorde ett 

så starkt intryck på mig att jag under många år kallade den "det vackraste som någonsin skrivits på det 

svenska språket". Det var emellertid inte förrän jag under litteraturstudierna vid universitet, då jag 

återigen fick novellen kastad till mig, som jag på allvar bestämde mig för att utforska Dagermans 

författarskap. Lämpligt nog sammanföll mitt nyvunna intresse med Norstedts nyutgivning av 

romanerna Ormen (1945), De Dömdas Ö (1946), Bränt Barn (1948) samt resedagboken Tysk höst 

(1947).2 Jag slukade dem alla i ett nafs och kunde inte annat än att kapitulera inför Dagermans litterära 

geni. Det var något i hans skarpa analyser av människan, klädda i träffande metaforer och en enligt 

mig oöverträffad språkmelodi, som fyllde mig med en känsla av att ha kommit en aning närmare livets  

mysterier. 

   Eftersom jag vid universitetet läser såväl litteratur som religion var det näst intill ofrånkomligt att jag  

började läsa Dagerman ur ett religionsvetenskapligt perspektiv och följaktligen beslutade mig för att  

försöka skriva en C-uppsats utifrån detta perspektiv. Efter en tids övervägande bestämde jag mig för att  

begagna mig av romanen De Dömdas Ö och analysera den ur ett existentialistiskt perspektiv. Just 

existentialismen har - likt Dagerman - länge intresserat mig och jag såg därför detta arbete som ett  

förträffligt tillfälle att fördjupa mig i denna filosofiska ism. Då jag började göra lite djupare  

efterforskningar kring ämnet fann jag att det hela var ett tämligen upptrampat spår, men beslutade mig 

ändå för att genomföra arbetet för att försöka ge min bild av Stig Dagerman och existentialismen. 

Detta mynnade ut i den uppsatsen du nu håller i din hand och som jag hoppas du kommer ha lika 

mycket glädje av som jag haft!

1 En novell Dagerman skrev då han 1951 fick i uppdrag av Trafikfrämjandet att skriva en propaganda text mot vårdslöshet i  
trafiken. Novellen spelades av Gösta Werner in på film och då premiärvisningen gick upp på biograferna var det åtskilliga  
biobesökare som efter filmen lämnade sina bilfordon på parkeringen och gick hem. (Lagercrantz (1985)
2 Samtliga årtal är hämtade ur Olsson & Algulin (2009)
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2. Inledning

Framväxten av Per Albin Hanssons svenska folkhem, med ett ökat ekonomiskt välstånd och en sällan 

skådad social trygghet, blev en internationell förebild under efterkrigstiden. Denna beundran delades 

emellertid inte av alla och framstående författare som Wilhelm Moberg kritiserade staten för att vara  

ett hot mot demokratin, präglad av en sluten byråkratisk dogmatism. De samtida diktarna intresserade 

sig dock än mer för det internationella skeendet och de existentiella tvivel som de fasansfulla 

avslöjandena från de nazistiska fånglägren gav upphov till. Författarna vände sig mot auktoriteter och 

ideologier, experimenterade och försökte upprätta en ny, intellektuell moral. Just det intellektuella och  

förnuftiga hyllades och kulturen blomstrade till följd av en större satsning på pressens kultursidor och 

en intensiv översättningsverksamhet av moderna storheter som Kafka, Faulkner, Eliot, Ezra Pound och 

Garcia Loca. Även de franska existentialisterna - i synnerhet Sartre och Camus - blev nu på modet och 

kom att få ett stort inflytande på kulturlivet. I det här klimatet levde och rörde sig en ung man, med ett  

starkt engagemang i syndikaliströrelsen, som tidigt hyllades som ett litterärt geni. Han var den diktare  

som likt ingen annan fångade efterkrigstidens ångest och existentiella nyvaknande - och hans namn var 

Stig Dagerman.3     

2.1. Om Dagerman och De dömdas ö

Sedan debutromanen Ormen från 1945 har Stig Dagermans position som en av de främsta svenska 

författarna varit tämligen ohotad.4 Hans diktning spänner över ett stort antal genrer och utgörs av en 

omfattande produktion av romaner, noveller, dramatiska arbeten, lyrik och prosafragment. Därtill bör 

också hans gedigna journalistiska gärning tilläggas.5 Detta är ett imponerande omfång sett till den korta 

tid Dagerman ägnade åt sin diktning - som Per-Olov Enquist i ett förord till Dagerman-romanen Bränt  

barn räknat ut till endast tre år och elva månader.6 

   Dagerman räknas till de svenska fyrtiotalsprosaisterna och umgicks intensivt med framträdande 

namn som Erik Lindegren och Verner Aspenström, som också stod som litterära förebilder tillsammans 

med giganter som Franz Kafka och William Faulkner.7 Då han 1954 tog sitt liv hade han uppnått 

medial stjärnstatus som ett resultat av att han på ett skickligt sätt fångat efterkrigstidens ångestladdade  

3 Olsson & Algulin (2009) s.411-415 samt 453-455
4 Olsson & Algulin (2009) s.454-455

5 Dagerman skrev på uppdrag av Expressen ett uppmärksammat resereportage från efterkrigstidens Tyskland, Tysk Höst, 

som för första gången publicerades 1947. (Dagerman 2010b)
6 Enquist (2010) s.5

7 Lagercrantz (1985) s.119
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klimat och detta härleder Olof Lagercrantz ytterst till att Dagerman

hade den tur de riktiga diktarna så förvånande ofta är i besittning av att födas och leva i det för honom riktiga 

ögonblicket. I en tid då blod flöt överallt kunde han inte skriva om annat än blod. I en tid så full av mördare 

intresserade han sig inte för annat än mördare. Hans diktning kom att nå ut så snabbt och så långt därför att  

han gestaltade problem som angick många.8

Denna mänskliga fruktan kom också att bli ledmotivet till Dagermans andra roman , De Dömdas Ö, 

som är den text som i det följande arbetet ska sättas under lupp. Romanen handlar ytterst om sju 

skeppsbrutna som slungats upp på en ödslig ö och redan innan handlingen ens hunnit börja låter 

Dagerman läsaren förstå att allt hopp om räddning är förgäves – sju människor är lämnade att dö på ön. 

Dispositionen utgörs av två delar som fått namnen ”De skeppsbrutna” och ”Kampen om lejonet”, där 

man i det förra får ta del av var och en av de nödställdas insikter om varat på ön och hur dessa 

sammanlänkas med deras tidigare liv, och i det senare vilka konsekvenser dessa får för det fortsatta 

livet på ön. 

   Förståelsen av romanen som ett uttryck av religion - vilket är förutsättningen för den här uppsatsen - 

är långt ifrån given och har gett upphov till mången tolkning. Olof Lagercrantz vill till exempel sätta in  

romanen i ett mer tidshistoriskt perspektiv där "de sju överlevande representerar mänskligheten räddad 

upp på ön efter kriget-orkanen och blickande fram mot en ny katastrof, det krig som skall komma med 

atombombens raseri".9 En annan möjlig tolkning återfinns i 2010 års upplaga av De Dömdas Ö där 

2008 års nobelpristagare i litteratur, J.M.G. Le Clézio, i förordet beskriver romanen som ett uttryck för 

Dagermans anarkistiska värderingar "eftersom den förnekar alla framsteg som uppnås genom våld och 

stänger in sig i en sluten värld - en ö, på samma gång fångläger, militärläger, straffanstalt och 

mentalsjukhus. En (---) fantasirepublik, fri från lagar, penningbekymmer och väpnad polis...".10 Ingen 

av dessa vitt väsensskilda tolkningar är på något sätt oförenlig med mitt arbete utan visar endast på det 

otal bottnar vari man kan landa om man låter sig falla genom romanens svindlande bråddjup.         

     

8 Lagercrantz (1985) s.119

9 Lagercrantz (1985) s. 151 

10 Jean-Marie Gustave Le Clézio (2010) s.6
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2.2 Syfte och problemformulering

Ett litterärt verk kan ge uttryck för en hel livsåskådning och erbjuda läsaren en möjlighet att skåda 

världen med nya ögon. Min ambition med den här uppsatsen är att försöka utröna huruvida Stig 

Dagermans roman De Dömdas Ö kan sägas knyta an till en existentialistisk tanketradition och om 

romanen kan ses som ett uttryck för en existentialistisk livsåskådning. Detta görs genom att jämföra 

romanen med fem existentiella tänkare och uppmärksamma filosofiska och tankemässiga likheter och 

skillnader dem emellan. Mina frågeställningar blir således: 

1.) Kan De Dömdas Ö ses som ett uttryck av existentialistiskt tänkande och 

2.) på vilket sätt knyter den an till den existentialistiska traditionen? 

2.3 Metod

Arbetet har i en första fas utformats som ett slags hypotetisk-deduktiv forskning och vilar på ett 

antagande om att Stig Dagermans roman De Dömdas Ö på centrala punkter har gemensamma nämnare 

med existentialismen. För att testa hypotesen har jag använt mig av Lennart Koskinens fyra kategorier,  

som han finner kännetecknar existentialistiskt tänkande: 1.) existensfrågan, 2.) subjektiviteten, 3.) 

människan som fri samt 4.) ångesten.11 Genom en närläsning av De Dömdas Ö och texter av fem 

existentialistiska tänkare - Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus och 

Karl Jaspers - har jag sedan uppmärksammat hur dessa förhåller sig till de fyra kategorierna samt hur 

romanen förhåller sig till de existentialistiska tänkarna. Kategorierna har också givit upphov till  

utformningen av såväl resultat- som analyskapitlet för att ge uppsatsen en tydlig struktur. En mer 

utförlig redogörelse för de fyra kategorierna återfinns i teorikapitlet och en argumentation för urvalet  

av texter och tänkare hittas i kapitlet ”Material och urval”.  

   I arbetets andra fas har jag, genom att ta inspiration från den av Barney G. Glaser och Anselm 

Strauss utformade grundade teorin, förhållit mig så objektiv som möjligt till materialet för att utarbeta 

ett antal underkategorier till Koskinens. Den grundade teorin kännetecknas ytterst av ett fördomsfritt  

närmande av den insamlade data som får tala för sig själv, vilket gör att forskaren inte tvingar fram 

slutsatser ur materialet, eller för att använda Glasers egna ord:

11 Koskinen (1981) s.22
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A grounded theorist is interested only in discovery of what does exist and applies conceptually, irrespective 

of what he would wish professionally or of his personal perspective or experience.12  

Detta fördomsfria förhållningssätt har präglat utarbetandet av underkategorierna, vilka har tillkommit  

genom den närläsning av De Dömdas Ö som uppenbarat de underrubriker som står att finna i resultat- 

och analyskapitlet. 

   Arbetet är också helt och hållet textcentrerat, vilket innebär att alla biografiska aspekter av såväl 

Dagermans som de existentialistiska tänkarnas författarskap, samt andra verk av författarna, lämnas 

därhän. Även då författarskapet som "given helhet och som förklaringsgrund för tolkningen av 

enskilda texter har en solid ställning i vår kultur"13 har detta synsätt valts för att fokusera just De 

Dömdas Ö som ett uttryck av existentialistiskt tänkande. Det hade givetvis varit intressant att titta  

närmare på Dagermans förhållande till de existentialistiska strömningarna vid tiden för romanens 

nedtecknande och utgivning för att redogöra för påverkan och inflytande, men detta går utanför ramen 

för det här arbetet och skulle kräva ett arbete som var allt för omfattande för en uppsats på 

kandidatnivå.

2.4 Material och Urval

Här följer en kort presentation av materialet - vilket jag delvis redan föregripit tidigare i uppsatsen -  

samt hur urvalet gjorts. 

Varför De Dömdas Ö?

 

Stig Dagermans författarskap har ett brett omfång och valet av De Dömdas Ö är långt ifrån givet - 

samma undersökning skulle med fördel kunna ha gjorts utifrån t ex romanen Ormen eller dramat Den 

Dödsdömde. Ett flertal forskare och författare har emellertid särskilt uppmärksammat De Dömdas Ö 

som ett uttryck för en existentiell tematik.14 Läsningen av romanen som ett uttryck för existentiella 

frågor - och möjliga svar på dessa - stöds av den övergripande symboliska utsatthet som den isolerade 

ön, endast bebodd av blinda fåglar och bruna ödlor, ger uttryck för. Detta är den främsta orsaken till att 

romanen valts som underlag för den här uppsatsen. Det är också en intressant text att arbeta med 

eftersom den med sina mångbottnade bilder och starka metaforer ger upphov till ett stort utrymme för 

12 Glaser (1992) s.46

13 Pettersson (2003) s.17-18
14 Se kapitlet Tidigare forskning för exempel.
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tolkning. Detta tolkningsutrymme gör det möjligt att ytterligare nyansera bilden av romanen genom en 

subjektiv upplevelse och på så vis göra arbetet unikt och fristående.  

Existentialistiska tänkare och texter

I boken Aktuella livsåskådningar - Del I: Existentialism och Marxism redogör Lennart Koskinen för de 

fyra kategorier som utgör ett av fundamenten för den här uppsatsen och framhåller tänkare och texter 

som knyter an till dessa.15 Detta urval är också det här arbetet baserat på, då detta känns naturligt 

eftersom det är det urval som Koskinens fyra kategorier ytterst vilar på. Andra tänkare, som till 

exempel Simone de Beauvoir eller Gabriel Marcel, hade säkerligen tillfört det här arbetet ett otal nya  

intressanta dimensioner, men gränsen måste dras någonstans och Koskinens urval har således behållits. 

Det finns också en poäng i att få en tydlig spridning, såväl tidslig som geografisk, för att låta tänkarna 

utgöra olika traditioner och skolor - vilket av förklarliga skäl är av vikt för det här arbetet.  

   Som tidigare nämnts är de fem tänkare som i det här arbetet får representera existentialismen: Søren 

Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus och Karl Jaspers, vilka närmare 

presenteras i kapitlet Fem existentialistiska tänkare. De, av ovanstående tänkare skrivna, texter som 

använts för det här arbetet kräver emellertid inte någon utförligare presentation utan utgörs kort och 

gott av: Søren Kierkegaards Begrebet Angest (1963b [1844]) och Afsluttende uvidenskabelig efterskrift  

(1963a [1846]), Martin Heideggers Varat och tiden - Del I (1981 [1927]), Jean-Paul Sartres Varat och 

intet (1983 [1943]) och Existentialismen är en humanism (2002 [1946]), Albert Camus Myten om 

Sisyfos (1984 [1942]) samt Karl Jaspers Philosophie (1956 [1932]).   

2.5 Tidigare forskning

Många är de forskare som uppmärksammat den religiösa dimensionen av Stig Dagermans författarskap 

och i synnerhet De dömdas ö. Det finns också ett betydande antal utförliga redogörelser för romanens 

koppling till de existentialistiska strömningar som florerade i Europa då romanen skrevs och utkom. 

De två verk som jag anser vara av störts relevans för mitt arbete är Rikard Apelgrens avhandling En 

dröm i lagarnas hus (2010) och Thure Stenströms Existentialismen i Sverige (1984) vilka därför 

kommer att ta upp den större delen av kapitlet. Efter redogörelserna av dessa två följer några korta 

kommentarer om Georges Pèrilleuxs studie av Stig Dagermans förhållande till existentialismen, Stig  

Dagerman et l'existentialisme (1982), som jag av språkliga skäl inte kunnat ta del av, samt några ord 

om mitt förhållande till den tidigare forskningen där jag också försvarar mitt arbetes unicitet.  

15 Koskinen (1981)
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En dröm i Lagarnas hus

Den fylligaste redogörelsen för de religiösa inslagen i Dagermans författarskap torde vara Rikard 

Apelgrens avhandling En dröm i lagarnas hus - Ögonblicket, människan och det transcendenta -  

Studier i Stig Dagermans diktning som utkom 2010. Apelgren belyser med en klar röd tråd samtliga av 

Dagermans romaner, samt ett par noveller och epilogen ”Tusen år hos Gud”, ur ett religionsperspektiv 

och sätter dem i ett så skarpt ljus att det efter att ha tagit del av avhandlingen blir svårt att läsa  

Dagerman som något annat än en författare djupt upptagen med att i förklädd form behandla religiösa 

spörsmål. Apelgren uppmärksammar ögonblickets16 avgörande roll i Dagermans författarskap och hur 

ett fokus på detta kan leda in läsningen av texterna på "den ofta outsagda eller indirekt formulerade 

religiösa problematik som låter sig anas på textens mimetiska nivå...".17 Detta fokus, förenat med ett 

religiöst närmande av människans existentiella belägenhet i texterna, utgör de yttersta fundamenten för  

avhandlingen. Därtill har Apelgren mycket elegant vävt in Rudolf Ottos definition av mystik, Anton 

Geels förståelse av mystiska erfarenheter och Mäster Eckeharts tankar om de hindersamma element 

som fråntar människan möjligheten att nå enhet med det gudomliga. 18 

   Kapitlet om De Dömdas Ö upptar 19 sidor av avhandlingen och inriktar sig i huvudsak på det  

orealiserade ögonblicket, det hindersamma och framställningen av människans transcendenta längtan  

i romanen. Dessa tre problemområden belyses i skenet av den övergripande tematik Apelgren tycker 

sig skönja och beskriver som "den allegori över (...) ensamhet och utsatthet i ett meningslöst vara som 

de skeppsbrutnas återstående liv på den obebodda ön kan sägas representera".19 Efter att utförligt 

uppmärksammat centrala uppmärksamhetstillfällen i romanen når Apelgren slutligen fram till en  

förståelse av De Dömdas Ö som en roman som

framställer människans predikament som existentiellt ensam i ett vara utan Gud. Skildringen av människans 

belägenhet (---) får en mening i berättelsen som helhet när den uppmärksammas som en del av det  

deskriptiva system vilket uttrycker romanens matris - människan som åtskild från och längtande efter ett 

transcendent sammanhang eller en Gud i vidaste mening.20

16 För en mer distinkt definition se Apelgren (2010) s. 21-26

17 Apelgren (2010) s. 13

18 Apelgren (2010) s. 26-31

19 Apelgren (2010) s. 89 

20 Apelgren (2010) s. 106
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Existentialismen i Sverige

Thure Stenströms Existentialismen i Sverige - Mottagande och inflytande 1900-1950 ägnar närmare 

18 sidor åt Stig Dagerman och på vilket sätt hans texter står i beroende till existentialismen. Stenström 

betonar framförallt problematiken kring att fastslå huruvida Dagermans uttryck av existentialism kan 

kopplas till yttre påverkan eller om dessa uttryck snarare grundar sig i den privata ångestneuros som 

slutligen drev Dagerman i döden. Under året för den första utgivningen av De Dömdas Ö var de 

franska existentialisterna, Jean-Paul Sartre och Albert Camus, på högsta mode i Sverige och Dagerman 

hade tidigare under året låtit publicera en översättning av Camus Myten om Sisyfos i tidningen 40-tal.21 

Camus är, enligt Stenström, också den tydligaste inspirationskällan för De Dömdas Ö och framförallt i 

sitt fokus på världsordningen som irrationell och obegriplig och som upphov till det "absurda i mötet 

mellan människans kallande rop och världens oförnuftiga tystnad. På den ena sidan står människan 

med sin klarhetssträvan, med sitt förtvivlade behov av att skapa enhet och begriplighet i livet. På den 

andra står livet självt med sin godtyckliga mångfald, sin slumpmässighet, irrationalitet och brutalitet". 22 

   Stenström vill också betona den samtida kritiken, som på många sätt förekom den senare 

litteraturforskning som ägnat sig åt Stig Dagerman och existentialismen. Han nämner till exempel  

Werner Aspenström, som under sommaren 1946 bevittnade tillkomsten av De Dömdas Ö, som en av 

de som starkast betonade romanens likheter med Sartre.23 Här tycker Stenström sig dock se en 

problematik där å ena sidan kritiken tenderar att överdriva påverkan från de franska existentialisterna 

och Dagerman å andra sidan, som hela tiden förnekade påverkan för att befästa det oberoende som 

skapande diktare så ofta värnar om.24 Häri vilar, enligt Stenström, således omöjligheten i att fastslå i 

vilken utsträckning Dagerman kan sägas ha påverkats av existentialismen, men det finns ändock 

forskare som gett sig i kast med just detta.     

Kort om Stig Dagerman et l'existentialisme

Den forskningen som antagligen har flest beröringspunkter med min är den belgiske litteraturforskaren 

Georges Pèrilleuxs studie Stig Dagerman et l'existentialisme som jag dessvärre inte kunnat ta del av på 

grund av dess franska språkdräkt. Den enda inblick i verket som jag kunnat få har jag tillägnat mig 

genom just Thure Stenström och Rikard Apelgren som båda redogör kort för studien i sina respektive 

verk. Det finns givetvis stora bekymmer med att jag tillskansat mig kunskap om studien på detta vis,  

21 Stenström (1984) s.274

22 Stenström (1984) s.277

23 Stenström (1984) s.272

24 Stenström (1984) s.273
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men jag finner det ändå vara relevant med en kort redogörelse.

   Pèrilleux diskuterar i sin studie i vilken utsträckning Dagerman kan ha påverkats av den 

existentialistiska tanketraditionen hos Kierkegaard, Sartre och Camus.25 I studien belyses, likt 

Stenström, den svårighet som finns i att fastslå Dagermans påverkan från existentialisterna, men 

hävdar att likheterna med främst Kierkegaard och Camus är så slående att de inte kan betraktas som 

slumpmässiga. Han fastslår också att Dagerman var väl bekant med Kierkegaard genom egna studier 

samt samtal med författarkollegan Lars Ahlin.26 Pèrilleux uppmärksammar också Dagermans polemik 

mot Sartre som han drev genom att betona en mänsklig natur och - likt Camus - framhäva att det inte 

går att absolutifiera historien och sålunda se som gudomlig eller i sig meningsfull.27

Förhållande till den tidigare forskningen

Den forskning som tidigare behandlat Stig Dagermans förhållande till existentialismen har primärt  

diskuterat påverkan och beroende. Detta är dock ett fokus som jag i det här arbetet kommer att frångå 

och istället inrikta mig på att undersöka huruvida Stig Dagerman bör betraktas som en fristående 

existentialistisk tänkare och huruvida hans tankar kan kopplas till den existentialistiska traditionen,  

oavsett om han påverkats av dem eller ej. Min ambition är alltså inte att fastslå påverkan - inte ens  

influenser - utan endast se mönster för existentialistiska tänkare och se om Dagerman kan anses sälla 

sig till den skaran.      

25 Apelgren (2010) s.16

26 Stenström (1984) s.270

27 Stenström (1984) s.278
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7. Teoretiska utgångspunkter

En snäv definition av existentialismen skulle i egentlig mening endast innefatta den livsåskådning som 

Jean-Paul Sartre och hans efterföljare omfattade under 1940 och -50-talet. Den gängse uppfattningen 

av termen är emellertid något bredare och fungerar som ett samlingsbegrepp för ett stort antal  

livsåskådningar som på avgörande punkter har tydliga likheter. Denna senare definition är också den 

jag i det följande kommer att begagna mig av. 

Fyra kategorier för existentialistiskt tänkande

   Lennart Koskinen urskiljer fyra gemensamma drag,28 för den grupp av livsåskådningar som brukar 

betecknas som existentialistiska, och den första är betonandet av existensfrågan. Denna fråga 

kännetecknas av tankar kring människans existentiella villkor och huruvida en grundläggande struktur 

i tillvaron kan hjälpa den enskilde individen till frigörelse. Det andra draget som framhålls är fokuset  

på subjektiviteten. Det är jag och endast jag som kan göra mitt liv meningsfullt, oavsett hur väl 

formulerade tankar och svar jag kan överta från andra människor. Detta gör att en sann existentialist  

aldrig skulle erkänna sig till någon färdigformulerad livsåskådning, utan istället betrakta varje  

människa som en möjlighet till en för henne unik sanning. Den tredje gemensamma nämnaren är synen 

på människan som fri. Varje människa är bunden att ta det yttersta ansvaret för sina handlingar, vilket 

gör att det aldrig går att skylla på yttre omständigheter eller samhälleliga konventioner – detta måste  

varje människa förstå och ta konsekvenserna av. Ångesten är det fjärde och sista förenande draget hos 

existentialisterna och betraktas som oskiljbart från den mänskliga existensen. Denna ångest 

uppkommer i mötet med den frihet som tillvaron erbjuder och det totala ansvar som detta innebär.  

Ångesten betraktas inte uteslutande som något ont utan är för existentialisterna helt enkelt en aspekt av 

människan som inte går att bortse från och måste tas i beaktande.

 

28 Koskinen (1981) s.22
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8. Fem existentialistiska tänkare 

De fem tänkare som i det här arbetet utgör den existentialistiska traditionen behandlar alla de fyra 

kategorierna på högst unika sätt. Utifrån de verk som använts i det här arbetet följer nu en kort 

sammanfattning av hur tänkarna förhåller sig till 1.) existensfrågan, 2.) subjektiviteten, 3.) människan 

som fri samt 4.) ångesten. Med anledning av att den text av Albert Camus som behandlas i det här 

arbetet endast utgörs av knappa fyra sidor frångår jag i presentationen av honom kategoriindelningen 

och redogör istället kortfattat för textens centrala teman.   

Søren Kierkegaard

Den danske filosofen och kristne författaren Sören Kierkegaard (1813-55) kan på många sätt ses som 

den första existentialisten med sin betoning av subjektiviteten och ångesten. 1.) Kierkegaard var - som 

ovan antytt - kristet troende, och bedrev en hård polemik mot de filosofer som ansåg att Gud borde 

göras till föremål för empirisk prövning för att på så vis kunna bedömas som en objektiv och 

vetenskaplig fakticitet. Han betonade istället det subjektiva och lidelsefulla närmandet av Gud. 29 Han 

ansåg vidare att människans existentiella särart ytterst kännetecknas av medvetandet och förmågan att  

skilja mellan gott och ont, vilket är resultatet av den gemensamma skuld alla människor delar efter  

syndafallet. 2.) Kierkegaard menar att människan inte på något sätt kan nå objektiv kunskap om 

universum, Gud eller existensens villkor, utan endast kan förlita sig på en subjektiv sanning genom att 

hänge sig åt "den objektive Uvished, fastholdt i den meest lidenskabelige Inderligheds Tilegnelse". 30 

Detta innebär således att ett objektivt närmande av Gud endast blir fåfängt och opassionerat, då en 

objektiv sanning (som att ett plus ett blir två) alltid kommer att förbli själlös och omöjlig att omfamna i  

hänförd lidelse. Denna subjektiva lidelse intar en central ställning i Kierkegaards tänkande och är djupt  

förbunden med vad han menar är människans ofrånkomliga börda, nämligen: att träffa val. 3.) Det är 

genom valen människans personlighet formas och det är också däri hennes oändlighet vilar. 

Kierkegaard menar att viljan att välja är långt viktigare än viljan att välja gott och anser således att  

likgiltigheten är en av människans svåraste synder. Men det totala ansvar som följer med att ständigt 

vara tvungen att träffa val är också grunden till den svåra ångest som vilar i varje människa likt en 

"drømmende and".31 4.) Ångestens paradox karaktäriseras av dess dubbla natur som är samtidigt 

lockande och frånstötande, älskad och hatad. Kierkegaards ångest har också en renande natur och 

29 Kierkegaard (1963a) s.169

30 Kierkegaard (1963a) s.169-170

31 Kierkegaard (1963b) s.135
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fungerar som en brutal vägvisare till den yttersta sanningen. Vågar man helhjärtat hänge sig åt 

ångesten, låter det timligas och rumsligas meningslöshet hämningslöst sippra in i själen och vågar 

språnget på 70 000 famnars djup finner man sig själv stående vid en tvåvägskorsning där skyltarna 

visar: självmord eller tro. Denna ångestens utforskning blir därmed en fostrande kraft som i bästa fall 

mynnar ut i en subjektiv kärleksförklaring till en objektiv gud - "angest som frelsende ved Troen". 32

Martin Heidegger 

   

Nästa tänkare, som varit av yttersta vikt för existentialismens framväxt och därmed den här uppsatsen, 

är Martin Heidegger (1889-1968). Heidegger övertog inte bara Edmund Husserls filosofiprofessur i 

Freiburg, utan också en stor del influenser från den av föregångaren utvecklade fenomenologin.33 1.) 

Det centrala i Heideggers fenomenologi skiljer sig emellertid väsentligt från Husserls, då den ytterst är  

djupt upptagen med att förklara fenomen som inte kan relateras till något materiellt och söker "frilägga  

den för olika existenser gemensamma strukturen".34 Ett annat väsentligt drag i Heideggers filosofi är 

skillnaden mellan det ontologiska fundamentet och den till tid och rum bundna ontiska verkligheten 

(das Dasein). Det ontologiska fundamentet förklaras med hjälp av en rad olika existentialer, vilka är de 

grundläggande mönster i tillvaron som alla människor är underkastade, både medvetet och omedvetet.  

Den ontiska verkligheten är detta fundaments totala motsats och utgörs av den mänskliga tillvaron, i-

världen-varon, vari individen har det yttersta ansvaret för sina val och konsekvenserna av dessa.35 2.) 

Heidegger anser att sann kunskap om den egna existensen och dess möjligheter först kan nås i total 

ensamhet. Först då man frigjort sig från alla yttre konventioner och normer - vilket Heidegger menar är 

en flykt inför sig själv - kan man nå en subjektiv sanning om varat.36 Denna subjektivitetens insikt är 

också nära förbunden med möjligheten att finna frihet. 3.) Enligt Heidegger föregår alltid människans 

existens hennes essens, vilket innebär att det inte finns någon gemensam mänsklig natur - varje individ 

skapar sin egna unika natur.37 I i-världen-varon har människan möjligheten att följa sin innersta vilja 

och välja en egentlig existens, eller låta bli, låta sig styras av yttre konventioner och därmed välja en 

oegentlig existens, vilket Heidegger menar inte alltid är ett sämre val och betonar att "tillvaron även i  

32 Kierkegaard (1963b) s.234

33 "Enligt honom [Husserl, min anm.] så kan vi bara ha kunskap om fenomen, d.v.s. objekt så som vi tolkar dem. Runt 

objektet i sig ska vi sätta parentes - det är inte tillgängligt för oss." (Molander 2003 s.176)

34 Koskinen (1981) s.30

35 Heidegger (1981) s.30-32

36 Heidegger (1981) s.236-243

37 Heidegger (1981) s.66
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sin mest fullödiga konkretion [kan] vara bestämd av oegentlighet".38 Svårigheten i att helt och fullt bli 

en egentlig existens förklaras främst genom Mannets obevekliga diktatur. Mannet är de samhälleliga 

konventioner och yttre normer som det i mångt och mycket inte går att göra uppror mot. Man gör som 

man gör mest. Detta fenomen är helt igenom opersonligt och fungerar som något att lägga det yttersta 

ansvaret på - det finns ju ändå aldrig någon som behöver stå till svars! Mannet håller oss alla i ett fast,  

men ofta tryggt, grepp och "eftersom mannet ständigt tillmötesgår resp. tillvaro med denna vara-

avlastning, behåller det och befäster ytterligare sitt hårdnackade herravälde". 39 4.) Heidegger bygger 

också vidare på Kierkegaards tankar om ångestens framskjutna roll i den mänskliga existensen. Likt 

Kierkegaard ser han ångesten som ett slags renande process där världen i ett första skede får en 

karaktär av fullständig betydelselöshet, för att sedan sluta sig likt ett skal kring människan som inte 

längre kan definiera sig utifrån omvärlden och sålunda, i ett sista skede, uppenbara friheten att själv 

välja och gripa tag i sig själv.40 

    Heideggers filosofi fick stor genklang då existentialismen på allvar fick fotfäste i Europa i och med 

Jean-Paul Sartres framträdande i det litterära och filosofiska rampljuset. Sartre tog fasta på Heideggers 

teorier om människans möjligheter till egentliga och oegentliga existenser och drog det hela till sin  

absoluta spets.

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (1905-79) kom att bli en förgrundsfigur under efterkrigstidens idékris och andliga 

kaos. Nazismens och fascismens framgångar och fall runt om i Europa kom att utgöra en bördig 

grogrund för anti-auktoritära rörelser och mer än någonsin behövde man någonting att lita till, något 

stadigt att luta sig mot. Detta något som måste förmå hålla sig konstant och osvikligt i en värld under 

ständig förändring. Detta något som Sartre menar endast kan bestå i en enda sak: människan själv. 

   1.) Det finns ingen Gud eller något samhälle att förlita sig på i Sartres universum och inte heller 

någon utomstående kraft att beskylla för orättvisor och ondska. Denna ateistiska världsbilds gör att 

människan inte kan ses som skapad av en högre makt och således inte heller definierad vid födseln, 

vilket får en för Sartre ofrånkomlig konsekvens: existensen går före essensen - en tanke som tydligt för 

tankarna till Heidegger. Människan har ingen på förhand given natur, utan skapar sin essens genom 

vad hon gör.41 

Detta gör att en människa endast kan bedömas utifrån sina handlingar, allt annat är underordnat. 2.) 

38 Heidegger (1981) s. 67

39 Heidegger (1981) s.166-171

40 Heidegger (1981) s. 236-243

41 Sartre (2002) s.12
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Sartre betonar i sin filosofi den subjektiva upplevelsen som meningsbärande enhet i tillvaron. Den 

strida ström av intryck, tecken och symboler som ständigt slår emot oss dagligen har i sig ingen 

inneboende mening utan får sin tolkning uteslutande genom den enskilda individens 

verklighetsuppfattning. För att ge exempel på detta förhållande återger Sartre en berättelse om en 

ångestriden ung man, som efter en misslyckad värnplikt sluter sig till jesuiterorden. Den unga mannen 

tolkar sitt tragiska öde som ett tecken, en beröring av Guds hand, vilket Sartre menar bara är en av ett  

otal tolkningsmöjligheter. Den unga mannen kunde likaväl ha tolkat händelsen som ett tecken på att  

han borde bli snickare eller revolutionär. Han bär därför själva det totala ansvaret för sin tolkning. 42 3.) 

Sartre menar att människan så snart hon gör avkall på sin frihet och istället lever efter samhälleliga 

konventioner och normer förnekar sig själv som människa, förtingligas och begår det svåraste av 

självbedrägerier43. Denna ofrånkomliga frihet är människan dömd till, dömd eftersom "hon inte skapat 

sig själv, och ändå är fri eftersom hon en gång utslungad i världen bär ansvar för allt vad hon gör".44 

Människans frihet begränsas också, av insikten att subjektet endast är ett objekt i andras ögon, genom 

att bli sedd.45 4.) Liksom Kierkegaard och Heidegger härleder Sartre ångestens rötter till frihetens 

totala ansvar och de konsekvenser som följer på varje träffat val. Insikten om att varje val som görs 

också påverkar andra människor i vår omgivning tar sig uttryck i en ständig oro och ängslan, som vi 

inte kan bli kvitt på annat vis än genom att förneka ansvaret eller att hela tiden skjuta valen på  

framtiden. Dessa två utvägar är dock endast tillfälliga lösningar och kommer bara att skapa 

existentiella uppdämningar som ofrånkomligt är bundna att brista. Den enda väg som Sartre menar är 

riktig är att acceptera sin oro och ängslan och i så stor utsträckning som möjligt välja det som gör gott,  

inte bara för en själv utan också för andra människor.46

42 Berättelsen i sin helhet står att finna i Sartres (2002) s.27-28

43 Sartre använde själv termen "mauvaise foi" som till engelska översatts till "bad faith. Därför används också översättning 

"ond tro" i många källor. Termen "självbedrägeri" är hämtad ur Koskinen (1981)

44 Sartre (2002) s. 21

45 Sartre (1983) s.152

46 Sartre (2002) s.16-19
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Albert Camus 

En av Sartres samtida och för en tid nära vän, algerien Albert Camus (1913-60), producerade under sin 

levnad ett stort antal litterära verk, och däribland den för existentialismen så viktiga Myten om Sisyfos - 

vilken också är den enda av Camus texter som kommer att behandlas inom ramen för det här arbetet.  

Textens bärande fundament torde för de flesta vara känt då den vilar på den antika myt som berättar 

om hur den stillfärdige och kloke Sisyfos av gudarna döms till att utan uppehåll rulla ett tungt 

klippstycke upp till toppen av ett högt berg, för att då toppen nåtts se stenen rulla ner igen av sin egen 

tyngd. Camus konstaterar att gudarna, med viss rätt, ansåg att "det inte finns någon hemskare dom än 

ett onyttigt och hopplöst arbete".47 Huruvida myten är tragisk eller inte avgörs emellertid, enligt 

Camus, av i vilken utsträckning Sisyfos är medveten om sin situation eller ej. För vari skulle hans 

plåga bestå om hoppet, att lyckas balansera klippblocket på den trånga bergstoppen, skulle finnas i 

hans tankar varje gång han företog ett nytt försök? Är det rentav så att vi alla delar Sisyfos öde och att 

medvetenheten är vår största fiende? 

   Myten om Sisyfos blir, sitt till synes tragiska innehåll till trots, en subjektivitetens vinst och Sisyfos 

den absurda hjälten. Genom att acceptera sitt öde och ta kontroll över det lyckas Sisyfos skapa sig en 

mening och lycka i "varje granitkorn i denna klippa, varje mineralskärva i bergets natt". 48 Myten 

kommer att behandlas än mer utförligt längre fram i uppsatsen, och vi lämnar den således för ett tag 

med Camus tröstande ord: "Man måste tänka sig Sisyfos lycklig".49 

Karl Jaspers        

Den femte, och därmed sista, tänkare som utgör grunden utifrån vilken De dömdas ö ska analyseras är 

Karl Jaspers (1883-1969). Jaspers tog fasta på Kierkegaards tankar om hur människan kan förverkliga 

sig själv bara genom subjektivt engagemang och utvecklade dessa. 1.) Jaspers ägde, likt Kierkegaard, 

en kristen tro och förkastade vetenskapens förmåga att förklara det avgörande i människans natur, dvs. 

friheten. För att terminologiskt skilja dessa två åt använde han sig av begreppen Existenz, som 

beskriver den för all vetenskap ouppnåeliga kunskapen om människans frihet och öppenhet inför 

framtiden, och Dasein, som åsyftar människans mätbara egenskaper (och inte ska förväxlas med 

Heideggers användning av ordet).50 2) Jaspers poängterar att människan först genom avskildheten är i 

stånd att erövra det subjektiva jaget. Man sluter sig och "nichts geht mich eigentlich an, aber aller  

47 Camus (1986) s. 96

48 Camus (1986) s. 99

49 Camus (1986) s. 99

50 Jaspers (1956) s.1-4
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erblicke ich in dem Bewußtsein meines Wissen, das der sichere Halt ist".51 Således är yttre 

omständigheter hindersamma för människan och begränsar henne. 3.) Denna begränsning utgörs av det 

Jaspers kallar för grenzsituationen, som är upplevelser av skuld, död och lidande. Genom dessa 

situationer upplever människan att hon är rumsligt och tidsligt begränsad, vilket framkallar en känsla  

av förtvivlan.52 4.) Denna förtvivlan är ofrånkomlig och kan endast kvävas genom ett starkt subjektivt 

engagemang, ur vilket människan kan nyskapa sin situation i tillvaron. Jaspers beskriver förtvivlans 

kraft på ett sätt som påtagligt liknar Heideggers och menar att man i ångesten sluter sig och att det  

blotta öga som den substantiella ensamheten utgör, inte kan blicka in i sig själv och sålunda utgör den 

enda fasta punkten i universum.53 Till skillnad från Heidegger - men i likhet med Kierkegaard - ser 

emellertid Jaspers ångesten som en möjlighet till tro och framhåller dess egentliga funktion att: "noch  

immanent zu sein und schon auf Transzendenz zu weisen".54        

51 Jaspers (1956) s.204-205. "Inget bekommer mig egentligen, men jag ser allting i medvetandet om mitt vetande, vilket är  

det enda säkert sanna." (Min övers.) 

52 Jaspers (1956) s.203

53 Jaspers (1956) s.205

54 Jaspers (1956) s.204 "ännu vara immanent men leda mot transcendensen" (Min övers.)

19



9. Resultat

I det följande redovisas för på vilket sätt de fyra kategorierna för existentialismen - vilka tidigare  

presenterats i kapitlet Teori – står att finna i Dagermans roman De Dömdas Ö samt hur romanen skiljer 

sig från dessa. För att tydligare klargöra för hur romanen förhåller sig till de fyra kategorierna har 

också ett antal underrubriker utarbetats för att göra det hela mer överskådligt.     

9.1. Existensfrågan

Skildringen av hur sju överlevare slungas upp på en öde ö, långt bortom civilisation och räddning, 

samt romanens tydliga fokus på hur överlevarna både till det inre och yttre förhåller sig till denna 

plötsliga utsatthet kan förstås som en symbol för en existentiell belägenhet. Detta har uppmärksammats 

av ett flertal forskare, däribland Apelgren och Stenström.55 Redan i bokens första kapitel liknar 

romanens huvudkaraktär, Lucas Egmont, ön vid en sandbeströdd stenkula som rusar ner genom 

världsbrunnen56 och han noterar hur de andra stirrar "in i horisonten i det alltför fåfänga hoppet att få se 

en ny, sällskapligare och mer lättkonversabel ö gungande innanför världsstrecket".57 Denna dystra 

inledning slår an en meningslöshetens sträng som genljuder romanen igenom och som leder läsningen 

in mot en existentiell förståelse av det övergripande temat. Ön som symbol för varats yttersta 

meningslöshet visar på människans omöjlighet att göra uppror mot hennes existentiella belägenhet och 

medvetandet om detta gestaltas i romanen både som en ljuv frälsare och en obeveklig bödel. Denna 

bitterljuva medvetenhet om alltings egentliga natur innefattar också direkt eller indirekt en  

föreställning om Guds vara eller icke-vara, godhet eller ondska. Romanens gudsbild ska i det följande 

kort behandlas och därefter följer en mer utförlig beskrivning av hur romankaraktärernas insikter om 

existensens villkor påverkar deras tillvaro. 

Gud i De dömdas ö

Synen på Gud har ingen framskjuten roll i romanen, men föreställningar om något slags gudomlig 

makt skymtar ibland hastigt förbi. Ett av relativt få explicita exempel på detta återfinns i romanens  

andra del, Kampen om lejonet, där människan liknas vid ett badkar av vitt kakel. Vattnet i badkaret är i 

barndomen och den första ungdomen fyllt med rent, friskt vatten, men med åren grumlas det och

55 Se ”Tidigare forskning” för en mer utförlig presentation
56 Dagerman (2010a) s. 12

57 Dagerman (2010a) s. 14
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om människan är ett sånt badkar kommer väl ett ögonblick i hennes liv då tappen plötsligt dras ur av någon 

okänd hand och det nu svala vattnet med sin smuts och sin renhet strömmar ur henne och dödens brus ur 

avloppsröret fyller henne först med skräck, sedan med resignation och sist med längtan efter att samma 

okända hand som nyss dragit ur tappen skall komma med en borste och skrubba bort avlagringar och smuts 

från badkarskanten.58

Människans längtan är emellertid förgäves då hon ögonblicket senare hör en nyckel vridas om utifrån 

och finner badrummet låst för alltid eftersom ingen mer ska bada i det.59 Denna hand skulle mycket väl 

kunna tolkas som något slags frånvarande gud, men likaväl som en slumpens hand. Oavsett vad som 

avses betonar Dagerman här människans omöjlighet att förenas med den Gud hon innerst inne längtar 

efter. Denna omöjliga längtan efter en gudomlig tillvaro kommer också till uttryck då den engelska  

flickan går ut i vattnet, börjar ösa det över sitt bröst och hela tiden upprepar orden: låt honom komma 

till mig, låt honom komma till mig.60 Denna händelse, som på många sätt kan liknas vid en kristen 

dopritual, beskrivs i romanen som "dansen om en längtan, dansen om en längtan som hatar att 

tillfredställas, längtan efter ingenting".61 

   Dessa två exempel belyser tydligt det omöjliga i att nå enhet med en gud som tycks frånvarande och 

onåbar, vilket på ett ställe i romanen - på tydligt nietzscheanskt manér - förklaras med att Gud sedan 

länge är död och ligger lit de parade på en avlägsen stjärna.62 Detta är en insikt som Lucas Egmont nås 

av och just denna nyvunna medvetenhet om varats beskaffenhet ska nu i det följande mer utförligt 

behandlas.   

Medvetenhet som frihet och förbannelse 

Medvetandets problematiska natur och paradoxala inverkan på karaktärerna är ett centralt tema i  

romanen. De som nått insikt och vunnit förståelse för människans existentiella utsatthet skildras ofta 

som både upplysta och fördömda. Lucas Egmont är den första på ön att förstå att ingen räddning finns 

att få och med förakt betraktar han de andra medöverlevarna som jagar omkring på öns platåer lika 

obekymrade som fjärilsjägare medan de för varje ljusväxling faller allt närmre världens botten. 63 Denna 

smärtsamma insikt, som skiljer den medvetna från den omedvetna, fungerar i romanen som en 

58 Dagerman (2010a) s.213

59 Dagerman (2010a) s.213

60 Dagerman (2010a) s.227

61 Dagerman (2010a) s.228

62 Dagerman (2010a) s.230

63 Dagerman (2010a) s.14
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paradoxal tröst och ger en uppfyllande känsla av att äga en hemlighet som är få förunnad. På detta 

finns det i romanen ett flertal exempel och jag kommer i det följande att redogöra för några av dem, 

kort sammanfattat.

   Ett tämligen explicit exempel på medvetenhetens roll i varat hittas då Lucas Egmont i en törstdröm 

återupplever sin barndoms relation till fadern. I denna dröm står Lucas som medvetenhetens ofrivilliga 

offer, i motsats till fadern som bokstavligen piskar in budskapet i pojken: grubblerier är alltid är av 

ondo. Lucas har sin barndom igenom förnummit en klassbunden känsla av skuld, en känsla av att sitta 

på en väldig stock som i sin tur vilar på en oskyldig människa. Lucas vill kunna resa sig från stocken 

och förenas med den fastklämda människan, men får redan som ung lära sig, av de redan sittningsvana, 

att en liten rubbning kan få hela byggnaden att falla samman.64 Fadern däremot härleder sin egen vunna 

lycka till egoismen och bekymmerslösheten: "med gott om vin, piskor, hästar är det en synd att 

grubbla"65 lyder hans paroll. Vilken av dessa två livshållningar som lönar sig bäst låter Dagerman vara 

osagt, men då fadern slutligen lider ett personligt och ekonomiskt förfall kan man skönja 

medvetenhetens smärtsamma triumf över omedvetenhetens naiva nederlag.   

   En annan typ av existentiell medvetenhet står att finna i kaptenens, Ernst Wilsons, beskrivning av 

ensamheten. Kaptenen menar att det i medvetenhetens ögonblick, då rymdens tomhet och 

meningslöshet uppenbarar sig, bara finns en sak att göra: att låta sig sjunka i ensamheten. Ensamheten 

är för kaptenen inget annat än en plåga, en obönhörlig dom, men han finner stolthet i att vara stark nog 

att bära den och då Lucas Egmont konfronterar honom och beskyller honom för att vara intet annat än 

en enslighetens onanist, en man som umgås så intimt med sin ensamhet att han därav inte kan betraktas 

som ensam, svarar han:

Det är inte sant att jag njuter av den (---) men ni måste förstå att det är så att det enda sättet att bära den stora  

ensamhet som så ofta drabbar mej är att ta emot den som en gåva, som en kärkommen njutning (---) Det är  

bara den starkaste som kan bära en ensamhet liknande min, det behövs trumhinnor till det för det första, 

starka trumhinnor som orkar bära den där fruktansvärda tyngden som pressar mot dem när rymden plötsligt 

börjar sjunga av ensamhet.66

Kaptenens beskrivning av rymdens tomhet och meningslöshet utgör ett tydligt exempel på romanens 

ambivalenta förhållande till medvetenheten.67 Vetskapen om ensamheten är en förbannelse, tyngre än 

allt annat att bära, men i egenskap av sanning måste den accepteras och oupphörligen konfronteras. Ett  

64 Dagerman (2010a) s.25

65 Dagerman (2010a) s.23

66 Dagerman (2010a) s.320

67 För en utförligare beskrivning av ensamhetens ångestladdade karaktär se kapitel 9.4 Ångesten.
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avslutande exempel på detta förhållande till den existentiella belägenheten finner vi hos Boy Larus. 

   Boy tänker sig livet som en stor nagel på en i övrigt likgiltig varelse. Precis som människor klipper 

av sina naglar och sitt hår utan att betänka att något av dem samtidigt dör, just så likgiltigt är ödet inför  

ens eget liv. Livet är således inte mer värt en jättes nagel. Denna dystra insikt fyller Boy med en 

sällsam känsla av accepterande och får honom att bli ett med sitt meningstomma predikament i  

tillvaron. Han ligger stilla, låter solens strålar leka över hans ansikte och uppfylls av en lugn och 

harmonisk känsla och filosoferar: "vad är det för märkvärdigt med att naglar klipps, saker som sker 

dagligdags utan att någon närmare funderar över det".68 Berättarrösten, som väl ytterst får ses som Stig 

Dagerman själv, problematiserar emellertid Boys insikt och ser det harmoniska lugnet som bedrägligt  

och svekfullt. Den funna balansen är inbillad och "han har bara funnit ett tillfälligt stöd i en alldeles ny 

erfarenhet".69 För att sammanfatta detta högst subjektiva meningsskapande där vunna insikter om 

varats beskaffenhet, sanna eller ej, hjälper karaktärerna att finna tillfällig eller permanent frigörelse  

från det ångestladdade klimatet på ön och samtidigt leda oss in mot nästa av de fyra kategorierna -  

subjektiviteten - låter jag återigen Lucas Egmont komma till tals:

Och medvetenheten, just medvetenheten, de öppna ögonen som oförfärat betraktar sin förfärliga position 

måste vara jagets stjärna, vår enda kompass, en kompass som skapar riktningen för när inte kompassen finns 

finns inte heller riktningen.70

68 Dagerman (2010a) s.285

69 Dagerman (2010a) s.286

70 Dagerman (2010a) s.337
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9.2 Subjektiviteten

Det subjektiva skapandet av mening i en meningstom värld är utan tvivel ett av romanens bärande 

fundament. Frågan som Dagerman genom romanen vill söka ge svar på kan förstås som: vad finns det 

kvar att leva för då varats fullkomliga meningslöshet uppenbarat sig? I det följande kommer här att  

presenteras ett antal nyckelpassager i texten för att illustrera hur romankaraktärerna på olika vis  

förhåller sig till jakten på den subjektiva meningen i en objektivt meningslös värld.

Den vita klippan som meningsbärande symbol

En dag uppenbarar sig en vit klippa under sanden. Det är Madame som hittar den och från första stund 

grips de överlevande av en stark känsla av att klippan är mycket värdefull och måste tas väl hand om. 

De grips av en häftig längtan att blotta hela klippan och sliter energiskt för att helt synliggöra den. 

Medan de gräver verkar de för en stund helt glömma bort den förfärliga belägenheten på ön och låter 

alla sina sinnen fokusera på det nya fyndet. Det är först då hela klippan blottlagts som förtvivlan faller 

över de överlevande igen och då i än skarpare form. "Det är ett förfärligt ögonblick när klippan tar slut,  

de har blivit utkastade ur en fruktansvärd tillvaro, utan räddning det är sant, men täckt av glömska, till  

en fruktansvärd tillvaro utan räddning där den spetsade vakenheten är det enda vissa",71 för att använda 

några rader ur romanen. Det hela handlar alltså om att de överlevande skapat en tröstande och 

meningsbärande tillvaro kring ett i sig meningslöst föremål. Klippan har således blivit en 

tillfredställande symbol för deras sökande efter mening.

   I en vinkel mellan ett berg och några buskar ligger Tim Soldier och funderar över klippan och vad 

som gjort att den utlöst så starka känslor hos människorna på ön. Han anser att klippan inte kan ses 

som mer än endast en symbol, men utan att för den skull förringa dess egentliga värde. Istället tänker 

han att alla mänskliga handlingar ytterst är symboliska och att varje kamp vi företar oss endast är av 

symbolisk karaktär, med tanke på de magra praktiska resultat vi åstadkommer i livet. 72 Han betonar 

klippans värde i form av idé, något som sammanför människor och något att visa solidaritet mot. 

Sålunda har klippan ett högst subjektivt värde, men är objektivt meningslös. Det är antagligen inte allt  

för djärvt att anta att detta speglar Dagermans egen syn på religion som subjektivt meningsbärande idé,  

men Dagermans egna intentioner med romanen går utanför ramen för den här uppsatsen.

   Klippan bibehåller sin meningsbärande funktion ända in i slutet och då endast Lucas Egmont återstår  

på ön ser han det som sin plikt att färdigställa inristandet av det lejon de gemensamt beslutat att pryda  

71 Dagerman (2010a) s.243

72 Dagerman (2010a) s.307
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klippan med. Dagerman skriver att klippan blivit till ett sakrament för flera av dem 73 och nu känner 

Lucas en övertygande känsla av att så mycken kamp inte kan vara förgäves, det måste finnas någon 

mening med att rista in lejonet.74 Detta företag hjälper Lucas att finna tröst under sina sista timmar vid 

livet och är också en bidragande orsak till att han kan möta döden utan panisk rädsla.        

Förtvivlan som meningsbärare

Ett återkommande tema i romanen är förtvivlan som meningsbärande enhet i tillvaron. Dess 

plågsamma natur till trots fungerar den som en fix punk att luta sig mot då världens meningslöshet 

rasar mot en. När det inte finns någonting att hålla sig fast vid måste man hålla sig fast vid just detta 

ingenting. Även här kan kaptenens ensamhet fungera som ett belysande exempel.

   Kaptenens ensamhet blir för honom något bestående, något att förlita sig på. När inget annat återstår 

än den totala ensamhetens väg måste han också älska denna väg med hela sin lidelse. Han beskriver 

det som 

ett bra spår att följa, ett rakt spår, ett spår fyllt av hat och förbannelser och han skall aldrig överge det, han 

skall älska det med hela sitt hat och hela sin kärlek (---) och spåret skall inte överge honom. Han skall vara 

trogen sitt spår. Han skall vara trogen sin ensamhet och otrogen allting annat.75

Denna trohet gentemot det smärtsamma och hindersamma i vardagen återkommer på ett flertal ställen i  

romanen. Lucas Egmont, till exempel, upplever en så ohyggligt stark känsla av ogrundad skuld att han 

till slut måste göra sig skyldig genom ett par svåra brott. Det första består i att han, för att kunna resa 

iväg, förskingrar en större summa pengar från den bank där han är anställd och det andra, i romanen 

mer uppmärksammade brottet, att han under den första dagen på ön stjälper ut det sista färskvattnet 

som finns att tillgå på ön. Han formulerar det själv som att han är "driven av privatdynamitardens 

ömkliga halmstrå: att vara trogen sin bedrövelse".76 Just detta - att vara trogen sin bedrövelse - finner vi 

som sagt på ett större antal ställen i romanen, vilka sammanfattas i romanens näst sista kapitel. Lucas  

deklamerar att han alltid kommer att vara trogen sin törst, Jimmie Baaz sin förlamning, Tim Soldier sin  

hunger, Madame sin sorg, Boy Larus sin lydnad och sitt kön, Draga sin längtan och, förstås, kaptenen 

sin ensamhet. I sitt avslutningstal, precis innan Lucas låter sig slukas av den böljande oceanen, blir 

hans sista ord således:

73 Dagerman (2010a) s.248

74 Dagerman (2010a) s.331

75 Dagerman (2010a) s.201

76 Dagerman (2010a) s.339
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Nej, ty enda möjligheten är att säga: jag skall vara trogen min riktning och trogen allting inom den: min 

fruktan, min hunger, min törst, min förtvivlan, min sorg, min längtan, min förlamning, mitt kön, mitt hat, min 

död. Ja, inom min riktning skall jag vara så trogen min död att jag utan en rysning men med en tacksam 

likgiltighet över att jag har fått leva skall kunna gå över sanden, sakta vandra ut i vattnet och 

där - 77  

Detta blir alltså de avslutande orden som yttras och pekar tydligt på hur det subjektiva 

meningsskapandet fungerar som en fast punkt i ett tomt och innehållslöst vara. Den objektiva världen 

blir endast hanterbar genom att man med sin fulla lidelse accepterar att det subjektiva är det enda vissa.  

Lucas sammanfattar i en av textens centrala passager att han "tror på helhetens meningslöshet men på 

delens oavsiktliga meningsfullhet"78 och de orden summerar mycket väl hur Dagerman beskriver det 

meningssökande livet på ön. 

9.3 Människan som fri

Romanens förhållande till den fria människan är problematiskt. Ett tydligt fokus läggs på hur 

människan kan ses som ett offer av yttre omständigheter och hur hon ständigt hindras från att bryta sig 

ur samhällets konventioner och normer. Den mänskliga gemenskapen upplevs som ytterst hindersam 

och karaktärerna i romanen hyser alla en stark längtan efter frihet, både från barndomens bojor och 

från samhällets obevekliga järnband. Denna frihetslängtan blir ett för romanen centralt tema som tar  

sig en mängd vitt skilda uttryck. I det följande kommer därför ges några belysande exempel på detta 

förhållande mellan människans låsning i varat och den längtan efter frihet som fyller henne.

Längtan efter frihet från yttre konventioner 

En av de karaktärer på ön som på ett tydligt sätt gör upp med problematiken kring den mänskliga 

friheten är Tim Soldier. På ett mycket träffande sätt har Olof Lagercrantz beskrivit det som att "han 

förlamas av de två tendenser som strider om hans själ, samhörighetskänslan och 

självhävdelsebehovet"79 och på ön har han bestämt sig för att försöka lösgöra sig från det ok av 

solidaritet som vilar på hans axlar. I egenskap av den enda överlevande besättningsmannen på den 

förlista båten upplever han en svår situation där de andra överlevarna förväntar sig att han ska ta det 

77 Dagerman (2010a) s.340

78 Dagerman (2010a) s.254

79 Lagercrantz (1985) s.156
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yttersta ansvaret för deras utsatta position men samtidigt också att han ska vara någon att köra med likt  

en tjänare. Han funderar kring situationen och kommer fram till att händelser av det här slaget borde 

omkullkasta alla tidigare roller och ställa dem alla som jämlikar, men han kan inte förstå varför han  

inte kan lyckas bryta sig loss från de andras böner och befallningar.

Å, vad var det då som höll honom fången, fanns det någon kvalitet hos de andra som gjorde dem så 

överlägsna honom? Han iakttog dem alla en i sänder (---) och fann till slut hur även den vekaste, den 

ömmaste, den känsligaste av dem förde sej med en självklar brutalitet som ingen annan än han själv tycktes 

märka, därför att den ytterst var riktad mot just honom.80  

Tim bär romanen igenom på denna obevekliga känsla av att han måste ställa upp för sina 

medöverlevare men nås slutligen av en insikt om att det kanske är just solidariteten som skiljer  

människorna från de bruna ödlor som stryker omkring på ön. Insikten nås då han uppsöker den låda 

mat som endast han känner till och där för en lång dialog med havet, som får antas symbolisera hans 

eget samvete. Tim argumenterar livligt för att han minsann inte har någon anledning att dela med sig  

med de övriga på ön, men havet uppmärksammar honom på att detta inte skulle ge honom mer än en 

liten tidsfrist, en kort tid då han slipper "dessa relationer i tiden och rummet med andra människor,  

dessa bindemedel, dessa osynliga kontakter och spänningsnät som gör människolivet värt att leva". 81 

Havet lyckas övertyga Tim om att det rätta är att bära med sig lådan med mat till de andra  

medöverlevarna, men då han når fram till det lilla lägret visar sig ansträngningen vara förgäves - lådan 

innehåller inget annat än glaspärlor. De andra förebrår honom senare för detta och belyser därmed 

ytterligare problematiken kring solidariteten och dess värde. 

   Den ofrivilliga solidariteten ligger nära lydnaden, vilken vi finner i sin renaste form i karaktären Boy 

Larus. Boy saknar i mångt och mycket förmågan att ta egna initiativ och finner en bekväm trygghet i  

att sätta sin lit till andra människors vilja. Detta blir för honom ytterst bekymmersamt då han under en 

övning i armén finner att lydnaden är en förrädisk dygd som inte alltid går att lita på. Då hans kamrat 

olyckligt blivit träffad av en rikoschett låter han honom ligga eftersom han lärt sig att det är strängt  

förbjudet att resa sig under en skjutövning.82 Efter incidenten, som slutar med kamratens död, kallas 

han perverst kallsinnig och respektlös inför döden, vilket han inte alls kan känna igen sig i - han har ju 

bara lytt order, precis som han lärt sig. Denna indoktrinerade lydnad förföljer Boy även under livet på 

ön, men slutligen brister alla jagets fördämningar och all den undantryckta självhävdelse som nu 

frigörs resulterar i en ohygglig handling: en grym våldtäkt av den engelska flickan. Våldtäkten blir för 

80 Dagerman (2010a) s.81

81 Dagerman (2010a) s.97

82 Dagerman (2010a) s.136-137
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Boy ett uppvaknande och en ny världsbild uppenbarar sig för hans ögon där han står som enväldig 

härskare.

det gjorde ingenting vad någon tyckte eller visste, han kände bara jublet spränga inom sej, jublet över att 

äntligen ha överträtt ett förbud, ha trotsat en befallning, för första gången ha upptäckt hur den egna viljan 

fungerade, ha sett att man kan göra vad man vill och att det bara är skönt att göra det.83

Den engelska flickan får emellertid sin vedergällning då hon lyckas knuffa Boy utför ett högt stup och 

således blir hans svek mot lydnaden också hans fall. Den sökta friheten tycks med andra ord ha ett 

högt pris. 

   Det finns ett flertal exempel på denna problematik - där självhävdelsen står i ena ringhörnan och de 

yttre konventionerna i den andra – och värda att nämna är till exempel den engelska flickan som finner 

en enorm befrielse då hon talar till den döde Jimmie Baaz, eftersom hon upplevt så många svek från 

levande människor som velat henne illa,84 och kaptenen som endast kan känna sig riktigt hel då han 

helt och hållet sjunker ner i ensamheten, och likt den engelska flickans förhållande till den döde 

uppskattar han att samtala med sin ryggsäck och konstaterar att "en ryggsäck kan man tala ut med". 85  

   Denna längtan efter frihet som karaktärerna på ön känner bidrar i många fall till en ökad existentiell  

ångest som nu i det följande ska behandlas mer djupgående. 

83 Dagerman (2010a) s.292

84 Dagerman (2010a) s.186-187

85 Dagerman (2010a) s.199
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9.4 Ångesten

Genom sin debutroman Ormen gav Dagerman ett särskilt signum, som kom att prägla inte bara den 

större delen av hans eget författarskap utan ett helt decenniums litteraturklimat, nämligen: ångesten. 86 

De Dömdas Ö är inget undantag och den uppgivenhet de strandsatta känner inför sin belägenhet på ön 

ger Dagerman möjligheten att visa ett betydande antal av ångestens många ansikten. Dessa ska nu i 

urval behandlas lite närmre. 

Ångestens paradoxala natur

Ångesten beskrivs vid ett antal tillfällen i boken som samtidigt älskad och hatad, lockande och 

frånstötande. Denna dubbla natur görs framförallt tydlig då kaptenen förklarar rymdens stora tomhet, 

som han finner vara den yttersta källan till ångest, och menar att den ljuder av en sång som är vacker 

men förfärlig och skönare än allting annat men hemskare än allting annat. 87 Detta förstärks ytterligare 

av de skildringar han ger av sin barn- och ungdom då han kunde finna en bitter njutning i att fadern 

slog honom in i ensamheten med hat och en liten piska88 eller då han strök omkring i parkerna och i 

solitär självplågan betraktade älskande par bara för att i "bitter förtjusning känna sitt hjärta fyllas med 

gråt".89 

   Ett annat exempel på ångesten som paradox är dess funktion som en förvissning om möjligheten till  

att känna kärlek. I romanen beskriver huvudkaraktären Lucas ångesten och fruktan som ofrånkomliga 

tillstånd som är ytterst nödvändiga för att inte förvandlas till en tom och känslolös rustning. Lucas 

menar att kaptenens brist på fruktan inte kan härledas till mod utan istället till hans oförmåga att  

överhuvudtaget känna någonting alls. Därför förklarar Lucas på ett närmast bibliskt vis att: 

se den som icke fruktar livet han skall heller icke älska livet, se den som icke hyser fruktan skall heller icke 

hysa mod, den som icke fruktar döden skall icke kunna dö med värdighet, den som icke fruktar sig själv skall 

heller icke älska någon annan.90

 

Denna ambivalens inför ångesten, som både plåga och livsnödvändighet, upptar ingen omfattande del 

av romanen, men är därför inte desto mindre intressant för tolkningen av den. Ångestens lockande 

86 Olsson & Algulin (2009) s.454

87 Dagerman (2010a) s.192-193

88 Dagerman (2010a) s.203

89 Dagerman (2010a) s.203

90 Dagerman (2010a) s.251
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kraft gör nämligen att romanens karaktärer ofta dras till den och i många fall också uppslukas av den. 

Den isolerande ångesten

Ensamheten och det hindersamma i den mänskliga gemenskapen är, som tidigare i uppsatsen 

konstaterats, återkommande teman i romanen. Ofta leder ångesten karaktärerna till att uppsöka 

ensamheten där de kan frigöra sig från plågsamma yttre omständigheter och på så vis finna lugn. 

Madame ritar med fyra fina pekfingerlinjer en kvadrat i sanden som ingen annan än hon själv får 

beträda,91 Jimmie Baaz flyr offentligheten till Österlandet där ingen känner igen honom 92 och kaptenen 

upplever sig ha upptäckt att hela universum sjunger av ensamhet. Just kaptenens skildring av ensamhet 

är av ett kraftfullt och symbolmättat slag och kräver en lite mer djupgående redogörelse. 

   Kaptenens ångestladdade ensamhet härleder han själv till ett minne av att han i sin barndom blev 

lämnad liggande i gräset då de andra barnen skymtat en svart snok och sprungit ifrån platsen. Det var 

då han för första gången upplevde ensamhetens njutning eftersom han var lämnad och inget annat 

kunde förnimmas än just "detta våta gräs, regnet och så åskan, ingen finns längre som vill lugga 

honom".93 De andra barnens elakheter och faderns vinande piska är alltså källan till den ångest han 

upplever och som således förvisar honom in i ensamheten. Den ensamhet som han förklarar som en 

känsla av att vara en knappnål på en magnet som hela tiden översköljs av ett starkt ljussken, fjättrad till  

marken av osynliga rep. Han upplever i detta tillstånd att örnar och falkar slungar sig över honom med 

sina näbbar och klor och mitt i denna fasanfulla tillvaro börjar den oändliga rymden att sjunga av 

ensamhet. En sång som inte är behaglig, men som avslöjar rymdens sanna natur och som får alla 

världsliga och timliga ting att te sig värdelösa. Han är inte längre en del av den mänskliga 

gemenskapen och inte ens då han får sin hustru att gråta känner han någonting - man kan ju inte ta 

hänsyn till alla i världen som gråter, tänker han.94 Denna ångestens isolerande natur, då den får de 

världsliga tingen och relationerna att helt förlora sitt värde, är symptomatisk för romanen. 95 Boxaren 

Jimmie Baaz kanske är det allra tydligaste exemplet på detta då han upplever hela sin levnad som en 

ständig flykt bortifrån yttre krav och förväntningar och önskar att få sjunka djupt ner i ensamheten. 96 

91 Dagerman (2010a) s.101

92 Dagerman (2010a) s.57-58

93 Dagerman (2010a) s.202

94 Dagerman (2010a) s.199

95 Ytterligare exempel på detta står att finna tidigare i uppsatsen i kapitel 9.3 där samtliga karaktärerna upplever en stark  

längtan efter att fly in i ensamheten och befria sig från yttre påtryckningar.

96 Dagerman (2010a) s.40
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Frihet genom att konfrontera ångesten

I romanen beskrivs ångesten som ofrånkomlig för varje människa som tar sina känslor på allvar och 

det finns därför heller inget sätt att bli kvitt den. Man måste således förenas med den. Romanens dolda 

slagord verkar vara att man måste våga möta sin ångest och konfrontera sin fruktan för att över huvud 

taget orka med att leva. Detta ska nu i det följande behandlas genom några belysande exempel.

   Dagerman låter ett flertal av romankaraktärerna nås av en plötslig insikt där grunden till hela deras  

livsproblematik uppenbarar sig och slutligen leder till något slags smärtsamt accepterande av tillvaron.  

Problematiken grundar sig allt som oftast i ett bortträngt barndomsminne och just borträngningen 

förklaras som en förrädisk försvarsmekanism. I kapitlet ”Sorgen i solnedgången” återfinns en 

beskrivning av sorgen som något som måste skötas omsorgsfullt: så att den inte utvecklar en 

ogenomtränglig hinna, fyller den sörjande med en ohygglig känsla av apati som för ett tag kan hjälpa 

en att härda ut - men "en gång brister allt och en sista gång förenas man igen med sorgen".97 Detta 

händer till exempel då Lucas Egmont i en törstdröm härleder sin känsla av skuld till sin barndoms 

döda ponny och det dåliga samvetet inför trädgårdsmästarbarnen,98 då Madame dödar en ödla och först 

då förstår att hon innerst inne älskade den son hon med egna händer mördat99 eller då Jimmie Baaz i 

dödsögonblicket förstår att han i hela sitt liv bortträngt ett svårt barndomsminne av att fadern begått ett  

kallblodigt mord.100 Dessa insikter leder till att hela tillvaron ställs på ända och sorgen fullständigt 

väller över karaktärerna, men med en befriande kraft som får dem att förenas med sitt öde. Detta är 

också det enda sättet att möta sig själv och hjälper karaktärerna att komma närmre sina känslor och 

genom denna fruktan kan de också älska och känna mod.

97 Dagerman (2010a) s.104

98 Dagerman (2010a) s.11-39

99 Dagerman (2010a) s.127-128

100 Dagerman (2010a) s.68-69
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9.5 Kort summering av resultatet

De fyra kategorierna är i många fall ytterst svåra att särskilja och de flyter på många sätt samman. De 

existentiella spörsmålen och människans längtan efter frihet ger i många fall upphov till den ångest  

som i sin tur blir den subjektiva tillflyktsort där de existentiella spörsmålen återigen uppenbarar sig 

och så går det hela ett varv till. Flera av de exempel som jag framhållit skulle kunna ha placerats under  

flera rubriker, men jag har så långt som jag funnit det möjligt försökt göra framställningen relevant och 

tematisk. 

  Något som å andra sidan under arbetets gång visat sig stå bortom alla tvivel är att romanen på ett  

mycket tydligt sätt behandlar samtliga av de fyra kategorierna. Människans tankar om existensen, 

friheten, den subjektiva sanningsuppfattningen och ångesten som en ofrånkomlig del av tillvaron är 

alla centrala teman för Stig Dagermans roman och hur den samverkar med existentialistiska tankar ska 

den resterande delen av uppsatsen ägna åt.  
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10. Analys

I det följande kommer resultatet att analyseras utifrån de fem existentialistiska tänkarna för att se hur  

tematiken i De Dömdas Ö samverkar och skiljer sig från dem. Analysen kommer att presenteras med 

hjälp av de rubriker och underrubriker som står att finna i kapitlet Resultat, för största möjliga 

tydlighet. Det kan återigen vara av värde att poängtera att arbetet inte är ute efter att fastslå något slags  

påverkan mellan Dagerman och tänkarna, utan söker endast reda ut likheter och skillnader dem 

emellan.

10.1 Existensfrågan

Frågan om existensens natur är kanske den fråga som allra mest karaktäriserar existentialismen och de 

tänkare som tillhör den. De frågor som tänkarna behandlar rör mer än något annat människans 

existentiella beskaffenhet och frågor om subjektiviteten, friheten och ångesten är alla ytterst uttryck för  

tankar som rör existensen. Kategorin existensfrågan är därför mycket problematisk att avgränsa, men 

kommer - som tidigare klargjorts - att följa de underrubriker som presenterades i resultatkapitlet.

Gud 

Man kan enkelt dela in existentialisterna i två läger: de som utgår från en existerande Gud och de som 

helt avvisar all form av objektiv gudomlighet. Till den förra kategorin sållar sig Søren Kierkegaard och 

Karl Jaspers, medan den senare utgörs av Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre och Albert Camus. 

Dagerman tycks emellertid hamna någonstans mitt emellan. Den Gud vi möter i De Dömdas Ö 

motsägs aldrig som realitet, men är så väsensskild människan att en samvaro dem emellan inte skulle 

vara möjlig. En tro på Gud karaktäriseras på ett ställe i romanen som en "längtan som hatar att  

tillfredsställas"101 och här kan en viss likhet med Kierkegaard skönjas. Även då Dagerman och 

Kierkegaard tycks ha olika uppfattningar om huruvida Gud inverkar på våra liv eller ej förenas de i 

tanken om att all form av tro måste vara subjektiv. En objektiv Gud skulle utesluta alla möjligheter till  

tro, eller som Kierkegaard uttrycker det: "kan jeg objektivt gribe Gud, saa troer jeg ikke ". 102 Denna 

längtan, som den engelska flickan i romanen känner, är således ett uttryck för den subjektiva tro som 

aldrig kan nå enhet med en objektiv Gud, utan förutsätter en lidelse som på intet vis kan tillfredställas.  

101 Dagerman (2010a) s.228

102 Kierkegaard (1963a) s.170
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Det är då man enligt Kierkegaard måste hänge sig åt det subjektiva och med hela sin lidelse omfamna 

det objekt ovissa för att nå slutlig frihet.103 Huruvida den engelska flickan når sin frihet då hon låter sig 

slukas av havet förblir dock ett mysterium, men Rikard Apelgren menar att hennes förening med havet 

och den ursprungliga symbiosen får symbolisera "berättelsens framställning av människans 

predikament i varat åtskild från det transcendenta".104 

   Denna subjektiva kärleksförklaring till Gud står i bjärt kontrast till de ateistiska tänkarna och i  

synnerhet Jean-Paul Sartre. Sartres filosofi förkastar all gudomlig inverkan på det vardagliga livet och 

menar att eftersom människan inte är skapad av Gud är hon inte heller definierad som varelse och 

därmed fri att bli vad helst hon vill.105 Dagerman sluter upp bakom Sartres tankar om att människan 

inte har några skyldigheter gentemot Gud eftersom Gud och människan aldrig kommer att kunna ha 

någon fungerande relation, men Sartres tankar om att människans existens går före essensen är mer 

svårfunna i romanen. Tankar om människans frihet och bundenhet har givetvis i allra högsta grad med 

Gud och existensfrågan att göra, men kommer av förklarliga skäl att behandlas mer utförligt senare i 

kapitlet under rubriken Människan som fri.

Medvetenhet som frihet och förbannelse

Martin Heidegger menar att människan ytterst skiljer sig från djuren och tingen för att hon äger en 

förmåga att betrakta sin egen tillvaro och analysera den.106 Denna förmåga har tidigare diskuterats i 

resultatkapitlet som ömsom frälsare ömsom bödel och denna paradoxala egenskap återfinns hos flera 

av de existentialistiska tänkarna. Den kanske tydligaste betoningen av medvetenhetens tragedi står att  

finna i Camus Myten om Sisyfos.107 Camus anser att den antika myten om Sisyfos endast kan betraktas 

som en tragedi såvida Sisyfos själv är medveten om sitt öde. Vidare liknar Camus Sisyfos absurda 

företag vid våra dagars arbeten som på samma sätt som i myten kan betraktas som meningslösa och 

poänglösa ur ett existentiellt perspektiv. Camus liknar denna belägenhet vid Oidipus öde som knappast 

går att betrakta som en tragedi innan det att han blir varse sitt äktenskap med modern och sitt mord på 

fadern. Så snart man blivit varse om alltings absurditet står man öga mot öga med ett närmast olösligt  

dilemma: kan jag vara lycklig efter att jag upptäckt livets meningslöshet? Camus menar att man  

mycket väl kan vara lycklig i en absurd värld eftersom det bara finns en värld och "lyckan och 

103 Kierkegaard (1963a) s.169-170

104 Apelgren (2010) s.104

105 Sartre (2002) s.12

106  Heidegger (1981) s.66

107 Camus (1986) s.96-99
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absurditeten är barn av samma jord".108 Detta accepterande av absurditeten som en ofrånkomlig del av 

tillvaron påminner mycket om Boy Larus insikt om att livet inte är förmer än en jättes nagel. Boy 

samspelar tydligt med Camus som menar att om man världens meningslöshet till trots intar en 

grundinställning som håller fast vid att "allt är gott" nås man av insikten att ens öde endast tillhör en 

själv och fylls av en tyst glädje.109 En tyst glädje som fyller Boy med harmoni och lugn då han ligger 

raklång på den varma klipphällen.110

   Som nämnts tidigare i uppsatsen kan Lucas Egmonts barndomsminnen av den våldsamma fadern - 

som försökte piska in budskapet att skuld och andra meningslösa tidsfördriv bara är av ondo - ses som 

kampen mellan medvetenheten och omedvetenheten. Den klassrelaterade skuld som Lucas känner och 

plågas av ställd mot faderns bekymmerslösa men egoistiska livshållning skulle kunna ses som en 

direkt parafras på Kierkegaards tankar om oskulden. Kierkegaard liknar den ovetande och oskuldsfulla 

människan vid Adam och Eva i lustgården innan de åt av den förbjudna frukten. Det var först då, när 

de blev varse den skuld som vilar latent i varje människa, som de lärde sig att skilja mellan gott och 

ont.111 Därmed kan Lucas betraktas som en upplyst, en som ätit av frukten, och därav blivit medveten 

om världens klassrelaterade orättvisa. Fadern å andra sidan lever i omedvetenhet och ser därför inte 

orättvisorna eftersom han i sitt tillstånd inte kan skilja mellan gott och ont. Denna livshållning har  

också tydliga likheter med Karl Jaspers som menar att man inte kan undgå skulden - som är en av de 

ofrånkomliga gränssituationerna i tillvaron - så länge man betraktar världen med öppna ögon, men att  

"als Dasein können wir den Grenzsituationen nur auschweichen, indem wir vor ihnen die Augen 

schließen".112 Jaspers menar vidare att varje människa slutligen måste kapitulera inför sina känslor av 

skuld, strid och smärta och med öppna ögon möta dessa gränssituationer för att bli ett med sig själv 

och sin existens.113 Denna konfrontation med det smärtsamma i tillvaron som ett medel för att söka sig 

själv stämmer väl in på de teman som möter oss vid läsningen av De Dömdas Ö och den plågsamma 

frihet som romanen menar att man möter om vågar hänge sig åt sin skuld, sin ensamhet eller världens 

absurda natur.        

108  Camus (1986) s.98

109  Camus (1986) s.98

110  Dagerman (2010a) s.286

111  Kierkegaard (1963b) s.136
112  Jaspers (1956) s.204. "Då gränssituationerna är en del av tillvaron kan vi endast vika undan för dem genom att hålla  

våra ögon stängda." (Min översättning) 

113  Jaspers (1956) s.204

35



10.2 Subjektiviteten

En ståndpunkt som tydligt förenar existentialisterna, oavsett om de har en kristen tro eller ej, är tanken 

om att den kunskap vi tillskansar oss alltid kommer att förbli subjektiv. Även om det finns en Gud eller 

annan högre verklighet eller ej kommer människan aldrig att kunna uppleva den med någonting annat  

än sin, högst unika, subjektiva lidelse. En objektiv sanning förlorar sin tilldragande kraft eftersom den 

blir oladdad och avmystifierad, som ett torrt och tråkigt mattetal. Därför är det människans uppgift att  

med subjektivitetens hjälp skapa sig en mening i tillvaron, en mening som fylls av gränslös passion 

och villkorslös hängivelse. 

Den vita klippan som meningsbärande symbol

Just den vita klippan, som fungerar som en tydlig meningsbärande enhet i romanens andra del, är 

kanske det mest explicita uttrycket av existentialistiskt tänkande i romanen. Denna klippa, detta  

meningslöst utslängda stycke sten som legat dold under sand och hav, som för människorna på ön blir 

till en livets sista mening, en sista chans till solidaritet och gemenskap. De samlas kring den som vore 

den ett sakrament för livet och genom en subjektiv passion övervinner de alla tvivel om att klippan inte  

skulle vara förmer än en död sten. Detta skulle man ytterst kunna se som en tröstande tillflykt till intet,  

en tillflykt som ligger mycket nära Camus tolkning av Sisyfos och Sartres tankar om människan som 

den enda meningsskapande enheten i universum. Just den vita klippans koppling till Sisyfos klippblock 

har behandlats av flertalet framstående forskare och författare, däribland Olof Lagercrantz som menar 

att Dagerman här står så nära Camus att man kan tala om identifikation 114 och Thure Stenström som 

understryker att det är lätt att sluta sig till Lagercrantz teori. 115 Det är därför tämligen överflödigt att 

göra någon längre utläggning om det tankemässiga sambandet mellan Camus och Dagermans texter, 

då detta finns väl dokumenterat i andra verk. I sin korthet kan sambandet sammanfattas i likheten 

mellan de överlevande som finner klippan vara en fast och tröstande grund, "den enda fixa punkten i 

denna vansinnigt roterande värld",116 och Sisyfos som sin - till synes - tragiska belägenhet till trots 

känner en tyst glädje då han inser att hans öde tillhör honom, "hans klippa är hans".117

   Denna subjektiva uppfattning om just klippans förmodade kraft som meningsbärande enhet, i 

särställning gentemot de andra tingen på ön, skulle av Sartre betraktas som en ren tillfällighet. En 

114  Lagercrantz (1985) s.170

115  Stenström (1984) s.277

116 Dagerman (2010a) s.248

117 Camus (1986) s.98
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tillfällighet som ytterst endast kan betraktas symboliskt, eller som Tim Soldier uttrycker det en  

"möjlighet att visa solidaritet med nånting, med en idé, med en människa, med en symbol". 118 Tim 

menar vidare att all mänsklig strävan inte är förmer än symboliska företag och här skulle antagligen 

Sartre nicka instämmande. Sartre menar att det alltid ytterst är människan som subjekt som tolkar sin  

omvärld och tillmäter den värde och så fort hon får ett intryck är det endast hon själv som avgör vad 

det betyder. För att illustrera detta använder han den bibliska berättelsen om Abraham som av Gud får i  

uppdrag att offra sin förstfödda son. Sartre menar att detta är problematiskt då: "vem som helst kan 

fråga sig för det första: 'Är det verkligen en ängel?' och vidare: 'Är jag verkligen Abraham?' Vad är det 

som bevisar det?".119 Guds uppmaning blir således endast ett resultat av Abrahams tolkning, precis som 

klippan får en särställning jämfört med andra ting på ön, om än endast i symbolisk mening. 

   Även Kierkegaards ande vilar över romankaraktärernas passionerade relation till den vita klippan. 

Olof Lagercrantz skriver att Stig Dagerman själv menar att karaktärerna får representera "var och en 

som tar det absurda språnget in i tron, som menar att livet måste underordna sig en idé, att människan 

måste böja sig, kapitulera inför en gud, en rörelse, en utopi".120 Detta knyter inte bara an till Tim 

Soldiers nyligen redovisade upplevelse, utan klingar också tydligt kierkegaardskt. Kierkegaard menar 

att den enda sanning en människa kan nå är den subjektiva, eftersom vår perception av verkligheten 

aldrig kan förstås som något annat än en personlig tolkning. Detta gör att människan tvingas omfamna 

det objektivt ovissa med hela sin subjektiva lidelse och på så vis övervinna sin ängslan.121 Då Lucas 

Egmont i romanen utbrister i ett "Vad skall vi med en klippa till?" 122 och vidare uttrycker sin 

tveksamhet märker han att han trampat på en öm tå och luften fylls av en laddad fientlighet, eftersom 

tron aldrig kan nå objektivitetens absoluta sanning. De romankaraktärer som fokuserat hela sin 

subjektiva lidelse mot denna vita klippa vill inte utsätta sin tro för någon objektiv prövning eftersom 

det för dem inte alls är intressant. Det objektiva omfamnandet av tillvarons mening gör det, enligt  

Kierkegaard, omöjligt att tro och menar att just "det Absurde er netop Troens Gjenstand og det eneste, 

der lader sig troe".123 Detta antagande lyser igenom i romanen och således blir berättarröstens kryptiska 

svar på Lucas uppgivna fråga, är det verkligen en klippa vi behöver, att det kanske är just det det är.124 

118 Dagerman (2010a) s.306

119 Sartre (2002) s.17

120 Lagercrantz (1985) s.171-172

121 Kierkegaard (1963) s.169-170

122 Dagerman (2010a) s.246

123 Kierkegaard (1963a) s.176

124 Dagerman (2010a) s.246
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Förtvivlan som meningsbärare

Tankar om förtvivlan och ensamheten som nödvändiga vägar till insikt och frihet går att finna hos 

samtliga av de existentialistiska tänkare som ryms inom ramen för det här arbetet. Kierkegaard menar  

att den som sjunkit i ångesten förlorat allt så som ingen annan förlorat det, men att man samtidigt  

genom ångesten kommer att vinna allt såsom ingen vunnit det förut125 och Heidegger poängterar 

ångestens egenskap av möjlighet till att komma åt sin innersta kärna och sålunda skapa sig en subjektiv 

mening.126 Camus Sisyfos skapar sin mening genom att hänge sig åt sitt öde, hur hopplöst det än ter 

sig,127 och Jaspers menar att man endast genom att med öppna ögon möta skuld, död och ensamhet kan 

nå slutgiltig frid.128 Dessa tankar svarar mycket väl mot De Dömdas Ös karaktärer, som till exempel 

kaptenen som tycker sig skåda sanningen i ensamheten eller Lucas Egmont som genom sina pinande 

skuldkänslor upplever ett slags upplysning och mening. Hur ångesten formar människan och hur 

romanens syn på detta samspelar med existentialisterna kommer att behandlas mer utförligt under 

kategorin Ångest och vi lämnar därför redogörelsen för ångestens fostrande kraft därhän och fortsätter 

in på nästa kategori.

125 Kierkegaard (1963b) s.237

126 Heidegger (1981) s.240

127 Camus(1986) s.98-99

128 Jaspers (1956) s.254
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10.3 Människan som fri  

"Människan är ingenting annat än vad hon själv gör sig till".129 Så sammanfattar Sartre 

existentialismens första princip och således sin syn på den mänskliga naturen. Sartres betoning av den 

mänskliga friheten att träffa val är också symptomatisk för de övriga tänkarna och ses av dem alla som 

människans ofrånkomliga lott. Denna tonvikt vid den mänskliga friheten är också ytterst påtaglig i  

Dagermans roman, men där skönjs också en något mer problematisk bild.  

Längtan efter frihet från yttre konventioner 

Tim Soldiers frustration över att ständigt tvingas böja sig inför de andra, utan att egentligen veta 

varför, har många gemensamma beröringspunkter med Martin Heideggers filosofi. Heidegger menar 

att människor i allmänhet bär på en rad krav och förväntningar som är anonyma och obundna till 

specifika personer och situationer.130 Trots detta härskar de över människan som bär på dem, utan att 

hon vet varifrån de kommer eller hur hon ska bli kvitt dem. Dessa förväntningar kallar Heidegger för 

Mannet och genom att de är opåfallande och omöjliga att fastställa utövar de sin "diktatur". 131 Detta 

Mannet är normer och konventioner, invanda mönster och genomsnittlighet och låter man sig styras av 

dessa - vilket Tim upplever sig göra - bedrar man sitt egentliga väsen, men känner en behaglig ansvars-

avlastning. Denna avlastning av ansvar känner även Boy Larus som blint förlitar sig till andra 

människors vilja. Mannet behåller sitt "hårdnackade herravälde"132 över honom, vilket - som vi tidigare 

i uppsatsen sett - får mycket olyckliga konsekvenser. Boy låter sina innersta drifter driva honom till en 

ohygglig våldtäkt och förvandlas således till det som Heidegger skulle kalla en egentlig natur, fri från 

Mannet, men eftersom även moralen måste uppfattas subjektivt i en existentialistisk världsbild får  

denna handling inga samvetsmässiga konsekvenser. Frigörelsen från normer och konventioner 

problematiseras således i romanen och existentialismens glorifiering av människans utlopp för sin 

innersta natur står inte att finna i Dagermans text. Över huvud taget tycks Dagerman romanen igenom 

påpeka det omöjliga i mänsklig frigörelse.

   Ibland har emellertid Mannet högst fysiska ögon och en människas blick. Romankaraktärerna 

upplever ofta en osäkerhet gentemot de andra överlevarna på ön och gör dem till föremål för vrede, 

hämnd och våldsamma övergrepp. Just ögonen och blicken är ett återkommande tema i romanen, som 

129 Sartre (2002) s.12-13

130 Heidegger (1981) s.166-167

131 Heidegger (1981) s.167

132 Heidegger (1981) s.168
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t.ex. Lucas Egmonts smärtsamma minne av trädgårdsmästarbarnens stela blickar, 133 Tim Soldiers 

skräckvision av att ha tyckt sig se sina egna ögon guppande i vattnet stora som ballonger134 eller 

Madame som då hon efter en tågresa tvättar sonen tycker att vattnet fylls av de obarmhärtiga ögon som 

hade klistrat fast vid dem som kardborrar under resan.135 Just detta betonande av människans som offer 

inför de andras blick har tydliga likheter med Sartres filosofi om att bli sedd. Sartre menar att 

människan genom att göra andra människor till objekt också blir varse sitt eget tillstånd som objekt  

inför den andres blick, vilket ofta leder till osäkerhet och oro.136 Detta förhållande mellan Sartre och 

Dagerman framhålls även av Thure Stenström som menar att de båda framhåller människan som, inför 

den andres blick, "transformeras från frihet till ting och erfar i och med detta skam och skuld som har 

att göra med att de förlorat sin mänskliga egenart: friheten".137 Denna underkastelse är i romanen som 

tydligast då Tim Soldier funderar över sin roll på ön. Han tycker sig känna en ström av kyla fara emot 

honom var gång någon vänder blicken åt hans håll, en ström som fyller honom med en förfärlig drift 

att lyda.138 Han upplever sig själv vara ett offer inför de andras befallningar och förmaningar, men 

kommer aldrig till någon insikt om varifrån denna lydnadens underkastelse härrör, och ställer sig 

frågan: "Finns nånting här utöver skelett, hud och tarmar som kunde göra att några skall ha makt över 

en annan?".139 Frågan lämnas obesvarad, men både Heideggers Mannet och Sartres den andres blick 

kan onekligen fungera som kvalificerade svar.

133 Dagerman (2010a) s.16

134 Dagerman (2010a) s.74

135 Dagerman (2010a) s.122

136 Sartre (1983) s.152-164

137 Stenström (1984) s.276

138 Dagerman (2010a) s.79 och 81

139 Dagerman (2010a) s.80
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10.4 Ångesten

Ångesten löper som en glödande röd tråd genom De Dömdas Ö, vilket tidigare klargjorts i 

resultatdelen. De sju överlevarna på ön bär alla omkring på en inre strid som ytterst bottnar i en 

existentiell utsatthet, skuld och missanpassning. Det tycks som om romanen ger uttryck för en syn på 

tillvaron som i grund och botten hindersam och kaosartad. Just ångesten som en ofrånkomlig del av 

tillvaron har behandlats av mången existentialistisk tänkare och inte minst av de som det här arbetet  

intresserar sig för.

Ångestens paradoxala natur

Den tydligaste parallellen till Dagermans paradoxala syn på ångest återfinns i Kierkegaards Begrebet  

angest. Kaptenens beskrivning av ångesten som både vacker och förfärlig, skön och hemsk, har en 

närmast ordagrann motsvarighet i Kierkegaard som menar att det i världen inte finns något så 

dubbeltydigt som ångesten och att den endast kan beskrivas genom paradoxer som ängslande och 

fängslande, älskad och fruktad.140 Kierkegaards ångest har också, likt Dagermans, en inneboende 

förvissning om ett utvecklat känsloliv och vaken passion. Då Lucas Egmont i romanen vänder sin mot 

kaptenen och utbrister: "er brist på fruktan beror ju nämligen inte på er tillgång till mod utan istället på  

er oförmåga att överhuvudtaget känna nånting"141 knyter han an till den filosofi som Kierkegaard 

grundat och som menar att avsaknad av ångest också är avsaknad av andlighet och lidelse.142 Lucas 

påhopp på kaptenen är i det närmaste en direktparafras på Kierkegaards angrepp mot de människor 

som aldrig tyckt sig känna ängslan och därav också mist sin möjlighet till frälsning. Denna frälsning 

genom ångesten kommer att behandlas lite utförligare senare i det här kapitlet, efter det att den 

isolerande ångesten analyserats.

Den isolerande ångesten

Ångestens förmåga att driva människan in i en fostrande ensamhet, där hon ostört kan söka sig själv, 

har behandlats av såväl Kierkegaard som Heidegger, och i viss mån även av Karl Jaspers. Kaptenens 

furiösa vision av rymdens tomhet och människans utsatta predikament i tillvaron utgör en tydlig 

parallell till de ovan nämnda existentialisterna, vilket nu i det följande ska behandlas.

140 Kierkegaard (1963b) s.136-137

141 Dagerman (2010a) s.251

142 Kierkegaard (1963b) s.236
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   Kaptenen beskriver ångesten som en mäktig kraft, allestädes närvarande och obarmhärtigt sträng, likt 

Kierkegaards ångest som likt en skarpsinnig domare förhör människan, angriper henne då hon är som 

svagast, aldrig släpper henne ens då hon förströr sig, inte under dagen, inte under natten.143 Den 

kierkegaardska ångesten får också alla världsliga ting att te sig likgiltiga, vilket understryks i  

Dagermans roman då kaptenen upplever en känsla av att inte tillhöra den jordiska gemenskapen. Han 

finner att ensamheten befriar honom från "tvånget att söka gemenskap, tvånget att öppna dörrar där 

inga finns, tvånget att le där man vill gråta, tvånget att smeka där man vill riva, tvånget att söka vänner  

när man just har lärt sig att världen är full av fiender".144 Det kan inte nog poängteras hur väl detta 

svarar mot Kierkegaard som ser ångesten som "absolut dannende, idet den fortærer alle Endeligheder, 

opdager alle deres Skuffelser".145 Även Heidegger påpekar att ångesten får människan att sjunka ihop 

in i sig själv och att "världen får karaktär av fullständig betydelselöshet".146 Denna ångestens isolerande 

kraft är också den som Heidegger ser som den viktigaste i skapandet av en egentlig existens, fri och 

självständig, den existens som till exempel Jimmie Baaz så längtansfullt talar om i romanen som 

ändstationen på hans långa flykt.147      

   Det är också intressant att belysa kaptenens skräckvision av ensamheten med hjälp av Karl Jaspers. 

Jaspers betonar likväl hur människan är i stånd att erövra sitt egentliga vara genom "absoluten 

Einsamkeit"148 och därigenom kan skåda hennes förhållande till det gränslösa jaget.149 Efter att man 

tagit detta språng in i ensamheten menar Jaspers att det finns två vägar att gå; antingen 1) 

världsfrånvänd mystik eller 2.) faktisk positivism.150 Det är främst den förra vägen som är intressant för 

tolkningen av kaptenens situation. Så här beskriver Jaspers denna mystikers tillvaro:

der Mystiker lebt tatsächlich fort in dieser Welt. Sein mystisches Außer-der-Weltsein und sein alltägliches 

Leben gehen entweder ohne Beziehung nebeneinander her; das Mystische wird ihm zu einem Erlebnis als  

Rausch oder Ekstase, aber er sinkt im übrigen in den Zustand des Bloßen In-der-Welt-seins hinunter; dann 

wurde die Verdeckung der Grenzsituation der Grund des bewußtlosen Widerspruchs. Oder sein Alltagsleben  

steht in inniger Beziehung zu seiner mystischen Erfahrung als der Erscheinung dieses Außer-der-Weltseins,  

und dann rückt es in die Doppeltheit, die in der Grenzsituation das Wesen des Weltdaseins für Existenz ist. 151

143 Kierkegaard (1963b) s.234

144 Dagerman (2010a) s.194

145 Kierkegaard (1963b) s.234

146 Heidegger (1981) s.239

147 Dagerman (2010a) s.40

148 Jaspers (1956) s.204. "Absolut ensamhet" (Min översättning)

149 Jaspers (1956) s.204

150 Jaspers (1956) s.208

151 Jaspers (1956) s.208. "mystikern lever emellertid fortsatt kvar i den här världen. Hans mystiska utanför-världen-varo  
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Den senare beskrivningen av mystikern, som genom sin mystiska erfarenhet låter det alldagliga livet  

sjunka åt sidan, påminner starkt om kaptenen. Då han en gång nåtts av den mystiskt smärtsamma 

upplevelsen om rymden meningslöshet och hört samma rymd sjunga av ensamhet ter sig det världsliga 

med ens ytterst meningslöst. Han försjunker in i mystikerns värld och lever i världsfrånvändhet och 

låter sig inte påverkas av det timliga och rumsliga. Denna försjunkenhet blir för kaptenen emellertid  

inte lika gynnsam som Jaspers vill mena, utan leder till ett utplånat känsloliv och gör honom till - för  

att använda Dagermans egna ord - en tom rustning som man bara kan "öppna med en konservöppnare 

eller en femtumsspik".152  

Frihet genom att konfrontera ångesten

Det torde vid det här laget stå klart att såväl Dagerman som existentialisterna betraktar ångesten som 

ofrånkomlig och fostrande, vilket gör att jag endast kommer att ge en kort redogörelse för den vinst de 

menar att människan kan göra om hon vågar hänger sig åt den.

   Tydligast märks denna ångestens tematik - också här - i Kierkegaards texter. Kierkegaard betraktar 

ångesten som möjlighet och genom att möta den och förlora allt vinner man samtidigt möjligheten att  

vinna allt: "thi Mulighedens Discipel fik Uendeligheden, og den Andens Sjel havde udaandet i 

Endeligheden".153 Detta betraktar Kierkegaard som en möjlighet till religiös frälsning, en tanke som 

emellertid inte står att finna i Dagermans text. Även Heidegger betonar konfrontationen med ångesten 

som en möjlighet att få kontakt med det innerligaste och uppenbarar möjligheten att välja-sig-själv och 

gripa-tag-i-sig-själv.154 Dessa två exempel svarar bra mot hur romankaraktärerna upplever frihet 

genom att möta sin ångest - vilket redogjorts för i resultatdelen - och hur de då upplever en djup 

kontakt med sitt inre. 

och hans alldagliga liv går då antingen utan någon relation sinsemellan; det mystiska blir för honom en erfarenhet av rus  

och extas, men han sjunker därtill ner i ett tillstånd av enbart i-världen-varo; då har maskeringen av gränssituationen  

blivit till en omedveten motsägelse. Eller står hans alldagliga liv i intim relation till den mystiska erfarenhet som ryckt  

honom in i den dubbelnatur, som gränssituationen för existensen uppenbarar som världsvarons väsen" "Min översättning)

152 Dagerman (2010a) s.251

153 Kierkegaard (1963b) s.237

154 Heidegger (1981) s.240
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10. Slutsatser

Under arbetets gång har det blivit allt tydligare att Stig Dagermans roman De Dömdas Ö på många 

väsentliga punkter knyter an till den existentialistiska traditionen. Dess sätt att se på ångest har så 

tydliga likheter med Kierkegaard att de är svåra att bortse ifrån och parallellerna till Heidegger och 

Jaspers syn på ångesten är inte heller svåra att hitta. Den subjektiva glorifieringen av den vita klippan 

är på många sätt besläktad med Camus myt om Sisyfos och människan som objekt inför 

medmänniskornas blickar har tydliga likheter med Sartre. Romanen skiljer sig också i många 

hänseenden från de existentialistiska tänkarna och bidrar med nya vyer, till exempel problematiken 

kring att betrakta människan som helt och hållet fri. 

   Det torde ha gjorts tydligt att Dagerman på ett utförligt vis i romanen behandlar samtliga av de i  

teorikapitlet redovisade fyra kategorierna för existentialistiskt tänkande. Han kan emellertid inte riktigt  

placeras in någon specifik existentialistisk tradition - möjligen den ateistiska - utan behandlar  

existentialistiska frågor på ett högst personligt vis. Detta gör att jag är villig att betrakta Dagerman som 

en existentialistisk tänkare, om än en egensinnig sådan, en tänkare som står fri och - så att säga - har 

blivit existentialist på egen hand. Likt en sann existentialist söker alltså Dagerman sig inte till någon  

färdigformulerad sanning utan utforskar på egen hand existensens krokiga vägar och når fram till sin 

egen, subjektiva, tolkning av tillvaron. Felet som tidigare forskning gjort är att försöka knyta 

Dagerman till antingen en fransk eller tysk skola, försöka reda ut hans påverkan från Kierkegaard, etc. 

Det som dessa forskare missar är möjligheten att betrakta Dagerman som en fristående existentialist,  

en tänkare som står på egna ben bredvid Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Camus och Jaspers. 

Dagerman är Dagerman och så kommer det att förbli.   
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11. Sammanfattning

Uppsatsen Stig Dagerman - existentialisten? - En jämförande studie mellan De Dömdas Ö och fem  

existentialistiska tänkare söker svar på huruvida Stig Dagermans roman De Dömdas Ö kan ses som ett 

uttryck av existentialistiskt tänkande och på vilket sätt den knyter an till den existentialistiska  

traditionen. Utifrån fyra, av Lennart Koskinen utarbetade, kategorier för existentialistiskt tänkande -  

existensfrågan, subjektiviteten, människan som fri samt ångesten - har romanen i ett första skede 

närlästs för att se hur den förhåller sig till dessa. Vidare har ett antal underrubriker till kategorierna 

utarbetats. Utifrån dessa kategorier och underrubriker har sedan texter av fem existentialistiska tänkare 

- Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus och Karl Jaspers - lästs för att 

kunna se huruvida Dagermans roman kan sägas samspela med den existentialistiska traditionen.

   I resultatdelen presenteras de uttryck för de fyra kategorierna som står att finna i romanen, samt de 

underrubriker som uppenbarat sig under närläsningen. Det görs här klart att de fyra kategorierna alla 

återfinns i romanen och att de alla fyra fungerar som synnerligen centrala teman. Analysdelen är 

utformad utifrån samma rubriker och underrubriker som resultatdelen och utreder likheter och 

skillnader mellan romanen och tänkarna. 

   Slutligen presenteras de slutsatser som kunnat dras utefter resultatet och analysen. Här klargörs det 

faktum att De Dömdas Ö har en rad likheter med samtliga av de tänkare som i det här arbetet får 

representera den existentialistiska traditionen, men att den inte direkt kan kopplas till någon specifik  

inriktning av existentialism. I romanen behandlas alla de fyra kategorierna, vilket gör att den bör  

betraktas som ett uttryck för existentialism, och däri vilar således svaret på frågan som uppsatsen söker 

svar på: De dömdas ö kan och bör ses som ett uttryck av existentialism och kan kopplas till den 

existentialistiska traditionen, om än inte till någon specifik existentialistisk tänkare. Dagerman bör  

således betraktas som en fristående existentialistisk tänkare.
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