
Lärarutbildningen
Uppsats 15 hp
SSV71L (Svenska 91-120hp), Svenska IV, moment 3
Vårterminen 2010

Att leva med sin skuld

– protagonistens moraliska utveckling i Albert Camus’ Fallet

 Handledare Författare
 Mari Mossberg Daniel Ringdahl



Att leva med sin skuld

– protagonistens moraliska utveckling i Albert Camus’ Fallet

Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 2 -

Abstract

I den här uppsatsen analyserar jag protagonisten Jean-Baptiste Clamences moraliska 
utveckling i Albert Camus’ roman Fallet. Jag använder A.J. Greimas aktantmodell 
och dennes utveckling av Vladimir Propps funktionsanalys för att nå mitt syfte. Jag 
föreslår även en kombination av de båda teorierna till ett schema, aktant-
funktionsschemat, som jag använder för att tolka Clamences moraliska utveckling.
 Genom aktant-funktionsanalysen visar det sig hur Clamence gradvis djupnar och 
växer fast i sitt fall och sin skuld. Han söker den moraliska oskuld som flytt men 
inser till slut att den har gått oåterkalleligt förlorad. Istället  underkastar han sig sin 
skuld och blir domare-botgörare – en falsk profet som förhärligas i självförgud-
ningen. Men utvecklingen av samtalet går fel. Istället för att bryta ner den andre och 
tvinga fram dennes bekännelse möter Clamence sin överman i samtalspartnern, och 
jag argumenterar för att Clamence misslyckas med sitt syfte, underkastar sig samtals-
partnern och gränsar till vansinnet.
 Det mest förvånande resultatet av analysen är hur samtalspartnern måste framstå 
som den verklige hjälten i historien vilket kräver en ny  definition av aktanterna och 
och klargörandet av en bakomliggande historia. Jag föreslår att  samtalspartnern kan 
ses som en ny Kristus men tillstår behovet av vidare forskning.

Nyckelord: Clamence, samtalspartnern, aktant, subjekt-hjälte, objekt, funktion, 
prövning, kamp, skuld, dom, frihet, skratt, fall, domare-botgörare, självförgudning.
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1. Inledning

 1.1 Bakgrund till uppsatsen och romanen

Hur ska man kunna leva med sin skuld utan att gå under? Och hur kan människan leva med skuld 

utan att leva under ständig fördömelse – från sig själv och från andra?

 Problemet är allmänmänskligt. Varje människa måste konfronteras med livets svårare sidor och 

svara på frågorna för att  kunna växa och mogna, och kanske upplevs domen vila tyngst över den 

vita medelklasseuropén. Mannen har under årtusenden förtryckt kvinnan, gemensamt har vi kolon-

ialiserat andra kulturer för att bygga vårt eget välstånd – och de senaste hundra åren även naturen – 

samt varit starkt bidragande till 1900-talets krig. Även på det personliga planet  bär vi på skuld, inte 

minst genom vår underlåtenhet att hjälpa andra. Hur många européer finns det inte som utan svårig-

heter skulle kunna skänka fem eller tio procent av sin inkomst till UNICEF eller Röda Korset för att 

rädda tiotals (kanske hundratals?) barn – varje månad, men istället köper en extra flaska vin eller 

gör en extra semesterresa och firar att man har stått ut  med sitt liv ytterligare några månader? 

Friheten, eller möjligheten, att hjälpa är inte bara enkel utan kan ofta upplevas som betungande.

 Frågan är inte om vi bär på skuld utan vad vi gör med den. För vad gör man egentligen med sina 

skuldkänslor i ett  sekulärt1, efterkristet Europa där Gud är död, och med Gud även hoppet om en 

förlåtelse som går bortom medmänniskornas sympati – säger till sig själv: det är inte så farligt, 

egentligen … Du gjorde inte fel, egentligen …? Men vad hjälper det när den brännande känslan i 

samvetet vägrar försvinna och man står med ett  hål i hjärtat och dimma i hjärnan och krälar för att 

undvika sin egen och de andras fördömelse?

 Frågan är brännande i Albert Camus’ efterkrigsroman Fallet2  om den före detta Parisadvokaten 

Jean-Baptiste Clamence som mitt i sin framgångsrika karriär hör ett skratt som kallar honom till 

konfrontation med sin skuld. Han har hela livet  levt i framgång utan en tanke på att  det skulle kunna 

finnas något att anklaga honom för, och därför blir avslöjandet desto mer obarmhärtigt. Han 

upptäcker att  det inte finns någon Lag som förklarar vad som är rätt  och fel, eller gott och ont. Det 

enda som finns är människans absoluta frihet – hennes frihet och oupphörliga vilja att fördöma de 

andra för att själv undvika att bli dömd. Men det är outhärdligt att bli fördömd utan att en Lag, och 

därför tvingas Clamence finna ett annat sätt att hantera sin skuld på. Romanen är en studie i 

Clamences lösning på problemet och han kallar lösningen domare-botgörare.
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1  Ordet ‘sekulär’ (eller ‘sekularism’) syftar på en rörelse i samhälle eller hos individer som innebär att religionen 
förlorar allt mer av sin betydelse.  Det innefattar även att religiösa förklaringar byts mot inomvärdsliga – t.ex. 
vetenskapliga – förklaringar.
2 Albert Camus, 2007, Fallet, Stockholm : Bromberg. Original: La Chute, 1956, Paris : Gallimard



 Jag har inspirerats av A.J. Greimas vidareutveckling av Vladimir Propps arbete med det ryska 

folkäventyret och kommer särskilt använda mig av Greimas’ aktantteori samt dennes teorier om 

prövningar i en berättelse. Med stöd av de teorierna kommer jag föreslå ett nytt schema som 

kombinerar aktantteorin och en berättelses prövningar med syfte att se hela Clamences utveckling 

genom det föreslagna schemat.

 Min analys kommer till största delen röra sig inom romanen. Därför kommer jag inte ta hänsyn 

till historiska, biografiska eller filosofiska referenser såvida de inte kan ge ytterligare belysning åt 

min problemställning.

 1.2 Handlingsreferat

Fallet består av ett fem dagar långt  samtal mellan Jean-Baptiste Clamence och en annan som vi inte 

får veta namnet på. I slutet  av berättelsen får vi dock veta att denne är advokat från Paris – samma 

bakgrund som Clamence hade innan Fallet. Den ende som talar i romanen är Clamence men av vad 

han säger förstår man att samtalspartnern reagerar och interagerar i berättelsen. Redan första dagen 

förklarar Clamence att hans nuvarande yrke är domare-botgörare vilket fångar samtalspartnerns 

intresse. Under de fem dagarna får man följa samtalet i monologform och ur Clamences berättelse 

växer bilden av hans tidigare liv fram. Clamence berättar sin livshistoria för den andre med avsikt 

att  förklara vad hans yrke går ut på och gradvis går det upp  för läsaren och samtalspartnern hur 

Clamence ser på sig själv och vad hans syfte med samtalet är.

 Tidsperspektivet i romanen är tudelat: dels tiden från det lyckliga livet i Paris fram till dess att 

Clamence träder in i sin tjänst som domare-botgörare, dels romanens tid som omfattar fem dagar i 

Amsterdam med början på baren Mexico-City och som avslutas i Clamences sovrum.

 1.3 Disposition och definitioner

Jag kommer börja med en kort redogörelse för Albert Camus’ liv och tanke och sätta in Fallet i det 

större sammanhanget. I kapitel tre presenteras några tidigare arbeten på romanen vilket leder över 

till Greimas’ aktantmodell och Propps funktionsanalys av det ryska folkäventyret. Där kommer jag 

kort presentera några av de centrala funktioner som ligger till grund för Greimas’ identifiering av 

prövningen och visa hur dessa teorier är tänkta att underlätta analysen av en berättelse. Hela listan 

på Propps funktioner återfinns i en bilaga till uppsatsen. Kapitlet avslutas med att jag föreslår ett 

tolkningsschema som kombinerar Greimas’ och Propps teorier.

 I kapitel fyra bryter jag ner romanen i mindre delar och visar på Clamences moraliska 

utveckling. Kapitel 4.1.2 är centralt eftersom jag där diskuterar vilken händelse jag tolkar som 
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Fallet, alltså den händelse som startar det kritiska skeendet. Kapitel 4.2 berör Clamence som profet 

och domare-botgörare och i det sista kapitlet, 4.3, ger jag förslag på en enkel uppställning av 

kronologin i Clamences utveckling.

 I kapitel fem tolkar jag romanen genom de redovisade teorierna i kapitel tre. Analyserna leder 

fram till en övergripande analys av Clamences utveckling sedd genom det föreslagna aktant-

funktionsschemat, och i kapitel sex sammanfattar jag resultatet av min analys och kommer med 

förslag till vidare forskning.

 Det är lite förvirrande att både romanen och den mest centrala händelsen i romanen har beteckn-

ingen “fallet” och det är därför viktigt att  skilja mellan de båda betydelserna. När jag talar om 

romanen kommer jag att kursivera ordet, Fallet, och när jag talar om händelsen skriver jag med stor 

begynnelsebokstav, Fallet. På samma sätt kommer jag skriva “skrattet”, Skrattet, eftersom det är en 

så viktig komponent i romanen. Jag kommer göra på samma sätt med ‘Domen’ eftersom även den 

är central för förståelsen av Clamences utveckling. I kapitel 4.1.2 kommer jag förklara vilken 

händelse i Clamences liv jag definierar som Fallet. Det kapitlet är centralt i uppsatsen eftersom 

händelsen spelar en så avgörande roll för Clamences utveckling.

 1.4 Syfte, avgränsning och problemformulering

Syftet med föreliggande uppsats är att klargöra Clamences moraliska utveckling från den fram-

gångsrika tiden i Paris, via det avslöjande Skrattet och fram till yrket domare-botgörare med fokus 

på hur han hanterar sin skuld.

 Eftersom syftet  är att undersöka Clamences moraliska utveckling, inte bara under de fem dag-

arna utan från tiden i Paris och framåt, kommer jag att bryta ner handlingen i Clamences berättelse 

och rekonstruera händelseförloppet. På så vis hoppas jag kunna redogöra för kronologin i  utveckl-

ingen och enklare se vad som händer och när. Dock menar jag att analysen blir ofullständig om jag 

inte i någon mån tar hänsyn till romanens fem dagar eftersom de är en studie i domare-botgörarens 

praktik. Därför kommer jag i slutet  av uppsatsen behandla romanens upplösning för att se 

Clamences slutgiltiga utveckling. Det här är alltså en analys av en romankaraktär som syftar till att 

klargöra hur protagonisten utvecklas i moraliskt hänseende och hur denne hanterar insikten om sin 

skuld.

 Jag vill söka svar på följande två frågor:

• Hur ser protagonistens moraliska utveckling ut från tiden i Paris fram till romanens slut, och

• Hur hanterar denne sin skuld?
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2. Albert Camus – liv och livsåskådning

I det här kapitlet kommer jag att ge en kort biografi över Albert Camus. Jag kommer även göra en 

högst summarisk sammanfattning av Camus’ livsåskådning (eller ‘filosofi’ om man så vill) i stort 

och beröra hur romanen Fallet passar in i livsverket.

 2.1. Kort biografi

Camus kan sägas ha varit en outsider redan från början. Han föddes i en fattig familj i Algeriet 1913 

som då var en fransk koloni och blev tidigt medveten om klasskillnader och sin status som pied-

noir3 och arbetarklass. Fadern dog i första världskriget, 1914, och Camus växte därför upp med sin 

mormor och döva moder. Efter grundskolan lyckades Camus få ett  stipendium genom en lärares 

hjälp så han kunde läsa vidare på gymnasiet och sedan avsluta sin skolgång när han var arton år.

 Camus kom in på universitetet i Alger där han skrev sin avhandling om nyplatonikern Plotinos 

inflytande på Augustinus under ledning av sin gode vän och lärare Jean Grenier, filosof och katolik. 

Även om Camus själv var ateist (eller åtminstone gudsförnekare) var han väl insatt i Bibelns och 

kyrkofädernas teologi vilket ständigt lyser igenom i hans verk – antingen tyst i bakgrunden eller 

mer framträdande.

 Det var i mötet med de högre samhällsklasserna i de tidiga skolåren som Camus’ sociala patos 

och känsla för klass formades, som kom att bli tongivande för hela hans livsverk: 

Once and for all he took his stand on the side of the poor, the unfortunate, the oppressed of all those who, 
like his mother,  suffer but are unable to express their sufferings.  He identified with them because he was 
one of them. And so he remained, emotionally, through-out his life—with pride and dignity.4 

Camus’ bakgrund skiljer sig alltså radikalt från t.ex. Sartres, mot vilken han ständigt jämförs, som 

föddes i en parisisk borgarfamilj och levde i Paris hela sitt liv. Camus gick med i Franska 

Kommunistpartiet 1935 och under andra världskriget deltog han i Franska Motståndsrörelsen och 

var redaktör för motståndsrörelsens tidning Combat under några år. Det politiska engagemanget 

delade han bl.a. med Sartre och de var goda vänner under en tid men bröt definitivt med varandra 

sedan Camus hade publicerat sin essä Människans revolt5  där han gör upp med socialismen som 

Sartre förblev trogen hela sitt liv.6
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3 “Pied-noir” betyder ordagrant “svartfot” och är en nedsättande beteckning på franska medborgare som levde i Algeriet 
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4 Pierre Rubé & Kenneth Douglas, 1960, “Who was Albert Camus?”, Yale French Studies, No. 25, s. 6
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6  Se t.ex. Horace Engdahls förord i Camus, 2007, s. 6. För en djupare analys, se Adele King, 1962, “Structure and 
Meaning in La Chute”, PMLA, Vol. 77, Nr. 5, s. 660-667



 Camus fortsatte sedan sin karriär, framför allt som filosof, debattör och författare, tills han dog i 

en bilolycka i januari 1960, 57 år gammal – tre år efter att ha fått Nobelpriset i litteratur.

 2.2. Kort om Fallet och Camus’ livsåskådning i stort

I det följande vill jag lyfta fram några övergripande drag i Camus’ livsåskådning som en hjälp  att 

förstå romanen.

 Camus slog igenom 1942 med sin roman Främlingen7  som samma år följdes upp med essän 

Myten om Sisyfos8. Essän är en brottning med existensen: varför lever vi, är livet värt att leva, 

varför inte lika gärna ta livet av sig när det inte finns någon Gud och därmed inte något mål för 

tillvaron? Camus’ svar är Sisyfos som står som sinnebilden för den absurda existensen: människan 

som dagligen bär sin sten uppför berget och som vid dagens slut ser stenen rulla nerför berget, går 

efter den och nästa dag rullar upp den igen. “Man måste tänka sig Sisyfos lycklig.”9

 Donald Lazere lyfter fram något ur Camus’ anteckningar som låter oss se strukturen i Camus’ 

arbete:

JUNE 17, 1947
Without sequel
 First series. Absurd: The Stranger—The Myth of Sisyphus—Caligula and The Misunderstanding.
 Second series. Revolt: The Plague (and annexes)—The Rebel—Kaliayev [The Just Assassins]
 Third series. Judgment—The First Man.* [Notebooks 1942-1951, p. 158].10

Det intressanta med det här utdraget är att det låter oss se ett mönster i Camus’ skrivande som är 

tydligt framför allt i den första och andra serien: det  finns ett övergripande tema som behandlas i en 

essä, en roman och ett  drama. Lazere menar att det finns stöd för att placera Fallet i den tredje 

serien som behandlar domen (eng. judgement), även om det inte är helt tydligt, och Carl A. Viggiani 

gör samma tolkning.11 Man kan även se tydliga drag av Revolten – inte minst som den gestaltas i 

Människans revolt – i romanen.12  Essän är ett försök att förstå samtiden som hade sett två 

världskrig, diktatorer, revolutioner och nu andades ett allt mer nihilistiskt samhällsklimat. Och den 

behandlar brottet. Finns det något sådant som ett berättigat mord och hur kan man i så fall försvara 

det? “Avsikten med denna essä är – liksom tidigare – att godta ögonblickets verklighet, det vill säga 
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9 Camus, 2004 b, s. 99
10 Donald Lazere, 1973, The Unique Creation of Albert Camus, New Haven : Yale University Press, s. 7
“* In its chronology and concern with judgement, this series would seem to include The Fall,  Exile and the Kingdom, 
and the novel on which Camus was working at the time of his death entitled “The First Man.” There are, however, few 
specific anticipations of these works in the notebooks of this period, and since they were inspired in large part by events 
of the 1950s (the unfinished novel culminates with the Hungarian uprising in 1956), it must be surmised that his plans 
for them were only vaguely fomulated.”
11 Se Carl A. Viggiani, 1960, “Camus and the Fall from Innocence”, Yale French Studies, No. 25, s. 65
12 För en djupare analys av Fallet och händelserna efter publiceringen av Människans revolt, se King, 1962



det förnuftsmässiga brottet, och granska just det som anses göra det berättigat; detta är ett försök att 

förstå min egen tid.”13

 I den andra delen av essän, “Den metafysiska revolten”, spårar Camus de ideologiska rötterna till 

revolten från Markis de Sade till Ivan Karamazov, till surrealisterna, dadaisterna och inte minst 

Nietzsche och ‘vägran att bli frälst’, det vill säga, övertygelsen att Gud är omoralisk om han 

existerar och att människan därför måste avsätta honom och själv ta hans plats om hon vill vara 

moralisk. Men det är en paradoxal moral eftersom den samtidigt leder till bejakelsen av mordet och 

dess förnekelse; allt blir tillåtet och allt blir förbjudet: 

Den som inte kan hålla sig kvar över lagen måste i själva verket uppfinna en ny lag eller också vansinnet. 
Från det ögonblick då människan inte mera tror på Gud eller på det eviga livet blir hon ‘ansvarig för allt 
som lever, för allt som fötts av livet och vigts att lida av livet’. Det är på henne, bara på henne, som det 
kommer an att finna ordningen och lagen. Där börjar de förtappades tid, den utmattande jakten efter 
rättsgrunder, längtan utan mål: “det smärtsammaste,  mest sönderslitande, hjärtats fråga: Var kan jag vara 
hemma?”14

Här ser man tydliga rotskott  till det som kommer att bli Clamence brottning med skulden och hans 

försök att hantera den. Det bör dock poängteras att essän är just en undersökning, eller ett försök.15 

Således kan man inte anta att allt som står i den är detsamma som Camus’ åsikter men det är välkänt 

att  Nietzsche och Dostojevskij var Camus’ två stora hjältar.16 I båda essäerna återkommer han till 

dem, och vad gäller Dostojevskij, som var djupt troende ortodox kristen, lyfter Camus alltid fram de 

nihilistiska personligheterna. I Myten om Sisyfos ägnar han ett kapitel åt nihilisten Kirillov, ur 

romanen Onda Andar17, och dennes argumentering för varför han ska ta livet av sig,18  och i 

Människans revolt ägnar han kapitlet “Vägran att  bli frälst” åt Ivan Karamazov, ur Dostojevskijs 

Bröderna Karamazov19, och dennes ställningstagande mot Gud. Båda inkarnerar det absurda 

respektive revolterande ställningstagandet och passar därmed väl in i Camus’ tanke som känne-

tecknas av ett paradoxalt ställningstagande för livet – trots att det  är oförståeligt. Det följdriktiga när 

man har upptäckt tillvarons absurditet vore att ta livet av sig men då skulle man upphäva paradoxen 

och det är i upproret, revolten, mot det absurda som livet får sin enda mening: “Jag revolterar, alltså 

finns vi till.”20
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15 ‘Essä’ av franskans ‘essayer’ som betyder ‘försöka’ eller ‘prova’
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17 Fjodor Dostojevskij, 1990, Onda Andar, Stockholm : Wahlström & Widstrand
18 Camus, 2004 b, s. 85-91
19 Fjodor Dostojevskij, 2002, Bröderna Karamazov, Stockholm : Wahlström och Widstrand
20 Camus, 2002, s. 33, jfr även Camus, 2004 b, s. 47-48



Trots ämnet för sin avhandling och den nära vänskapen med Grenier i ungdomen tog Camus 

ställning mot religionen. Hans essäer och större romaner behandlar revolten mot religionen och 

inledningen till Myten om Sisyfos kan nog sägas vara betecknande för hela hans författarskap: “Tills 

vidare förekommer ingen metafysik och ingen trosform. Däri ligger denna boks begränsning och 

dess enda ställningstagande.”21  Däremot figurerar de kristna så kallade stororden ofta i Camus 

romaner och essäer: till exempel begrepp som ‘frälsning’, ‘skuld’, ‘nåd’ och så vidare. På grund av 

Camus’ absurdistiska/revolterande livsåskådning under hela sin aktiva karriär var det uppseende-

väckande att  Fallet var så fylld av kristen symbolik. Men trots de många kristna referenserna finns 

det ingenting i romanen som talar för att Camus hade ändrat inställning.

 Romanen och dess protagonist ska dock inte ses som en inkarnering av Camus’ filosofi. Tvärtom 

står Clamence som skräckvisionen för ett Europa som har misslyckats med den positiva revolten 

och nu vaknar upp utan hopp, utan frälsning, utan nåd och utan barmhärtighet. Viggiani skriver om 

romanen: “It seems to say: How will twentieth-century man live without divine Grace and Justice? 

In Judgement, present and future.”22

Slutligen är det tre substantiv som är bärande i romanen och som bör vara tydliggjorda redan från 

början: det är skuld, dom och frihet, och de är ständigt återkommande i både romanen och analysen. 

Som jag förstår deras inbördes förhållande kan upplevelsegraden av skuld variera från person till 

person och från tillfälle till tillfälle, men friheten är konstant och den är en förbannelse. ‘Friheten’ 

ska förstås metafysiskt, det vill säga, andligt och existentiellt: det finns ingen gud, det finns ingen 

andlighet och det finns inget mål med tillvaron som kan ge livet en mening – allting bara är. Det 

betyder att människan aldrig kan få förlåtelse eftersom hon inte har gjort något fel. För att något ska 

kunna definieras som fel måste det ju finnas en lag men lagen finns inte eftersom Gud inte finns. 

Däremot kvarstår människans känsla av skuld när hon upplever att hon har gjort något som är fel, 

och det blir alldeles tydligt i romanen genom Clamences brottning. Men känslan är irrationell, och 

konflikten mellan känsla och faktum driver människan, bokstavligt talat, till vansinne om hon inte 

finner ett nytt sätt att  hantera sin skuld på. Clamence menar att människan svarar genom elakhet och 

att  fördöma de andra. Resultatet blir en värld där alla står fria i metafysiskt avseende men upplever 

att  de bär på skuld. För att hantera situationen skyndar man sig att fördöma sin nästa för att  freda sig 

själv, och spiralen är helvetisk och nedåtgående.

 Så blir de bestående, skulden, domen och friheten, dessa tre. Och värst av dem är friheten.
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22 Viggiani, 1960, s. 65.



3. Tidigare forskning och metod

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning på Fallet samt metoden som kommer att användas i 

analysen. Jag har inspirerats av Greimas aktantmodell samt hans utveckling av Vladimir Propps 

teorier i arbetet med min analys. Jag kommer börja med att gå igenom den tidigare forskningen för 

att  sedan fortsätta med Greimas’ aktantmodell. Därefter tar jag upp Propps funktionsanalys och hur 

Greimas ur den utvecklar teorin om prövningen. Genomgången av Greimas’ teorier kommer leda 

till att jag presenterar ett nytt schema genom vilket jag kommer att tolka Clamences utveckling.

 3.1. Tidigare forskning på Fallet

Det har forskats oerhört mycket på Camus och från en mängd perspektiv. Särskilt i fokus är 

romanen Främlingen och de båda essäerna Myten om Sisyfos och Människans revolt. Samma år 

som Camus dog gav Yale French Studies ut ett nummer som ägnades helt åt Camus, där man 

undersöker hans liv och verk ur olika aspekter.23 Efter det  har forskningen ökat lavinartat och det 

finns idag en i det närmaste oöverskådlig mängd material att sätta sig in i för den intresserade.24

 I det  här avsnittet refererar jag några artiklar där författarna har gjort intressanta iakttagelser som 

hjälper mig förstå Clamences och romanens utveckling.

Carl A. Viggiani behandlar i en uppsats den kristna symboliken och fallet från ett tillstånd av 

oskuld.25 I artikeln klargör Viggiani Clamences yrkesutövande som domare-botgörare för att förstå 

utvecklingen i romanen, och menar att  det nya yrket  är ett sätt att hantera sin skuld på. Viggiani drar 

starka paralleller mellan Clamence och Satan och argumenterar för att självmordet vid Pont Royal 

spelar en central roll för utvecklingen av romanen och karaktären: “He lived in Edenic innocence 

until shortly  after the suicide of the girl, the cause of his ‘fall’. […] The crucial point  in Clamence’s 

story is the suicide. It is the climax in the symmetrically structured narrative …”26  Men han delar 

dessutom upp utvecklingen i två delar och menar att självmordet är orsaken till Fallet medan 

Skrattet på Pont des Arts är händelsen då Clamence blir medveten om sin skuld och kallas till sin 

tjänst som domare-botgörare.27  Genom sitt misslyckande genomskådar han sig själv och blir 

medveten om sin frihet och att den innebär en förbannelse; utan Gud och utan lag är människan 

alldeles ensam i universum och det är en outhärdlig frihet.28 Därför måste Clamence skapa en ny lag 
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23 red. Kenneth Douglas, 1960, “Albert Camus”, Yale French Studies, Vol. 25
24  Donald Lazere, 1973, har sammanställt en bibliografi som kan vara till hjälp för den intresserade. Han hänvisar i 
övrigt till särskilda bibliografier samt de förteckningar som finns i böcker av Germaine Brée och Emmet Parker.
25 Viggiani, 1960
26 ibid. s, 66-67
27 ibid. s, 66
28 ibid. s, 67



för att återställa ordningen, och här hörs tydliga ekon från citatet  i Människans revolt ovan.29 

Samtidigt som Clamence upptäcker sin frihet och sin skuld upptäcker han även sin benägenhet att 

döma både sig själv och andra, och vid det  här skedet i romanen menar Viggiani att  “the religious 

dimension deepens”30: duvorna som omtalas är en ironisk påminnelse om den Helige Andes 

nedsänkande över Kristus vid dopet i Jordan31  men här sänker de sig aldrig ned, vilket Viggiani 

tolkar som att frälsningen varken finns eller kommer.32

Även Quinn uppmärksammar den kristna symboliken i Fallet men undersöker snarare hur 

Clamence utvecklas till domare-botgörare genom “the narrative” i romanen.33  Till skillnad från 

Viggiani ställer Quinn skrattet vid Pont des Arts i fokus och visar hur den gradvisa återkomsten av 

minnet innebar ett avklädande av Clamence. 34  En intressant poäng i Quinns artikel som jag vill 

lyfta fram är hur han drar paralleller mellan Clamences moraliska svaghet och den kristna läran om 

arvssynden: enligt den har alla människor fallit och då är Clamence inte bara en (1) advokat med 

svag moral utan står som en arketyp för hela den fallna mänskligheten. I den kristna tron finns det 

räddning undan det fallna tillståndet genom dopet och Guds nåd, men i romanen saknas den gudom-

liga nåden och därför är Clamences dopvatten bittert.35 Däri ligger tragiken i Clamences situation.36

 Quinn följer Clamences utveckling genom romanen och argumenterar för att Clamence slutligen 

visar sitt sanna ansikte, “the face of mad pride”.37 Han vill göra sig själv till Gud, men visar sig som 

Satan, och Quinn kallar Clamences strävan för “self-deification” – självförgudning.38  Det är en 

mörk bild som målas upp, och i sin avslutning menar Quinn att den mörka bilden från romanen 

skulle kunna inbjuda läsaren till att omfatta den kristna tron för att undvika de post-kristna 

konsekvenserna som blir tydliga i Clamence. Quinn avvisar den tolkningen – främst eftersom 

Camus själv inte konverterade till den kristna tron – men ser hopp i sekularismen.39
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29 Se kapitel 2.2
30  Viggiani, 1960, s,  67. Även Dostojevskijs Storinkvisitor är framträdande bakom Clamences tal om friheten som en 
förbannelse, Dostojevskij, 2002, s. 274-293
31 Matteusevangeliet 3:13-17. Angående duvorna som inte vill sänka sig, se i romanen, Camus, 2007, s. 53-54.
32 Viggiani, 1960, s. 67, se även Camus, 2007, s. 53-54
33 Philip L. Quinn, 1991, “Hell in Amsterdam: Reflections on Camus’s The Fall”, Midwest Studies in Philosophy, XVI, 
s. 89
34 ibid. s. 92-93
35 ibid. s. 97
36 ibid. s. 94-95
37 ibid. s. 101
38 ibid. s. 101
39 ibid. s. 102-103. Se not 1 för en kort förklaring av ‘sekularism’.



Adele King undersöker i en artikel bland annat romanens förhållande till Dante.40 King menar att en 

av huvudkonflikterna i romanen står mellan känslan av att  ha förlorat den moraliska oskulden och 

längtan efter, behovet av, något absolut att hålla sig till.41  King uppmärksammar “two parallell 

movements”42  i romanen som har sin motsvarighet i Inferno ur Dantes Divina Commedia43. Den 

parallella utvecklingen i romanen följer, enligt King, en plan i tre steg: Clamence går genom 

gatorna i Amsterdam, ut till Marken Islands och till sist båten mellan öarna och staden för att nå 

fram till sitt rum; detta kontrasteras mot Dante som går genom tre regioner i Cocito innan han når 

helvetets innersta där parallellerna mellan Clamence och Satan är uppenbara.44

I sin analys av samtalspartners roll i romanen visar H. Allen Whartenby  hur Clamence utkämpar en 

kamp mot samtalspartnern med syfte att bryta ner denne i enlighet med sitt yrke.45 Men samtalet tar 

en oväntad vändning och Clamence som under stor del av samtalet har varit i överläge hamnar 

efterhand i underläge och romanen slutar med att partnern skrattar honom rakt i ansiktet när han har 

avslöjat sin profession. Whartenby argumenterar för att detta är ett  noga uträknat dénouement i 

berättelsen och att den andres skratt visar domare-botgörarens misslyckande: “With that laugh 

Clamence’s whole edifice collapses about him.”46 

 Whartenby lyfter i slutet fram en mycket intressant aspekt på berättartekniken i romanen, då han 

menar att den opålitlige berättaren i romanen tvingar läsaren att tänka igenom sin egen moraliska 

position, att ta ställning och formulera sina egna principer. Därigenom förmår Camus locka fram det 

bättre hos läsaren i kontrast till Clamence och bidrar i förlängningen till att förbättra samhället.47

 3.2 Greimas’ aktantmodell

A.J. Greimas lade fram sin semantiska teori i boken Sémantique Structurale från 1966.48  Hans 

arbete syftar till att försöka grundlägga språkets betydelse genom att  bryta ner det i sina minsta 

betydelsebärande enheter för att därifrån bygga upp språket igen.49 Han bygger bland annat vidare 

på den ryske formalisten Vladimir Propp som i sitt arbete, Morphology of the folktale, undersökte 

det ryska folkäventyret och dess uppbyggnad.50 
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41 ibid. s. 660
42 ibid. s. 664
43 Dante Alghieri, 1993, Den gudomliga komedin, Stockholm : Natur och Kultur.
44 King, 1962, s. 664-665.
45 H. Allen Whartenby, 1968, “The Interlocutor in “la Chute:” A Key to Its Meaning, PMLA, Vol. 83, No. 5, sid. 1328. 
46 ibid. s. 1332
47 ibid. s. 1333
48 A.J. Greimas, 1974, Strukturel semantik, København : Borgen.
49 Se särskilt Greimas, 1974, s. 57-107.
50 Vladimir Propp, 1968, Morphology of the folktale, Austin Texas : University of Texas Press



 När Greimas utvecklar sin aktantmodell refererar han först Vladimir Propps och E. Souriaus 

teorier om vilka aktanter som återfinns i berättelser och visar hur Propp identifierade sju stycken 

och Souriau sex.51 Greimas utvecklar sedan deras arbete och menar att deras aktanter kan reduceras 

till de tre motsatsparen “Subjekt vs Objekt”, “Avsändare vs Mottagare” och “Hjälpare vs 

Motståndare” och varje motsatspar karakteriseras av en relation: strävan, kommunikation eller 

konflikt.52 Greimas menar att antalet aktanter är bestämt sex stycken och att det inte kan förändras. 

Däremot kan en karaktär i en berättelse uppta flera aktantpositioner och vid tillfällen i berättelsen 

kan en eller flera aktanter saknas.53 Han är dock inte tydlig med huruvida en aktant kan befolkas av 

flera karaktärer/händelser eller om det måste vara en karaktär/händelse i varje aktant. Jag kommer 

ta mig friheten att placera så många karaktärer/handlingar i en aktant som jag menar att det existerar 

i romanen. Förhållandet mellan aktanterna skulle kunna liknas vid ett “skådespel” där till exempel 

Subjektet är den som utför handlingen medan Objektet är den som utsätts för handlingen och när 

alla aktanter i en berättelse har beskrivits är berättelsens hela manifestation, som Greimas uttrycker 

det, klarlagd.54

 Det första aktantparet, Subjekt vs Objekt, karakteriseras av en strävan efter förening mellan 

Subjektet och det som har gått förlorat eller rövats bort, Objektet. En enkel exemplifiering skulle 

kunna vara prinsen i en saga (Subjektet) som strävar efter att befria en prinsessa (Objektet).55

 Om det första paret klargör huvudproblemet i berättelsen visar det andra paret hur själva 

skeendet i berättelsen startas och vart det  syftar. Man kan tänka på kungen (Avsändare) som skickar 

iväg prinsen för att befria prinsessan. Mottagaren är då den som vinner på att Subjektets strävan 

efter Objektet fullbordas: det skulle t.ex. kunna vara kungen (Mottagare) som längtar efter sin 

dotter, eller kungariket (Mottagare) som kommer falla i häxans händer om inte prinsessan gifter sig, 

eller prinsen (Mottagare) som vill gifta sig och vinna halva kungariket etc.56

 Det tredje aktantparet ger berättelsen dess konflikt och spänning eftersom vi med detta motsats-

par kan identifiera de krafter som vill hjälpa (Hjälpare) respektive förhindra (Motståndare) Subjekt 

att nå sin strävan.57
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51 Greimas, 1974, s. 278-281
52  För uppställningen av de första två aktantparen, se Greimas, 1974, s. 213-215. “Motståndare vs Hjälpare” nämns 
sedan på sidan 220 men utvecklas tillsammans med de två andra aktantparen på sidan 281-286. Greimas nämner 
framför allt “strävan” och “kommunikation” medan “konflikt” är mer underförstått, se t.ex. Greimas, 1974 ,  s. 287. 
Wang och Roberts är tydligare med relationerna mellan de olika aktantparen, Yong Wang & Carl W. Roberts, 2005, 
“Actantial analysis – Greimas’s structural approach to the analysis of self-narrative”, i Narrative Inquiry, s. 56-57
53 Se Greimas, 1974, s. 277, och Wang och Roberts, 2005, s. 56
54 Greimas, 1974, s. 277-278
55 Exemplet med prinsen och prinsessan har jag tagit från Louis Héberts enkla och överskådliga beskrivning av aktant-
modellen, Louis Hébert (2006), “The Actantial Model”, i Louis Hébert (dir.),  Signo [online], Rimouski (Quebec),  http://
www.signosemio.com, hämtad 2010-04-29.
56 Greimas, 1974, s. 282-284, Hébert, 2006, s. 2
57 Greimas, 1974, s. 284-286



 Greimas förtydligar sin modell genom en enkel bild:

Kommunikation: Sändare      Mottagare

Konflikt:  Hjälpare      Motståndare

   Figur 1. Greimas aktantmodell med bestämmande relationer (Greimas, 1974, s. 287)

Genom att urskilja de olika aktantparen i en enskild berättelse kan man se den grundläggande 

strukturen som bestämmer historien.

 3.3 Från Propps funktionsanalys till Greimas’ prövning

Det här avsnittet börjar jag med en kort genomgång av Propps funktionsanalys för att  sedan visa hur 

Greimas utvecklade det arbetet. 

 Propp  upptäckte sju så kallade dramatis personae som utför ett visst  antal funktioner i ett givet 

folkäventyr, och såg att handlingar, mönster etc. återkom på olika sätt  vilket ledde honom till arbetet 

med folkäventyrets morfologi. Dessa dramatis personae byggde Greimas vidare på när han 

utvecklade aktantmodellen ovan, men jag kommer inte att föra samman aktanter och funktioner i 

det här kapitlet såvida det inte finns en särskild poäng med det och i så fall kommer det att framgå 

tydligt. Propp gjorde fyra påståenden angående funktionerna i sitt inledande metodkapitel:58

 a) funktionerna utgör minsta byggstenar i en saga, och är oberoende av vem eller hur de utförs

 b) funktionernas antal är begränsat. En funktion definieras: “Function is understood as an act of 

a character, defined from the point of view of its significance for the course of the action.”59

 c) funktionerna uppträder alltid i samma ordning, även om inte alla funktionerna behöver 

återfinnas i varje folkäventyr

 d) alla folkäventyr har samma struktur.

 Sedan följer inventeringen av funktionerna som Propp fastställer till 31 stycken med definitioner, 

beteckningar och förklaringar. Nedan ger jag endast en kort beskrivning av vad Propp kommer fram 

till. Jag kommer dessutom enbart ta upp  de funktioner som är relevanta för min analys – hela 
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funktionsinventariet återfinns i bilaga 1. Jag översätter det definierande ordet till svenska, låter det 

engelska ordet stå inom parentes och ger en kort förklaring till varje funktion:60

 8. Skurkstreck (villainy)
Funktion 1-7 är öppningen av en berättelse som lägger grunden för dess verkliga igångsättande 
genom att skurken gör sitt  första riktiga utfall och på något vis skadar en familjemedlem. 
Funktionen kan gestaltas på ett flertal sätt, Propp anger 19, och kan innefatta till exempel ett mord, 
en beställning på ett mord, en kidnappning, ett försvinnande o.s.v. Inte alla berättelser börjar med 
ett skurkstreck utan kan lika väl börja med en: 
 8a. Brist (lack)
Någon i familjen antingen saknar någonting eller önskar någonting.
 9. Förmedling (mediation, the connective incident)
Hjälten introduceras i berättelsen i samband med att bristen eller skurkstrecket  blir tydligt; hjälten 
får sin uppgift och den här funktionen orsakar den elfte. Det finns två sorters hjältar:  seekers eller 
victimized heroes, varav de första ger sig ut för att  söka vad som är förlorat, medan de senare är 
hjältar som är utsatta för något, till exempel en skada eller en kidnappning och resten av berättelsen 
handlar om hur de ska klara sig.
 10. Motaktionen börjar (beginning counteraction)
Den sökande hjälten ber om tillstånd att ta upp jakten på skurken.
 12. Givarens första utfall (first function of the donor)
“Hjälten prövas, utfrågas, attackeras, etc., vilket bereder vägen för hans mottagande antingen av en 
magisk agent eller en hjälpare.”61  Givaren måste inte vara vänlig utan kan vara fientlig; oavsett 
vilket är det signifikativt för givaren att denne förbereder vägen för mottagandet  av den magiska 
agenten och tjänar således till att hjälpa hjälten i sitt sökande efter Objektet.
 13. Hjältens reaktion (the hero’s reaction)
Hjälten svarar på något sätt på givarens utfall.
 14. Tillhandahållande/mottagande av magisk agent (provision or receipt of a magical agent)
En magisk agent kan vara många saker och förmedlas på många sätt men det saknar betydelse för 
min redogörelse. På sidan 46-50 undersöker Propp mer detaljerat förhållandet mellan (12) och (14).
 16. Kamp (struggle)
Hjälten och skurken slåss.
 18. Seger (victory)
Hjälten vinner en första kamp.
 19. Den första förlusten eller olyckan upphävs (the initial misfortune or lack is liquidated)
(8-a) och (19) bildar ett par som tillsammans utgör klimax i berättelsen.
 25. Svår uppgift (difficult task)
Hjälten får en svår uppgift att lösa; det kan handla om en gåta att lösa, styrka att bevisa, en mängd 
mat att dricka, något att uthärda etc.
 26. Lösning (solution)
Hjälten klarar uppgiften.
 27. Igenkännande (recognition)
Hjälten känns igen genom en stämpel eller ett märke eller liknande.
 28. Avslöjande (exposure)
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60  ibid. s. 25-65 för en längre utveckling av funktionerna.  Överskriften till varje funktion i Propps analys är en kort 
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61 ibid. s, 39, (min övers.)



Den falske hjälten eller skurken avslöjas (det  handlar alltså inte om en förklädd hjälte som avslöjar 
sig, utan just en falsk hjälte).
 29. Förvandling (transfiguration)
Hjälten får ett nytt utseende.
 31. Bröllop (wedding)
Berättelsen avslutas med att hjälten på något sätt  belönas för sitt hjältemodiga värv, ofta genom ett 
bröllop.

Jag har inte för avsikt att analysera Fallet genom Propps teorier utan vill använda Greimas’ 

vidareutveckling av Propps arbete. Därför kommer jag inte i första hand leta efter exakta 

motsvarigheter till Propps funktioner i romanen, utan tar i det  här kapitlet upp “Prövningen” och det 

tillhörande kampschemat.

Kampschemat som kommer på nästa sida visar att en berättelses prövningar följer ett grund-

läggande schema som består fem av Propps trettioen funktioner. Dessa följer ett visst mönster som 

Greimas betecknar (A+F, icke c): ‘A’ är Propps beteckning för funktion 8, skurkstreck  eller brist – 

där placerar Greimas funktion 9 vs 10; ‘F’ är Propps beteckning för funktion 14, tillhandahållande 

eller mottagande av magisk agent – där placerar Greimas funktion 13 vs 26, medan ‘icke c’ är 

Greimas beteckning, som jag förstår det, för konsekvensen av A+F. Förhållandet mellan 

funktionerna illustrerar han såhär:62

   A =  (9) förmedling  vs (10) motaktion

   F =  (13) hjältens reaktion  vs (26) lösningen

   icke c =  konsekvens

Detta upprepas tre gånger vid olika tillfällen i berättelsen – men då med olika funktioner i varje 

kolumn, vilket framgår tydligare av schemat – och Greimas ställer upp  prövningen i kampschemat 

på nästa sida. Utifrån den modellen blir det  tydligt hur en berättelse innehåller tre kamper som 

tillsammans leder fram till berättelsens upplösning genom: funktion 28, förrädarens avslöjande, 

funktion 29, hjältens förvandling och funktion 31, det avslutande bröllopet eller kröningen som är 

konsekvensen av äreprövningen. Konsekvenserna av kamperna visar en succession i berättandet där 

hjälten får nya medel till att klara sin uppgift  ända tills bristen är upphävd, skurken avslöjad och 

hjälten har vunnit. 
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310-312. Siffrorna inom parentes anger vilken plats funktionen har i tabellen ovan.



 Det finns några oklarheter som bör redas ut: Det  kan vara lite förvirrande att både ‘prövning’ och 

‘kamp’ används, men jag använder ‘prövning’ som en sammanfattande beteckning på det som sker 

genom de tre kamperna, och ‘kamp’ som beteckning på varje enskild kamp. Likaså tycker jag att  det 

är lite märkligt att Greimas sätter likhetstecken mellan ‘A’ och funktion 9-10 när Propp menar att 

‘A’ betecknar funktion 8-a, och att Greimas sätter likhetstecken mellan ‘F’ och funktion 13 och 26, 

när Propp menar att ‘F’ betecknar funktion 14 (se ovan). Men som jag förstår Greimas menar han 

att  det här är en struktur som de tre kamperna följer. (A+F, icke c) och ska alltså inte tolkas 

bokstavligt som att berättelsen börjar om med funktion 9-10 för varje ny prövning. De visar snarare 

att  hjälten i början av varje ny kamp blir medveten om ett utfall av skurken och det startar en 

motaktion.63 Dessutom är Propp tydlig med att funktionerna måste uppträda i den ordning han har 

angivit men i schemat nedan syns det att den kvalificerande prövningen utgörs av funktion 12-14 

medan huvudprövningen utgörs av funktion 9-10, 16 och 18-19. Det hade varit  mer logiskt om den 

kvalificerande prövningen hade utgjorts av funktion 9-10 och huvudprövningen hade börjat med 

funktion 12-13, men tyvärr redovisar inte Greimas hur han har resonerat. Jag har ändå valt att 

använda Greimas’ schema i min analys eftersom det kommer hjälpa mig att förtydliga 

huvudpersonens utveckling. 

Innan jag sammanfattar hur “Prövningen” tydliggör progressionen i berättelsen vill jag klargöra en 

sak till: innan “Prövningen” börjar måste Skurken ha gjort sitt utfall. Den första funktionen i 

ordningen som återfinns i “Prövningen” är funktion 9, Förmedling och den följer i Propps 

funktionsanalys direkt på funktion 8-a, Skurkstreck och/eller Brist. Alltså föregår Skurkstrecket 

“Prövningen” i berättelsen och jag tolkar detta som den händelse som startar själva konflikten i 
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63 Greimas, 1974, s. 311-312

  Tecken Schemat Kvalificerande prövning Huvudprövning Äreprövning

 förmedling givarens första utfall förmedling svår uppgift
  A
 motaktionen börjar hjältens reaktion motaktionen börjar _______

 hjältens reaktion _______ kamp _______
  F
 lösning _______ seger lösning
    

  icke c = konsekvens tillhandahållande/mot- den första förlusten igenkännande
  tagande av magisk agent eller olyckan upphävs

Figur 2. Greimas utveckling av kampschemat utifrån Propps funktionsteori (Greimas, 1974, s. 311)



berättelsen, men Greimas ger inte funktion 8 en egen plats i schemat. Däremot har det framkommit 

i aktantmodellen att aktantparet Hjälpare vs Motståndare tydliggör konflikten i berättelsen och 

därför kommer konflikten hänföras till den aktantkategorin.

 “Prövningen” visar berättelsens utveckling på följande sätt:

Kamp 1 – Kvalificerande prövning: Hjälten testas genom Givarens första utfall vilket får som 

konsekvens Mottagandet av magisk agent. Denna magiska agent är alltså första steget i kampen för 

att återställa ordningen efter Skurkstrecket.

Kamp 2 – Huvudprövning: Kampen tätnar och slutar med Den första förlusten eller olyckan 

upphävs. Detta är andra steget i upphävandet av Skurkstrecket.

Kamp 3 – Äreprövning: Här får Hjälten sin Svåra uppgift, vinner slutgiltigt och det får som 

konsekvens Igenkännandet av Hjälten. Genom att utkämpa och vinna kamp 3 har Hjälten slutgiltigt 

besegrat Skurken och återställt ordningen.

 3.4 Propps teorier och aktantmodellen

I det här kapitlet föreslår jag ett nytt schema som något mer utförligt ska visa hur en berättelse 

utvecklar sig. Jag utgår från Greimas’ aktantmodell och tolkar sedan “Prövningen” genom 

aktanterna. Det betyder att  aktantmodellen är den grundläggande strukturen i mitt schema och att 

sedan “Prövningen” passas in i aktantmodellen. Schemat låter oss följa utvecklingen i tio steg och 

jag kommer förklara varje steg för sig och hur aktantmodellen och “Prövningen” passar in i det nya 

schemat. En termförklaring innan analysen: i Propps funktionsanalys talar han om ‘Hjälten’ medan 

Greimas i aktantanalysen talar om ‘Subjektet’. Jag kommer betrakta dem som synonymer. Hjälte 

och Subjekt är alltså en och samma person och i fortsättningen kommer jag benämna denne 

‘Subjekt-Hjälte’. Här gör jag alltså den kombination av aktanter och funktioner som jag undvek i 

kapitel 3.3.

 1 a-b. Skurkstrecket föregår “Prövningen” och orsakar förlusten av Objektet. Konflikten i 

romanen börjar.

 2-3. Sändaren ger Subjekt-Hjälte ett uppdrag vilket leder till en reaktion.

 4 a. Den kvalificerande prövningen börjar.

 4 b. Efter en lyckad första kamp kommer Hjälparen.

 5 a. Huvudprövningen utspelar sig och Subjektet-Hjälten vinner.

 5 b. Den först  olyckan eller bristen upphävs och Subjektet-Hjälten kommer ytterligare ett steg 

närmare Objektet.
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 6. Äreprövningen utspelas och Subjektet-Hjälten vinner.

 7. Förrädaren avslöjas.

 8. Subjektet-Hjälten avslöjar sig.

 9. Bristen som orsakades av Skurkstrecket i (1) upphävs genom att Objektet överlämnas till 

Mottagaren.

 10. Kröningsceremonin för Subjektet-Hjälten.

Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 22 -



Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 23 -

SÄ
N

D
A

R
E 

O
B

JE
K

T
 

M
O

TT
A

G
A

R
E

 
 

2.
 U

pp
dr

ag
 

1 
b.

 F
ör

lu
st

 a
v 

O
bj

ek
t

 
 

 
 

9.
 Ö

ve
rlä

m
na

nd
e 

av
 O

bj
ek

te
t

  8
. S

ub
je

kt
et

-H
jä

lte
n 

av
sl

öj
as

  7
. F

ör
rä

da
re

n 
av

sl
öj

as

 
 

 
6.

 Ä
re

pr
öv

ni
ng

 
 

 
10

. B
rö

llo
p

 
 

5 
b.

 D
en

 fö
rs

ta
 fö

rlu
st

en
 e

lle
r o

ly
ck

an
 u

pp
hä

vs
 

 
 

5 
a.

 H
uv

ud
pr

öv
ni

ng
  

 
4 

b.
 T

ill
ha

nd
ah

ål
la

nd
e/

M
ot

ta
ga

nd
e 

av
 m

ag
is

k 
ag

en
t

 
 

 
4 

a.
 K

va
lif

ic
er

an
de

 p
rö

vn
in

g
 

 
3.

 S
ub

je
kt

et
-H

jä
lte

ns
 b

es
lu

t  

 
 

 
1 

a.
 S

ku
rk

st
re

ck
 

H
JÄ

LP
A

R
E 

SU
B

JE
K

T
 

M
O

TS
TÅ

N
D

A
R

E

Fi
gu

r 3
. A

kt
an

tm
od

el
le

n 
ko

m
bi

ne
ra

d 
m

ed
 G

re
im

as
’ v

id
ar

eu
tv

ec
kl

in
g 

av
 P

ro
pp

s t
eo

rie
r



4.  Rekonstruktion av Fallet
I kapitel fyra kommer jag att rekonstruera berättelsen från tiden i Paris och framåt för att kunna visa 

på Clamences moraliska utveckling. Jag kommer att följa den kronologiska utvecklingen så noga 

som möjligt och inte i brödtexten omtala när i samtalet Clamence säger vad såvida det inte finns en 

särskild poäng med det – det får istället framgå av referenserna. Berättartekniken i romanen är 

komplicerad. Clamence blandar medvetet ihop nutid och dåtid och växlar ständigt  mellan olika tider 

i sin berättelse – ofta utan några tydliga uppdelningar. Därför kan det ibland vara svårt  att urskilja 

var i tiden vissa händelser ska placeras. I kapitel 4.3 återfinns en kortfattad kronologi som kan vara 

till hjälp under läsningen. Dessutom är han under samtalets gång öppen med att en del av vad han 

berättar endast är påhittat för att tjäna hans syfte.64 I kapitel fem kommer jag sedan att diskutera 

mina iakttagelser i förhållande till Greimas aktantmodell och utveckling av Propps teorier, och till 

slut passa in romanen i det berättelseschema jag föreslog i figur 3.

 Till grund för min analys ligger den svenska översättningen från 2007 av Eva Alexandersson 

men jag kommer vid några tillfällen anknyta till originalet när jag ser att vissa poänger blir tydligare 

i den franska texten. Vid de tillfällena kommer jag att göra en egen översättning av den franska 

texten och citera originalet i tillhörande not.

 4.1. Clamences moraliska utveckling

Clamences historia byggs upp av två centrala händelser: Skrattet på bron Pont des Arts och själv-

mordet vid bron Pont Royal. Under dag två och tre berättar Clamence om sitt paradisiska liv i Paris, 

och i slutet av den andra dagen berättar han om Skrattet vilket kan lura läsaren till att tro att 

Clamence har kommit förbi Skrattet när den tredje dagens samtal börjar. Så är det inte men jag 

kommer inte ta hänsyn till det i rekonstruktionen av tiden i Paris utan återger handlingen som jag 

tolkar den och hänvisar till den kronologiska översikten i kapitel 4.3 vid oklarheter.

  4.1.1. Det paradisiska livet i Paris

Clamence levde i Paris där han arbetade som försvarsadvokat under många år. Med tiden hade han 

blivit berömd och uppskattad. Han var oerhört passionerad i sitt  arbete och sina försvarstal, nykter, 

känslosam, varm och samtidigt skarp i sina pläderingar: “Man skulle sannerligen kunnat tro att 

rättvisan gick till sängs med mig varenda kväll.”65 Han “hade en specialitet: behjärtansvärda fall. 
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64 Se t.ex. Camus, 2007,  s. 19 angående att han ljuger om sitt namn, s. 38 angående hans motto: “Jag vet i alla fall hur 
min [skylt] skulle se ut: ett dubbelansikte, en förtjusande Janus, och ovanför husets motto: ‘Lita inte på honom.’  Och på 
visitkorten: ‘Jean-Baptiste Clamence, komediant.’”, och s. 95 angående den övergripande oärligheten i hans metod.
65 Camus, 2007, s. 19



Änkor och faderlösa som det heter”.66  Överallt där han kunde upptäcka ett offer, någon som var 

orättvist behandlad eller någon som inte kunde sköta sitt försvar själv trädde han fram och erbjöd 

dem sina tjänster67, alltid utan krav på ersättning från de fattiga, vilket han i största ödmjukhet höll 

tyst om68. Ibland erbjöd han sig även att bistå kvinnor, vars män han hade försvarat gratis, med 

ekonomiskt stöd under den första tiden.69

 Han var oerhört generös, hjälpsam och vänlig.70  Han älskade att leda blinda över gatan, ge 

upplysningar, ge en hjälpande hand åt den som behövde etc.71 Han fann stor tillfredsställelse i att få 

erbjuda sin plats på bussen eller i metron, att  få avstå en taxi åt  den som hade mer bråttom än han, 

eller skjutsa människor som hamnade i knipa “då de offentliga transportmedlen strejkade”.72 Och 

han älskade att ge allmosor. Han tyckte så mycket om att ge bort pengar att han tyckte illa om att ge 

bort pengar eftersom han tyckte så mycket om det.73 Dessutom visste han precis hur han skulle föra 

sig i sociala sammanhang, han var vacker, sport- och kulturintresserad, vid god hälsa och fullständ-

igt nöjd med livet och sig själv. Dessutom var han alldeles hemmastadd i “köttet, materien, med ett 

ord det fysiska” och såg sig alldeles perfekt mänsklig i så hög grad att han till och med betraktade 

sig “i viss mån som övermänniska”.74 Kort sagt, han “svävade högt över vardagens liv”.75

 Men det är uppenbart att Clamence inte var altruist utan hjälpte människor eftersom han älskade 

den tillfredsställelse han fick av sin godhet. Det var därför han kunde neka höga ersättningar för sitt 

arbete – han “siktade högre”76. Han njöt av sin egen natur77 och hans höga moraliska standard gav 

honom känslan av att leva högt ovanför de vanliga människorna på en “nivå där dygden är sig själv 

nog”78. Clamence var alltså klassisk moralisk egoist även om han maskerade det skickligt och, så att 

säga, fick ut  det bästa av två världar: han kunde både vara den moraliskt oklanderlige som alla 

älskade, och samtidigt njuta av sin egen förträfflighet och känslan av att stå över alla andra.

Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 25 -

66 ibid. s. 19
67 ibid. s. 19
68 ibid. s. 21
69 ibid. s. 22-23
70 Det kan vara värt att notera en inkonsistens i Clamence berättelse: på sidan 15 säger Clamence till samtalspartnern: 
“Ja, jag har varit rik, nej, jag har ingenting delat med mig åt de fattiga.” medan han under andra samtalsdagen inte kan 
sluta skryta över sin generositet och vilja att ge allmosor. Här uppstår alltså en osäkerhet kring Clamences pålitlighet.
71 ibid. s. 21
72 ibid. s. 22
73 ibid. s. 21-22
74 ibid. s, 25-26
75  ibid. s, 27. Camus leker lite med orden när han talar om den “flygande” tillvaron. Han använder det franska ordet 
“planer” vilket betyder “sväva” eller “glidflyga” men som i vardagligt tal kan användas i betydelsen ”fantisera” och då 
uppstår en viss osäkerhet kring huruvida Clamence svävade eller fantiserade genom åren, även om givetvis “svävade” 
ligger närmast till hands för att få ihop hela meningen. Men hans pålitlighet är fortsatt tveksam.
76 ibid. s, 21
77 ibid. s, 21
78 ibid. s, 23



 “Höjderna” var centrala för Clamence – både de moraliska och de fysiska. Oavsett var han 

befann sig ville han vara överst. Han älskade öppna platser, övre däck, berg, balkonger m.m. och 

avskydde låghet vilket han förknippade med brottslighet.79 För att må bra var han tvungen att vara 

på höjderna, “högt ovanför människomyrorna” där han upplevde “folkets jubel” och kunde njuta av 

sin “egen förträfflighet”.80  Hans arbete hjälpte honom stiga och höja sig över domarna som han 

avskydde. Dessutom kunde han ställa den försvarade i tacksamhetsskuld till sig och själv vara fri 

från varje bindning gentemot någon annan.81  Just att vara fri gentemot alla människor verkar ha 

varit  centralt för Clamence och han säger om tiden: “Jag rörde mig som en fri härskare i ett paradis-

iskt ljus”82, och Clamence menar att han levde i paradiset, oförvitligt, han befann sig “inte på själva 

scenen inför domstolen, utan någonstans uppe på tågvinden, liksom de gudar som man ibland med 

hjälp av något maskineri låter nedstiga för att påverka handlingen och ge den dess innebörd”.83

 Det kan vara intressant att uppmärksamma originaltexten till meningen när Clamence säger att 

han rörde sig som en fri härskare. Det står: “Jag regerade, fritt, i ett  edeniskt ljus.”84 och i meningen 

därefter: “Var inte detta i själva verket Eden, käre herre …”85  Det svenska ordet “paradis” kan 

användas i överförd betydelse till att  beteckna något exceptionellt trevligt eller angenämt, medan 

“Eden” ofelbart associeras till den bibliska skapelseberättelsen och Adam och Eva som levde i 

absolut oskuld, i Guds närhet, fria från alla bekymmer i Edens lustgård fram till syndafallet.86 

Clamence vill alltså koppla samman sin tid i Paris med tiden i Eden och gör även direkta anspråk på 

att  vara Gud eller åtminstone se sig som gudomlig: i stycket ovan jämför han sig med en gud, och 

tidigare har han omtalat sig som änkors och faderlösas försvarare vilket är en beteckning Gud 

använder om sig själv vid ett flertal tillfällen i Gamla Testamentet; Clamence talar även om sig själv 

som en brinnande buske – också det ett judiskt-kristet gudomligt attribut.87 På grund av sin blyg-

samhet kunde Clamence inte tro att han genom egen förtjänst hade skapat sig “detta oavbrutet 

framgångsrika liv” utan kände sig utvald av någonting högre.88
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79 ibid. s, 23
80 ibid. s, 24
81 ibid. s, 25. Se även s. 91 där Clamence kort utvecklar sin relation till friheten “förr i världen”, jag antar att det syftar 
på tiden i Paris. Det bör även uppmärksammas att den ‘frihet’ Clamence talar om när det gäller tiden före Fallet 
rimligtvis bör vara en annan frihet än den han upptäckte efter Fallet. Som jag förstår det handlar det i det här avseendet 
om en personlig frihet gentemot andra människor, medan det senare syftar på en metafysisk frihet (jfr. kapitel 2.2).
82 ibid. s, 25
83 ibid. s, 24
84 Camus, 1956, s. 34, (min övers.) I original: “ Je régnais, librement, dans une lumière édénique.”
85 ibid. s, 34. (min övers.) “N’étais-ce pas cela, en effet, l’Éden, cher monsieur.”
86 jfr. 1 Mosebok 1-3
87  Angående änkor och faderlösa se t.ex.  2 Mosebok 22:22 och 5 Mosebok 24:17, 19-21, angående den brinnande 
busken se Moses kallelse i 2 Mosebok 3:1-4:17
88 Camus, 2007, s, 26-27



 Ändå verkar det ha funnits en orm i lustgården ty  mitt i sitt framgångsrika liv blev Clamence 

aldrig nöjd. Han drevs vidare, ständigt på jakt efter nya fester, nya danser, nya rus och trodde sig 

ibland förstå varats djupaste hemligheter när han var som mest utmattad efter en natts hejdlöst 

festande.89

 Det är alltså en oerhört lyckad och framgångsrik person som framträder i berättelsen om tiden i 

Paris – en person som gärna drar paralleller mellan sig själv och Gud och som menar sig ha levt i 

Eden. Men samtidigt framgår det av Clamences berättelse att han inte nödvändigtvis är helt 

sanningsenlig och han avslöjar en fundamental egoism som bestämmer hela hans tillvaro. Det 

framgår när han berättar om den tillfredsställelse hans moraliska status ger honom, när han berättar 

om människans två ansikten90 och under tredje dagens samtal när han tänker tillbaka på paristiden: 

“den enda kontinuitet  jag levde i dag efter dag var jag-jag-jag […] Jag har ådragit mig åtminstone 

en stor kärlek i mitt liv och föremålet har alltid varit jag själv.”91 I den här dagens samtal framgår 

det att Clamence har varit en oerhört självcentrerad individ som bara hade ögon för sig själv. Det 

finns en mening i originalet som har kommit bort i den svenska översättningen men tydliggör 

Clamences ytlighet: “Jag skred således framåt på livets yta, i orden på något  vis, aldrig i verklig-

heten.”92 Han hade ett starkt behov av att binda andra människor till sig och få bekräftelse, framför 

allt från kvinnor. Han gick från kvinna till kvinna, ständigt styrd av sensualiteten och skulle förneka 

sina föräldrar för ett erotiskt äventyr på tio minuter:93  “det enda jag sökte var njutningar och 

erövringar.”94 Här blir hans behov av att härska och binda andra människor till sig tydligt.95

 Det fanns ett  drag till som utmärkte Clamence före Skrattet och det var hans förbluffande 

förmåga att glömma, vilket hade sin grund i att ingenting spelade någon roll för honom: 

Krig, självmord, kärlek, nöd, naturligtvis fäste jag avseende vid det om omständigheterna tvingade 
mig därtill, men på ett hövligt och ytligt sätt.  […] Jag har aldrig kommit ihåg något annat än mig själv. 
[…] Jag har kort sagt aldrig bekymrat mig om de stora problemen annat än under pauserna av mina 
små utsvävningar.96 

Han glömde allt – såväl det  negativa som det  positiva – och denna förmåga medförde att han kunde 

bli förolämpad av en person ena dagen och dagen därpå hälsa på honom lika hjärtligt som om 
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89 ibid. s, 27
90 ibid. s, 29: “Sådan är människan, monsieur, hon har två ansikten: hon kan inte älska utan att älska sig själv.”
91 ibid. s, 40, 44
92 Camus, 1956, s. 60, (min övers.) I originalet: “  J’avançais ainsi à la surface de la vie, dans les mots en quelque sorte, 
jamais dans la réalité.”
93 Camus, 2007, s, 44-45
94 ibid. s, 45
95 ibid. s, 46-47
96 ibid. s, 39, 40, 46



ingenting hade hänt. Alla tog detta som ett bevis på Clamences storsinthet medan det i själva verkar 

berodde på att han inte hade en aning om vem människan var.97

Det finns alltså en diskrepans mellan hur Clamence vill framställa den paradisiska tiden i Paris där 

han framstår som ett under av moralisk renhet, och den bild som framkommer av exemplen som 

snarare visar en ohämmad egoist som drivs av ett osunt begär att binda andra människor till sig. 

Fullständigt omedveten om den negativa sidan av sin livsstil, kan man förstå att Clamence upplevde 

det som om han svävade genom livet, “högt ovanför människomyrorna”98. Men även om han 

upplevde sig leva i Edens lustgård var hans liv bara en illusion, en bubbla, och liksom i skapelse-

berättelsen skulle en dag Fallet komma.

  4.1.2 Fallet : Skrattet på Pont des Arts och minnets återkomst

Mot slutet av den andra dagens samtal är Clamence framme vid en avgörande händelse och berättar 

om hur han gick på Pont des Arts en kväll efter en dag som i alla avseenden hade varit perfekt: “Jag 

kände hur min stämning stegrades till en oerhörd känsla av makt och, hur ska jag säga, fullbordan 

som kom mitt  hjärta att svälla.”99 Han höll alltså på att spricka av självgodhet då han plötsligt hörde 

ett  skratt bakom sig. Han vände sig om men kunde inte se någon, skrattet hördes igen och hans 

hjärta slog häftigt. Det var inget hotfullt skratt men det  gav honom andningssvårigheter. Väl hemma 

hörde han på nytt  ett skratt men då såg han några ungdomar som skiljdes åt på gatan under honom. 

Han gick in i badrummet, såg sig i spegeln och upplevde hur “min bild smålog mot mig ur 

spegelglaset, med det föreföll mig som om det var något dubbeltydigt i leendet …”100 Clamence 

gick och tänkte på skrattet under några dagar men glömde sedan bort det. Dock hade hans liv 

förändrats; han hade lite problem med sin hälsa och var allmänt nedstämd, han slutade gå över broar 

kvällstid och han tyckte sig glömma bort hur han levde. “Ja, jag tror nog det var då som alltihop 

började”, säger han i början av den tredje dagens samtal.101

 Jag menar att det är vid den här tidpunkten som Fallet sker och jag sätter likhetstecken mellan 

Fallet och Skrattet vid Pont des Arts till skillnad från Viggiani.102  Ser man dramaturgiskt på 

romanen står självmordet i centrum och Clamence omtalar självmordet som “den händelse som jag 

fann i mitt minnes centrum”103  men genom analysen – och inte minst när jag gör aktant- och 
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prövnings-analysen i kapitel 5.1-2 – blir det uppenbart hur Skrattet är den händelse som sätter igång 

processen i Clamence. De tre minnena som återges nedan (4.1.2.1-3) har redan inträffat när Skrattet 

kommer men sin vana trogen har Clamence glömt bort dem. Det är först  genom Skrattet han blir 

medveten om dem, det är först genom Skrattet han inser sin kluvenhet och det är först genom 

Skrattet han tvingas söka en lösning på sitt problem.

 Efter Skrattet återvände Clamence till sitt minne. Tidigare hade han glömt bort allting och även 

om han fortsatte glömma en del saker började ändå ett återtåg till minnet från och med kvällen vid 

Pont des Arts, och Clamence upptäckte tre minnen som vart och ett fick särskilda konsekvenser för 

hans utveckling. Det är svårt att avgöra i vilken ordning minnena dyker upp men jag återger 

händelserna kortfattat i den ordning jag finner det troligast att  de inträffade. Jag vill dock åter 

påpeka att samtliga tre händelser som Clamence tar upp utspelar sig före Fallet. Clamence bär alltså 

alla de känslor och drömmar han berättar om inom sig redan innan Fallet, men det  är först efter 

Skrattet som han blir medveten om dem och vad de betyder. Således bör händelserna placeras i 

(4.1.1) om jag ska vara kronologisk, men eftersom det är först  efter Skrattet Clamence blir 

medveten om händelserna har jag valt att placera dem i (4.1.2).

   4.1.2.1 Händelsen i bilkön

En dag när Clamence sitter i en bilkö minns han en tidigare händelse då han suttit i bilkö. Det hade 

uppstått en dispyt mellan honom och en motorcyklist som inte fick igång sin motorcykel när 

trafikljuset slog om till grönt. Motorcyklisten betedde sig oförskämt och “en dylik cynism fyllde 

mig med en hederlig vrede”, säger Clamence.104 Han gav sig ur bilen för att ge den andre stryk då 

någon ur folkmassan tog ställning för motorcyklisten. Detta förvirrade Clamence som plötsligt fick 

ett  slag över örat samtidigt som den andre åkte iväg och Clamence gick, alldeles överrumplad, med 

svansen mellan benen tillbaka till bilen och körde iväg. Efteråt plågades Clamence av att han inte 

hade försvarat  sin heder och drömde om och om igen om hur han gick ur bilen och gav sin 

antagonist en rejäl omgång.105

 När Clamence återerinrade sig denna händelse insåg han att hans självbild var raserad. Han hade 

trott sig vara ett under av moralisk höghet  och en sådan övermänniska borde dels ha försvarat sin 

heder, dels ha glömt hela historien. Istället  upptäckte Clamence att han drömde om revansch; han 

drömde inte om intelligens och generositet “utan blott  och bart att  få slå vem jag ville, att helt enkelt 

vara den starkaste. […] Jag upptäckte inom mig själv ljuva förtryckardrömmar.”106 Han upptäckte 

Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 29 -

104 ibid. s, 41
105 ibid. s, 41-42
106 ibid. s, 43



även att han stod på brottslingens sida enbart så länge denne inte hotade honom. Kände han sig 

hotad reagerade han med vrede och en vilja att tvinga den andre på knä. Bilden av sig själv som 

faderlösas och änkors försvarare var krossad.107

   4.1.2.2 Kvinnan och slaveriet

Nästa händelse Clamence erinrar sig har med en kvinna att göra. Han hade förfört henne men gjort 

en dålig insats i sängen, men eftersom han var så övertygad om sin förträfflighet som älskare trodde 

han inte att hon hade märkt något. En tid senare fick han höra att kvinnan hade talat nedsättande om 

honom som älskare med en väninna. Clamence skrattade åt saken men när han senare träffade 

henne förförde han henne på nytt och “behandlade henne i alla avseenden så brutalt att jag till slut 

blev bunden vid henne på samma sätt som jag föreställer mig att fångvaktaren blir bunden vid sin 

fånge”.108 En dag när de hade sex vrålade kvinnan ut sin bejakelse till slaveriet. Efter det drog sig 

Clamence undan och glömde snart bort henne. När han sedan kom tillbaka till minnet tyckte han att 

det avslöjade hans sanna natur: han var inte bättre än en slavdrivare som vill härska över andra 

människor. Han ville bli älskad men utan att ge någonting tillbaka. Därför kom han senare fram till 

att  det  bästa vore om han kunde erövra en kvinna, binda henne till sig och att hon sedan dog. På det 

viset skulle han dels ha säkrat hennes bundenhet till honom, dels slippa ifrån allt tvång. Han 

upptäckte en drivkraft i sig som är värd att citera i sin helhet:

Jag erkände till och med att jag inte kunde leva, om inte alla i hela världen, eller så många som möjligt, 
var inriktade på mig, ständigt väntande och tomma, berövade allt självständigt liv,  beredda att hörsamma 
min kallelse när som helst,  dömda till ofruktsamhet ända till dess att jag värdigades låta mitt ljus lysa över 
dem. Kort sagt, för att jag skulle vara lycklig krävdes det att de människor jag utvalde inte skulle få leva. 
De skulle bara få leva då och då av min blotta nåd.109

Citatet tydliggör dels hur Clamence såg sig själv som en gud som styrde över liv och död och kunde 

tilldela människor nåd, dels hans ytterst  komplicerade personlighet och behovet att binda människor 

till sig. Det är inte förvånande att upptäckten av drivkrafterna startade en moralisk kris i Clamence, 

och han säger själv att han kände skam eller något som hörde ihop med hedern när han mindes 

händelserna. Sedan lämnade honom inte skamkänslan efter att han hade funnit det tredje minnet, 

självmordet.110
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   4.1.2.3 Självmordet på Pont Royal

Händelsen utspelade sig två eller tre år före vad jag tolkar som Fallet. Clamence var på väg hem 

genom parisnatten från en älskarinna. Han gick över Pont Royal-bron och passerade en kvinna i 

svart som tilltalade honom men han gick förbi, och efter ett femtiotal meter hörde han en kropp  som 

föll i vattnet med ett öronbedövande ljud. Och sedan, ett skrik. Clamence frös i rörelsen och tänkte 

både på att springa iväg och att vända om men övermannades “av en oemotståndlig svaghet”111 och 

stod därför bara stilla. Sedan försvann skriket i natten, Clamence gick hem och glömde bort hela 

incidenten.

  4.1.3 Utvecklingen efter Fallet

Minnets återkomst i samband med Skrattet utvecklade en kris i Clamence som han försökte hantera 

på olika sätt, och det blir tydligt efterhand hur krisen utvecklades i tre steg. Kapitel 4.1.3 kommer 

vara viktigt när jag i kapitel 5.2 tydliggör prövningarna som leder fram till yrket domare-botgörare.

   4.1.3.1 Första svaret på krisen

Efter Skrattet började Clamence göra upptäckter om sig själv som han aldrig tidigare hade gjort. 

Dels gick han tillbaka till sitt minne och upptäckte bland annat de ovan nämnda händelserna, dels 

såg han på sig själv och sin omgivning med nya ögon. Nu såg han med förakt och fördömelse, inte 

på sig själv, men på sin omgivning.112 I efterhand gör Clamence följande tolkning av Skrattet: 

Emellertid fick jag först lov att ta ställning till mina upptäckter och reda ut hur det förhöll sig med att 
mina likar skrattade. Från den kvällen då jag blev kallad, för jag blev verkligen kallad, har jag måst svara 
eller åtminstone söka ett svar. Det var inte lätt; jag famlade länge. För det första måste det där ständiga 
skrattet och de som skrattade lära mig att se klarare i mig själv och slutligen upptäcka att jag var mera 
komplicerad.113

Clamence genomskådade alltså sig själv och insåg att han inte var så älskad och oantastlig som han 

hade trott; han upptäckte att  alla ville döma honom, och han blev skeptisk. Därför blev svaret på 

“kallelsen” att  försöka undvika Domen och inte ge andra en förevändning att döma honom.114 

Ingenting hade förändrats till det yttre men invärtes var Clamence förändrad; han verkar ha blivit 

nästan paranoid och trodde att alla ville sätta dit honom – “det föreföll mig som om alla jag träffade 

betraktade mig med ett hemligt småleende”115  – och snart upptäckte han att  han hade många fiender. 

I sin edeniska tillvaro var Clamence övertygad om att alla älskade honom och han trodde att  allt han 
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gjorde talade till hans fördel, men Skrattet ryckte honom ur illusionen och lät honom se verklig-

heten: “Från och med den dag då jag blivit varskodd var jag klarsynt, jag fick alla såren på en gång 

och miste min styrka med en enda gång. Då började hela universum att skratta omkring mig.”116

 Det längre citatet överst på sidan är särskilt viktigt eftersom det visar hur Clamence svarade på 

kallelsen: han gick till botten med vad han upptäckte i sig själv och försökte reda ut  förhållandet till 

sin omgivning. Angående omgivningen har det  blivit tydligt hur han upptäckte fientlighet, små-

leende och en ständig böjelse hos de andra att  döma honom, och det naturliga svaret är enligt 

Clamence elakhet: “Då skyndar sig folk att  döma för att inte själva bli dömda.”117  Sedan kom 

insikten om den egna svagheten och de andras vilja att döma honom.

 När Clamence undersökte sitt inre upptäckte han den djupa kluvenhet som jag tidigare har 

nämnt, och han upptäckte hur alla hans dygder samtidigt hade en lastbar baksida och kunde 

utnyttjas till att härska: genom illusionen om sin dygd kunde han vinna andra människors gillande 

men utnyttja deras förtroende till att själv glänsa.118  Samtidigt blev Clamence allt mer cynisk och 

likgiltig inför vad som hände omkring honom. Jag har tidigare visat hur Clamence var ointresserad 

av de stora världsproblemen och han återkommer till det när han uttrycker sin oförståelse för hur 

människor kunde ta livet på så stort allvar. Själv kunde han bara låtsas och spela sin roll så gott han 

orkade: “Jag har levat hela mitt liv i klyvnadens tecken och det var ofta i mina allvarligaste 

handlingar som jag var minst engagerad.”119 När Clamence hade upptäckt sin likgiltighet kunde han 

inte heller tro på sitt yrke som försvarare, och han blev extra upprörd över de andras dom eftersom 

de dömde honom för något han inte brydde sig om, och detta “tvingade mig att söka en lösning”.120

 Clamence såg sin dubbelhet och hörde omgivningen hylla hans dygd men upplevde obehag av 

dissonansen. Dessutom började han tänka på döden och att han kunde dö innan han hade hunnit 

slutföra sin (ännu odefinierade) uppgift. Om han dog gick sanningen om vissa förhållanden gick i 

graven med honom och således cementerades lögnen. Den insikten skrämde Clamence, tanken på 
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döden ville inte släppa sitt grepp och runtomkring honom fortsatte lovsången till hans ära. Han 

försökte jämföra sina lögner med hela människosläktets och på så vis späda ut sin skuld, men 

ångesten lämnade honom inte och en dag härdade han inte längre ut.121

 Genom den första strategin växte alltså hans insikt om sin skuld och tvingade fram en lösning.

   4.1.3.2 Andra svaret på krisen

Om Clamence hittills hade försökt hantera sin skuld genom jämförelse med andra och intala sig att 

hans brott  inte var värre än någon annans, svarade han nu genom att gå till hejdlös överdrift. Jag 

menar att det andra svaret på krisen är indelat i fyra korta episoder.

 a) Först bejakade Clamence sin dubbelhet och resonerade: jag är en lögnare och ska därför 

kasta min lögn i ansiktet på alla jag möter – kanske kan jag då förekomma domen och bli den som 

både skrattar bäst och sist. Clamence drömde alltså om att exponera sin uselhet för alla eftersom 

han inte stod ut med att de berömde honom när han själv såg sin dygds anskrämliga baksida. Vid 

den här tiden drömde han om att knuffa blinda framför bilar och slå spädbarn, men han gjorde inget 

av det. Istället skrev han ett par skrifter, gick på café och utbrast “Gud vare tack!” bland “kafé-

ateisterna” vilket framkallade allmänt kaos, och försökte chockera när han skulle hålla en föreläs-

ning för blivande advokater. Medan avsikten var att  “inför allas blickar blottställa vad som fanns 

invärtes”122, störa tillvarons ordning och få folk att inse att han var en lögnare, lyckades han bara 

göra omgivningen lite förvirrad, och Skrattet fortsatte att ljuda omkring honom.123  Han hade 

misslyckats.

 b) När den första strategin hade misslyckats valde Clamence att fly människorna, vilket 

betydde att han hängav sig åt  kvinnor.124  Här menar jag mig kunna finna stöd för att  Clamence 

fortfarande sökte efter någon form av oskuld och att han ännu inte var beredd att underkasta sig och 

acceptera skulden. Angående kvinnorna säger han till sin samtalspartner: “Är de inte allt  som 

återstår oss av det jordiska paradiset?”125  Clamence upplevde behovet att älska och bli älskad vilket 

drev honom att ingå många förbindelser, men det skapade bara nya bekymmer och han kunde inte 

lära sig älska någon annan när han uteslutande hade älskat sig själv. Han hade sökt “absolution” i 
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kvinnorna och istället “blev mig bördan av mina fel bara ännu tyngre och min förvirring ännu 

större”.126 Han sökte oskulden och fann Domen.

 c) När han inte fann avlösning i kvinnorna valde han att “i viss mån avstå från kvinnorna och 

leva kyskt”127. Men om det inte fanns någon erotik i umgänget med kvinnorna tråkade de ut honom 

och därför misslyckades även den strategin.

 d) Den sista strategin blev därför utsvävningen. Utan att förklara sambandet påstår Clamence 

att  utsvävningen “kommer skratten att tystna, återupprättar tystnaden och framför allt, den skänker 

odödlighet”, och Clamence älskade sig själv så högt att han önskade odödlighet.128 Därför hängav 

han sig hejdlöst åt sprit och prostituerade, och menar att dessa två gav honom den enda lättnad han 

var värd. Poängen med utsvävningen var att  den kunde ge Clamence det han önskade utan att han 

själv behövde ge något tillbaka och därför var utsvävningen en befrielse och en flykt från världen, 

en plats där han kunde regera ensam.129

 Snart sa kroppen ifrån: levern tog stryk och Clamence drabbades av en sådan trötthet  att den 

fram till berättandets stund ännu inte hade lämnat honom.  Under månaderna i utsvävning levde han 

som i en dimma och likgiltigheten höll på att döda livslusten i honom vilket han såg som en 

befrielse. Han hade kvar sitt yrke men klienterna lämnade honom på grund av hans livsstil och 

framför allt  eftersom han ibland anspelade på Gud.130 Men han trodde sig i alla fall ha kommit ur 

krisen och kunde nu hantera sitt nya tillstånd.

 Genom den andra strategin dödade Clamence livslusten och trodde sig således ha funnit – inte 

oskulden eller förlåtelsen – utan ett sätt att uthärda tillvaron på, men skulden skulle hinna ifatt.

   4.1.3.3 Tredje svaret på krisen

Lättnaden var kortvarig. Under en resa på en atlantångare såg han något svart  på vattnet. Han trodde 

först att det var en drunknad, blev skräckslagen och tänkte tillkalla hjälp, men hejdade sig när han 

såg att det  bara var lite skräp  som kastats ut från fartyget. Även om det bara var en struntsak var  

betydelsen alldeles klar för Clamence: “Då förstod jag utan att revoltera, på samma sätt  som man 

resignerar inför en tanke vars sanna innebörd man länge har vetat  om, att det där skriket som många 

år tidigare hade ekat ut över Seine bakom mig inte hade tystnat […] Jag förstod också att det skulle 

fortsätta att vänta på mig på haven och i floderna, överallt där mitt bittra dopvatten fanns.”131 
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Clamence var inte botad, utan kallades till konfrontation med sitt förflutna: “Det var slut med mitt 

ärorika liv, men det var också slut med passioner och krumsprång. Nu gällde det att underkasta sig 

och erkänna sin skuld. Leva i kvalprånget.”132  Clamence upptäckte alltså att den förlorade 

moraliska oskulden inte gick att återfinna, och han svarade genom att underkasta sig sin skuld.

 Under tiden som följde på den tredje utvecklingen av krisen begav sig Clamence till Afrika där 

han blev tillfångatagen av tyskarna (detta är under andra världskriget). I fånglägret  blev han utvald 

till påve av de andra fångarna genom att vara den ende som räckte upp handen när man frågade vem 

som var den mest lastbare. Han utövade sin uppgift med iver under några veckor ända tills han en 

dag “drack ur en döende kamrats vattenranson”.133 Då lärde han sig att det var ett  svårt yrke att  vara 

påve och att denne måste förlåtas eftersom det är “enda sättet att vara honom överlägsen”.134 Det 

bör vara under den här tiden som Clamence utvecklade teorin/yrket domare-botgörare och när han 

hade kommit fram till lösningen lämnade han Paris, bytte namn till Jean-Baptiste Clamence och 

landade till slut på baren Mexico-City i Amsterdam där han just nu utövar sitt yrke.

   4.1.3.4 Att leva med sin skuld

Clamence håller en utläggning om den universella skulden och hur man måste “leva i kvalprånget” 

som han uttrycker det, men det är min uppfattning att detta är upptäckter han gjorde i efterhand – 

bland annat under tiden som påve – och inte något som stod klart för honom redan på atlantångaren. 

Men, det noterat, finns det  ändå ett par saker som bör kommenteras i samband med händelsen på 

båten. Det första är att allt negativt som händer Clamence sker i samband med vatten: Skrattet hörs 

på en bro, kvinnan tar självmord genom drunkning och den slutgiltiga kallelsen kommer till honom 

ute på havet. Viggiani menar att vattnet spelar en viktig roll i Camus’ författarskap och att  det 

sammankopplas med återfödelse och frälsning135  vilket är typiskt kristna termer för vad som händer 

i dopet136. Det andra som bör uppmärksammas är att Clamence själv uppfattade vattnet som ett 

dopvatten, men han talar om det bittra dopvattnet. Detta måste, i likhet med Quinn, tolkas så att 

bitterheten ligger i att dopvattnet inte kommer med frälsning och helande utan att det befäster 

honom i hans skuld som jag visade i krisens tredje fas.137 Bitterheten är alltså en konsekvens av att 
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genom historien. Han kom till insikt om att han själv inte var ett dugg bättre.
135 Viggiani, 1960, s. 66
136 Se t.ex. vad Paulus skriver till Titus angående dopet i Titusbrevet 3:4-8
137 Quinn, 1991, s. 97



den moraliska oskulden, oåterkalleligt, har gått förlorad. Detta hör nära samman med att Clamence 

inte tror på någon gud. Enda poängen med Gud vore om han kunde oskyldigförklara människan, 

men det finns ingen oskuld och “varje människa bär vittne om alla andras skuld”138 – till att befästa 

skuld behövs ingen Gud. Det tredje som bör noteras är vad som kallas ‘kvalprånget’, i originalet ‘le 

malconfort’. Förklaringen till kvalprånget är inte självklar i den svenska översättningen, men 

Clamence syftar på en fångcell som användes under medeltiden. Den var konstruerad så att den var 

för låg för att man skulle kunna stå rakt och för trång för att man skulle kunna lägga sig. På detta vis 

var man tvungen att  “leva på diagonalen” och ständigt påminnas om “att skuldlösheten består i att 

med välbehag kunna sträcka ut sig”.139  Clamence berättar även om en modern cell där det bara 

fanns en liten öppning i dörren genom vilken de som gick förbi kunde spotta den dömde i ansiktet 

utan att den andre kunde torka av sig. Sådant, menar Clamence, är vårt tillstånd: “Låt oss spotta på 

varandra och så hoppsan in i kvalprånget! Det gäller bara vem som kommer åt att spotta först.”140

 Clamence menar att det är outhärdligt att fortsätta leva medveten om sin skuld och inte få någon 

lättnad; det var till exempel därför Kristus till slut dog på korset, han stod inte ut med att vara 

medskyldig till Herodes barnamord i samband med Kristi födelse.141 Men även om Kristus hanter-

ade sin skuld storsint klarar inte vi av att fortsätta livet, medvetna om vår skuld men utan möjlighet 

att  sträcka ut oss. Med Gud korsfäst finns det inget frikännande och därför är vi alla domare och 

“skyldiga inför varandra”.142

 Genom den tredje strategin, att underkasta sig skulden, utvecklar Clamence sin teori om det uni-

versella slaveriet som den sanna demokratin143 och i samband med detta, yrket domare-botgörare.

 4.2 Jean-Baptiste Clamence : profet och domare-botgörare

I det här avsnittet har jag för avsikt att klargöra Clamences självbild samt vad hans yrke består i och 

hur den är ett  svar på det tredje stadiet av den moraliska krisen som utvecklades genom händelsen 

på atlantångaren.144
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138 Camus, 2007, s. 77-78
139 ibid. s, 77
140 ibid. s, 78
141  Clamence menar att Kristus var skyldig på det sättet att han överlevde eftersom han flydde medan de andra dog på 
grund av att Herodes sökte efter honom. Det är alltså den överlevandes dåliga samvete han anklagas för.
142 ibid. s, 78-81
143 ibid. s, 93.
144 Se avsnitt 4.1.3.3



  4.2.1 Profeten

Som jag har visat ovan menade sig Clamence ha blivit  kallad till en uppgift, och han talar om sitt 

bittra dopvatten som döper honom till evig skuld. Berättelsen har vissa likheter med Kristi dop i 

Jordan, där dopet blir startskottet för Kristi offentliga verksamhet. Direkt efter dopet sänker sig den 

Helige Ande över Kristus i form av en duva och Faderns röst bekräftar Kristus: Detta är min älskade 

Son. Sedan börjar Kristus sin verksamhet.145 Efter att Clamence har talat om sitt bittra dopvatten 

säger Clamence: “Här också, inte sant, är vi inte ute på vattnet kanske?” och sedan kommer en 

mening som saknas i den svenska översättningen: “ På det platta, monotona, oändliga vattnet vars 

gränser flyter ihop med jordens.”146 Jag menar att detta bör läsas tillsammans med inledningen av 

dagens samtal när Clamence och samtalspartnern kommenterar Zuyderzees vatten: “Det 

sköljvattensfärgade havet och den väldiga himlen som återspeglar det likbleka vattnet. Ett slappt 

helvete i sanning! Bara vågräta linjer, ingen glans, tillvaron är färglös, ett dött liv.”147  Clamence 

liknar alltså vattnet som omger dem i Amsterdam vid ett helvete och återknyter sedan till samma 

vatten när han talar om dopvattnet som finns överallt. Dopvattnet öppnar alltså inte för frälsning 

utan fördömelse, vilket  Quinn lyfte fram,148 och till skillnad från när himlen öppnades över Kristus 

och den Helige Ande sänktes över honom finns det visserligen en massa fåglar ovanför dem, men 

dels går det inte att  urskilja vad de kallar dem till, dels finns det ingen plats för duvorna att  slå sig 

ner. Inte undra på att vattnet är bittert för Clamence.149

 Någon gång efter Fallet byter Clamence namn och tar sig då namnet Jean-Baptiste Clamence 

vilket säger något om hur han ser på sig själv: Jean-Baptiste är det franska namnet för Johannes 

Döparen, profeten, den nye Elia150, som förbereder vägen för Messias. Evangelisten Matteus skriver 

om honom: “Det är om honom som det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg 

för Herren, gör hans stigar raka.”151 ‘Ropa’ heter på franska ‘clamer’ och i Vulgata, den latinska 

översättningen av Bibeln, skrivs början av versen från Jesaja: “Vox clamans in deserto”.152 

Clamence tar sig alltså ett namn som anspelar på en profet som förkunnar en ny  tidsålder och en ny 

frälsare. Skillnaden mellan Clamence och Johannes Döparen är att Clamence är en “falsk profet 

som ropar i öknen och vägrar att lämna den”;153  han är “en eremit i en öken av sten, dimmor och 
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145 Se t.ex. Matteus 3:13-17, och Johannes 1:29-34
146  Camus, 1956, s. 126, (min övers.) I original: “Sur l’eau plate, monotone, interminable, qui confond ses limites à 
celles de la terre.”
147 Camus, 2007, s. 53
148 Jfr Quinn, 1991, s. 97
149  Se Camus, 2007, s, 53 och 73 angående fåglarna. Även King, 1962, s. 666 drar paralleller mellan Clamences och 
Kristi dop och duvornas roll vid respektive dop.
150 Se Matteus 17:9-13 där Jesus talar om Johannes Döparen som den andre Elia
151 Matteus 3:3
152 Angående den latinska översättningen, se Horace Engdahls förord till den svenska översättningen.
153 Camus, 2007, s. 99



ruttet vatten, en tom profet som passar för en flack tid, Elia utan Messias …”154 Och här kan man 

fortsätta dra paralleller till både Evangeliernas och brevens varningar för de falska profeterna155 

samt direkta kopplingar till Satan själv – inte minst tydligt blir det i slutet då Clamence talar om 

“fallet som sker i gryningen”, “den gryende malörtsdagen” och “jag tronar bland mina onda änglar 

högst uppe i den holländska himlen” som samtliga är direkta bibliska anspelningar på Satan.156 

King har tydliggjort referenserna till Dantes nedstigande i helvetet och menar att samtalet i 

Clamences lägenhet är en direkt anspelning på när Dante och Vergilius når den innersta helvetes-

kretsen där Satan finns.157

  4.2.2 Domare-botgöraren

I sista dagens samtal avslöjar så Clamence vad hans yrke går ut på och förklaringen kommer efter 

att  han har lagt fram sin teori om att  det universella slaveriet skulle vara den fullständiga 

demokratin: människan är, i brist på frälsning, helt underkastad sin skuld och det är en tyngd hon 

inte orkar bära: “Den som håller på en lag fruktar inte domen som återinsätter honom i en ordning 

som han tror på. Men den största av alla mänskliga plågor är att bli dömd utan lag”158, och här är 

parallellerna uppenbara till citatet ur Människans revolt i kapitel 2.2. Om det finns en lag så finns 

det också en ordning att underkasta sig; finns det ingen lag finns det bara Dom utan någon som 

helst möjlighet att  slippa undan, och det vore helvetet: “För den som är ensam, utan vare sig gud 

eller herre, är dagarnas tyngd fruktansvärd. Man måste alltså välja sig en herre eftersom Gud inte 

längre är på modet.”159  Därför är den nya lagen ett så brännande behov för Clamence.160 Därför 

menar han att det vore frihet att  underkasta sig den störste skurken och leva sitt liv i slaveri ty då 

skulle det åtminstone finnas en ordning att gå in under och inte enbart demonisk frihet: “Huvud-

saken är att allting blir enkelt som för ett barn, att varje handling är föreskriven […] På broarna i 

Paris lärde jag mig, också jag, att jag var rädd för friheten. Leve alltså den härskare, vem han än är, 

som kan ersätta himlens lagar. ‘Fader vår som är här för tillfället …’”161  Här blir dessutom 

kopplingen till Camus’ anteckning tydlig angående det övergripande temat, Domen (judgement), för 
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154 ibid. s, 81
155 Se t.ex. Matteus 26:23-28, 2 Petrusbrevet 2:1-4, och 1 Johannesbrevet 2:18-25, 4:1-6.
156  Camus, 2007, s. 97-98. Jämför Jesaja 14:9-15 som traditionellt tolkas som en bild för hur Satan blir utkastad ur 
himlen när han gjorde uppror mot Gud och försökte ta hans plats – just ett sådant beteende som Clamence antyder.
157 King, 1962, s. 665. Quinn gör samma tolkning, Quinn, 1991, s. 101
158 Camus, 2007, s, 82
159  ibid. s, 91. Men jag har personligen lite svårt att förstå hur det kan vara möjligt att döma om det inte finns någon 
högre makt som definierar rätt och fel. Om Gud inte finns, hur kan det då finnas något sådant som objektivt ont och gott 
och vad finns det då att döma? Måste inte slutsatsen bli att allt är likgiltigt? Men kanske är det just den friheten 
Clamence inte står ut med, att allt skulle vara likgiltigt, och att det är den insikten som driver honom att söka en ny lag.
160 Se Viggiani, 1960, s. 68-69, och Quinn, 1991, s. 98-99
161 Camus, 2007, s, 93



den nya serie böcker som framkom i kapitel 2.2, och som även Viggiani lyfte fram.162 Hela romanen 

kretsar kring detta: hur ska man undvika Domen när det inte finns någon Gud som kan förlåta?

 Syftet med Clamences yrke är att utsträcka fördömelsen till att  gälla samtliga för att på så vis 

“späda ut den”163 och ha alla fångade i slaveriet: “Utan slaveriet finns det  sanningen att säga ingen 

slutgiltig lösning. […] Alla är äntligen samlade, fast på knä med böjda huvuden.”164  Detta är det 

universella slaveriet. Det vore den bästa lösningen på skuldproblemet, men Clamence inser att 

slaveriets tidsålder ännu inte är kommen – den är paradiset som väntar – och därför finner han en 

annan lösning för att  “dra allihop ner i pölen för att själv få rätt att  torka i solen”.165 Clamence har 

iakttagit att  varje domare onekligen slutar som botgörare: genom att döma andra dömer man sig 

själv och snart står man där med Skrattet omkring sig, Domen över sig och universums tyngd på 

sina axlar. Därför vänder Clamence på ordningen och menar att  han bör börja som botgörare för att 

sluta som domare, eller att börja med att anklaga sig själv för att kunna sluta med att fördöma alla 

andra. Det är poängen med yrket domare-botgörare.166

 Metoden är enkel: Clamence letar upp en klient på baren Mexico-City och biktar sig för denne. 

Han ljuger hejdlöst och blandar ihop egna karaktärsdrag med andras, egna synder med allas etc. och 

skapar så “ett porträtt  som föreställer alla och ingen”.167 Han överhopar sig med anklagelser och 

håller samtidigt  noga reda på hur den andre reagerar för att kunna anpassa sin bekännelse och när 

han är färdig glider han över till att tala om ‘oss’ och inte sig själv och då har han lurat  den andre i 

fällan. Ofta bryter den andre ihop, slår sig för bröstet, och Clamence “beklagar utan att ge absol-

ution, jag förstår utan att förlåta och framför allt, åh, jag känner äntligen att jag är tillbedd”.168

 Syftet med yrket är egentligen inte att undkomma Domen – för det kommer Clamence aldrig att 

göra – men att tillåta sig vad som helst. När Clamence har utvecklat sitt  yrke kan han frossa i allt 

och återigen ägna sig åt  “njutningar och erövringar”169, men nu utan att frukta Skrattet eftersom han 

senare samma kväll sätter sig på Mexico-City, biktar sig för den som vill lyssna, binder andra till sig 

och stiger upp på berget varifrån han tronar “som Gud fader och [kan] utdela slutbetyget på 

sedeslöshet och dåligt leverne”.170

 Det finns ett avsnitt i slutet då Clamence visar tavlan “De oförvitliga domarna” som är 

symboliskt viktigt. Tavlan finns på riktigt, den stals 1934, men enligt Clamence dök den av någon 
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162 Lazere, 1973, s. 7, Viggiani, 1960, s. 65
163 Camus, 2007, s, 90
164 ibid. s, 90-91, 93
165 ibid. s, 94
166 ibid. s, 94
167 ibid. s, 95
168 ibid. s, 97
169 ibid. s, 45
170 ibid. s, 97



anledning upp på Mexico-City några år senare där den hängde ovanför baren ett tag, men på 

Clamences inrådan finns den nu i hans ägo.171  Tavlan är en del av en större altartavla och nu har 

man ersatt den stulna målningen med en kopia som är så perfekt att ingen kan skilja den från 

originalet. Detta medför att hela världen kommer till altartavlan i Gent för att  beundra falska 

domare, och inte oförvitliga, medan Clamence är den ende som känner till sanningen. Dessutom 

menar Clamence att “domarna går för att  möta Lammet, fastän det inte finns vare sig lamm eller 

oskuld”172 och därför stod rövaren i sanningens tjänst när han satte igång processen som ledde fram 

till att de falska domarna tog de oförvitligas plats – det  är ju ordningen i världen: det finns inga  

domare utom de falska och Clamence är deras profet. Och “slutligen därför att på det sättet har allt 

återgått till ordningen. Eftersom rättvisan är definitivt skild från oskulden, den ena på korset, och 

den andra i skåpet, så har jag fria händer att arbeta enligt min övertygelse.”173 Jag har svårt för att 

reda ut exakt vad Clamence syftar på, men om man översätter den franska texten ordagrant  står det: 

“Med rättvisan definitivt skild från oskulden, den senare på korset, den förra i skåpet, har jag fältet 

fritt  för att arbeta enligt mina övertygelser.”174  Det blir då tydligare att  oskulden syftar på Kristus 

och rättvisan på de falska domarna, vilket skulle kunna motivera följande tolkning: att  rättvisa 

skipas innebär vanligtvis att den skyldige döms och den oskyldige frias, men det finns inte längre 

några oskyldiga eftersom oskulden korsfästes med Kristus, och därför innebär rättvisan en 

fullständig fördömelse över samtliga. Därför är rättvisan skild från oskulden och Clamence är 

rättfärdigad i sitt yrkesutövande.

När de två andra svaren på den moraliska krisen misslyckades utvecklade till slut Clamence 

strategin domare-botgörare. Det är tydligt att han ser sig själv som en profet och han verkar se sig 

som härskare över ett Europa som dignar under sin skuld.175 Metoden gav honom rätt att fortsätta 

leva som han ville, han kunde bejaka sin dubbelhet, frossa i allt och samtidigt  hantera Skrattet 

eftersom han inte försökte göra sken av att vara dygdig. Han är demonisk. Och själva romanen är en 

fallstudie i domare-botgörarens praktik.

Att leva med sin skuld Daniel Ringdahl

- 40 -

171  Clamence talar om tavlan på sidan 88-90. När samtalspartnern frågar honom varför han inte har lämnat tillbaka 
tavlan försvarar sig Clamence med sex argument. Jag särskiljer dem inte utan kommenterar bara symboliken i att 
Clamence äger tavlan.
172 ibid. s, 89
173 ibid. s, 90
174  Camus, 1956, s. 151, (min övers.) I original: “La justice étant définitivement séparée de l’innocence, celle-ci sur la 
croix, celle-là au placard, j’ai le champ libre pour travailler selon mes convictions.”
175 ibid. s, 98. Camus skriver i efterkrigstiden, romanen kommer ut 1956, då Europa försöker återhämta sig från Andra 
Världskriget. Se t.ex. Viggiani, 1960, s. 65



 4.3 Rekonstruktion av berättelsens kronologi

Ett försök att slutgiltigt rekonstruera kronologin i Clamences berättelse skulle kunna se ut såhär:

a) edenisk tillvaro i Paris där glömskan, egoismen och njutning-erövring är framträdande

b) händelsen i bilkön

c) händelsen med kvinnan och slaveriet

d) självmordet vid Pont Royal

e) Skrattet vid Pont des Arts

f) moralisk kris, återvänder till minnet, vaknar ur illusionen, börjar undersöka sina upptäckter, grips 

av tanken på döden

g) krisen utvecklas, försöker hantera den genom överdrift, flykt till kvinnor, kyskhet och utsvävning

h) krisen utvecklas på nytt, Clamence resignerar, det påvliga äventyret, utvecklar yrket domare-

botgörare

i) lämnar Paris, byter namn, bosätter sig i Amsterdam, utövar sitt yrke, tar hand om “De oförvitliga 

domarna”

j) möter samtalspartnern, och här tar romanens fem dagar vid.
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5. Clamences moraliska utveckling

När nu romanen är nedbruten i mindre sekvenser och det har blivit  något tydligare hur Clamence 

utvecklas kommer jag i följande avsnitt  visa hur romanen i sin helhet kan relateras till Greimas’ 

teorier. Jag börjar med att identifiera de tre aktantparen och att  placera romanen i aktantmodellen. 

Sedan kommer jag visa Clamences moraliska utveckling genom “Prövningen” och dess tre kamper 

eftersom de tydliggör progressionen i berättelsen. Efter den redogörelsen gör jag en tolkning av det 

sista steget i Clamences utveckling som utgörs av handlingen i romanen, och då menar jag de fem 

dagar under vilka romanen utspelar sig. Till sist kommer jag tolka Clamences moraliska utveckling 

genom aktant-funktionsschemat jag föreslog i kapitel 3.4.

 5.1 Fallet i aktantmodellen

Som jag visade i kapitel 3.2 reducerade Greimas Propps sju dramatis personae till sex aktanter och 

Greimas delade in aktanterna i tre motsatspar: Subjekt vs Objekt, Avsändare vs Mottagare och 

Hjälpare vs Motståndare. I det här kapitlet kommer jag systematiskt gå igenom varje aktant och 

dela in romanen i de olika aktantkategorierna, men jag kommer inte att ta hänsyn till hur Clamence 

utvecklas under romanens fem dagar – den analysen sparar jag till kapitel 5.3. Det här är alltså 

enbart en aktantanalys på den historia som Clamence berättar fram och inte en aktantanalys på 

romanens fem dagar. För att  tydliggöra distinktionen mellan de två berättelserna kommer jag kalla 

romanens fem dagar för ‘romanen’ och den berättade tiden, från Paris och framåt, för ‘berättelsen’.

 SUBJEKT: Relationen mellan Subjekt och Objekt karakteriseras av strävan. Subjektet  i romanen 

är den som strävar efter det förlorade Objektet, och det är uppenbart att Clamence är romanens 

Subjekt. Det finns ingen annan som agerar självständigt och det finns ingen annan som talar (även 

om man förstår att samtalspartnern bryter in). Hela berättelsen kretsar kring honom, och det är 

Clamence som strävar efter något i berättelsen.

 Alltså identifierar jag berättelsens Subjekt med Clamence och i enlighet med termförklaringen i 

kapitel 3.4 kallar jag honom Subjekt-Hjälte.

 OBJEKT: Objektet är vad Subjektet-Hjälten eftersträvar, alltså den brist som har uppstått genom 

funktion 8, Skurkstrecket.176 Objektet kan vara något svårare att ringa in i berättelsen eftersom det 

inte är alldeles självklart vad Clamence vill nå fram till. Ett möjligt  Objekt vore ‘oskulden’.177 I 

kapitel 2.2 och 4.2.2 argumenterade jag för att  den metafysiska friheten är en förbannelse och det 

blir tydligt till exempel i Clamences uttalande den sista dagen: “På botten av all frihet finns det en 
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177 Se kapitel 4.1.3.2 b



dom; det är därför som friheten är en alltför tung börda …”178 Därför tror jag att Clamence ytterst 

sett önskar bli av med sin frihet och få underkasta sig någon annan som kan definiera rätt och fel åt 

honom. Till förmån för den tolkningen framför jag följande: a) Clamences liv i Paris framstår som 

mycket lyckligt men det slogs i spillror genom Fallet, b) Clamences ångestladdade utbrott om “den 

heliga oskulden hos den som förlåter sig själv”179, c) erkännandet att  hans lösning inte är optimal, 

och d) det  direkt efterföljande utropet om hopp om frälsning – allt  sammantaget menar jag avslöjar 

en djupare längtan. Då kan man också förstå varför han önskar att någon ska arrestera honom varje 

gång han har berättat om tavelstölden180 – det skulle ju innebära att han blev rättvist dömd enligt en 

lag – och till och med slutraderna blir tydligare: “O, unga kvinna, kasta dig än en gång i vattnet så 

att  jag än en gång får chansen att  frälsa oss båda!”181  Han drömmer om en ny chans att rädda 

kvinnan och upprätthålla bilden av sig själv som hederlig och god, vilket skulle rädda honom undan 

kallelsen till domare-botgörare och återinsätta honom i sitt Eden för Fallet. Det vore att räddas 

undan sin frihet. Det vore den verkliga frälsningen.

 Men jag menar att det i kapitel 4.1 blev tydligt att den moraliska oskulden är oåterkalleligt 

förlorad och eftersom Clamence inte kan återvinna den måste han söka en annan lösning: under 

fjärde dagens första samtal förklarar Clamence att  det centrala är att undvika Domen och han upp-

repar det på nytt vid femte dagens samtal. Men i slutet av det  sista samtalet korrigerar han sig själv 

och säger: “Det var egentligen fel av mig att säga att det väsentliga var att undvika domen. Det 

väsentliga är att kunna tillåta sig allt, även om man då och då med högan röst måste bekänna sin 

egen ovärdighet.”182  Det, tillsammans med hur Clamence resonerar kring friheten och den nya 

lagen183 talar för att det nya, eftersträvade Objektet är att själv vara frälsaren som stiftar den nya 

lagen och kan tillåta sig allt. Jag sammanfattar detta med ordet självförgudning, alltså vad Quinn 

menar att Clamence fantiserade om.184 Metoden för att nå sitt Objekt är yrket domare-botgörare.

 Därmed menar jag mig ha visat att Objektet egentligen kan delas i två: ett egentligt  och ett 

substitut. Det egentliga Objektet är den förlorade moraliska oskulden: den är den brist som har 

uppstått genom Skurkstrecket och som Clamence så förtvivlat strävar efter att återvinna.185  Den 

tolkningen stöds även av Viggianis artikel186  och citatet ovan om den förlorade heliga oskulden, 
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men oskulden är inte tillgänglig och därför blir substitutet självförgudningen. Därför kommer jag att 

sätta den moraliska oskulden inom parentes i aktantmodellen för att tydliggöra ordningen.

 SÄNDARE: Aktantparet Sändare vs Mottagare karakteriseras av kommunikation och visar vad 

som sätter igång skeendet i berättelsen som en reaktion på förlusten av Objektet, samt vem som ska 

ta emot Objektet. Det finns två händelser som skulle kunna kvalificera som Sändare i berättelsen: 

självmordet vid Pont Royal, och Skrattet vid Pont des Arts. Ser man till romanens struktur är 

självmordet i centrum, vilket  Viggiani menar187, men efter rekonstruktionen av händelseförloppet i 

kapitel fyra menar jag att det är tydligt hur självmordet aldrig hade inneburit ett problem för 

Clamence om inte Skrattet hade nått honom på Pont des Arts. Detta stöds även av Clamences egen 

reflektion: “Ja, jag tror nog det var då som alltihop började.”188  Alltså är Skrattet den utlösande 

faktorn, men det är Clamence som sänder sig själv på en moralisk odyssé för att finna en lösning på 

krisen vilket han själv intygar genom att tala om tvånget att svara på sin kallelse.189

 Jag identifierar alltså två Sändare: i första hand Skrattet och i andra hand Clamence.

 MOTTAGARE: Mottagaren är den som vinner på att Subjektet-Hjälten får Objektet  och det är 

uppenbart att Clamence inte är en altruist som eftersträvar sina medmänniskors välgång utan enbart 

en egoist. Clamence söker en lösning på sitt problem, och därför är Clamence Mottagaren i 

berättelsen. Det är han som strävar efter självförgudning. Men det förhindrar inte att mänskligheten 

i sin helhet skulle kunna stå som sekundär Mottagare, för även om inte mänskligheten får härska 

fritt  som Clamence får de en härskare som kan definiera rätt och fel åt  dem och upphäva den 

obarmhärtiga friheten.

 Således identifierar jag två Mottagare: Clamence är den primäre och mänskligheten den 

sekundäre. För att belysa detta kommer jag att sätta ‘mänskligheten’ inom parentes i modellen.

 HJÄLPARE: Aktantparet Hjälpare vs Motståndare karakteriserar konflikten i berättelsen. I sista 

dagens samtal förklarar Clamence hur han slutligen hanterade sin skuld, och utvecklar då teorin om 

sitt yrke som domare-botgörare. Eftersom detta är hans enda medel till att hantera skulden menar 

jag att  hans yrke är hans Hjälpare. I viss mån blir även samtalspartnern en Hjälpare eftersom det 

måste finnas någon att bekänna för om handlingen ska vara meningsfull.

 Alltså finns det två Hjälpare: yrket domare-botgörare och samtalspartnern – den siste inom 

parentes eftersom denne är sekundär.

 MOTSTÅNDARE: Motståndaren är den som försöker hindra Subjektet-Hjälten i sin strävan, och 

är den svåraste aktanten att  beskriva. Man kunde tänka sig Clamences laster som en Motståndare, 
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men det duger inte eftersom Clamence menar sig kunna frossa i dem genom att senare bekänna 

dem; inte heller kan självmordet vara en Motståndare eftersom det är en händelse som inte upprepas 

igen. Däremot återkommer Skrattet vid flera tillfällen och sätter Clamences värld i gungning varje 

gång det hörs, och är liksom Domen outhärdliga att bära – det är ju Domen Clamence hela tiden 

strävar efter att undvika. Därför föreslår jag dessa två som Motståndare, Skrattet och Domen.

 Det går säkert att urskilja många andra motståndaraktanter i berättelsen men jag menar att  dessa 

två är särskilt framträdande i Clamences strävan efter självförgudning.

 Nu är det möjligt att placera in aktanterna i modellen med följande resultat:

 5.2 Clamences moraliska utveckling i berättelsen

Prövningen följer ett schema som visar utvecklingen i en berättelse genom tre kamper: den 

kvalificerande prövningen, huvudprövningen och äreprövningen. Jag kommer gå igenom de tre 

kamperna var för sig och visa hur jag menar att man kan tolka utvecklingen i enlighet med det 

föreslagna schemat i kapitel 3.3. Analysen skulle kunna göras hur omfattande som helst  om jag tog 

hänsyn till hur romanen förhåller sig till Propps funktioner och Greimas’ teorier i detalj, men det  är 

inte min avsikt och därför kommer jag att reducera handlingen till vissa betecknande delar.

 Prövningen föregås dock av funktion 8, Skurkstrecket, som startar själva konflikten i berättelsen 

vilket jag tydliggjorde i kapitel 3.2, och därför vill jag börja med att definiera Skurkstrecket. Som 

jag har visat i samband med aktantparet Hjälpare vs Motståndare skapar de konflikten i berättelsen, 

och eftersom även Skurkstrecket startar konflikten i berättelsen är det rimligt att anta att 

Motståndare och Skurk sammanfaller med varandra. Jag kommer därför i fortsättningen definiera 

Skurken i berättelsen som Skrattet och Domen, och dessa berövar Clamence på sin moraliska 

oskuld och sitt edeniska liv i Paris.
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Figur 4. Aktantanalys av protagonistens strävan i Albert Camus’ Fallet



 Nedan följer analysen av “Prövningen” och dess tre kamper, kvalificerande-, huvud- och 

äreprövningen.

  5.2.1 Kvalificerande prövning

Den första delen i den kvalificerande prövningen är funktion 12, Givarens första utfall och jag 

föreslår att Domen är denne Givare. Det utmärkande för Givaren är att denne konfronterar hjälten 

och på så vis bereder vägen för Mottagandet av den magiska agenten, alltså funktion 14, vilket är 

just den rörelse insikten om Dom startar. Clamence reagerar genom att “svara eller åtminstone söka 

ett  svar”190, det vill säga, genom att först  och främst försöka undvika Domen. Insikten om de andras 

Dom över honom och Clamences svar på den insikten leder honom till upptäckten av hans 

kluvenhet vilket är detsamma som upptäckten av sin skuld. Denna insikt försätter Clamence i ett 

tillstånd som till slut blir outhärdligt och tvingar honom “att söka en lösning”.191

 Resultatet blir alltså:

  Givare:  Domen

  Reaktion:  Sökandet efter svar: försök att undvika Domen

  Magisk agent:  Insikt om sin kluvenhet, det vill säga, om sin skuld.

 Den kvalificerande prövningen förbereder Clamence för att ta emot insikten om sin skuld och 

tvingar honom att ta ställning och söka en lösning på sitt problem.

 5.2.2 Huvudprövning 

Genom funktion 9, Förmedlingen, blir vi medvetna om Skurkstrecket och Hjälten introduceras. Jag 

menar att det är tydligt genom Clamences berättelse att han medveten om förlusten av sin moraliska 

oskuld genom Skrattet. Jag tolkar Clamence som en seeker hero som ger sig ut för att  söka vad han 

har förlorat, även om det tar ett tag för honom att inse vidden av sin kallelse/uppgift.192 I början 

söker Clamence efter det verkliga förlorade Objektet, alltså den moraliska oskulden, men det går 

snart upp för honom att det inte finns någon oskuld att vinna utan bara ett sätt att hantera Domen 

och Skrattet på. Därför förändras målet i huvudprövningen gradvis från ett sökande efter den 

moraliska oskulden till ett sätt att undfly Skrattet och Domen på.

 ‘Huvudprövningen’ börjar med funktion 9 och 10, Förmedlingen och Motaktionen börjar och jag 

hävdar att den övergripande motaktionen är: sökandet efter ett sätt att undkomma Domen. Men den 

första reaktionen på Skrattet är introspektion. Clamence säger: “Så småningom kom emellertid mitt 
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minne tillbaka. Eller det var snarare jag som återvände till det.”193 och “Emellertid fick jag först lov 

att  ta ställning till mina upptäckter”194. Båda citaten visar att Clamence, omgående efter Skrattet, 

började återhämta sig från sin glömska vilket talar för att hans första Motaktion är introspektion.

 Som jag visade i stycket ovan blev konsekvensen av den kvalificerande prövningen att  

Clamence tar emot Den magiska agenten, det vill säga insikten om sin skuld. Det är denna insikt – 

om vilken Clamence säger: “Det kom en dag när jag inte härdade ut längre.”195 – som leder fram till 

funktion 16, Kampen, i huvudprövningen. Det framgår av kapitel 4.1.3.2 att det andra svaret på 

krisen utgörs av fyra delar: överdrift (eller bejakande av dubbelheten), flykt från människorna 

genom sexualitet  och sedan kyskhet, och utsvävningen. Jag menar att samtliga fyra handlingar är 

försök från Clamences sida att tysta Skrattet och undvika Domen – alltså, en vidareutveckling av 

den motaktion som följde på Skrattet. Både överdriften och flykten förvärrade krisen men ledde 

honom till utsvävningen som verkade blir en Seger, funktion 18, men till priset av starkt försämrad 

hälsa och en döende livslust. Den här segern får som konsekvens funktion 19, Den första förlusten 

eller olyckan upphävs – i berättelsen: Clamence får en tillfällig lättnad i kampen.

 Resultatet blir alltså:

  Förmedling:  Skrattet på Pont des Arts

  Motaktion:  Söker en lösning; första svaret: introspektion

  Kamp:  Överdrift, sexualitet, kyskhet och utsvävning

  Seger:  Skrattet dövas och livslusten dödas

  Den första förlusten eller olyckan upphävs:  Clamence får en tillfällig lättnad i kampen

 I huvudprövningen utmanas Clamence av Skrattet på Pont des Arts vilket startar motaktionen, 

sökandet efter ett sätt att  undvika Domen, men hans första reaktionen är introspektion. Det leder 

fram till kampen som han utkämpar genom överdrift, sexualitet, kyskhet och utsvävning vilket ger 

honom en skenbar seger genom att Skrattet dövas och livslusten dödas.

 5.2.3 Äreprövning

I äreprövningen tilldelas Hjälten Den svåra uppgiften, funktion 25. Jag menar att Clamence tilldelas 

den uppgiften på atlantångaren när han upptäcker den svarta pricken på havet och inser att han inte 

kommer undan Skrattet, Domen och sin kluvenhet utan måste lära sig att leva med det – som han 

själv uttrycker det: “Nu gällde det att underkasta sig och erkänna sin skuld. Leva i kvalprånget.”196
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 Jag kan inte förklara varför, men Greimas lämnar fälten för Motaktion och Hjältens reaktion 

blanka i sitt schema, men ser vi till berättelsens utveckling är det tydligt  att Clamence svarar på sin 

upptäckt och att det startar ett nytt skeende. Därför kommer jag att ta hänsyn till Hjältens reaktion i 

min analys medan jag väljer att lämna fältet för Motaktion blankt.

 Under perioden som följer efter attacken på atlantångaren utvecklar Clamence sina teorier om 

det universella slaveriet som den nya frälsningen men kommer till insikt om att den lösningen är 

utom räckhåll för honom.197 Istället utvecklar han yrket domare-botgörare. Som Reaktion på upp-

giften föreslår jag det fortsatta sökandet. Clamence är inte tydlig med hur det går till eller i vilken 

ordning, men som jag förstår berättelsen och visade i (4.1.3.3), menar jag att Clamence använder 

tiden som följer till att  utveckla sina filosofiska teorier för en lösning, och han gör ett genombrott 

under påveäventyret. Lösningen han kommer fram till är primärt det universella slaveriet, men 

eftersom det inte är praktiskt möjligt blir den sekundära lösningen yrket som domare-botgörare.

 Som konsekvens av äreprövningen skulle nu Subjektet-Hjälten ha utkämpat kampen och 

återvunnit det förlorade Objektet. Men som jag har visat  är det förlorade Objektet inte tillgängligt 

utan substitutet är självförgudningen. Konsekvensen av äreprövningen blir att Clamence vinner 

självförgudningen.

 Därmed är resultatet följande:

  Svår uppgift: Attacken på atlantångaren

  Hjältens reaktion: Fortsatt sökande; påveäventyret, teorin om det universella slaveriet

  Lösning: Underkastar sig Domen, blir domare-botgörare

  Igenkännande: Självförgudning

Det är alltså tydligt hur utvecklingen, från den paradisiska tillvaron i Paris och framåt, i alla 

avseenden går nedåt för Clamence. Konsekvenserna av de tre prövningarna har blivit:

 1. Insikt om sin kluvenhet, d.v.s. om sin skuld

 2. Tillfällig lättnad i kampen (genom att Skrattet dövas och livslusten dödas), och

 3. Självförgudning

 5.2.4 Clamences utveckling sedd i kampschemat

Nu har det blivit tydligt hur Clamence utvecklas genom ett antal kamper och med kapitel 5.2 som 

grund kan jag åskådliggöra Clamences moraliska utveckling i sin berättelse genom kampschemat på 

nästa sida.
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 5.3 Clamences moraliska utveckling i berättelsen och romanen

I det  här kapitlet kommer jag se på Clamences moraliska utveckling under romanens fem dagar och 

placera den utvecklingen i äreprövningen i kampschemat. Det kan tyckas vara en onödig återupp-

repning av vad jag tidigare gjort men i första stycket av kapitel 5.1 gjorde jag en distinktion mellan 

‘berättelsen’ och ‘romanen’: ‘berättelsen’ är Clamences redogörelse för tiden från Paris och framåt, 

medan ‘romanen’ är de fem dagarna under vilka samtalet  förs. Analysen ovan har varit på berätt-

elsen och jag menar att analysen är ofullständig om man inte tar hänsyn till romanen eftersom 

Clamence under de fem dagarna praktiserar sin metod. Tidsperspektivet är komplicerat men man 

kan säga att  romanen börjar där berättelsen slutar: när Clamence har kommit till redogörelsen för 

hur han tog hand om tavlan “De oförvitliga domarna”198  är han – så vitt jag kan förstå – så nära 

romanens nutid som han någonsin kommer. Romanen är alltså fortsättningen av Clamences 

berättelse. I det här kapitlet kommer jag visa hur hela Clamences moraliska utveckling, inklusive 

romanen, kan tolkas i kampschemat. När jag nu utvidgar min tolkning vill jag tolka romanen som 

‘Äreprövningen’ vilket kommer medföra att jag får göra några justeringar i ‘Huvudprövningen’ för 

att  få in berättelsen i den kolumnen. ‘Äreprövningen’ ger jag en egen avdelning i den här delen av 

analysen eftersom det är den som står i fokus nu. Jag definierar dessutom tillvaron före Prövningen 

börjar för att tydliggöra rörelsen i Clamences utveckling.

 Tillståndet före Prövningen: Edenisk tillvaro i Paris, som beskriven i kapitel 4.1.1

 Kvalificerande prövning: Oförändrad från kapitel 5.3.1
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  Tecken Schemat Kvalificerande prövning Huvudprövning Äreprövning

 förmedling Clamences insikt om de Skrattet på Pont attacken på atlant-
  A  andras Dom över honom des Arts ångaren

 motaktionen börjar sökande efter svar: försöker söker en lösning: första _______
  undvika Domen svaret: introspektion 

 hjältens reaktion _______ överdrift, sexualitet, fortsatt sökande; påve-
  F   kyskhet, utsvävning äventyret, teorin om det
    universella slaveriet

 lösning _______ Skrattet dövas och underkastar sig Domen,
   livslusten dödas blir domare-botgörare

  icke c = konsekvens insikt om sin kluvenhet tillfällig lättnad självförgudning
  d.v.s. om sin skuld i kampen

Figur 5. Clamences utveckling sedd i kampschemat



 Huvudprövning: Här behöver jag göra en del korrigeringar eftersom jag vill tolka Clamences 

moraliska utveckling i romanen som ‘Äreprövningen’ och i berättelsen som ‘Huvudprövningen’. 

Därför kommer det följande resonemanget bestå av en sammanfattning och komprimering av 

resultaten i kapitel 5.2.

 Jag ser fortfarande Skrattet  som den Förmedlande instansen, men lägger till attacken på 

atlantångaren som är en bärande orsak till att Clamence slutgiltigt utvecklar teorin om domare-

botgörare. Motaktionen sammanfattar jag med: försöker undvika Domen och tysta Skrattet, efter-

som det är det genomgående syftet med allt  Clamence gör i moraliskt hänseende. Reaktionen är en 

sammanslagning av några centrala händelser. Jag lyfter fram: fortsatt sökande (alltså efter sätt att 

undvika Domen och tysta Skrattet), påveäventyret och teorin om det universella slaveriet. Jag tar 

med den sista, teorin om det universella slaveriet, eftersom det är lösningen han kommer fram till. 

Men eftersom den lösningen inte är möjlig inom en snar framtid väljer han att  söka vidare.199 

Lösningen blir: domare-botgörare, med Igenkännandet: Clamence kan obehindrat njuta och erövra, 

alltså självförgudning.200

 Resultatet blir då följande:

  Förmedlande instans: Skrattet och attacken på atlantångaren

  Motaktion: Försöker undvika Domen och tysta Skrattet

  Reaktion: Fortsatt sökande, påveäventyret och teorin om det universella slaveriet

  Lösning: Underkastar sig Domen och blir domare-botgörare

  Igenkännande: Självförgudning

  5.3.1 Äreprövningen

Det är nu dags att ta det sista steget i min analys genom att sätta in Clamences moraliska utveckling 

som den gestaltas i romanen i kampen ‘Äreprövningen’. Jag kommer inte att i detalj gå igenom hur 

romanen utvecklas eftersom det inte är nödvändigt för min analys. Den som är intresserad av  

kampen mellan samtalspartnern och Clamence hänvisas till Whartenbys artikel.201 Istället koncentr-

erar jag mig främst på den femte dagens samtal och försöker urskilja de fem funktioner som åter-

finns i vänsterkolumnen i kampschemat, Förmedling, Motaktion, Reaktion, Lösning och konsekv-

ensen. Visserligen anger Greimas bara funktion 25 och 26, Svår uppgift och Lösning när han 

placerar in funktionerna i Äreprövningen, men jag menar mig kunna finna samtliga fem funktioner i 

romanen och väljer därför att utvidga analysen.
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 Genom att ta sig an samtalspartnern hoppas Clamence till slut få lov att briljera. Genom att söka 

upp det aningslösa offret  på Mexico-City ska han än en gång bikta sig offentligt, måla upp en bild 

av sig själv som den andre känner igen sig i, och sedan, när denne vid samtalets slut  bryter ihop och 

anklagar sig själv planerar Clamence vara den förstående men inte den förlåtande – han strävar efter 

självförgudning.202 Det är planen, men allting går fel, fruktansvärt fel.

 Den förmedlande funktionen i äreprövningen är funktion 25, svår uppgift, och eftersom vi kastas 

rakt in i romanen har vi inte fått någon bakgrundsinformation till vad eller vem det är som tilldelar 

Clamence denna svåra uppgift. Men givet hela Clamences berättelse (nota bene: ‘berättelse’) menar 

jag att det är tydligt hur han fortfarande drivs av rädslan för Skrattet och viljan till själv-

förgudning.203 Rädslan finns kvar, och när han får syn på den blivande samtalspartnern söker han 

upp honom. Det är alltså Clamence själv som tilldelar sig Den svåra uppgiften, men han gör det  på 

grund av sin rädsla för Skrattet och sin strävan efter självförgudning.

 I Motaktionen ber Subjektet-Hjälten om tillåtelse att ta upp kampen på skurken204 och den första 

meningen i romanen skulle kunna tolkas som just en sådan begärelse. Clamence säger: “Får jag 

kanske lov att erbjuda er mina tjänster?”205 Jag tolkar detta som Motaktionens början.

 Jag har i kapitel 5.1 i samband med aktantmodellen visat att jag tolkar Clamence som Subjekt-

Hjälte och därför är det Clamences reaktion och inte samtalspartnerns som jag är ute efter i den här 

delen. Subjektet-Hjältens reaktion har föregåtts av funktion 12, givarens första utfall, (men det är 

osynligt i schemat) vilket skulle kunna motsvaras av samtalspartnerns jakande svar på Clamences 

fråga.  Subjektet-Hjältens reaktion blir att utöva sitt yrke som domare-botgörare.

När jag nu kommer till Lösningen på den svåra uppgiften måste jag sakta ner i analysen och gå 

långsamt fram för att tydliggöra min poäng. Genom Lösningen är det meningen att Subjektet-

Hjälten ska avslöja skurken, besegra denne i en kamp och sedan triumfera – triumfera genom att 

avslöja sin hjältenatur, upphäva bristen som skurken orsakade och kröna sin framgång med funktion 

31, Bröllopet. I romanen innebär det att Clamence ska förekomma Skrattet, kuva samtalspartnern 

och stiga till eviga höjder, men under dag fem blir det tydligt hur allting tar motsatt vändning. I 

slutet av dagen avslöjar Clamence att de fem dagarnas samtal har varit en bikt och en del i hans 

yrke som domare-botgörare. Och när Clamence har anklagat sig oupphörligen i fem dagar inbjuder 

han den andre till att anklaga sig själv för att lätta Clamences börda: “Jag provocerar er till att 
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anklaga er själv vilket ger mig motsvarande lättnad. […] Var lugn för att  jag kommer att lyssna till 

er bikt med en verkligt broderlig känsla.”206  Men när Clamence gör sig redo för att stiga genom 

himlarna och ta emot den andres bikt möts han bara av ett skratt. Clamence försöker utveckla sin 

teori ytterligare, och eldar upp sig under talet, men den enda kommentar han får handlar om att  han 

har börjat röra på sig trots sin feber, och snart säger Clamence: “Nu går jag och lägger mig igen, 

förlåt mig. Jag tror jag blev upphetsad; fast jag gråter i alla fall inte.”207 Och så förklarar han att 

yrket domare-botgörare inte är det bästa sättet att hantera situationen på men den enda tillgängliga. 

Egentligen skulle han behöva förändra sitt  liv och bli en annan, men han vet inte hur: “Gör mig inte 

alldeles förkrossad”, säger han. “Jag är som den där gamla tiggaren som inte ville släppa min hand 

en dag på en caféterass. ‘Å, monsieur’, sa han, ‘det är inte det att man är en dålig människa, men 

man har mist ljuset.’ Ja, vi har förlorat ljuset, morgonen, den heliga oskulden hos den som förlåter 

sig själv.”208 Ja, oskulden är förlorad och förlusten är outhärdlig. 

 Detta känns igen från kapitel 5.2 där jag diskuterade hur Clamence kom fram till sin lösning, 

domare-botgörare, men skillnaden i romanen är att Clamence inte längre teoretiserar utan 

praktiserar. Med det menar jag: han står mitt uppe i sin praktik och misslyckas. När han i berättelsen 

insåg att oskulden inte var tillgänglig lärde han sig hantera det genom att utveckla yrket domare-

botgörare och sträva efter självförgudning, men nu har han i romanen strävat efter självförgudning 

och misslyckats. Han har så att säga spelat ut sitt  ess men upptäckt att  den andre trumfar honom. 

Därför förlorar han till och med hoppet om självförgudning, och jag tolkar slutraderna som att 

Clamence går mot vansinnet.209 Han har tagit hela världens skuld på sig genom att måla ett  porträtt 

bestående av mänsklighetens alla synder, oupphörligen anklagat  sig själv i fem dagar och slutligen 

också avslöjat sin sanna natur som en “modern Satan”210, och väntar på avlösningen när den andre 

ska bryta ihop. Istället möts han av ett skratt, och Whartenby argumenterar för att samtalspartnern 

nu tar sin revansch och öser klander över honom dels för hans moraliska låghet, dels för att  han 

försökte luras.211

 Sedan ser Clamence snön falla och blandar samman snöflingorna som sänker sig med duvorna 

som tidigare inte ville sänka sig.212 Clamence tror (eller hoppas) att de ska komma med frälsning 

och att samtalspartnern ska underkasta sig Clamence och sova vid hans fötter, men inget av detta 
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Camus i Människans revolt, citerat i kapitel 2.2, och Clamence har bevisligen inte lyckats hålla sig över lagen.
210 King, 1962, s. 665
211 Whartenby, 1968, s. 1332
212 Camus, 2007, s. 53-54. Se även King, 1962, s. 666



händer. Istället verkar det som att  den andre säger åt  Clamence att lugna sig, och det framkommer 

att  han, liksom Clamence, är advokat från Paris. Men eftersom den andre inte har börjat  anklaga sig 

själv är det rimligt att  tro att denne har undvikit de synder som Clamence har begått, och då kan de 

svårtolkade slutraderna vara en ärlig fråga från Clamence: hur lyckades du leva i Paris utan att 

Falla? Det kan vara så att Clamence har mött sin härskare i samtalspartnern och underkastar sig 

denne, vilket  det förändrade tilltalet skulle kunna indikera: under hela samtalet har Clamence 

tilltalat den andre “vän”, “käre vän” etc. men nu säger han “cher maître” vilket visserligen kan 

betyda “käre kollega”, men ‘maître’ kan även översättas med ‘härskare’. Det skulle, enligt 

Whartenby, kunna indikera att  “Clamence at last capitulates”.213  Det samtal som skulle ha blivit 

Clamences triumf blir istället ett nytt Fall och hela företaget har varit ett misslyckande. Eftersom 

Clamence inte har lyckats hålla sig över lagen men bär hela världens skuld på sina axlar menar jag 

att han gränsar till vansinnet i romanens slut.

 Lösningen på den svåra uppgiften blir således att samtalspartnern vinner kampen och framstår 

som Clamences överman och berättelsens verklige hjälte.214  Konsekvensen blir att Clamence 

förlorar kampen, underkastar sig samtalspartnern och går mot vansinnet. Romanen slutar alltså i ett 

absolut antiklimax sett ur Clamences ögon.

 Med den här analysen av ‘Äreprövningen’ i romanen blir alltså resultatet följande:

  Förmedlande instans: Rädsla för Skrattet och strävan efter självförgudning

  Motaktion: “Får jag kanske lov att erbjuda er mina tjänster?”

  Hjältens reaktion: Utövar yrket som domare-botgörare

  Lösningen: Samtalspartnern framstår som Clamences överman och vinner kampen

  Konsekvens: Clamence förlorar kampen, underkastar sig samtalspartnern och går

   mot vansinnet.

  5.3.2 Clamences moraliska utveckling sedd i kampschemat

Efter argumentationen ovan föreslår jag följande analys av Clamences moraliska utveckling genom 

kampschemat på nästa sida.
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Då blir konsekvenserna av de tre prövningarna följande:

 - Den edeniska tillvaron i Paris slås i spillror genom Fallet,

 1. Insikt om sin kluvenhet, d.v.s. om sin skuld,

 2. Misslyckande i sin strävan att återvinna den förlorade moraliska oskulden. Vinner istället 

självförgudningen,

 3. Clamence avslöjar sin fulla demoniskhet, förlorar den svåra kampen i Äreprövningen, 

underkastar sig samtalspartnern och går mot vansinnet.

 5.4 Clamences moraliska utveckling sedd i aktant-funktionsschemat

I det sista kapitlet  av min analys vill jag använda det föreslagna aktant-funktionsschemat i kapitel 

3.4 för att  tolka Clamences moraliska utveckling från tiden i Paris till och med romanens 

upplösning. I det kapitlet föreslog jag att man kan se en berättelse som en utveckling i tio steg och 

jag visar nedan hur jag identifierar de stegen i Fallet. Med detta gör jag inga nya tolkningar utan 

drar bara slutsatser av vad jag har visat tidigare i kapitel 5. Jag återupprepar inte de enskilda 

aktanterna utan hänvisar till kapitel 5.1. Efter genomgången nedan placerar jag Clamences 

utveckling i det föreslagna schemat.
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  Tecken Schemat Kvalificerande prövning Huvudprövning Äreprövning

 förmedling Clamences insikt om de Skrattet och attacken rädslan för Skrattet, Strävan
  A  andras Dom över honom på atlantångaren efter självförgudning

 motaktionen börjar _______ försöker undvika Domen “Får jag kanske lov att
   och tysta Skrattet erbjuda er mina tjänster?”

 hjältens reaktion sökande efter svar: försöker fortsatt sökande, påve- Utövar sitt yrke som
  undvika Domen äventyret, teorin om det domare-botgörare

   F   universella slaveriet

 lösning _______ underkastar sig Domen, Samtalspartnern framstår
   blir domare-botgörare som Clamences överman
    och vinner kampen

  icke c = konsekvens insikt om sin kluvenhet Självförgudning Clamence förlorar kampen,
  d.v.s. om sin skuld  underkastar sig samtalspart-
    partnern och går mot 
    vansinnet

Figur 6. Hela Clamences moraliska utveckling sedd i kampschemat



 1 a-b. Skurkstrecket föregår “Prövningen” och orsakar förlusten av Objektet. Konflikten i 

romanen börjar.

Skrattet orsakar Clamences förlust av sin moraliska oskuld.

 2-3. Sändaren ger Subjektet-Hjälten ett uppdrag vilket leder till en reaktion.

Clamence tvingas ge sig själv uppdraget att lösa den uppkomna situationen. Han svarar genom att 

söka efter sin förlorade moraliska oskuld.

 4 a. Den kvalificerande prövningen börjar.

Clamence försöker undkomma Skrattet och Domen. Han söker fortfarande efter oskulden.

 4 b. Efter en lyckad första kamp kommer Hjälparen.

Han misslyckas i sin kamp efter oskulden och vinner insikt om sin egen kluvenhet och skuld.

 5 a. Huvudprövningen utspelar sig och Subjektet-Hjälten vinner.

Clamence försöker slutgiltigt tysta Skrattet och Domen bland annat genom utsvävningen. Han inser 

till slut att han aldrig kommer övervinna Skrattet genom att fly utan underkastar sig till slut  Domen 

och blir domare-botgörare.

 5 b. Den först olyckan eller bristen upphävs och Subjektet-Hjälten kommer ytterligare ett 

steg närmare Objektet.

Genom detta vinner Clamence – inte sin moraliska oskuld – men en metod för att hantera Domen 

och Skrattet – nämligen självförgudningen.

 6. Äreprövningen utspelas och Subjektet-Hjälten vinner.

Clamence utövar sitt yrke genom samtalspartnern; vi är ifatt romanens nutid.

 7. Förrädaren avslöjas.

I slutet av den femte dagens samtal avslöjar Clamence sin metod fullt ut och framstår i all sin 

demoniskhet.

 8. Subjektet-Hjälten avslöjar sig.

Samtalspartnern avslöjar sin överlägsenhet.
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 9. Bristen som orsakades av Skurkstrecket i  (1) upphävs genom att Objektet överlämnas till 

Mottagaren.

Nu skulle Clamence vunnit kampen och fått lättnad efter sin bekännelse, men som händelserna har 

utvecklat sig blir resultatet istället: samtalspartnern framstår som Clamences överman och vinner 

kampen.

 10. Kröningsceremonin för Subjektet-Hjälten.

Istället för att triumfera över samtalspartnern slutar romanen med att Clamence förlorar kampen, 

underkastar sig samtalspartnern och går mot vansinnet.

Därmed anser jag mig ha avslutat analysen och kan nu placera Clamences moraliska utveckling i 

det föreslagna aktant-funktionsschemat.
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning

 6.1 Slutsats

Genom aktant-funktionsanalysen har det  blivit tydligt hur Clamences moraliska utveckling i 

romanen Fallet går i en spiral nedåt. Clamence lever i en edenisk tillvaro före Fallet men blir brutalt 

ryckt ur det tillståndet när han möts av Skrattet på Pont des Arts. Där slås hans liv och självbild i 

spillror och han sänder ut sig själv på en jakt efter att återvinna vad han har förlorat. Man kan dock 

ifrågasätta om hans liv verkligen var så obrutet framgångsrikt och lyckligt  som Clamence vill göra 

gällande. Bilden som framträder genom Clamences berättelse indikerar snarare att Clamence var 

tämligen omoralisk redan innan Fallet men att han då levde i illusionen om sin egen förträfflighet. 

Skrattet berövar honom hans moraliska oskuld och han tvingas till konfrontation med sin dygds 

baksida. Han ger sig ut på spaning efter den oskuld som flytt. Men istället  för att den första olyckan 

eller bristen steg för steg upphävs tills Subjektet-Hjälten i slutet framstår triumferande – som i 

traditionella hjältesagor – gör Clamence gradvisa upptäckter av hur djupt hans Fall är. Och när han 

ska praktisera sin metod i romanen slutar det med att han målar upp en bild av sig själv där han 

framstår som Satan men fråntas all makt genom den andres överlägsenhet. Romanen Fallet framstår 

alltså snarare som en antiroman eftersom den konsekvent utvecklas i nedåtgående riktning. Bilden 

av Clamence som framträder är djupt pessimistisk men stämmer väl överens med flera av artiklarna 

jag har refererat till i uppsatsen.215

 När det kommer till frågan om hur Clamence hanterar sin skuld är även den bilden dyster: det 

finns ingen verklig befrielse från skuld utan det enda som finns är olika grader av fördömelse. Det 

blir särskilt  tydligt i slutet av romanen när Clamence säger: “Det var egentligen fel av mig att säga 

att  det  väsentliga var att undvika domen. Det väsentliga är att kunna tillåta sig allt, även om man då 

och då med högan röst  måste bekänna sin egen ovärdighet.”216  Clamence enda medel för att  lätta 

skuldens börda blir inte att underkasta sig en Gud och söka förlåtelse utan att  göra sig själv till en 

gud (eller demon) för att  kunna hantera sin egen och omgivningens fördömelse. Men som jag har 

visat i min analys misslyckas han både i sin strävan att återvinna den moraliska oskuld som gick 

förlorad en kväll vid en bro i Paris, och med att hantera sin skuld. Att han möter sin överman i 

samtalspartnern kan man tolka på två sätt: 1) Clamence får ingen lättnad i sin kamp utan cementeras 

i sin skuld. Praktiken domare-botgörare var ju hans medel för att hantera skulden och detta 

misslyckades; alltså misslyckades Clamence i sin självförgudning och fastnar med Skulden, Domen 

och Skrattet. Eller, 2) I kapitel 5.1 menade jag att mänskligheten skulle kunna stå som sekundär 
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mottagare eftersom de får hjälp  att hantera sin skuld genom att det träder fram en ny Mästare som 

kan definiera gott och ont. Clamence var uppenbarligen inte den Mästaren, men kanske har denne 

nye Mästare uppstått i samtalspartnern. Det är en mycket intressant tolkning av upplösningen på 

romanen som är väl värd att undersöka närmare.

 6.2 Förslag till vidare forskning

Genom den sista analysen i kapitel 5.4 blev det alltså tydligt hur samtalspartnern måste framstå som 

den verklige hjälten medan Clamence framstår som förrädaren. Jag kan inte se vem eller vad som 

skulle kunna kvalificera som Hjälte i steg 8 om det inte är samtalspartnern och jag tycker det  är 

rimligt att  se Clamence som förrädaren (steg 7). Det var inte ett resultat jag hade väntat mig och 

omkullkastar på ett vis hela min analys eftersom jag tveklöst har identifierat Clamence med 

Subjektet-Hjälten. Jag menar att det fortfarande är den riktiga tolkningen på Clamences berättelse, 

alltså tiden från Paris och framåt, men när jag tar in hela romanen verkar det som att aktanterna 

förändras, och det hade jag inte förväntat mig. Men om jag har konstruerat aktant-funktionsschemat 

rätt, och om det är tillförlitlig, kan jag inte komma ifrån resultatet. Det skapar i sin tur nya och 

väldigt intressanta frågor: om samtalspartnern ska tolkas som Subjekt-Hjälte – vilket är då det 

ursprungliga Skurkstrecket som startar konflikten; vilket är det  verkliga förlorade Objektet som 

samtalspartnern ska återvinna och vem är den verklige Sändaren? Det måste finnas en förhistoria 

som läsaren inte får reda på där det verkliga Skurkstrecket utförs, där det verkliga Objektet  förloras 

och Sändningen sker. Dessutom bör det finnas en fortsättning på romanen: lyckades Subjektet-

Hjälten med sin uppgift och hur ser i så fall det verkliga Bröllopet ut? Detta vore verkligen något att 

arbeta vidare med och kanske vore det ämne till en ny  roman. Jag ska inte fördjupa mig i frågorna 

men låt mig bara ge några antydningar till en analys av den bakomliggande berättelsen.

 Paris framställs som Eden och samtalspartnern kommer från Paris och har samma yrke som 

Clamence. Om Clamence kan tolkas som en arketyp  för den fallna människan217 är det inte orimligt 

att  tänka sig att samtalspartnern är en arketyp för den verkligt oskyldiga människan. Den tolkningen 

skulle stödas av det faktum att samtalspartnern verkar ha klarat tiden i Paris utan att Falla – han är 

alltså som Clamence men utan Fallet. Det för i sin tur mina tankar till Hebréerbrevets ord om 

Kristus i det fjärde kapitlet: “Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra 

svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.”218  Man kan 

invända att den tolkningen rimmar illa med Whartenbys analys där han argumenterade för att 
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samtalspartnern klandrade Clamence i slutet för dennes misslyckande219  – det är inte ett  kristligt 

bemötande – men å andra sidan: det är inte självklart att Whartenby har rätt. Jag menar att det är 

fullt  möjligt att samtalspartners skratt är ett medkännande skratt som snarare uttrycker sympati och 

vill säga: Käre vän, hur kan du ha hamnat så snett? än ett förnedrande skratt. Den tolkningen skulle 

finna ytterligare stöd i det faktum att  samtalspartnern verkar anmärka på att  Clamence rör sig för 

mycket i förhållande till att han har feber, och uppmanar honom att lugna ner sig. I så fall är 

samtalspartnern omsorgsfull och inte föraktfull. Dessutom får Clamence för sig att duvorna sänker 

sig efter att samtalspartnern har avslöjat sig – duvorna som påminde oss om att Clamence är en 

falsk profet och hans dopvatten bittert.220 Kan det vara så att de nu har funnit sin verklige frälsare i 

samtalspartnern och därför kan sänka sig? Det  sista argumentet för min tolkning är att  Clamence till 

slut har hittat sin överman och att  han tilltalar denne ‘cher maître’. Clamence kan till slut ha funnit 

denna nye härskare som stiftar lagen och återställer ordningen. Han kan ha funnit sin Kristus.

 Resultatet av den här tolkningen blir att romanen Fallet kan läsas som en allegori över Synda-

fallet och Guds frälsningsplan genom Kristus. Samtalspartnern är den som sänds från ett tillstånd av 

oskuld, Eden – “Han [Kristus] kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall.”221 – till 

människornas helvete för att rädda den mänsklighet som har gått vilse i sitt moraliska universum.

 Resultatet är så oväntat att jag blir skeptisk. Samtliga artiklar jag har läst ser romanen som en 

dystopi, och Viggiani avslutar i mörkast möjliga tonläge: “We live in terrible times, in which the 

end of history, the end of the world, the last  judgment [sic], universal slavery, are no longer figures 

of speech, but real possibilities. […] In recalling the original fall of man from innocence and 

freedom he [Camus] warns of an even greater one—to mass slavery.”222 Den ende jag kan påminna 

mig om som antyder att romanen i grunden skulle bidra till något positivt  är Whartenby som menar 

att  Clamences misslyckande leder till att läsaren tänker igenom sin egen moraliska position och tar 

ställning mot Clamence.223 Quinn såg hopp i sekularismen men inte i romanen efter vad jag kan 

förstå.224 Dessutom finns det inga belägg för att Camus skulle ha närmat sig den kristna tron under 

senare år vilket gör mig yttermera misstänksam. Kanske faller jag offer för den tolkning Quinn 

menade kunde följa av romanens mörka tonläge.225  Men invändningarna till trots: givet att min 

metod är tillförlitlig och tillämpbar blir resultatet av analysen att  samtalspartnern är den verklige 

hjälten och det kräver en helt ny analys – inte av Clamences moraliska utveckling för den analysen 
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220 Se Camus, 2007, s, 53 och 73. Se även King, 1962, s. 666, och Quinn, 1991, s. 97
221 Den Svenska Psalmboken, 2005, 2:a utg, psalm 108, vers 2, Stockholm : Verbum.
222 Viggiani, 1960, s. 71
223 Se slutet av kapitel 3.1 och Whartenby, 1968, s. 1333.
224 Quinn, 1991, s. 102-103
225 ibid. s. 102



menar jag är adekvat, och resultatet måste inte bli det jag har föreslagit här – men en ny analys av  

romanen sedd i aktant-funktionsschemat. Där finns ytterligare arbete att göra.

 Dessutom kan jag se flera paralleller till Dostojevskij och framför allt Bröderna Karamazov som 

skulle kunna undersökas. Jämför till exempel med samtalet  mellan bröderna Ivan och Aljosja på 

värdshuset “Stolitnyj gorod” där Ivan läser upp sitt poem om Storinkvisitorn.226 Poemet handlar om 

hur Kristus kommer till Spanien mitt under inkvisitationen på 1500-talet. Han ser ett sorgetåg efter 

en flicka som dött, uppväcker henne och blir arresterad av Storinkvisitorn som är oerhört upprörd 

över att Kristus har kommit tillbaka. Storinkvisitorn anklagar Kristus för att ha gett människorna en 

outhärdlig frihet och menar att Kyrkan hade återgett  folket den fasthet man behövde. Han säger 

bland annat: “… det kommer att sluta med att de [folket] bär fram sin frihet för våra fötter och säger 

till oss: ‘Det är bättre att ni gör oss till slavar, bara ni föder oss.’”227 Det resonemang om frihet som 

Storinkvisitorn för har stora likheter med Clamences, vilket skulle kunna antyda likheter mellan de 

båda. Dessutom: under hela samtalet är Kristus tyst och när Storinkvisitorn är färdig reser han sig 

upp, går fram till sin åklagare och kysser honom. Detsamma gör Aljosja när Ivan är färdig med sin 

långa utläggning om revolten.228  Jag menar att det, förutom likheterna mellan Clamence och 

Storinkvisitorn, dessutom finns likheter mellan samtalspartnerns och Kristi och Aljosjas handlings-

sätt, och det skulle kunna utredas ytterligare.

* * *

Så hur hanterar man egentligen sin skuld? Jo, genom att bekänna. Genom att bekänna för den som 

är större. “Måste man bekänna, måste man det?”229  utropar en annan av karaktärerna i Bröderna 

Karamazov och svaret är oundvikligen: Ja. Ja, man måste bekänna ty det är enda vägen till helande 

och upprättelse. Men inte bekänna för att nå självförgudning som Clamence gjorde, utan i uppriktig 

önskan om bättring och förändring inför den som är större. Så kan man undvika ett framtida 

helvete.

 Där kan duvorna sänka sig.
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226 Dostojevskij, 2002, s. 254-293. ‘Inkvisitor’ var en domare i den romersk-katolska kyrkan under inkvisitationen som 
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227 ibid. s, 281.
228 Revolten framkommer under samma samtal och poemet om Storinkvisitorn är en del i samtalet. Jämför även kapitel 
2.2 där jag nämner Ivans revolt.
229 Dostojevskij, 2002, s. 341.
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How to live in guilt

– the moral progression of the protagonist in Albert Camus’ The Fall
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Abstract in English

In this essay I analyse the moral progression of Jean-Baptiste Clamence, the 
protagonist in Albert  Camus’ novel The Fall. I employ A.J. Greimas’ actantial model 
and his development of Vladimir Propp’s function analysis for my  purposes. I also 
propose a combination of the theories into a new actantial-functional scheme through 
which I analyses Clamence’s moral progression.
 Through the actantial-functional analysis it becomes clear how Clamence 
gradually deepens and grows rooted in his fall and guilt. Though seeking the moral 
innocence which he has lost he finally realises that  it is gone forever and instead he 
submits to his fate and becomes judge-penitent – a false prophet indulging in self-
deification. But the development of the conversation goes wrong. Instead of breaking 
the interlocutor down and forcing his confession Clamence meets his superior in the 
interlocutor, and I argue that Clamence fails in his aim, surrenders to the other and 
borders on madness.
 The most intriguing result of the analysis is how the interlocutor must stand out as 
the true hero of the novel which calls for a new definition of the actants in the novel 
and for the need of a primary  story. I suggest that the interlocutor may be seen as an 
incarnation of Christ but acknowledges the need of further research.

Keywords: Clamence, interlocutor, actant, subject-hero, object, function, trial, 
struggle, guilt, judgement, freedom, laughter, fall, judge-penitent, self-deification



Bilaga 1 – Propps funktionsinventar

Nedan följer den fullständiga listan på funktionerna såsom de återfinns i Propp, 1968, s. 25-65. 

Även i bilagan har jag översatt det definierande ordet till svenska, men behållit det engelska ordet  

inom parentes. Till varje funktion har jag gett en kort förklaring.

 1. Frånvaro (absentation)
Någon i familjen lämnar på något vis hemmet, det kan vara för arbete, krig, rymning m.m.
 2. Förbud (interdiction)
Hjälten förbjuds göra något, t.ex. titta in i en garderob, eller lämna trädgården, eller bada ensam etc.
 3. Överträdelse (violation)
Förbudet överträds. Skurken i berättelsen introduceras.
 4. Förundersökning (reconnaissance)
Skurken söker information om hjälten.
 5. Överlämnande (delivery)
Skurken får den eftersträvade informationen om sitt offer som svar på (4).
 6. Bedrägeri (trickery)
Skurken antar en förklädnad och försöker lura sitt offer för att komma åt denne som person eller 
något denne äger.
 7. Delaktighet (complicity)
Offret luras av skurken och hjälper därmed sin fiende.
 8. Skurkstreck (villainy)
Funktion 1-7 är öppningen av en berättelse som lägger grunden för dess verkliga igångsättande 
genom att skurken gör sitt  första riktiga utfall och på något vis skadar en familjemedlem. 
Funktionen kan gestaltas på ett flertal sätt, Propp anger 19, och kan innefatta till exempel ett mord, 
en beställning på ett mord, en kidnappning, ett försvinnande o.s.v. Inte alla berättelser börjar med 
ett skurkstreck utan kan lika väl börja med en: 
 8a. Brist (lack)
Någon i familjen antingen saknar någonting eller önskar någonting.
 9. Förmedling (mediation, the connective incident)
Hjälten introduceras i berättelsen i samband med att bristen eller skurkstrecket  blir tydligt; hjälten 
får sin uppgift´och den här funktionen orsakar den elfte. Det finns två sorters hjältar:  seekers eller 
victimized heroes, varav de första ger sig ut för att  söka vad som är förlorat, medan de senare är 
hjältar som är utsatta för något, till exempel en skada eller en kidnappning och resten av berättelsen 
handlar om hur de ska klara sig.
 10. Motaktionen börjar (beginning counteraction)
Den sökande hjälten ber om tillstånd att ta upp jakten på skurken.
 11. Avresa (departure)
Som konsekvens av (10) lämnar hjälten hemmet. Vid det här tillfället träder givaren in i berättelsen.
 12. Givarens första utfall (first function of the donor)
“Hjälten prövas, utfrågas, attackeras, etc., vilket bereder vägen för hans mottagande antingen av en 
magisk agent eller en hjälpare.”230 Givaren måste inte vara vänlig utan kan vara fientlig; oavsett 
vilket är det signifikativt för givaren att denne förbereder vägen för mottagandet  av den magiska 
agenten och tjänar således till att hjälpa hjälten i sitt sökande efter Objektet.
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 13. Hjältens reaktion (the hero’s reaction)
Hjälten svarar på något sätt på givarens utfall.
 14. Tillhandahållande eller mottagande av magisk agent (provision or receipt of a magical 
agent)
En magisk agent kan vara många saker och förmedlas på många olika sätt  men det saknar betydelse 
för min redogörelse och därför nöjer jag mig med att konstatera att den magiska agenten tas emot 
som funktion 14. På sidan 46-50 undersöker Propp mer detaljerat hur (12) och (14) förhåller sig till 
varandra.
 15. Förflyttning i rummet (spatial transference between two kingdoms, guidance)
Det uppgår för hjälten att det eftersökta Objektet finns på en annan plats vilket  föranleder dennes 
förflyttning i rummet.
 16. Kamp (struggle)
Hjälten och skurken slåss. Man måste skilja mellan kampen i (12) och (16) – kampen i (12) leder 
till att hjälten får ytterligare hjälp att nå sitt mål, medan kampen i (16) leder till att  hjälten tar emot 
ett föremål han söker.
 17. Märkning (branding, marking)
Hjälten blir på något vis stämplad/brännmärkt; det  kan vara genom ett sår eller en kyss som sätter 
spår eller liknande.
 18. Seger (victory)
Hjälten vinner en första kamp.
 19. Den första förlusten eller olyckan upphävs (the initial misfortune or lack is liquidated)
(8-a) och (19) bildar ett par som tillsammans utgör klimax i berättelsen.
 20. Återvändande (return)
Återvändande och hemkomst brukar sammanfalla med varandra. Det kan ske på olika sätt  men 
poängen är att hjälten kommer tillbaka.
 21. Förföljelse, jakt (pursuit, chase)
Hjälten förföljs eller jagas på något sätt.
 22. Räddning (rescue)
Hjälten räddas undan förföljelsen. Här kan berättelsen sluta med ett bröllop  eller liknande (i så fall 
går man till funktion 31), men i vissa berättelser kommer en ny förlust eller olycka som sänder ut 
hjälten på nytt. Följande funktioner beskriver fortsättningen.
 23. Icke igenkänt anländande (unrecognized arrival)
Hjälten anländer, icke igenkänd, hem eller till annat kungadöme.
 24. Grundlösa beskyllningar (unfounded claims)231

Någon kommer med falska anklagelser mot hjälten.
 25. Svår uppgift (difficult task)
Hjälten får en svår uppgift att lösa; det kan handla om en gåta att lösa, styrka att bevisa, en mängd 
mat att dricka, något att uthärda etc.
 26. Lösning (solution)
Hjälten klarar uppgiften.
 27. Igenkännande (recognition)
Hjälten känns igen genom en stämpel eller ett märke eller liknande.
 28. Avslöjande (exposure)
Den falske hjälten eller skurken avslöjas (det  handlar alltså inte om en förklädd hjälte som avslöjar 
sig, utan just en falsk hjälte).
 29. Förvandling (transfiguration)
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Hjälten får ett nytt utseende.
 30. Bestraffning (punishment)
Skurken straffas.
 31. Bröllop (wedding)
Berättelsen avslutas med att hjälten på något sätt  belönas för sitt hjältemodiga värv, ofta genom ett 
bröllop.
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