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Abstract  

 

This essay explores how the fictional portrayals of man-before-death in Albert Camus’ The Plague 

can convey insights related to studies in world views. Its thesis argues that the relationship 

between the author, the text and the reader provides a dialogue where the author can transmit 

his or her ideas to the reader whom is given a possibility of interpreting the text in accordance 

with his or her context. The thesis was conducted by organising a close-reading of three 

scenes from The Plague by an allegorical type of interpretation (Quadriga) in order to create a 

dialogue between the novel and contemporary studies of world views and the works of Albert 

Camus. Altogether, this thesis contributes to show how The Plague’s depictions of death can 

be used as a world-view document as well as demonstrating how its reader can use it to cope 

with scenarios in modern society.  
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1. Inledning  
 

”Man pratar inte med vemsomhelst om döden.”  

Under en pendelstågsresa möttes jag av dessa ord på en reklamaffisch från en begravningsbyrå. 

Även om frasen sannolikt konstruerats i marknadsföringssyfte finns det någonting underliggande 

filosofiskt bakom den. I Sverige talar man sällan om döden – vare sig det handlar om existentiella 

grubblerier eller om sin egen eller andras död. Döden blir därför frånvarande i gemene mans 

vardagstal. När vi däremot ställs inför döden blir den desto påtagligare. Detta märks kanske särskilt 

tydligt i dagens coronapandemi där tidningar dagligen omvandlar tragedier till siffertal över om 

antalet människor som dött till följd av covid-19. Detta fenomen är inte nytt. Tvärtom borde vi 

vara vana med att sjukdomar infekterar vårt samhälle. Ändå står vi handfallna. 

Därför är det kanske inte så märkligt att vi vänder oss till skönlitteraturen som ett sätt att bearbeta 

tankar om den rådande situationen. Skönlitteratära verk tillåter sina läsare att besöka världar bortom 

verkligheten. Genom att sättas in i andra sammanhang ges läsaren en möjlighet att reflektera över 

sina egna erfarenheter i ljuset av den litterära världen. Således kan skönlitteratur fungera som ett 

livsåskådningsdokument som hjälper en att hantera tillvaron och bereda handlingsmönster som 

man kan agera utefter. Idag märks detta genom att folk vänder sig till dystopiska litteratära verk 

som behandlar pandemier. 

Det verk som kanske fått störst genomslagskraft under den pågående pandemin är Albert Camus 

Pesten från 1947. Romanen skildrar hur den algeriska staden Oran försätts i karantän efter att en 

pestepidemi har brutit ut. Med Orans medeltida stadsmurar som ramverk beskriver Pesten 

människors hjälplöshet i svåra situationer och presenterar tillvägagångssätt för att fortsätta leva i 

svåra situationer.1 Följaktligen blir människan inför döden ett av Pestens mest framträdande tema. 

Förutom att boken skildrar allt från statistiska beräkningar av antalet döda till en pojkes plågsamma 

dödskamp innehåller Pesten reflektioner över döden och den roll som den spelar för en levnadsval. 

Därmed kan Pesten fungera som ett livsåskådningsdokument som ledsagar läsaren genom det 

pesthärjade Oran för att hjälpa dem att skingra orosmolnen som vilar över dagens samhälle.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Undersökningens syfte är att klarlägga vilka livsåskådningsrelaterade insikter som kan ta form i 

ljuset av skönlitterära framställningar av döden. Mer precist syftar undersökningen till att studera 

                                                 
1 Jennifer Stafford Brown. ”Prison, Plague, and Piety: Medieval Dystopia in Albert Camus’s The Plague”. New York: 
Palgrave Macmillan, 2012, 97. 
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hur Albert Camus roman Pesten framställer människan inför döden och vilka insikter romanen kan 

ge dennes läsare. Genom att läsa ett antal tematiska kärnscener i vilka dödens närvaro är påtaglig 

analyseras hur döden beskrivs samt hur dessa upplevelser tar sig i reflekterande och handlande 

uttryck. Därefter knyter undersökningen an dessa scener till livåskådningsstudier av skönlitteratur 

för att ge romanens strofer ett ramverk för att kunna visa dess aktualitet i nutida diskussioner om 

människan och dennes förhållande till döden – både i akademiska såväl som profana kontexter. 

Undersökningen strävar inte efter att besvara frågor gällande vad döden är eller vad som händer 

efter döden utan fokuserar på de levande människor som på olika sätt möter döden. Dessutom 

strävar undersökningen till att analysera Camus text i ljuset till hans liv eller filosofi utan att använda 

hans roman för att studera mötet mellan författare, text och läsare utifrån ett 

livsåskådningsperspektiv. 

Frågeställning 

a) Hur beskrivs döden i Pesten?  

b) På vilka sätt påverkar döden romanens karaktärer?  

 

Utöver de primära frågeställningar, utefter vilka sovrandet av källmaterialet struktureras, är frågan 

om hur Pestens framställning av människan inför döden kan bidra till livsåskådningsrelaterade 

underliggande vilken kommer till uttryck genom de teoretiska och metodiska ramverken.  

1.2 Om Albert Camus och Pesten  

Albert Camus var en fransk-algerisk författare och tänkare. Han föddes 1913 och växte upp i 

Algeriet, som fram tills 1962 var en fransk koloni, men levde stora delar av sitt liv i Frankrike. 

Uppväxten var stundom svår och präglades av fattigdom och återkommande sjukdomar, främst 

tuberkulos, vilka färgade hans förhållande till livet så väl som döden – ämnen som avhandlas 

genomgående i Camus författarskap. De förankrades även i Camus filosofiska verksamhet där hans 

idéer var primärt sprungna från hans egna existentiella erfarenheter istället för i studier av 

filosofiska texter.2 Som filosof – en benämning som Camus själv inte identifierade sig med – är han 

främst känd för sina tankar om det absurda och att människan söker mening i ett meningslöst 

universum. Dessa tankar uttrycks även i hans författarskap där ångest, vilsenhet, utanförskap och 

meningslöshet är återkommande teman.3 Förutom romaner, såsom Pesten och hans mest kända 

                                                 
2 Daniel Berthold. ”Suicide, Silence and Authorship in Camus”, Journal of European Studies, 2013, 141; Tore Frost. 
“Når tilværelsen blir meningsløs: refleksjoner over selvmordet i Albert Camus forfatterskap”. Suicidologi, 2002, 3; 
Patrick Henry. “Albert Camus’ The Plague”. Catholic University of America Press, 2007, 116; George Kovacs. “The 
Search for Meaning in Albert Camus, Ultimate Reality and Meaning”, 1987, 122–124; John McCann. “The Narrator 
as Special Pleader: The Death of a Child in La Peste”. Orbis Litterarum, 2001, 415. 
3 Berthold. “Suicide, Silence and Authorship in Camus”, 144; Kovacs. “The Search for Meaning in Albert Camus”, 
121–122. 
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verk Främlingen, författade även Camus filosofiska facklitterära verk såsom den absurdistiska 

redogörelsen Myten om Sisyfos såväl som novellsamlingar, pjäser och brev. 1957 blev Albert Camus 

den näst yngsta, att tilldelas Nobelpriset i litteratur. Likväl kom han att dö relativt ung då han som 

fyrtiosexåring förolyckades i en bilolycka i Frankrike 1960.4  

Pesten, utkommen 1947, räknas som Camus mest omfattande roman. Som brukligt i Camus 

romaner utspelar sig Pesten i Algeriet och skildrar hur kuststaden Oran slås av en plötslig och dödlig 

pestepidemi vilket förorsakar att staden försätts i karantän. Handlingen följer hur en grupp pied-

noirs5, med protagonisten tillika berättaren doktor Bernard Rieux i spetsen, försöker bekämpa 

sjukdomen. 6 Utöver Dr. Rieux porträtteras ett spektrum av karaktärer, i princip alla manliga, såsom 

Jean Tarrou, tjänstemannen Joseph Grand, journalisten Raymond Rambert, enstöringen Cottard 

och jesuitpatern Paneloux som alla, likt Dr. Rieux, beskrivs som ensamma och som på olika vis 

försöker hantera pestepidemin.  

Camus skrev Pesten under sin motvilliga exil i Frankrike där han sökte kurera sin ständigt plågande 

tuberkulos – en resa som förlängdes ytterligare av andra världskriget.7 Under tiden i Frankrike var 

Camus verksam i den franska motståndsrörelsen jämsides arbetet med Pesten. Detta har lett till att 

efterkommande litterärvetenskapliga studium av verket ofta har betraktat Pesten som ett allegoriskt 

verk snarare än som en historisk roman.8 Bland annat har själva sjukdomen tolkats som en 

metaforer för den tyska ockupationen av Frankrike. Dessutom kan Pestens framställning av död 

ställas i relation till att verket publicerades två år efter andra världskrigets slut då världen nödgades 

återhämta sig de miljontals människoliv som gått förlorade.9   

1.3 Teoretiska ramverk 

1.3.1 Livsåskådningsbegreppet  

En undersökning som gör anspråk på att befinna sig inom livåskådningsforskningen kräver en 

definition av själva livsåskådningsbegreppet. Ett av de mest klassiska exemplen i svensk 

livsåskådningsforskning är Anders Jeffners definition av en livsåskådning som ett samspel mellan 

1) teorier om människan och världen, 2) centrala värdesystem samt 3) människans sätt att uppleva 

                                                 
4 Frost. “Når tilværelsen blir meningsløs: refleksjoner over selvmordet i Albert Camus forfatterskap” 4; Kovacs. “The 
Search for Meaning in Albert Camus”, 122. 
5 Franska medborgare i Algeriet före självständigheten. 
6 Henry. ”Albert Camus’ The Plague”, 118; Eamon Maher. ”Albert Camus and the Dilemma of the Absent God”, The 
Way, 2014, 81. 
7 Henry. ”Albert Camus’ The Plague”, 106, 109, 113; Kovacs. “The Search for Meaning in Albert Camus”, 123. 
8 Irène Finel-Honigman. ”Oran: Protagonist, Myth, and Allegory”. Modern Fiction Studies, 1978, 79. 
9 Vivienne Blackburn. ”Albert Camus: The Challenge of the Unbeliever”. Scottish Journal of Theology, 2011, 313; 
Frost. ”Når tilværelsen blir meningsløs”, 3; Henry. ”Albert Camus’s The Plague”, 113. 
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världen.10 Jeffner tar därmed fasta på både det mänskliga subjektet och olika strukturella 

livsåskådningar vilket har kommit att avspeglas i senare definitioner av livsåskådningsbegreppet. 

Även Gösta Wrede utgår ifrån det mänskliga subjektet som utgångspunkt och definierar 

livsåskådning som en ”en människas sätt att uppfatta och förklara, uppleva och värdera sina 

omvärld, sig själv och sina relationer till andra människor”11. Han argumenterar vidare för att skälet 

att utgå från subjektet vilar i att människors verklighetsuppfattning sällan är objektiv och att dessa 

inte kan isoleras ifrån mänskliga erfarenheter. Dock drar Wrede slutsatsen att subjektet fortfarande 

kan påverkas av och kan, dock inte nödvändigtvis, inrymmas i något livåskådningssystem som delas 

med andra människor.12  

Carl-Henric Bråkenhielm, Torsten Petterson och Mikael Stenmark tar å andra sidan fasta på 

definitionen av livsåskådningsbegreppet som ett centralt värdesystem. Istället definierar de en 

livsåskådning som systematiserade attityder och värderingar som människor har och som påverkar 

vår förståelse av vår tillvaro i världen.13 Utöver dessa bidrar Maria Essunger med fruktbara insikter 

gällande livsåskådningsbegreppet. Likt Wrede betonar Essunger det mänskliga subjektets 

upplevelser samtidigt som hon anser att människans erfarenheter kan ingå i större centrala 

värdesystem. Samtidigt understryker Essunger livsåskådningsbegreppets vitalitet då hon både 

menar att livsåskådningar är ofärdiga och föränderliga samtidigt som de manar människan till aktivt 

söka svar kring sin tillvaro.14  

För att ytterligare knyta an livsåskådningsbegreppet till undersökningen avser jag att ta fasta på 

infallsvinklar som även infångar dödens roll i en livsåskådning. Detta medför två avgörande 

beståndsdelar för livsåskådningsbegreppet. För det första måste det innefatta ett förhållningssätt 

till döden. Så kan ske ifall man tar fasta på det mänskliga subjektet och dennes tillvaro som 

utgångspunkt för en livsåskådningsdefinition. Essunger belyser detta och menar att en 

livsåskådning kan innehålla föreställningar om döden som sedan kan påverka ens levnadsval.15 För 

det andra måste livsåskådningsbegreppet innebära att döden får en konsekvens för människans sätt 

att tänka och handla. Både Essunger och Wrede betonar att livsåskådningar menar till handlande 

                                                 
10  Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger, Katarina Westerlund. ”Att studera livet enligt människan”. Nora: 
Nya Doxa, 2013, 13. 
11 Gösta Wrede. Livet, döden och meningen. Lund: Doxa, 1978, 9. 
12 Wrede. Livet, döden och meningen, 9. 
13 Carl-Reinhold Bråkenhielm. ”Känslan av inre ögonblick”. Skellefteå: Norma, 2003, 28; Torsten Pettersson. 
”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?”. Skellefteå: Norma, 2003, 11; Torsten 
Pettersson. ”Livet enligt författaren”. Nora: Nya Doxa, 2013, 255; Mikael Stenmark. ”Att filosofiskt studera 
religioner och livsåskådningar”. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 15. 
14 Maria Essunger. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor”. Nora: Nya Doxa, 2013, 68; Maria Essunger. ”Poetisk 
filosof”, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018, 182. 
15 Essunger. ”Poetisk filosof”, 182. 
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då man ställs inför frågan hur man ska leva på sitt liv.16 Här kan resonemang kring centrala 

värdesystem komma väl till pass då livsåskådningar och dess föreställningar och världen och 

människan kan begripliggöra ens handlingsmönster.17 Med det sagt innehåller undersökningens 

livsåskådningsdefinition ett fokus på det mänskliga subjektets reflektioner kring tillvaron samt hur 

dessa inverkar på subjektets handlande. Samtidigt finns de centrala värdesystem som tidigare nämnt 

med på ett hörn för att kunna tydliggöra eventuella mönster mellan tanke och handling. Trots att 

samtliga av de tidigare nämnda influerat uppsatsens livsåskådningsdefinition är det framförallt en 

omskrivning av Carl-Henric Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlunds definition av 

en livsåskådning som ligger till grund för undersökningen. Hädanefter definieras en livsåskådning 

som:  

en referensram för människans subjektiva förståelse och tankar om livet, människans ställning i 

världen och syn på tillståndet efter döden samt hur dessa tar sig i uttryck i handlande.18 

1.3.2 Livsåskådningar och skönlitteratur  

Studier rörande relationen mellan livsåskådning och skönlitteratur är många till antalet. Jämfört 

med andra material, såsom vetenskapliga skrifter eller rena livsåskådningstexter, är skönlitteratur 

konstruerat utefter andra ramar. Inom dessa kan författaren presentera och pröva olika 

livsåskådningar genom att låta karaktärer representera olika förhållningssätt till livet, till varandra 

och till verkligheten.19 Bråkenhielm lyfter fram hur skönlitteratära texter skiljer sig ifrån 

livsåskådningstexter då den sistnämnda ofta försöker omvandla metaforer och analogier, vilka även 

förekommer i skönlitteratur, till ett mer direkt analysspråk medan skönlitterära skrifters öppenhet 

genererar ett vidare samspel mellan författaren och läsaren.20 Petterson anser vidare att författaren 

i regel har större frihet än filosofen då författaren inte behöver skapa ett motsättningsfritt system. 

Detta gör att litteratur tillåter sig att läsas dubbelt och inkonsekvent där samspelet mellan författare 

och läsare är en avgörande komponent av tolkningsprocessen. När livsåskådning förekommer i 

litteratur blir dessa, enligt Pettersson ofta personifierade i enskilda karaktärer – som praktexempel 

lyfter han fram Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamazov där romanens tre bröder får representera 

varsitt förhållningssätt till livet samt pröva dessas hållbarhet.21  

Vad som gör skönlitteratur relevant att studera utifrån ett livsåskådningsperspektiv är att 

skönlitteratur, likt andra konstformer, kan betraktas som projiceringar av människors erfarna 

                                                 
16 Essunger. ”Poetisk filosof”, 183; Wrede. Livet, döden och meningen, 7. 
17 Bråkenhielm. ”Känslan av inre ögonblick”, 295. 
18 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund. ”Att studera livet enligt människan”, 14. 
19 Essunger. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor”, 66. 
20 Bråkenhielm. ”Känslan av inre ögonblick”, 33. 
21 Pettersson. ”Livsåskådningar i skönlitteraturen”, 12; Pettersson. ”Livet enligt författaren”, 257, 259. 
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situationer. Dessa har helt enkelt blivit uttryck för människors bearbetning av olika livssituationer.22 

Likt den verkliga världen är skönlitteratur ofta logisk till strukturen och inbegriper handlande 

subjekt i form av olika karaktärer. Dessutom ställer författaren i regel upp metaforer som grund 

för vilken verklighetsuppfattning som finns inom verket på ett liknande sätt som det mänskliga 

medvetandet aktivt formar verklighetsbilden utefter de sinnesintryck, språk och erfarenheter som 

varje människa har.23 Skönlitterära konstruktioner kan därför skapa en mental projektionsyta på 

vilken läsaren kan låta sina egna verklighetsuppfattningar möta dess fiktiva motsvarighet. Därmed 

tillåts läsaren att hypotetiskt uppleva erfarenheter genom litterära verk utan att erfara dem i det 

verkliga livet. Tar man Pesten som exempel ger verket läsaren möjlighet att föreställa sig hur de som 

insjuknat i pesten täckas av variga bölder utan att faktiskt behöva ha varit med om det i 

verkligheten.24 

Dock behöver inte dessa erfarenheter betraktas som mindre värdefulla än faktiska erfarenheter. 

Tage Kurtén poängterar exempelvis att ett så kallat åskådarperspektiv, alltså en strävan efter att nå 

den objektivt föreliggande verkligheten, inte är möjligt då att en verklighet är beroende av mänskliga 

föreställningar och språk.25 Även Bråkenhielm trycker på detta då han urskiljer sanningar om livet 

och sanningar mot livet. Till skillnad från sanningar om livet, vilka motsvarar antaganden om att 

sanning vilar på att trosuppfattning och verklighet överensstämmer, anser Bråkenhielm att 

sanningar mot livet syftar till språkets möjlighet att uttrycka de insikter eller erfarenheter som är 

svåra att uttrycka genom sanningar om livet – något han menar återfinns i skönlitterära och 

livsåskådningstexter.26  

1.3.3 Den tredelade läsprocessen  

Utifrån denna ansats har jag valt att använda en tredelad läsprocess, såsom den framställs av Maria 

Essunger och Tage Kurtén, som teoretiskt ramverk för undersökningen. Termen tredelning är lånad 

från Kurtén som anser att läsprocessen innefattar tre aspekter: författare, text och läsare. 

Författaren syftar både till ett skönlitterärt verks upphovsman samt verkets berättare. I Pestens fall 

innebär det att både Albert Camus själv och romanens berättare Dr. Rieux räknas in i 

författarbegreppet. Därefter syftar texten till det skönlitterära material som förenar författare och 

läsare – i det här fallet Pesten. Kurtén poängterar dock att texten inte ska ses som ett instrument 

                                                 
22 Bråkenhielm, Essunger, & Westerlund. ”Att studera livet enligt människan”, 10. 
23 Bråkenhielm. ”Känslan av inre ögonblick”, 31, 34; Sigrid Ekblad. ”Den nyckfullt slingrande trajectorian – mötet 
mellan innehåll och form i Kerstin Ekmans Rövarna i Skuleskogen”. Skellefteå: Norma, 2003, 174; Tage Kurtén. 
”Moderna och modernitetskritiska självklarheter”. Skellefteå: Norma, 2003, 65, 75. 
24 Bråkenhielm, ”Känslan av inre ögonblick”, 53; Wikström, ”Musik och mystik hos Marcel Proust”. Skellefteå: 
Norma, 2003, 118. 
25 Kurtén. ”Moderna och modernitetskritiska självklarheter”, 74. 
26 Bråkenhielm, ”Känslan av inre ögonblick”, 26. 
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som enbart låter författaren överföra sina idéer till läsaren och han kritiserar exempelvis Gösta 

Wredes framställning av den litterära texten som en ren kommunikation då detta innebär en 

reducering av verket. Slutligen utgör läsaren den som läser verket för att sedan skapa sig en egen 

uppfattning kring dess innehåll. Läsaren blir därför mottagare av innehållet och får likt författaren 

ett eget mandat att tolka texten. 27  

Om Kurtén identifierar de tre komponenterna hjälper Essunger till att påvisa relationerna mellan 

dem. Likt Kurtén framhäver Essunger tolkningens roll i läsarprocessen. Inledningsvis anser 

Essunger att skönlitterära texter ofta uppmanar läsaren att tolka innehållet. Hon finner att texter 

av poetisk karaktär, såsom skönlitteratur, är ofta fyllda med paradoxer, metaforer, litterära 

stilfigurer etc. som väcker frågor som inte ges något svar. Därvid skapas ett utrymme för läsaren 

att själv svara på dessa frågor genom att självständigt reflektera kring de budskap som texten ämnar 

förmedla för att sedan skapa utrymme för dialog och kritik.28  

Samtidigt påvisar Essunger på ett ömsesidigt beroende mellan författare och läsare. Essunger 

menar att texter är såbara då de är beroende av läsarens förståelse för att innehållet ska kunna 

levandegöras. Dessutom är kommunikationen mellan författare och läsare sårbar då öppenheten 

ger utrymme för skiljaktigheter mellan författarens intentioner med verket och textens projektion 

på läsaren.29 Läsaren inges därför ett ansvar att sätta författarens intention i förhållande till sitt egna 

perspektiv samtidigt som läsaren måste vara hermeneutisk medveten om vilka aspekter som styr 

ens läsprocess. Som exempel innebär detta att jag måste vara medveten om att jag söker efter 

beskrivningar om döden när jag läser Pesten samtidigt som jag behöver vara medveten om vilka 

eventuella intentioner som Camus önskat förmedla. Dessutom kräver studier av skönlitteratur och 

läsprocessen en hermeneutisk medvetenhet kring huruvida studiet syftar till att förstå författarens 

explicite intention med ett verk eller läsarens implicita perception av den.30 

Essunger och Kurténs tankar resulterar i ett schema som beskriver sambandet mellan författare, 

text och läsare samt vilka faktorer som spelar in på läsprocessen. För det första befinner sig de tre 

komponenterna innanför vad Owe Wikström benämner som ett fiktionskontrakt där läsaren 

accepterar de ramverk som författarjaget ställer upp för att sedan bearbeta sina egna erfarenheter 

genom texten.31 Inom denna sfär kommer först författaren, alltså den faktiska författaren samt 

berättarjaget, att sammankopplas med texten genom de intentioner som författaren har med att 

                                                 
27 Kurtén. ”Moderna och modernitetskritiska självklarheter”, 67, 70, 79–80. 
28 Essunger. ”Litteratur och livsåskådningsfrågor”, 73; Essunger. ”Poetisk filosof”, 183. 
29 Essunger. ”Poetisk filosof”, 178, 180, 184. 
30 Essunger. ”Poetisk filosof”, 180–181. 
31 Wikström. ”Musik och mystik hos Marcel Proust”, 118–119. 
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skriva texten. Mellan dessa två komponenter finns dessutom utrymme för historiska eller 

allegoriska tolkningar där författaren, dennes intentioner samt texten sätts i en kontext för att förstå 

sambandet mellan författare och text. Från texten återfinns sedan en koppling till läsaren inom 

vilken texten projiceras till läsaren som därefter får möjlighet att ställa texten i förhållande till sina 

egna erfarenheter genom det kreativa samspelet. Det i sin tur resulterar till att läsaren skapar en 

återkoppling till texten i form av en tropologisk tolkning där texten tillämpas på den enskilda 

läsaren. Slutligen förenas läsaren och författaren genom den hermeneutiska medvetenheten där 

läsaren har författarens explicita såväl som implicita intentioner i bakhuvudet för att förstå sin egen 

tolkning av texten.  

Genom detta schema syftar undersökningen att med hjälp av olika metodiska verktyg skapa ett 

utrymme för att läsa Pesten på ett sätt som gör det möjligt att studera hur romanen kan spegla och 

svara nutida frågor gällande människan inför döden.  

1.4 Metod  

1.4.1 Författar- och textcentrerad läsning 

Utifrån de teoretiska ramverken som uppställts för läsarprocessen samt livsåskådningsbegreppet 

tillämpas en textanalys av tre kärnscener vilka understöddas av ett metodologiskt batteri. Primärt 

utgörs metoden av en textanalys grundad i kombination mellan text- och författarcentrerad läsning 

av Pesten.  

Torsten Petterson identifierar två tolkningssynsätt för hur man kan tolka litterära texters innebörd 

utifrån tros- och livsåskådningsstudier. Inledningsvis presenterar han det författarcentrerade 

synsättet som utgår ifrån att ett verks livsåskådning är ett uttryck för författarens egna synsätt och 

att de två inte kan särskiljas ifrån varandra.32 Pesten skulle då ses som ett uttryck för Albert Camus 

egna synsätt och studier av hans alster måste innefatta vad Camus har haft för intentioner med 

verket. Därefter lyfter Pettersson fram det textcentrerade synsättet där verket frigörs från 

författarens kontext varvid tolkningsföreträdet läggs hos mottagaren.33 Han poängterar att det 

textcentrerade synsättet enkelt kan resultera i att särskilda livsåskådningar premieras på bekostnad 

av andra och att man riskerar att hamna i misstankens hermeneutik – att ta sig friheten helt frigöra 

sig från författarens intentioner.34 Dessutom har Petterson invändningar mot båda 

                                                 
32 Pettersson. ”Livsåskådningar i skönlitteraturen”, 13; Pettersson, ”Livet enligt författaren”, 260. 
33 Pettersson. ”Livsåskådningar i skönlitteraturen - författarcentrering eller textcentrering?”, 15. 
34 Pettersson. ”Livsåskådningar i skönlitteraturen - författarcentrering eller textcentrering?”, 17; Pettersson. ”Livet 
enligt författaren”, 262. 
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förhållningssättet och han menar att det är omöjligt för läsaren att vara både opartisk och 

konsekvent i sina resonemang då det ena förhållningssättet både slår ut och slås ut av en andra.  

Av den anledningen studeras Pesten utifrån en symbios mellan det textcentrerade och det 

författarcentrerade förhållningssättet. Då undersökningen syftar till att studera Pesten snarare än 

Albert Camus författarskap tordes det textcentrerade synsättet vara att föredra framför det 

författarcentrerade. Däremot blir det svårt att förena ett renodlat textcentrerat synsätt med det 

schematiska förhållandet mellan författare, text och läsare då författarens intentioner missunnas. 

Detsamma hade även drabbat läsarens tolkning ifall undersökningen utgått ifrån en 

författarcentrerad läsning.  Därför studeras romanen primärt utifrån ett textcentrerat då det bättre 

ramar in studiens livsåskådningsvetenskapliga inriktning. Undersökningen betonar läsarens 

tolkningar av romanens beskrivning av döden snarare än vilka eventuella avsikter som författaren, 

alltså Camus, har med verket. Dock tar undersökningen fasta på författarcentrerade aspekter i 

resultatet i och med romanens form och narrativ. Detta grundas i att det är romanens berättare 

som uttrycker människans möte med döden samt visar på existentiell reflektion gällande döden. 

Resultatet kan därmed bli allt för inkonsekvent ifall Camus och hans författarskap inte tas i 

beaktning. Således utgörs uppsatsens metod av en symbios mellan text- och författarcentrering.  

1.4.2 Metodologiskt frågebatteri 

För att stödja läsningen ytterligare tillämpas ett metodologiskt batteri. Denna utgörs av en 

tolkningsmetod inspirerad av bibeltolkningsmetoden quadriga för att strukturera undersökningens 

tolkningar av Pesten. Quadriga, eller den fyrfaldiga bibeltolkningen, har historiskt sett använts för 

att påvisa hur det finns olika sätt att tolka samma bibliska utsaga. Dels finns en historisk tolkning 

som syftar till utsagans faktiska mening utan underliggande innebörder och där tolkningen riktas 

mot det förgångna. Denna åtföljs av en allegorisk eller typologisk tolkning gällande hur utsagan ska 

tillämpas på kyrkan. Som bibeltolkningsmetod används den allegoriska tolkningen för att 

sammankoppla texter från Gamla och Nya Testamentet med varandra för att påvisa sambandet 

mellan dåtid och nutid. Därefter återfinns en tropologisk eller moralisk tolkning som syftar finna 

vilka underliggande budskap som förmedlas och hur dessa kan tillämpas på den enskilda 

människan. Den tropologiska tolkningen kan således sägas riktas mot individen och hur denne ska 

agera. Slutligen finns en eskatologisk eller anagogisk tolkning som syftar till att urskilja anspelningar 

till det himmelska. Jämfört med den tropologiska tolkningen, som riktas neråt mot individen, kan 

den eskatologiska tolkningen sägas riktas uppåt mot det gudomliga och mot den kristna framtiden.35  

                                                 
35 Hela stycket om quadriga är hämtat från Stanford Encyclopedia of Philosophy’s artikel Literary Forms of Medieval 
Philosophy 
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Även om Pesten inte är en biblisk eller kyrklig skrift kan quadriga ändå vara fruktbar för att förstå 

hur olika utsagor i romanen kan tolkas olika – förutsatt att metoden modifieras. Den historiska 

tolkningen kan då syfta till att läsa Pesten i förhållande till Camus eget liv och hans samtid. Även 

den allegoriska tolkningen kan förankras till Camus författarskap genom att ta fasta på de metaforer 

Camus använder sig av och hur de förhåller sig till Camus filosofi. Den tropologiska tolkningen 

däremot kan förankras i läsarens tolkningsprocess och hur gemene man kan ta till sig Pestens 

utsagor. Slutligen kan den eskatologiska tolkningen få vara relativt oförändrad då Pesten innehåller 

eskatologiska eller apokalyptiska idéer som inverkar på hur människan påverkas i mötet med det 

slutgiltiga – döden. 

1.4.3 Döden som begrepp  

För att förstå människan inför döden borde en definition av döden vara fruktbar. Dock lämnar 

undersökningen innebörden av ”döden” öppet till dess att det når själva materialet för att inte låsas 

fast av förutbestämda uppfattningar. Däremot har jag tagit hjälp av Gösta Wredes Livet, döden och 

meningen i vilken han studerar livsåskådningsproblem utifrån hur liv, död och människosyn 

behandlas i skönlitterära verk för att skapa en uppfattning om vad döden kan innebära.36 Särskilt 

hjälpsamma har Wredes presentationer av Albert Camus och Artur Lundkvist varit. Gällande 

Camus kopplar Wrede samman hans författarskap med hans filosofi, exemplifierad med det 

absurdistiska verket Myten om Sisyfos, och vilken livssyn och syn på döden, denna resulterar i. Hos 

Lundkvist systematiserar istället Wrede Lundkvists framställningar av döden utefter centrala 

begrepp såsom vitalism och primitivism samt hur döden kan ses som en del av ett naturförlopp, 

döden som förorsakad av andra människor samt döden som en symbol för en subjektiv 

upplevelser.37 Trots att jag inte tagit fasta på Wredes precisa resonemang har de hjälpt till att 

navigera mig i läsarprocessen för att förstå Pestens framställning av människan inför döden samt att 

knyta an dem till quadriga som tolkningsram.  

1.5 Forskningsläge  

Då undersökningen är tvärvetenskaplig till karaktären utgörs det tidigare forskningsläget av 

underlag från olika ämnesområden. Såsom jag tidigare redogjort i inledningens föregående delar 

finns flertals studier om hur skönlitteratur kan användas som livsåskådningsdokument. Särskilt 

bärande för undersökningen har antologin Att fånga världen i ord – litteratur och livsåskådning: teoretiska 

perspektiv varit då denna bidragit både med övergripande redogörelser av relationen mellan 

skönlitteratur och livsåskådningsforskning samt praktiska tillämpningar i olika alster. Utöver denna 

har antologierna Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning och Filosofiska metoder i praktiken varit 

                                                 
36 Wrede. Livet, döden och meningen, 15. 
37 Wrede. Livet, döden och meningen, 29, 34, 38, 39. 
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fruktbara då de genererat axplock av relevanta insikter om livsåskådningsforskningens relevans och 

praktik. Utöver dessa har den tidigare nämnda Livet, döden och meningen: om livsåskådningar i 

skönlitteratur av Gösta Wrede varit behjälplig genom att praktiskt och mer invecklat redogöra hur 

skönlitteratära framställningar av döden kan framavla livsåskådningsfrågor.  

Utöver livsåskådningsforskningen tillämpas litterära, idéhistoriska samt teologiska 

forskningsarbeten om Albert Camus liv och författarskap. Även denna forskning utgörs främst av 

kapitel ur antologier för att skapa en mer mångsidig framställning av Camus som författare och 

filosof. En särskilt givande antologi är The Originality and Complexity of Albert Camus’s Writings vilken 

presenterar flertals insiktsfulla analyser av Camus och hans verk. På det stora hela rör sig 

forskningen om Camus över flera ämnesområden. Vissa är litterärvetenskapliga som studerar 

Camus texter i förhållande till litterära konventioner samt hur texterna förhåller sig till Camus egna 

erfarenheter. Dessa inbegriper underliggande resonemang kring exempelvis Camus etik.  

Litteraturvetenskapliga studier vävs ofta samman med idéhistoriska resonemang för att förklara 

hur Camus romaner förhåller sig till hans filosofiska teser. Framförallt diskuteras absurdismen och 

Camus tankar kring människans revolt och hur dessa kommer till uttryck i hans skönlitterära alster.  

Utöver dessa förekommer även forskning som förenar Camus litterära gärningar med teologiska 

ansatser – akademiska såväl som hans egna. Främst diskuteras Camus komplicerade förhållande till 

Gud som anses haft stor inverkan på hans tankeverksamhet då Camus sade sig varken tro på Gud 

eller vara ateist.  Dessutom innehåller forskningen om Camus tvärvetenskapliga resonemang om 

Pesten vilka åberopas i undersökningen för att påvisa verkets anknytning och relevans till den 

moderna livsåskådningsforskningen.  

Då undersökningen är tvärvetenskaplig är forskningsläget inte självklart utan måste skapas. Därför 

delas forskningsläget upp i två delar där livsåskådningsforskningen används för att skapa ramverk 

i inledningen medan forskningen om Camus tillämpas på källmaterialet i analysen. Kort sagt tar jag 

avstamp i livsåskådningsforskningen för att hädanefter låta källmaterialet få i dialog med 

forskningen kring Camus då detta ger mig möjlighet att studera verkets framställning av 

människans möte inför döden. Undersökningen vill därmed aktualisera forskningsläget i arbetet 

genom att se hur det svarar initiala frågor som ställts till Pesten.
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2. Rieuxs observationer och resonemang 
Inledningsvis dyker undersökningen ner i huvudpersonen Bernard Rieuxs tankar kring döden. 

Pesten inleds med att han snubblar över en död råtta och avslutas med att han varnar läsaren att 

pesten alltid kommer tillbaka.38  Däremellan tvingas Rieux bevittna hur människor dör i våldsamma 

plågor och hur staden han lever i förvandlas till en själlös nekropol. Genom hela romanen får 

läsaren följa Rieuxs kamp mot sjukdom, död och förtvivlan vilket gör honom till en ciceron som 

leder oss genom olika existentiella grubblerier. Därför undersöks Rieuxs observationer och 

resonemang närmare för att se vilka insikter som döden ger honom och som sedan kan förmedlas 

vidare till Pestens läsare.  

2.1. Pestens narrativ 

Ett inledande stycke bör bena ut och förtydliga hur undersökningen förhåller sig till Pestens narrativ. 

Handlingen redogörs av en initialt anonym berättare som klarlägger sitt syfte att berätta händelserna 

i Oran så sanningsenligt som möjligt.39 Pesten, som i många avseenden kan betraktas som ett 

apokalyptiskt verk, skiljer sig delvis från densamma genre då pestepidemin fragmenterar narrativet 

då handlingen utgörs av repetitiva episoder snarare än uppföljningar. Detta bidrar till att narrativet 

fråntar berättelsen en apokalyps teleologiska progression vilket kännetecknar apokalyptisk 

litteratur.40  

Det ger i sin tur berättaren en tvetydig roll.  Å ena sidan måste denne ges immunitet och samtidigt 

dela det kollektiva lidandet. Därmedelst hamnar berättaren i en limbo mellan liv och död där hen 

fråntas sin identitet för att kunna tala för den pestdrabbade massan.41 Genom romanens gång 

framställer sig därför Pestens berättare som en observatör som söker skildra pestepidemin utifrån 

ett vitt perspektiv: Ofta talar berättaren om ett ”vi” istället för ett ”jag” och låter endast små 

fragmenterande åsikter lysa igenom. För att vidga narrativet låter ibland berättaren även redogöra 

Jean Tarrous dagboksanteckningar för att kunna beskriva skeenden som han själv inte deltagit i.  

I romanens sista kapitel bekänner berättaren att han i själva verket är romanens protagonist – 

doktor Bernard Rieux.42 Fastän Pesten skildrar ett spektrum av karaktärer följer handlingen främst 

Rieuxs kamp mot pesten. Dessutom är det hans tankar och åsikter som främst framträder. Rieux 

själv försvarar narrativet och objektiveten som han anser sig förmedla då han som läkare sett och 

kunnat ta del av ett många människors erfarenheter och känslor. Därmed har Rieux goda 

                                                 
38 Albert Camus. Pesten. Stockholm: Bonnier pocket, 2015, 14, 364.  
39 Camus. Pesten, 12–13. 
40 Elana Gomel. ”The Plague of Utopias: Pestilence and the Apocalyptic Body”. Twentieth Century Literature: a 
scholarly and critical journal, 2000, 409–410. 
41 Gomel. ” The Plague of Utopias: Pestilence and the Apocalyptic Body”, 410–411. 
42 Camus. Pesten, 355.  
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förutsättningar att återge pestens olika skeenden. Dessutom skriver Rieux att han enbart skildrat 

sådant som han har sett – med undantag från de avsnitt som istället skildrar Tarrous erfarenheter. 

Slutligen ställer sig Rieux på offrens sida och att han därför måste försaka sina egna erfarenheter 

och lidanden och låta plikten att tala för alla föregå sina subjektiva erfarenheter.43 Dock ska tilläggas 

att bara för att Rieux, enligt egen utsaga, är helt objektiv innebär det inte att narrativet är helt 

neutralt. Rieux gör fortfarande ett urval i sin historia för att övertyga läsaren om att han 

framställning är likvärdig med sanningen. Varje sanning är talad ur ett särskilt perspektiv och kan 

därför inte fånga in hela sanningen.44 Dessutom är Rieux inte helt objektiv då han, och Tarrou i de 

passager som tillskrivs honom, inskriver ironiska annoteringar till händelseförloppet.45 

Huvudsakligen präglas dock narrativet av en författarfrånvaro där varken Rieux eller Camus gör 

sig tydligt till känna. Deras egna tankar framträder i små fragment men berättelsen är ofta 

överlämnad i läsarens händer. Denne riskerar då att lämnas ensam och måste hantera Orans öde 

utan hjälp och stöd på egen hand då både Camus och Rieux blir främlingar för läsaren.46 Samtidigt 

bidrar detta till att skapa en teleologisk process där det är läsaren som är målet. Genom att läsaren 

får möjlighet att själv tolka verket och dra egna slutsatser kan läsprocessen även fungera som en 

kommunikation mellan författaren, tillsammans med verket, och läsaren. Samtidigt hjälper 

användandet av metaforer och liknelser Camus att öppna upp för en dialog mellan sig själv och 

läsarna för att kunna bringa läsaren klarhet gällande att förstå författarens resonerande. 47 

Slutligen krävs ett förtydligande mellan Rieux som berättare och Rieux som karaktär. Rieux som 

berättare, då han helt enkelt benämns som berättaren, syftar till de strofer där Rieux skildrar livet i 

Oran för dess invånare som en betraktare. Rieux som karaktär syftar helt enkelt till hur han 

framträder och agerar i romanen på samma sätt som andra karaktärer framställs. 

2.2 På vilket sätt framställs döden?  

2.2.1 Den avlägsna döden  

Oran före pestens utbrott uppmålas som en stad där döden är frånvarande i vardagslivet. I Pestens 

inledande kapitel beskriver berättaren Oran, en stad vid Algeriets västra kust, som ”en stad utan 

aningar, det vill säga en fullt modern stad”48. Valet av Oran som skådeplats bör tolkas historiskt av 

det faktum att Camus själv växte upp i Algeriet och att han därför i regel förlade sina romaners 

                                                 
43 Camus. Pesten, 356; Gomel. ”The Plague of Utopias”, 412. 
44 Solomon. ”Facing Death Together”, 121. 
45 McCann. ”The Narrator as Special Pleader”, 403; Aurélie Palud. ”The Complexity and Modernity of The Plague”. 
New York: Palgrave Macmillan, 2012, 21. 
46 Berthold. ”Suicide, Silence and Authorship in Camus”, 148. 
47 Berthold. ”Suicide, Silence and Authorship in Camus”, 144, 149, 150; Kovacs. ” The Search for Meaning in Albert 
Camus”, 126, 129.  
48 Camus. Pesten, 10–11. 
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handlingar där.49 Själva staden beskrivs sakna både vegetation och själ då den saknar grönska samt 

vänder ryggen mot det livgivande havet och för att gömma sig för dess horisont bakom höga 

kullar.50 Dessutom beskrivs invånarnas liv i sin tur som trivialt, eller rent utav meningslöst, där 

tillvaron och kärleken enbart är rutinmässig och inte genuin.51  Redan i inledningen låter dock 

berättaren döden komma till uttryck då han proklamerar att det som skiljer Oran ifrån andra städer 

är att det är ovanligt besvärligt att dö i staden. Han antyder att man förnekas den hjälp och ömhet 

man behöver samt att man tvingas dö till ljudet av ett själlöst stadssorl.52 Berättaren förklarar att 

”Man kan föreställa sig hur besvärlig till och med den moderna och absurda döden, det vill säga att 

döden är meningslöst och olyckligt, måste te sig på en så ökentorr plats”53 vilket blir en föraning 

på hur berättaren, och i viss mån även Camus, förhåller sig till döden.  

Berättarens skildring av Oran som modernt historielös och själlös bidrar till att skapa en stark 

kontrast mellan livet och döden. Han ger intryck av att döden är avlägsen för stadens invånare och 

att gemene man känner sig främmande inför sin egen dödlighet. Exempelvis skildrar berättaren hur 

människorna i Oran har svårt att skapa en referensram gällande pestens omfattning utefter antalet 

dödsoffer under sjukdomens tredje vecka då de inte vet hur många som dör under en vanlig vecka.54 

Dessutom anmärker berättaren hur folket i Oran enbart levandehåller minnet av sina döda kring 

allahelgon då de smyckar kyrkogården med blommor för att kompensera för den isolering och 

glömska som den dödes beskrivs lämnas ensam i under det resterande året. Det illuderar att man 

försöker hålla döden på distans i högsta möjliga mån – vare sig det är medvetet eller inte.55 Trots 

att berättaren påpekar att döden är den enda garantin i den mänskliga existensen framställer han 

hur invånarna verkar således förtränga och förneka den genom alldagliga aktiviteter.56 

Frånvaron av död utges därefter vara förklaringen till varför folket i Oran har så svårt att ta den till 

sig. Berättaren nyttjar triviala situationer och små detaljer, såsom kyrkogårdsbesöken vid allahelgon, 

för att påvisa underliggande poänger vilket hjälper läsaren att resonera kring berättelsens filosofiska 

biklang. Ett exempel på den narrativa medvetenheten kring dödens distans är berättarens 

                                                 
49 Araceli Hernàdez-Laroche. ”Albert Camus’s Warring Twentieth Century: From His Ancestral Spain to His 
Mediterranean Utopias”. New York: Palgrave Macmillan, 2012, 81; Maher. ”Albert Camus and the Dilemma of the 
Absent God”, 78; Solomon. ”Facing Death Together”, 215. 
50 Camus. Pesten, 10, 12; Finel-Honigman. ”Oran: Protagonist, Myth, and Allegory”, 78. 
51 McCann. ”The Narrator as Special Pleader”, 403; Aurélie Palud. ”The Complexity and Modernity of The Plague”, 
26. 
52 Camus. Pesten, 11. Hädanefter förkortas hänvisningar till Pesten med enbart Camus. 
53 Camus, 11. 
54 Camus, 94; Finel-Honigman. ”Oran: Protagonist, Myth, and Allegory”, 75, 78. 
55 Camus, 275. 
56 Solomon. ”Facing Death Together”, 116. 
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grubblerier kring den justinianska pestens härjningar i Konstantinopel under vilken tiotusen 

människor dör under en dag. Berättaren skriver att: 

Tiotusen döda är lika med fem gånger så mycket som publiken på en stor biograf […] 

Så här borde man göra: man borde samla hela publiken vid utgången från fem biografer, 

föra dem till en öppen plats i staden och döda dem i klump för att få en klar bild.57 

Genom sådana resonemang poängterar berättaren svårigheten för den moderna människan att 

förstå sjukdomens allvar då man inte kan föreställa sig vilken omfattande död som den potentiellt 

kan vålla. Därför söker berättaren sätta in den historiska pesten i en modern situation för att göra 

den begriplig för sin samtid – kan man inte föreställa sig tiotusen människor kanske man istället 

föreställa sig en stor biograf framför sig. På så vis ger berättaren den enskilda läsaren möjlighet att 

söka förstå pestens potentiella magnitud. Detta kan tolkas tropologiskt, det vill säga hur individen 

tillämpar metaforen utefter den egna verkligheten. Dessutom påpekar Rieux att det är svårt att 

förstå sig på döden ifall man aldrig mött den. I sina grubblerier om de miljontals offer som pesten 

slukat genom historien drar han slutsatsen att:  

Men vad betyder en död människa? När man varit med om krig, har man nästan förlorat 

uppfattningen om vad en död människa är. Och eftersom en död människa inte har någon vikt 

och betydelse annat än om man sett henne dö, blir de hundra miljonerna lik, spridda över 

historiens olika skeenden, blott en rökstrimma i fantasin.58 

Frånvaron av död, som här framställs som ett påvisande av människans absurda tillvaro, i det 

alldagliga livet gör därför människorna, inklusive Rieux, oförmögna att smälta realiteten att Oran 

har drabbats av pest. Därför kan man inte heller ta till sig dödens hot mot den egna tillvaron.59 

Detta reflekteras även i berättarens skildring av Orans inledande hantering av pestsjukdomen där 

prefekturen in i det längsta vill förneka pestens ankomst och undviker att ens uttala pesten vid 

namn för att undvika att skapa panik hos befolkningen.60 Pesten hålls därför på avstånd in i det 

längsta vilket får stora konsekvenser för människornas tillvaro när de tvingas att se döden i vitögat.   

2.2.2. Döden som en process 

När pesten når Oran framställer berättaren först döden en biologisk process. Då Rieux är läkare 

präglas hans framställning av döden utefter hans ämbetsrelaterade kunskaper och erfarenheter. 

Dels har Rieux kännedom av medicinska definitioner av döden. Exempelvis minns han en gammal 

läkarhandbok som beskriver hur ”Pulsen blir mycket svag, och döden inträder vid den obetydligaste 

rörelse”61. Rieuxs pragmatiska syn på döden skymtar även i hans argument mot läkarkåren gällande 

                                                 
57 Camus, 49. 
58 Camus, 48–49. 
59 Blackburn. “Albert Camus: The Challenge of the Unbeliever”, 315; Camus, 228; Solomon. “Facing Death 
Together”, 125. 
60 Camus, 45–46, 61. 
61 Camus, 50. 
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vilka åtgärder som måste åtas i pestens tidiga skeende. Medan somliga läkare vill förhindra att 

utmåla situationen som allvarlig anser Rieux att antalet dödsoffer är skäl nog för att vidta åtgärder.62 

Här kan Rieux ses som ett uttryck för Camus filosofiska resonemang om människans revolt63 där 

hotet om död kan ses som en tropologisk uppmaning till läsaren att handla när man möts av 

ovisshet.64  

Dessutom skildrar berättaren pestens symtom ingående. Somliga framställningar av 

sjukdomsförloppet ter sig kyliga då berättaren kliniskt beskriver symtomen utan att lägga några 

större värderingar i smärtan. Så sker i pestens inledande skede där berättaren skriver om alla råttor 

som faller ihop döda i stora klumpar framför människorna och hur deras små dödspip hörs om 

nätterna.65 Berättaren skriver att råttorna ”spyr ut sin börda och skämda vätskor som om den drev 

upp till ytan bölder och varansamlingar vilka dittills hade jäst i deras inre”66. Även pestens första 

människooffer beskrivs aningen osentimentalt. Berättaren beskriver hur Rieuxs portvakt, som är 

pestens första mänskliga offer, kräks rödgul galla i en sophink med tårande ögon för att därefter 

och kvida att sjukdomen ”svider som eld”67. När portvakten dör i en ambulans – berättaren påpekar 

att det samtidigt blåser en ljum blomdoftande bris under blåfuktig himmel – är han grön i ansiktet 

med vaxartade läppar och utspärrade lemmar med sin gråtande hustru och Rieux vid hans sida.68 

Portvakten blir därmed en schablon för den pestdrabbade kroppen som förvrids och ärras och 

som stigmateras då den egna individualiteten ersätts med sjukdomens identitet och som dömer den 

till att dö.69  

Därefter strösslar berättaren narrativet med pestens flertals makabra symtom. Berättaren räknar 

dels upp olika symtom, såsom bölder, feber och svåra inre slitningar vilket och hur dessa får Oran 

att likna en medeltida apokalyps där pesten slukar invånarna.70 Vid ett tillfälle när berättaren listar 

upp symtomen formulerar han det sista symtomet med orden: ”Slutligen, ja…”71 – berättaren 

undviker att formulera döden som en oundviklig följd av sjukdomen. Vid andra tillfällen 

levandegörs symtomen där Rieux beskrivs skära bort de sjukas bölder där blod och var blandas 

                                                 
62 Camus, 62. 
63 Idén att leva fullt ut för att övervinna nihilismen som skapats i kölvattnet av Guds död. 
64 Berthold. ” Suicide, Silence and Authorship in Camus s”, 143; Kovacs. ” The Search for Meaning in Albert 
Camus”, 130. 
65 Camus, 23; Jennifer Stafford Brown. ”Prison, Plague, and Piety: Medieval Dystopia in Albert Camus’s The Plague”, 
98–99. 
66 Camus, 23. 
67 Camus, 29. 
68 Camus, 30. 
69  Gomel. ”The Plague of Utopias”, 405–406, 416. 
70 Stafford Brown. ”Prison, Plague, and Piety: Medieval Dystopia in Albert Camus’s The Plague”, 99. 
71 Camus, 49. 
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vilket utsöndrar en fruktansvärd stank.72 Sådana formuleringar speglar främst Rieuxs erfarenheter 

då han som läkare dagligen rör sig i sjukhusets kvalmiga miljö där han behandlar de sjuka och 

bevittnar hur de dör.73 Människorna i Oran verkar däremot inte ha samma pragmatiska syn som 

Rieux. Vid ett fall återges hur en kvinna vägrar låta sin pestsjuka make föras till sjukhus för att bli 

en försökskanin. Istället protesterar hon att ”… han skulle bara dö, det var allt”74 vilket antyder att 

det även finns en rädsla för dödens sociala konsekvenser – att dö ensam på sjukhuset – som kan 

vara större än rädslan för döden. I Rieuxs ögon förblir dock döden, till en början, en biologisk 

process där han beskriver hur pesten bryter ner och tar död på människorna.  Den pestsmittade 

blir levande död för Rieux då en diagnos är detsamma som en garanti för en plågsam död. 

2.2.3 Döden som förintelse 

Därefter beskriver berättaren döden som ett abrupt och oåterkalleligt upphörande av individens 

existens. Döden jämställs ofta med en skilsmässa men till skillnad från den provisoriska skilsmässa 

som Orans inspärrning förorsakar stadens invånare framställs dödens skilsmässa som evig.75 

Berättaren benämner exempelvis döden som att ”kastas […] omedelbart in i ordens 

ogenomträngligaste tystnad”76 vilket förstärker dödens ställning som ett individuellt upphörande. 

För Rieux är döden slutgiltig samt oåterkallelig och hans tankegångar inger inga förhoppningar om 

att de döda fortlever bortom livet. Istället blir det som ett att släcka ljus – så fort som lågan blåses 

ut är den borta för alltid. Detta kan ses rent historiskt som ett uttryck för Camus filosofiska 

resonemang samtidigt som det påvisar hans förhållningssätt till eskatologin. För Camus, som 

avvisande idéer om dualistiska världsbilder eller transcendenta världar, finns inga yttersta ting och 

därmed ingen eskatologi. Döden, som då blir slutet för människans existens, blir en metafor för 

människans absurda tillstånd. Samtidigt blir ett förlorat människoliv desto mer dyrköpt för Camus 

och berättaren än ifall berättelsen hade gett uttryck för en eventuell fortsättning bortom döden.77 

Döden beskrivs därefter som ett absurt och meningslöst gissel som Rieux och hans medmänniskor 

enträget försöker motvärja. Hos både berättare och Rieux får döden en negativ klang och framställs 

som en plågoande som befinner sig bortom deras kontroll. Detta skapar en dissonans mellan 

människans värderande av det egna livet och hotet om att döden kan ta livet ifrån en.78 Då själva 

pesten likställs med en dödsdom blir sjukdomen synonymt med döden som en process. Det 

                                                 
72 Camus, 44. 
73 Camus, 242–243. 
74 Camus, 75. 
75 Camus, 157, 353. 
76 Camus, 92. 
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78 Berthold. “Suicide, Silence and Authorship in Camus”, 142; Matthew H. Bowker. “Sisyphean (Out)rage and the 
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inledande överrumplingsmomentet jämställs med ett krig där människorna står handfallna för det 

meningslösa lidande som väntar.79 Berättaren beskriver krig på följande sätt:  

Det kommer inte bli långvarigt, det är för meningslöst […] gisslet övergår människans 

fattningsförmåga; följaktligen säger man att gisslet är overkligt, att det är en mardröm som går 

över […] De [människorna] som trodde sig vara fria, och så länge gissel existerar, kommer ingen 

människa någonsin vara fri.80 

Dessutom beskrivs pesten som obönhörlig och som en mardröm som kommer tvingar alla 

människor att sätta livet till.81 Dock anmärker berättaren att döden inbegriper en förvisso oönskad 

men ”oklanderlig”82 jämlikhet.  Däremot bidrar Rieuxs ställningstagande att döden blir ett gissel till 

att få honom att bekämpa pesten så enträget som han gör. I en diskussion med Tarrou motiverar 

han sitt handlade utefter en strävan att vara mänsklig vilket kan ses som ett yttrat ideal att 

människan måste kämpa mot döden. Därefter kommer de båda överens om att det bara finns ett 

gissel och ett offer i pestepidemin och att man till varje pris ska undvika att ställa sig på gisslets 

sida.83 

Dessutom uttrycker narrativet en rädsla för döden hos Rieux vilket grundas i att han ständigt möter 

döden och det lidande det medför. Vidare beskriver Rieux döden som en ständig motståndare som 

han ständigt kämpar mot för att rädda sina patienter ifrån. I en diskussion med Tarrou återberättar 

Rieux hur en patient som i själva dödsögonblicket skrek av förtvivlan. Han insåg då att det är döden 

som bestämmer världsordningen och att han måste kämpa mot döden med alla krafter utan att 

vända sig till Gud som tiger.84 I spåren av Nietzsches proklamering att Gud är död blir pesten, som 

historiskt sett betraktats som ett gudomligt straff, istället en tragedi som människan bär ansvaret 

för.85 Döden blir då en tropologisk uppmaning att ifall man ska dö i Guds skugga måste man 

tillsammans handla för människans skull. 

2.2.4 Den närvarande döden 

Allteftersom handlingen framskrider blir döden allt mer närvarande och påtaglig för Orans 

invånare. De inledande kapitlens distansering från död och dödlighet ersätts i takt med att pesten 

kräver allt fler dödsoffer.  När staden spärras av och försätts i karantän blir det tydligt att döden 

inte var mans ensak utan en kollektiv angelägenhet. Därmed både isolerar och förenar döden 

staden. Känslan av isolering grundas i de restriktioner som begränsar invånarnas rörlighet då 
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omvärlden, som betraktar Oran som någonting mytiskt, lämnar folket åt sitt öde vilket tynger dem. 

86 Dock förenas staden i den klyfta som pesten förorsakat mellan Oran och omvärlden där Orans 

invånare har reducerats till att bli pestens ande. Då Oran blir en stenig spökstad där invånarna 

fragmenteras socialt har de inte heller något annat val än att möta döden tillsammans.87 I denna 

opersonliga förening inges även läsaren. Tack vare berättarens deskriptiva intensitet hamnar läsaren 

i samma lingvistiskt konstruerade situation som romanens karaktärer.88 Därmed kan den 

konstruerade situationen om uppmålas i Oran erbjuda läsaren intryck och möten med döden då 

läsaren förblir en åskådare som likt invånarna inte kan göra någonting annat än se på.  

Dessutom förenas invånarna i att rädslan för att dö i pesten får dem att bibehålla fattningen.89 

Berättaren funderar återkommande kring dödens entré i det vardagliga livet. Han anser att döden 

alltid hotar och att det enda som kan få stadens invånare att sluta tänka på döden är döden själv.90 

Då pesten dagligen skördar liv påpekar berättaren att alla människor i staden bär pesten inom sig. 

Själva rädslan för sjukdomen blir därför så utmattande att den rentutav kan vara mer krävande än 

att faktiskt få sjukdomen – en åsikt som dock bestrids av Pestens åtskilda framställningar av 

plågsamma dödsförlopp.91 Rädslan för döden förstärks ytterligare av isoleringen då man inte kan 

distrahera skräcken för sjukdom genom andra aktiviteter. När Rieux och Tarrou får tillfälle att bada 

i havet framstår det som om de genom havet kan glömma pesten en stund vilket ger dem ny kraft 

att fortsätta arbeta i sjukdomen.92 När stadens invånare förvägras sådana aktiviteter fångas de därför 

med sina tankar varvid döden blir mer påtaglig.  

Berättaren visar att döden blir ett mer känt inslag i vardagen. Ett talande exempel blir berättarens 

resonemang om dödens inverkan på Oran är hur berättaren återger stadens begravningsprocesser. 

Berättaren skriver: ”Hur ska man kunna blunda för begravningarna den dag, då någon av ens egna 

kära måste begravas?”93 vilket avspeglar begravningens roll i pestens Oran. Begravningen kan 

förstås i olika bemärkelsen. Dels kan begravningen ses som en framtid som Oran inte kan blunda 

för då begravningen beseglar individens förlust mot döden. Berättaren liknar till och med Oran vid 
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en begravningsplats där ”pesten, stenen och natten äntligen hade tystat alla röster”94 vilket gör själva 

begravningen till en allegori för Orans absurda tillstånd.95  

Därefter redogörs själva begravningsriten. Berättaren skriver att begravningarna i pestens tid 

karaktäriseras av en snabbhet där alla formaliteter har förenklats och där prakten skalats bort. Den 

sjuke, som ofta dör i en sjukhussäng avlägsen från sina anhöriga, begravs i regel samma dag som 

hen avlidit. Dennes anhöriga får inte delta vid ceremonin utan endast stå utanför kyrkogården och 

se begravningsritualerna på avstånd – berättaren påpekar att deras primära uppgift i processen är 

att fylla i byråkratiskt nödvändiga papper snarare än att sörja. Gravarna på kyrkogården är redan 

iordninggjorda och under ceremonin hörs ”de första skovlarna mull dovt eka mot locket”96 

samtidigt som prästen hastigt överlämnar den döde till den eviga vilan.  

Därefter uppmålar berättaren hur kyrkogården förvandlas till en apokalyptisk skådeplats. I och med 

att antalet dödsoffer ökar skriver berättaren att man tvingas gräva massgravar där de nakna, lätt 

förvridna och blyfärgade liken tippas ner huller om buller och täcks sedan med ett lager kalk och 

jord för att ge plats åt ”kommande gäster”97. Berättaren påpekar att begravningsprocessens 

effektivitet ger den en så pass obehaglig karaktär vilket orsakar själsligt lidande hos de anhöriga. 

Därför förbjuds slutligen de anhöriga att närvara för att skona den brutala verklighet som 

begravningen avspeglar vilket ytterligare fråntar den döde ifrån dem.98 Samma känsla kan även slå 

läsaren som likt Orans invånare står lika handfallen vid sidan av apokalypsen tillsammans med den 

deskriptiva berättaren utan att kunna göra någonting åt den.99 Vad som skiljer berättarens 

utläggning gentemot framställningar av pest i andra apokalyptiska verk, såsom i 

Uppenbarelseboken, är att det inte finns någon vinning i den. Exempelvis slutar 

Uppenbarelsebokens lidande med det eskatologiska Nya Jerusalem likt hur Jesu lidande på korset 

resulterar i människans frälsning. I Pestens icke-eskatologi blir döden enbart grym där lidandet inte 

bringar någon löning. Istället överdriver den apokalyptiska framställningen pestens groteska 

karaktär för att förtydliga dödens absurda natur för att kunna uppmana de andra karaktärerna och 

läsaren till handling.100 

Slutligen redogör berättaren att man tvingas gräva upp befintliga gravar för att kremera liken det 

krematorium som ligger i stadens utkant. Berättaren skriver att myndigheterna får tillgång till 
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spårvagnssystemet där bänkarna tas ut för att kunna frakta döda kroppar och där krematoriet görs 

till slutstation – både bokstavligt och allegoriskt. Därmed blir krematoriet synonymt med kroppens 

faktiska förintelse tillsammans med ett symboliskt upphörande av den individuella identiteten. 

Dessutom skriver berättaren att stadens invånare, som försakats möjligheten att ta farväl av sina 

döda, kastar blommor på spårvagnarna som ett sista farväl vilket enbart tillåter de anhörigas sorg 

att komma till uttryck genom små handlingar.101 Vidare beskriver berättaren skriver att:  

Mitt under skotten som ekade vid stadsportarna, mitt under de dova stämpelslag som 

markerade takten i vårt liv eller i vår bortgång, mitt under eldsvådor och registreringar, 

skräck och formaliteter, var vi alla vigda åt en neslig men i vederbörlig ordning bokförd 

död; i stinkande rökdunster och under ambulansernas lugna signaler åt vi alla samma 

exilens bröd, medan vi omedvetet väntade på samma skakande återförening och samma 

omstörtande fred.102  

Röken från krematoriet skapar därför en hotfull och obehaglig stämning. Folk blir rädda då 

rökdoften ideligen påminner dem att de måste underkasta sig döden och att den var natt har krävt 

sin beskärda del människoliv.103 Begravningen och den dödes grav blir därmed både en ständig 

påminnelse om pestens närvaro. Även när stadens portar blir massgravarna en ständig påminnelse 

om döden. Rieux skriver i slutorden av sin krönika att:  

För alla de – mödrar, makar och älskande – som förlorat all sin glädje i och med att de förlorat 

den varelse, som nu vilade i en namnlös grav eller vars stoft smält samman i en askhög, för dem 

fortsatte pesten.104 

Pesten blir därför synonymt med döden som en evig skilsmässa som de efterlevande alltid tvingas 

att bära med sig.  Därmed blir det inte bara döden som plågar Orans invånare utan vetskapen att 

de döda inte vilar i frid utan i massgravar. Genom Rieuxs berättande sker därmed en progression 

där döden, som inledningsvis betraktas som avlägsen, till slut tar efter Camus egna förhållande till 

döden som ett ständigt hotande tillstånd. 

2.3 På vilket sätt påverkar döden romanens karaktärer? 

2.3.1 Rieuxs kamp 

För Rieux, den karaktär i Pesten som sannolikt möter döden mest frekvent, är döden ett ont som 

måste bekämpas. Rieuxs inställning till döden ingriper även ett avvisade av eskatologi, läran om de 

yttersta tingen, då livet levs fritt från transcendenta världar.105 Han säger sig hata döden och 

jämställer det med det onda. Dessutom menar han att det aldrig går att kompensera ett förlorat liv 

eller en felaktig död. Döden blir hos Rieux det absurdas mest extrema erfarenhet då den avslutar 
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allting abrupt. Dessa insikter får Rieux att göra allt i sin makt för att bromsa dödens framfart i 

staden. Till skillnad från andra karaktärer, såsom de andra läkarna, räds han inte att uttala sig om 

pesten utan menar att den då okända sjukdomens dödsoffer är skäl nog att vidta åtgärder.106 När 

han får tidigt frågan ifall det rör sig om pest svarar han istället: ”Frågan är illa formulerad. Här gäller 

inte ordval utan en tidsfråga”107. Mötet med döden för Rieuxs del handlar därför inte om att försöka 

förstå döden. Rieux har bestämt sig att döden är ond, vilket troligtvis grundas i hans möten med 

döende patienter, och mötet med döden innebär därför att göra allt i sin makt för att bekämpa 

den.108 Döden hjälper därför Rieux att hålla arbetsmoralen uppe trots att hans krafter egentligen 

sinar och fyller därför en tropologisk funktion. Därmed används döden för att förklara hur de som 

är medvetna om döden kan revoltera mot den genom att leva livet fullt ut – människolivet blir 

heligt och värdefullt trots att det inte finns någon framtid för det.109 

Samtidigt leder all död Rieux möter till att han blir alltmer likgiltig. Berättaren påpekar hur folket i 

Oran betraktar Rieux som en bildlig bödel som, visserligen ofrivilligt, tvingar folk möta döden i 

och med deras diagnostisering.110 Många av de anhöriga ber honom om nåd då deras sjuka ska 

föras till det sjukhus där döden väntar. Berättaren skriver att: ”Varje kväll vrålade mödrar på detta 

sätt inför […] tecken på den dödliga sjukdomen, varje kväll klamrade de sig fast vid Rieux, lönlösa 

ord riktades mot honom, löften och tårar flödade”111. Rieux vet det enda han kan göra är att 

fortsätta kämpa för att inte smittan ska sprida sig på bekostnad av hur han själv uppfattas av Orans 

invånare.112 Själv känner han föraktet från de anhöriga och vet om att han betraktas som hjärtlös 

då han tvingas isolera de sjuka och låta dem invänta sin död. Dessutom anklagas Rieux för att vara 

för cynisk av andra karaktärer. Bland annat protesterar Raymond Rambert, en journalist på besök 

i Oran, mot att Rieux är låst av förnuftets språk vilket håller fast honom vid det abstrakta och att 

Rieux inte tänker på alla de människor som skilts åt i och med avspärrningen. Rieux försvarar sig 

från anklagelserna då dessa inte rimmar med allt han ser i sjukhussalarna och alla liv som tas i 

anspråk av pesten. Han hävdar att är alldeles för trött för att både vårda de sjuka och visa 

medlidande och hans hjärta enbart räcker till att ” att se män som var skapade för att leva, ryckas 
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bort av döden”113.114 Detta kan ställas i relation till all död som ett Europa sargat av två världskrigs 

sett har gjort dem mentalt nedbrutna.115 

2.3.2 Folkets skräck 

För huvudparten av Orans befolkning leder mötet med döden, enligt berättarens utsagor, till skräck 

och oroskänslor. Dessa förstärks ytterligare av stadens åtgärder gentemot sjukdomen. I pestens 

tidiga skede gör myndigheterna allt för att verka i det tysta för att hejda att invånarna ska drabbas 

av panik. När avspärrningen är ett faktum tvingas folket, inklusive Rieux, in i ett tomrum vilket får 

dem att vända sig till det förflutna för att stilla den längtan av frihet som de har förövats av pesten.116 

Inledningsvis skildrar berättaren hur avspärrningen skapar frustration som bekämpas av invånarna. 

Döden blir då en sekundär vånda som underordnas irritationen över att spärras in. Rambert är 

romanens tydligaste exempel på detta då han är beredd att ta till vilka medel som helst för att fly 

staden och förenas med sin älskade. Rieux påpekar dock att Rambert bara inbillar sig vara fri och 

ha valmöjligheter istället för att inse att pesten slukar det individuella människoödet och ersätter 

det med en kollektiv börda.117 Dock är Rambert enbart en av många som inte tar till sig pestens 

allvar. Innan stadens invånare förstår hotet om död fortsätter de sitt planlösa lunkande. Många 

blandar oro med oförsiktighet då man uppträder vårdslöst i den hopplöshet som döden sprider. 

Berättaren påpekar att folk fortfarande trängs på gatorna för att genom nöjen undantränga pestens 

kyla.118 Dessutom anmärker han att fastän gissel är vanliga så har människor svårt att inse att de ska 

drabba en själv.119 Tarrou, som berättaren ibland låter komma till tals genom dennes 

dagboksanteckningar, påpekar att då folket förstår att pestens allvar överger man exempelvis 

religiösa övertygelser till förmån för att dämpa ångesten i gatornas aftonbris som om en påminnelse 

om att var kväll kan vara den sista. Detta menar Tarrou gäller honom själv då han skriver: ”Och 

jag är likadan som de. Döden är ingenting för människor sådana som jag. Den är en händelse, som 

ger dem rätt”120. 

Allteftersom pesten fortskrider förlorar även livet sin form för folket. Berättaren resonerar dels 

kring att det vardagliga livet dör ut i pestens spår. Förutom att handeln avtar och vardagslivet 

begränsas dör språket bort vilket Rieux förklarar i att de få telegram som tillåts skicka utanför 

staden enbart får innehålla tio ord och att språkets pragmatism bekostas av dess personliga 
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prägling.121 Dessutom påpekar berättaren att även det själsliga livet dör under pesten. Han 

uppmärksammar att en allmän fatalism breder ut sig hos stadens invånare där var och en måste 

finna sig i att leva från dag till dag och att ensam möta ödet. Folket hittar olika vägar i tillvaron för 

att hantera livet. Vissa gör hypotetiska planer för vad de ska göra efter pesten medan andra lever 

ut på kvällarna som ett sätt att undvika minnenas melankoli.122 Andra blir istället rädda.  Berättaren 

skriver exempelvis att folk sätter eld på sina hus i sin rädsla och förtvivlan för döden i tron att de 

bränner pesten inne.123 Somliga, för vilka kärlek och individen nu ter sig för abstrakt, hoppas istället 

på ”pestens eviga sömn”124 och ”överraska[r] sig med att tänka: ’Det är lika gott att vi får de 

bubonerna så att det blir slut på eländet”125.  Dessa, menar Rieux, har redan somnat in och att det 

bara är ett tidsskede innan deras sömn blir evig.  

Berättaren likställer staden med en väntsal där människorna ständigt lever under hotet att dö. Han 

skriver att:  

sedan hemsökelsen varat så länge, tycktes alla hjärtan ha hårdnat, och nu vandrade eller levde 

alla, oberörda av de klagande ljuden, som om dessa hade varit det normala sättet för människor 

att uttrycka sig”126.  

Likt Rieux blir stadens invånare så utmattade av att både oroa sig för döden och sörja de som svept 

med i pesten att de inte längre orkar upprätthålla livgivande andliga funktioner såsom att känna 

eller att älska. Likaledes solkas minnet av pestens offer av trötthet vilket inskränker fantasin så att 

man inte kan minnas det förgångna eller hoppas inför framtiden.127 Den ständigt närvarande döden 

gör att människorna lever utan minne och hopp och att de snarare vegeterar än lever för att hantera 

nuet. Rieux formulerar det som att folk är vakna sovande med skenbart läkta sår som åter går upp 

när minnet av deras älskade plågar dem.128 Inte ens när pesten håller på att avta vågar folk hoppas 

på att livet ska återfå sin form av rädsla för att dö så nära.129 Dock skiljer sig folkets reaktion från 

Rieuxs då döden inte frammanar samma moraliska plikt att agera mot döden, alltså att revoltera, 

hos dem. Det blir en lärdom till läsaren att ifall man accepterar döden och det absurda blir man fri 

att handla. På det stora hela är dock Rieuxs framställning av folkets hantering av döden relativt 

öppen utan tydliga värderingar vilket göra att läsaren får själv fånga upp texten. 
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3. Panelouxs predikan 
Som kontrast till läkaren Rieuxs pragmatiska resonemang låter Camus jesuitpatern Paneloux 

förmedla olika teologiska förhållningssätt till döden till läsaren. För läsaren blir pater Paneloux en 

svårfångad skugga jämfört med Rieux som dyker upp lika plötsligt och sporadiskt som han 

försvinner ur berättelsen. Camus väljer dock att måla upp honom som eldig med ett starkt ethos 

såväl som pathos vilket fångar läsarens uppmärksamhet och får denne att lyssna till honom. Därför 

dyker undersökningen ner i de kapitel där Paneloux framträder för att utröna vilka teologiska 

förhållningssätt till döden som förmedlas samt hur Pesten presenterar dem – något som kan inverka 

på hur läsaren tar emot paterns budskap. 

Inledningsvis är det värt att nämna narrativets inverkan på Panelouxs framställning. Då Rieux, likt 

Camus, inte tror på någon transcendent överhet ger berättaren Paneloux emellanåt små pikar som 

färgar bilden av honom. Att patern dessutom framträder sporadiskt ger, tillsammans med Rieuxs 

tankar om honom, en känsla av att han är aningen världsfrånvänd.130 Dock fångar narrativet upp 

hur Panelouxs tankar kring döden kan förankras i teologiska resonemang på ett deskriptivt sätt 

utan att värdera hans utlåtanden. Därmed blir läsaren, likt Rieux, en åhörare som får lyssna till 

Panelouxs talrika predikan för att själv fundera kring paterns budskap.  

Paneloux beskrivs som en beläst jesuit som, enligt berättaren, är högst uppskattad i Oran av både 

troende och religiöst kallsinnade.131 Han benämns som en varm försvarare av en sträng kristendom 

och har ett rykte om att inte förskona åhörare från ”hårda sanningar” vilket resulterar i dogmatiska 

och dömande resonemang. Dessutom skriver berättaren att Paneloux vinner åhörare genom sina 

eldiga och lidelsefulla tal om individualismen vilket försakas i vetenskapliga utläggningar. 132 

Paneloux framträder enbart vid ett par tillfällen i Pesten men vid varje tillfälle är hans närvaro är 

intensiv. Berättaren, som försöker vara så neutral som möjligt, kan inte låta bli att sporadiskt inflika 

sina värderingar om patern vilket grundas i den konflikt Rieux finner mellan sina egna resonemang 

och Panelouxs utläggningar. Dock skymtas en respekt för Paneloux hos berättaren då han faktiskt 

deltar i paterns båda gudstjänster.  

Vad som utmärker Paneloux som karaktär är att han, till skillnad från många av de övriga 

huvudkaraktärerna, genomgår en drastisk förändring i sina åsikter kring pesten och döden då han, 

tillsammans med de andra huvudkaraktärerna, bevittnar ett barns plågsamma död. Detta avspeglas 
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dels i de två predikningar som Paneloux håller i stadens katedral före och efter pojkens död samt 

hur hans arbete för de sjuka går från att vara teoretisk till praktisk.  

3.1 Hur beskrivs döden? 

3.1.1 Första predikan  

Enligt berättaren fördystrar Pater Panelouxs första predikan tillvaron för Orans invånare. 

Berättaren menar att folket vanligtvis lever ett sekulärt liv där religionsutövning fått ge vika för 

andra nöjen.133 När dessa nöjen begränsas av avspärrningen vänder sig folk till kyrkan för att 

fördriva tiden vilket leder till att Panelouxs predikan omtalas redan på förhand. På samma sätt 

återberättar berättaren att folket börjar be och besöka högmässa för att bekämpa pesten som ett 

alternativ mot de profylaktiska åtgärder som satts in vilket, med berättarens ord, eldas på av kyrkliga 

myndigheter.134 Panelouxs åhörare kan därför sägas vara en sekulariserad skara som i nödens timme 

vänder sig till kristendomen. Detta förargar Paneloux och hans predikan formuleras såsom en lång 

dogmatisk anklagelse och ett rättfärdigande av pesten som har sänts till människorna.135 Om 

predikans inledning skriver berättaren:  

När han lutade sig mot predikstolens kant och grep tag om den med sina stora händer, såg man 

bara hans massiva, svartklädda överkropp och hans rödkindade, frodiga ansikte med de 

stålbågade glasögonen. Hans stämma var kraftig, lidelsefull och bärig, och när han började med 

att slunga ur en enda ljungande anklagelse: ’Mina bröder, ni har drabbats av olyckan, mina 

bröder, ni har förtjänat den’, uppstod ett sorl bland menigheten ända ut på trapporna.136 

I Panelouxs första predikan beskrivs därefter pesten och döden som en epifani för Guds straff och 

för människornas synder. Dels hänvisar patern till bibliska och historiska berättelser där pesten 

tagit samhällen i anspråk. Exempelvis lyfter han fram Andra Mosebokens skildring av Egyptens 

plågor där Gud sänder pesten som straff för att Egypten motsatt sig Guds vilja. Panelouxs dogm 

blir då att nästkommande pestepidemier ska, likt den egyptiska, ses som ett straff för högmodighet 

och blindhet för att tvinga ner människorna på knä.137 Orans brott enligt Paneloux är att åhörarna 

tar den gudomliga nåden för given och att de endast brukar söndagarna åt Gud. Därför basunerar 

han att Gud, som liknar en gammaltestamentlig gudom, har fått nog och därför låtit pesten 

hemsöka Oran likt alla de andra städer som tagits i syndens besiktning.138 Han säger att:  

’De rättfärdiga ha intet att frukta, men de ondskefulla har skäl att darra. I universums väldiga 

loge kommer gisslet obönhörligt att trösta den mänskliga säden, till dess att halmen skilts från 

sädeskornen. Det kommer att bli mer halm än sädeskorn, fler kallade än utvalda, och denna 

olycka är icke framkallad av Guds vilja. Alltför länge har denna värld gjort gemensam sak med 
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det onda, allt för länge har den förlitat sig på Guds barmhärtighet. Blott man ångrade sig, trodde 

man att allt var tillåtet. Och alla kände sig i stånd med att ångra. Men till dess var det enklast att 

leva för lösa tyglar, sedan skulle nog den gudomliga barmhärtigheten göra resten. Nåväl, detta 

kunde inte fortgå. Gud, som så länge i misskund sett till invånarna i denna stad, har tröttnat på 

att vänta, och besviken i sin egen förhoppning har Han nu vänt sitt ansikte från oss. Nu ha vi 

berövats Guds ljus, och för en lång tid måste vi vandra i pestens mörka skuggdal.’139 

Därefter liknar han pesten vid en ängel. Även här drar han paralleller till ett historiskt skeende, en 

medeltida legend om ett pestutbrott i Lombardiet, som återger hur en god ängel kastar sitt spjut 

mot de hus från vilken en död skulle bäras ut.140 Enligt Paneloux dryper detta spjut av ”mänskliga 

smärtans blodsdroppar, ’till en sådd ska skall ge sanningens skördar’”141. Slutligen varskor han att 

spjutet används i ”samma dödsjakt som i dag drager fram genom våra gator”142 och att pesten 

obönhörligt väntar på Orans invånare och att de ”’kommer att tröskas på smärtans blodiga loge 

och lastas ut med halmen’”143. Likt Rieuxs framställning av massgravarna påminner även Panelouxs 

allegoriska ängel om Uppenbarelsebokens apokalyptiska form. För Paneloux blir därför döden en 

teologisk bekräftelse att hans religiösa tro är sann.144 

Därefter tilldelar Paneloux döden en eskatologisk och tropologisk funktion som blottlägger Guds 

vilja och uppmanar folket att rätta sina vanor efter den kristna läran. Patern anser att pesten 

föranleder till eftertanke samt att pestens röda spjut nu utpekar vägen till frälsningen.145 För 

Paneloux blir pesten och isoleringen den medför en möjlighet för invånarna att öppna sina ögon 

och komma till sanning – alltså till Gud.  

’För oss, som äro mer klarsynta, uppenbarar den blott den ljuva evighetslåga som lyser på botten 

av allt lidande. Den lågan kastar ljus över, de skymmande vägar, som föra till förlossningen. Den 

uppenbarar sig den gudomliga vilja, som utan att svikta förvandlar ont till gott. Även idag leder 

den oss på dödens, ångesten och jämrens stigar bort mot den stora tystanden och allt livs 

upphov. Detta, mina bröder, är den oändliga tröst ja ville bringa eder, på det att ni icke skola 

medföra en straffpredikan härifrån utan även ett hugsvalelsens ord.’146 

Precis som hos Rieux kan man finna apokalyptiska inslag men i mer traditionell bemärkelse. Olikt 

Rieux icke-eskatologi menar Paneloux att apokalypsen, det vill säga pesten, inledningsvis tar 

illusoriskt groteska former men mynnar därefter ut i att frånskilja de fördömda från de försonade.147 

Avslutningsvis proklamerar patern att han nu tydligt har förklarat pestens gudomliga upprinnelse 

och straffegenskaper men att det finns gudomlig frälsning alltid till hands för de som söker den. 

                                                 
139 Camus, Pesten, 114. 
140 Camus, 114–115. 
141 Camus, 115 
142 Camus, 115. 
143 Camus, 115. 
144 Henry. ”Albert Camus’ The Plague”, 121. 
145 Camus, 114, 117. 
146 Camus, 117. 
147 Gomel. ” The Plague of Utopias”, 406. 



28 
 

Sjukdomen blir därmed sanningens ögonblick och en uppmaning till individen att möta våga 

sanningen samtidigt som dödens jämmerrop ska uppmana Oran till att anropa himlen.148 

3.1.2 Andra predikan 

Panelouxs andra predikan skiljer sig avsevärt ifrån hans första. Under tiden mellan de två 

predikningarna har Paneloux släppt sina teologiska förehavande för att hjälpa till i 

karantänssjukhuset.149 I en av sjukhussalarna möter han sin kulm då han bevittnar en litens pojkes 

plågsamma dödskamp. Pojken är enligt Rieux dödsdömd och förs ensam till sjukhuset för att dö 

där. Därefter framställs han som späd och försvarslös vilket antyds när Rieux säger att ”den lilla 

kroppen visade sig oförmögen att bekämpa infektionen”150. Läkarna bestämmer sig för att pröva 

ett elixir på pojken som förhoppningsvis ska hjälpa till att bestrida sjukdomen – försöket anses 

berättigat av pojkens tillstånd som dödsdömd.151 Dock slår försöket fel och pojkens dödskamp blir 

istället utdragen. Rieux bevittnar hur pojken stundom vrider sig krampaktigt i plågsamma 

konvulsioner för att sedan hamna i en lealös och apatisk dvala. Pesten framställs bokstavligen som 

ett ondskefullt gissel som plågar pojken och som får hans spröda skelett att vika sig i pestens 

oväder. 152 Ju närmre döden pojken kommer desto oroligare blir han och trots att hans kropp i 

princip har tynat bort kastar han huvudet vilt omkring sig med tårar rinnandes ner från hans 

brännheta kinder. Precis innan döden inträffar brister pojken ut i ett långdraget skrik innan han ger 

upp andan.153  

Likt episoden med massgravarna är barn som lider och dör ett starkt och affektivt motiv vilket 

även i nutid kan fånga läsarens uppmärksamhet och väcka starka reaktioner. Här ges läsaren 

möjlighet att möta döden, och då inte sin egen, att genom en fiktiv karaktär och situation. 

Dessutom kan läsaren, likt Pestens karaktärer, följa pojkens dödskamp som åskådare och, likt dem, 

känna otillräckligheten över att inte kunna hjälpa honom. Den oskyldiga pojkens lidande blir 

metafysiskt smärtsam då den ligger bortom vår kontroll.154  Denna insikt drabbar Paneloux som 

följer tillsammans med Rieux och de andra huvudkaraktärerna pojkens kamp med stor vånda. Trots 

att Paneloux är märkbart pinad av hela förloppet blir pojkens dödsskrik kulmen för honom och 

när pojken skriker sjunker patern, som fylls av ”skri från alla tidsåldrar”155 ner på knä och ber högt 
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till Gud att rädda pojken. När pojken sedan slutar skrika gör Paneloux korstecken, samlar ihop sin 

kåpa och lämnar salen.156  

Pojkens död förändrar både Panelouxs förhållningssätt till döden och hans agerande emot den. 

Inför hans andra predikan berättar Paneloux leende för Rieux att han arbetar på en kort avhandling 

med titeln ”Har en präst rätt att konsultera en läkare?” och när Rieux, som genomgående agerar 

obstinat mot patern, frågar ifall han får medverka inbjuds han till en predikan där Paneloux syftar 

till att framlägga delar av sina synpunkter. Jämfört med första predikan har den andra färre åhörare 

vilket berättaren förklarar med att predikan inte längre hade nyhetens behag samt att folket vänder 

sig till vidskepelse och skrock än att gå till mässan.157 Den andra predikan är i sin tur mildare 

formulerad och mer behärskad i uttrycket. Rieux lägger märke till att under denna predikan talar 

Paneloux om ett ”vi” snarare än ett ”ni” vilket inkluderar honom själv i pestens lidande. Dessutom 

medger patern att hans föregående predikan varit hård vilket förkrossar honom. Dock vidhåller 

han att det finns ett eskatologiskt hopp om att man fortfarande kan lära någonting av pesten samt 

att ”’den grymmaste prövning var ändå en vinning för en kristen’”158.  

Paneloux nya resonemang kring pesten liknar Rieuxs tankar där patern hävdar att det inte tjänar 

någonting till att försöka förstå pesten.159 Istället för bibliska utläggningar grundas Panelouxs nya 

resonemang i erfarenheten av pojkens död. Paneloux menar att det finns saker rörande Gud som 

människan inte kan förklara. Som exempel frågar han åhörarna hur man ska förstå ett oskyldigt 

barns lidande. Svaret på frågan blir att man måste söka vinning i pestens dödsskugga vilket skiljer 

honom från Rieux som menar att det inte finns något att vinna. Paneloux hänvisar till evig salighet 

som kompensation för lidandet men då han saknar vetskap om denna måste man istället underkasta 

sig underkasta lidandet som korset symboliserar. Han proklamerar: ”’Mina bröder, stunden är 

kommen. Vi måste tro allt eller förneka allt. Och vilken av eder skulle våga förneka allt?’”160.  

Hädanefter talar Paneloux om den kristne snarare än om människan. Han menar att pesten 

symboliserar ett ultimatum för den kristne där Gud ger den troende en möjlighet att välja mellan 

”allt eller intet”161, det vill säga att välja frälsning eller förtappelse. För Paneloux innebär inte vägen 

till frälsning att man ska underkasta sig pesten och bli en martyr. Istället ska man söka sig till 

lidandet och underkasta sig Guds vilja trots att man inte förstår sig på den.162 Han använder sig av 
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en ytterligare anekdot om ett medeltida pestsmittat kloster där endast en av de som stannat kvar 

överlevt och därför tvingats se hela sin order stryka med. Förkunnelsen blir då att ”vi måste vara 

den som stannar på sin post”163. Dock anmärker Paneloux att man varken får försumma de 

profylaktiska regleringar och sätta sin tillit till att Gud beskyddar en från smitta eller söka egen 

räddning framför andras. Slutpläderingen blir att enbart kärleken till Gud kan gottgöra ett barns 

lidande.164 

 

3.2 På vilket sätt påverkar döden romanens karaktärer? 

3.2.1 Första predikan 

Efterdyningarna av Panelouxs första monolog till predikan återfinns främst i åhörarna. Narrativet, 

där Rieux är berättare, skapar en distansering mellan läsare och Paneloux där hans egna tankegångar 

förblir fördolda. För folket i Oran ger predikan upphov till den initiala skräcken som kommer att 

prägla staden, det vill säga medvetenheten om dess eländiga situation.165 Dessutom anser somliga 

att paterns predikan klargör hur pesten får dem att sona sina brott. Dessa finner sig därmed till 

rätta i instängdheten. Andra ställer sig istället mer kritiska till predikans budskap. Exempelvis finner 

domaren Othon, far till pojken vars död förändrar Paneloux, att Panelouxs framställning av stadens 

situation ”’absolut ovederlägglig’”166. Även Rieux och Tarrou diskuterar den första predikan. 

Tarrou hävdar att han förstår paterns sympatiska glöd men antyder att hans vältalighet vilar i att 

pesten ännu är i ett för tidigt skeende för att avgöra ifall patern är rätt eller inte. Han säger att ”’Det 

är i olyckans stund man vänjer sig vid sanningen, det vill säga tystnaden. Vi får väl se’”167.  

Rieux är något mer avvisande till predikans budskap och säger att:  

Jag har levt alltför mycket inom sjukhusväggar för att älska tanken på kollektivstraff. Men, som 

ni vet talar de kristna stundom så utan att någonsin verkligen tro på vad de säger. De är bättre 

än vad de verkar.168 

Dessutom antyder Rieux att tilltron till Guds mystiska natur, såsom den patern förlitar sig på, får 

människa att handla i blindo.169 Tarrou frågar ifall Rieux, likt Paneloux, menar att pesten medför 

någonting gott genom att öppna folks ögon och tvinga dem till eftertanke. Rieux, som skakar otåligt 

på huvudet, svarar att även ifall pesten kan tillföra somliga gott vållar den sådan smärta och lidande 
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att man antingen är galen, blind eller feg ”för att resignera inför den”170. Därför påstår Rieux att 

Paneloux, som är kammarlärd, har ett alltför distanserat förhållningssätt till döden då han inte sett 

sätt tillräckligt många människor dö för att kunna lägga några sanningsanspråk.171 Dessutom 

påpekar Rieux att en landspräst som gett sina församlingsmedlemmar den sista smörjelsen troligtvis 

hade delat hans egen uppfattning att söka lindra lidandet snarare än att påvisa dess nytta. Dock ska 

tilläggas att Rieux verkar har förutfattade och motsträviga känslor gentemot Paneloux vilket 

troligtvis färgar narrativet. När Tarrou meddelar att Paneloux har anslutit sig till gruppen säger 

Rieux sig vara glad över att Paneloux är bättre än sin predikan varvid Tarrou svara honom att alla 

människor är så och att man därför måste ge dem tillfälle att bevisa det.172 

3.2.2 Andra predikan  

Efter att ha sett ett barn lida ändras Panelouxs synsätt och han tar efter Rieuxs förhållningssätt att 

döden måste bekämpas snarare än att förstås. Det blir tydligt att paterns gudstro får sig en törn i 

samband med pojkens död. Detta förstärks av att berättaren tydligt uppmålar dödsförloppet 

samtidigt som han understryker barnets bräcklighet och oskuld tillsammans med pestens grymhet 

vilket förstärka meningslösheten i barnets död. Berättaren skriver:  

De hade redan sett barn dö, ty sedan många månader tillbaka slog gisslet blint, men de hade 

ännu aldrig minut för minut följt ett barns lidande så som de gjorde denna morgon. Och 

naturligtvis hade den pina dessa små oskyldiga varelser måste utstå alltid framstått för dem sådan 

den verkligen var, det vill säga en skandal, ett metafysiskt ont. Men dittills hade de erfarit denna 

känsla på ett så att säga abstrakt sätt, därför att de aldrig tidigare så länge stått ansikte mot ansikte 

med ett oskyldigt barns dödskamp.173 

Även om berättaren inte synliggör Panelouxs egna tankar kring barnets död antyder han att 

Paneloux, likt Rieux, drabbas av ett metafysiskt ont. Tarrou jämför honom med en präst som 

förlorat tron efter ha sett en yngling få sina ögon utstuckna under kriget och menar antingen 

förlorar man tron eller så får man finna sig i lidandet.174 Paneloux väljer dock den andra vägen vilket 

framkommer i hans allt-eller-inget-resonemang i den andra predikan. Med Camus ord kan patern 

betraktas begå ett ”filosofiskt självmord” då han erkänner tragedins obegriplighet samtidigt som 

han sätter sin tilltro till Gud erbjuder en högre mening som, enligt Camus, inte finns.175 Dock visar 

berättaren att mötet med döden genom pojken ger Paneloux värdefulla insikter. Paneloux, som 

hållit på sidan av stadens lidande, ger nu en teologisk förklaring till lidandet och ser det som 

essentiellt för en kristen.  
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Därutöver ger pojkens död Paneloux tillfälle att närma sig Rieux. Strax efter pojkens död försöker 

Paneloux få den upprörde Rieux att lugna ner sig varvid Rieux brister ur sig att pojken varit oskyldig 

för det lidande han påtvingats – utan att kommentera sin egen inblandning i barnets död. Paneloux 

frågar Rieux varför han är så arg på honom trots att han själv sett barnets lida. Samtidigt försöker 

han övertala Rieux att det kan finnas mening i lidandet och framhåller att man kanske måste älska 

sådant som man inte förstår. Rieux, som inte tror på Gud och som anser sig vara invand i att vandra 

i ett mörker, motsätter sig och säger att ”Jag har en helt annan uppfattning om kärlek. Och jag 

kommer in i döden att vägra älska en skapelse, där barn torteras”176.177 Trots att Rieux inte låter sig 

övertalas av Paneloux, vilket patern beklagar, föreslår han att de två ska arbeta tillsammans då de 

båda arbetar mot samma mål om än deras tillvägagångssätt skiljer sig åt. Paneloux instämmer och 

menar att båda två arbetar för människans frälsning vilket Rieux besvarar med att han snarare 

intresserar sig för människans hälsa snarare än frälsning. Dock säger Rieux:  

Vad jag hatar, det är döden och det onda, det vet du. Om vare sig ni vill se det eller inte så måste 

vi båda förena våra krafter för att uthärda och bekämpa dem.178 

Till detta svarar Paneloux att: ”Ser ni inte nu att inte ens Gud kan skilja oss åt?”179 vilket förenar i 

en gemensam tropologi att låta lidandet mana till handling men låter detta ske på olika grunder.  

Paterns eget förhållningssätt till döden synliggörs dock tydligast i och hans egen dödskamp. Efter 

pojkens död tjänstgör patern enträget på sjukhuset vid ”den främsta linjen”180. Fastän han skyddar 

sig slås han inte av tanken att han själv kan smittas – ”tanken att han själv riskerade livet [var] 

ingalunda främmande”181. En tid efter den andra predikan drabbas dock Paneloux av feber och 

andningssvårigheter som sedan leder till att han börjar hosta blod och blir alldeles apatisk. Patern 

vägrar kalla efter en läkare trots hyresvärdinnans vädjan – han ser sitt tillstånd som ett uttryck för 

Guds vilja och låter därför förnuftet underkasta sig det.182 Först dagen efter ber Paneloux att föras 

till sjukhuset under rådande föreskrifter utan att tillkalla en läkare. Rieux anländer dock till patern 

och trots att han inte kan säkerställa att denne drabbats av pest anser Rieux att Paneloux bör 

isoleras. 183Rieux erbjuder sig att stanna kvar hos Paneloux som med mödosam men vänlig ton 

nekar Rieux och säger ”Tack […] Men Guds tjänare har inga vänner. De har endast Gud att lita 

till”184. Tillsammans med sitt krucifix förs han till sjukhuset utan att säga ett ord och återfinns 
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morgonen efter död halvvägs hängandes utanför sin säng med en uttryckslös blick.185 Därmed blir 

Paneloux ända in i döden distanserad från läsaren då han inte ger uttryck dialog. När Paneloux 

lämnar historien och läsaren har hans eskatologiska världsbild varit förhållande intakt medan hans 

moral gått från tal till handling. Ifall han haft rätt eller inte lämnas osagt och läsaren tillåts att själv 

besvara frågan.
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4. Tarrou och hans död 
Avslutningsvis tar undersökningen sig an Pestens mest framträdande band mellan två karaktärer. 

Detta knyts mellan Rieux och hans vän Jean Tarrou som blir varandras närmsta man under 

handlingens gång. På det stora hela lyser starka band mellan karaktärer med sin frånvaro i 

handlingen vilket gör vänskapen mellan Rieux och Tarrou unik. Båda två ges plats i berättelsen och 

likt många andra relationer är båda karaktärerna högst närvarande – berättaren vidgar stundom 

narrativet genom att återge Tarrous säregna dagboksanteckningar som komplement till hans egna 

erfarenheter. 186 Därför sker en tydlig dramaturgisk brytpunkt när Tarrou blir en av pestens sista 

dödsoffer vilket förstärker de känslor som uppstår hos Rieux. Bandet till Tarrou anknyter även 

samman till Rieux förhållande till sin hustru som i romanens inledning skickas till ett sanatorium i 

bergen för att bli frisk från en sjukdom. Berättaren antyder att relationen mellan makarna inte har 

varit bra men att de hoppas kunna läka såren när hustrun återvänder. Trots sin fysiska frånvaro är 

hustrun dock närvarande hos Rieux och han försöker ständigt förtränga sin inneboende rädsla att 

hon ska dö.187 När både Tarrou och hustrun dör måste Rieux för första gången möta döden på ett 

personligt plan vilket hjälper honom att komma till värdefulla insikter om både livet och döden.  

Av den anledningen undersöks vilka tankar som kommer till uttryck i vänskapen mellan Tarrou 

och Rieux och vad läsaren kan lära sig av de två vännernas kamp mot döden.   

4.1 Hur beskrivs döden? 

4.1.1 Innan Tarrous död 

Trots att Tarrou har en stark karaktär framstår han som avlägsen för läsaren. Tarrou är egentligen 

en besökare i Oran som ingen vet varifrån han kommer eller varför han ens befinner sig i staden. 

Det är främst genom berättaren och Tarrous inverkan på Rieux som läsaren får lära känna 

honom.188 Första gången den ständigt leende Tarrou framträder i romanen är när han möter Rieux 

i trapphuset. Han beskrivs då som en relativt ung man med satt figur, tjockt hår och grå ögon som 

enligt Rieux brukar besöka de spanska dansörerna som bor högst upp i huset.189 Tarrou beskrivs 

även ha mer personlighet och humor jämfört med Rieux och hymlar dessutom inte med sin 

subjektivitet. På det stora hela ger därmed Tarrou ett initialt ledigt uttryck och han verkar skenbart 

ta lätt på tillvaron.  

Dock framkommer det att Tarrou har ett invecklat förhållande till döden. Tarrou berättar för Rieux 

att hans liv kom att förändras efter att som ung vuxen ha sett sin far, som var åklagare, få en 

skräckslagen brottsling dömd till döden. Detta får honom att sympatisera med brottslingen – ett 
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förhållningssätt som speglar Camus egen inställning till dödsstraffet.190 Han vänder sig därför 

kraftigt mot allt som han anser representerar fadern, vilket innefattar allt mellan tågtidtabeller och 

dödstraff. Därefter skildrar Tarrou hur han lämnar föräldrahemmet och hotar att ta sitt liv när 

fadern försöker få honom att återvända hem och få honom att släppa sin önskan att vilja leva ett 

eget liv.191  

Tarrou berättar även för Rieux att han därefter intresserat sig för dödstraffet, som kan kallar för ett 

gissel, och hur han vill gottgöra den brottsling han bevittnat dömas till döden av fadern.192 Föraktet 

för dödstraffet blir desto starkare när han bevittnat en avrättning vilket får honom att gripas av 

svindel. Till Rieux säger han att en arkebusering inte ser ut som i böcker utan att plutonen står två 

meter framför den dömde och skjuter koncentrerat på hjärtat så det ser ut som ett hål stort som 

ett knytnävsslag.193 Samtidigt menar Tarrou att få vet om hur en avrättning går till då majoriteten, 

däribland Rieux, bara sett avbildningar av avrättningar och inte en riktig. Tarrou säger att: 

’För de pestsmittade är människors sömn dyrbarare än livet. Man ska inte hindra hyggligt folk 

från att sova […] Men alltsedan den tiden har jag aldrig sovit gott. Jag har den bittra smaken 

kvar i munnen, och jag har fortsatt vara enträgen, det vill säga att tänka på det där.’194 

Dödstraffet ger Tarrou två insikter. Den första är att han hävdar att samhället är uppbyggt på 

dödsstraffets grunder och att han därför måste bekämpa det. Detta sker exempelvis när han föreslår 

till Rieux att gå emot myndigheternas förslag om att tvinga folk arbeta vid sjukhusen då han anser 

att det skulle vara detsamma som att döma människor till döden mot deras vilja. Dödstraffet blir 

en tropologisk uppmaning då den både får Tarrou att värdera dödstraffet som en moralisk 

felaktighet samtidigt som det får honom att vilja handla. Istället föreslår han att han och Rieux 

själva ska leda hälsotrupper dit man ansluter sig frivilligt vilket Rieux går med på.195 Den andra 

insikten som Tarrou slås av är att han själv är pestdrabbad i en allegorisk bemärkelse. För honom 

blir föraktet mot dödstraffet en inre paradoxal plåga då han, enligt sig själv, bidrar till att människor 

avrättats genom att ha gillat de handlingar och principer som medfört domen. Tarrou säger till 

Rieux att:  

’Min uppgift var att göra upp den rödhåriga ugglans [brottslingens] sak, att kämpa mot den 

förnedrande procedur varvid otäcka, pestsmittade munnar kungjorde för en människa i bojor 

att hon skulle dö och vidtog alla åtgärder för att hon efter nätter och dagar i vånda också skulle 

dö, mördas med vidöppna ögon.’196 
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Därför menar Tarrou att han, liksom alla andra människor, bär pesten inom sig. Försöken att bli 

kvitt smärtan är enligt honom så pass tröttsamma att det blir jobbigare att vara pestsmittad i en 

allegorisk bemärkelse snarare än i en bokstavlig bemärkelse. Tarrou menar därför att det enda som 

den pestsmittade kan hoppas på är fred eller en fridfull död varav hans enda intresse är att finna 

inre frid.197  

Trots att Tarrou och Rieux har skilda ingångar till arbetet mot pesten lägger deras gemensamma 

strävan att rädda så många som möjligt från döden grunden för deras vänskap. Bortsett från att 

deras band etableras då Tarrou föreslår frivilliga hälsotrupper delger berättaren hur de två håller av 

varandra på ett vänskapligt plan.198 Tarrou lyckas vid flertals tillfällen få den annars så reserverade 

Rieux att öppna upp sig. I sin dagbok ger Tarrou romanens enda tydliga framställning av Rieux 

vilken visar på att Tarrou studerat sin vän. Exempelvis påpekar han att Rieux alltid går med korta 

steg och att alltid tar ett lätt skutt när kan går ner från en trottoarkant.199 Rieux och andra sidan 

uppmärksammar att Tarrou både blinkar och småler åt Rieux och att han även lyckas få Rieux själv 

att brista ut i ett leende.200 Det är även Tarrou som får Rieux att öppna upp sina tankar om 

sjukdomen och döden varvid Rieux kallar Tarrou ”denne egendomlige man, i vilken han [Rieux] 

likväl anade en broder”201.202  

Dessutom framställer berättaren hur Tarrou håller av Rieux. Exempelvis ber Tarrou Rambert att 

inte störa Rieux i hans arbete då Tarrou inte vill att han ska belasta Rieux i onödan. När Rambert 

envisas svarar Rieux: ”Jag förstår. Han är mer mänsklig än jag.”203.204 Dessutom är det Tarrou som 

berättar för Rambert att Rieuxs hustru är inlagd på ett sanatorium – hur Tarrou får reda på det 

nämner inte berättaren.205 Pestens kanske mest idylliska passage sker efter ett besök hos en patient 

där Tarrou och Rieux går upp på en takterrass. Tarrou då Rieux ifall han har några vänskapliga 

känslor för honom, vilket Rieux bekräftar för att sedan fråga ”Ska vi ägna den här stunden åt 

vänskapen?”206. Därefter föreslår att de ska gå till havet och bada för att besegla vänskapen. 

Berättaren skriver att: ” deras hjärtan var nu samstämda, och minnet av den natten blev kärt för 

dem”207.208 Berättaren ger därmed relationen mellan Rieux och Tarrou stor plats i narrativet. Bandet 
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mellan de två framställs som intimt och innerligt vilket gör att Tarrous död ger helt andra 

efterdyningar än Pestens andra dödsoffer. 

4.1.2 Efter Tarrous död 

Deras vänskap får ett abrupt slut när Tarrou blir en av pestens sista offer. Veckan innan portarna 

skulle öppnas berättar Rieuxs mor att Tarrou, som sedan en tid tillbaka bott hemma hos Rieux, 

blivit dålig. Tarrou själv tror sig ha fått pesten och Rieux medger för modern, till hennes förtvivlan, 

att Tarrou kan ha rätt i sak. Rieux, som annars följer reglerna noggrant, bryter dock mot stadens 

förordningar och bestämmer att Tarrou ska vårdas i hemmet istället för att skickas till sjukhuset.209 

Tarrou, som ber Rieux att vara ärlig mot honom, säger att: ”Jag har inte lust att dö, och jag tänker 

kämpa. Men om slaget är förlorat, vill jag dö värdigt”210 vilket gör Rieux affektiv och besvarar med 

att uppmana Tarrou till att hålla klar vid livet och inte ge upp. Under hela sjukdomsförloppet mödar 

sig Tarrou alltid med att möta Rieux med ett leende trots att sjukdomen tär på honom.211 Rieux, 

som i regel inte uppvisar känslor vid vård av patienter, är märkbart oroad för Tarrous skull vilket 

får hans likgiltighet gentemot pesten att slutligen ge vika. Han förbereder sig för nattens kamp och 

trots att han desperat hoppas att Tarrou ska klara sig känner sig Rieux maktlös inför att se sin vän 

kämpa.212 Under hela natten vakar Rieux och hans mor hos Tarrou och för Rieux känns det som 

om som pesten flytt staden och satt in sitt sista anfall mot Tarrou.213 Om morgonen kallar Rieux, 

för första och enda gången i händelseförloppet, in en vikarie till sjukhuset för att kunna sitta kvar 

vid Tarrous sida under den kvarvarande dödskampen. Berättaren skriver att: 

Denna mänskliga gestalt, som förut hade varit honom så nära, låg där sönderstungen av 

spjuthugg, förbränd av en övermäktig sjukdom, förvriden av himlens alla hätska vindar, och nu 

sjönk den inför hans ögon i pestens djupa vatten utan att han kunde göra någonting för att rädda 

den drunknande. Han nödgades stå på stranden med tomma händer och värkande hjärta, än en 

gång vapenlös och hjälplös i kampen mot förstörelsen. Och slutligen blev det också vanmaktens 

tårar, som hindrade Rieux från att se hur Tarrou plötsligt vände sig mot väggen och utandades 

sin sista suck i en dov klagan som om en livssträng hade brustit i hans inre.214 

Läsaren ser här Tarrou genom Rieuxs tårdränkta ögon och vet inte vad Tarrou själv döljer bakom 

sina leenden. Istället han dör på samma sätt som hans levat – hemlighetsfullt.  

4.2 På vilket sätt påverkar döden romanens karaktärer?  

Då berättaren målar upp ett så starkt band mellan honom själv och Tarrou blir dennes död desto 

påtagligare för både berättare och läsare jämfört med övriga dödsoffer. Tarrous dödskamp skildras 

både ingående och personligt där både Tarrou och Rieux beskrivs kämpa men på olika vis. Tarrou 
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kämpar mot sjukdomen och låter inte eventuell dödsångest visa sig bakom sitt forcerande leende. 

Rieux kämpar istället mot sin förtvivlan över att inte kunna göra någonting vilket han inte 

omnämnts ha gjort tidigare i romanen. Hotet över att förlora Tarrou blir därför det som slutligen 

bryter igenom hans likgiltighet.  

Även döden skiljer sig åt för de två vännerna. För Tarrou blir döden både en befrielse från pestens 

lidande samtidigt som det innebär slutet för hans existens. Såsom berättaren poängterar är de döda 

förlorade och försvinner ur läsarens räckvidd när de tar sitt sista andetag vilket förstärks av 

narrativets distansering mellan läsaren och de döda där enbart berättaren kommer till tals. Tarrou 

lämnar Rieux och läsaren ensam på samma sätt som Camus lämnar läsaren i läsarprocessen utan 

att ge några ordentliga.215 Rieux å andra sidan lämnas ensam kvar att hantera den absurda tillvaro 

han nu försatts i. Döden skapar ett tomrum hos Rieux och i den kompakta tystnaden i rummet där 

hans döde vän vilar i sin svepning känner Rieux sig avlägsen ifrån världen.216 Det får honom både 

att minnas friden från natten då han och Tarrou satt på terrassen samtidigt som han ser alla 

människor som han tvingats låta ligga och dö i sjukbäddar framför sig. Minnet av Tarrou blir därför 

dualistiskt där han både blir levande och död. Dessutom blir Tarrous död en förlust för Rieux och 

han grämer sig desto mer av tanken att han känner att deras vänskap aldrig blev verkligt upplevd. 

Därmed ansluter sig Rieux till Orans lidande då han själv våndas över vetskapen och minnet över 

att ha förlorat någon man håller kär.  

I sin tomhet försöker Rieux funderar även kring huruvida han eller Tarrou kommer få någon frid. 

Han är osäker ifall Tarrou, som han menar levt i ständig motsägelse i och sitt ställningstagande 

gentemot dödstraffet, slutligen getts den frid i döden som Rieux anser förvägrats Tarrou i livet. 

Slutsatsen som Rieux drar blir att Tarrou, som i Rieuxs funderingar sökt friden genom att tjäna 

mänskligheten likt ett ”helgon”, slutligen fått sin frid i döden. Dock bidrar Rieuxs icke-eskatologi 

till att Tarrou förvägras möjligheten att själv kunna glädjas över den.217 Gällande sig själv anser 

Rieux att han, likt de som förlorat en kär i krig, inte kan få frid efter Tarrous död. Han slås av 

insikten att skilsmässan är evig och han hädanefter måste leva med den till dess att döden befriar 

honom ifrån den.218  

Däremot tycker Rieux att döden lär honom känna sig själv och hantera sina minnen i samband med 

Tarrous bortgång. På samma sätt som Pater Paneloux förändras av pojkens död gör Tarrous död 
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stor inverkan på Rieux. Likt Camus själv, som ständigt plågades av sin egen dödlighet, måste Rieux 

ta lärdom av dödsfallet för att kunna leva vidare med sina minnen.219 Han blir känslosam och tom 

men tar lärdom av Tarrous död vilket hjälper honom hantera sina känslor gentemot hans sjuka 

hustru.220  Trots att Rieux knappt omskrivs tänka på henne uppvisar han genomgående en oro och 

rädsla gentemot hustruns sjukdom.221 Vid upprepande tillfällen anmärker berättaren hur tanken på 

hustrun plågar honom samtidigt som han ständigt försöker avvisa den. Han är märkbart nervös 

inför varje telegram som hustrun sänder honom och han låter sig inte övertygas av hustruns 

försäkran att hon mår bra.222 Till Joseph Grand erkänner Rieux, till sin egen häpnad, att han känner 

sig orolig över hustrun. Trots att att hennes sjukdom ”kan botas nu för tiden”223 plågas han av 

vetskapen att hustrun måste känna sig ensam på sanatoriet där han inte kan hjälpa henne. Rieuxs 

arbete mot pesten blir därför ett sätt för honom att distrahera sig ifrån hustrun samtidigt som det 

hjälper honom att hantera hustruns situation. Även om Rieux stundom känner att arbetet är 

meningslöst vill han inte överlämna sig i det okändas händer vilket skulle kunna vara ett sätt för 

honom att hantera hustruns osäkra situation. På samma sätt förstärks hans fruktan och förakt mot 

döden av vetskapen att han riskerar att förlora hustrun.224 Rieux, som plågas av minnet av hustrun, 

räds faktumet att hustrun riskerar att bli just ett minne vilket, likt hos de anhöriga till pestens offer, 

skulle plåga honom djupt.225 

Morgonen efter Tarrous död nås Rieux av telegrammet som förmedlar hustruns död. Berättaren 

skriver att Rieux lugnt tar emot beskedet och att han har varit beredd på beskedet trots att det 

smärtar honom.226 Dessutom skriver han att:  

När han yttrade de orden [uppmaning till modern att inte gråta], visste han bara att hans lidande 

inte innebar någon överraskning för honom själv. Sedan månader tillbaka och sedan två dagar 

var det en och samma smärta, som fortsatte.227 

Rieux menar själv att minnet och saknaden av både Tarrou och hustrun gör att han aldrig kommer 

att kunna få frid likt alla de som mist någon i pesten.228 Samtidigt hjälper dödsfallen att övervinna 

det absurda då han lär sig le trots smärtan och meningslösheten i deras död – hans filosofiska 

insikter erövras genom erfarenhet.229 Dessutom ger döden Rieux en möjlighet att skapa mening då 
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det är genom denna som han bestämmer sig för att skriva ner händelserna i Oran.230 Rieux räds för 

att bli ett tyst vittne och i och med hans icke-eskatologi där de döda är evigt förlorade bestämmer 

han sig för att skildra händelserna för att inte offren ska falla i glömska.231 På samma sätt som 

Tarrou ställer sig på den dödsdömde fångens sida vill Rieux därför stå på pestoffrens sida varvid 

han söker skildra förloppet objektivt för att hedra alla de som förlorat någon i pesten.232 Samtidigt 

blir Pesten Rieuxs personliga griftetal över Tarrou och hustrun där döden binder samman dem i en 

samhörighet.233 Döden får slutligen en ytterligare tropologisk funktion för Rieux för att skapa 

mening av de han förlorat till den likgiltiga och eviga vilan.  

Avslutningsvis resonerar Rieux, som nu har avslöjat sig själv som krönikans berättare, att döden är 

en del av livet. Han konkluderar att alla bär pesten inom sig. För Rieuxs och folket i Orans del 

likställs pesten med alla offer som nu vilar i namnlösa massgravar och som ständigt påminner dem 

om deras saknad. Därefter menar Rieux att pesten aldrig dör utan kommer alltid tillbaka. Dess 

ständiga återkomst, i olika former, leder till en cyklisk historia där kriser varvas med frid. Historien 

får därför ingen mening och inte heller något slut utan utgörs av ett kretslopp av lidande.234 Rent 

dramaturgiskt lämnas slutet på Pesten öppet. Detta bidrar dock till att läsaren får fria tyglar att tolka 

det. På samma sätt som Rieux låter mötet med döden bli en reflektionsyta på vilken han kan 

resonera kring döden och dess inverkan på livet kan tillåts läsaren göra detsamma.235 Då Rieux 

menar att pesten alltid väntar och att man därför aldrig kan besegra döden får läsaren istället försöka 

svara på frågan: hur kan man leva i dödens skugga? Rieux har kanske inget svar, men genom Pesten 

ger han ett förslag: man måste våga möta pesten för att inte ansluta sig till den.236
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5. Sammanfattning 
Undersökningen har sökt klarlägga vilka livsåskådningsrelaterade insikter som kan ta form i ljuset 

av skönlitterära framställningar av döden genom att studera hur Albert Camus Pesten framställer 

människan inför döden. Frågeställningen har utgjorts av två primära frågeställningar: a) hur 

beskrivs döden i Pesten? samt b) på vilka sätt påverkar döden romanens karaktärer? Därutöver har 

dessa behandlats utefter en underliggande fråga gällande vilka insikter Pesten kan ge läsaren i ljuset 

av frågeställningarna.  

Som avstamp har undersökningen använts sig av livsåskådningsstudier av skönlitteratur för att 

ställa upp ett teoretiskt ramverk. Primärt har undersökningen kombinerat Maria Essunger och Tage 

Kurténs idéer till ett schema, den tredelade läsprocessen, vilken påvisar relationen mellan författare, 

verk och läsare inom vilka författare såväl som läsare ges mandat att tolka verket. Därefter har 

undersökningen utgått från ett metodologiskt batteri i form av bibeltolkningsmetoden quadriga för 

att strukturera närläsningen av tre av Pestens kärnscenser. Avslutningsvis har närläsningen av 

källmaterialet skett i dialog med studier rörande Camus författarskap för att både låta författare och 

läsare komma till tals och på så vis hjälpa den sistnämnda att sätta in Pesten i en kontext skild från 

Camus.  

Undersökningen påvisar att Pesten sammanflätar människors öden och förenar dem i hotet om 

döden – antingen måste dör vi tillsammans eller kämpa tillsammans. Inledningsvis visar 

protagonisten Bernard Rieuxs observationer och resonemang på att döden går från att vara 

frånvarande för Orans invånare till att omsluta staden och fylla den med skräck. Rieuxs resonemang 

kan både läsas historiskt som Camus egna tankar kring döden såväl som allegorier för Camus 

filosofiska ställningstaganden. Samtidigt påvisar Rieux ett tydligt samband mellan eskatologi och 

tropologi där avsaknaden av liv efter döden (icke-eskatologi) manar individen till att istället söka 

sig inåt mot sig själv och handla för att kunna besegra döden.  

Därefter påvisar Pater Paneloux hur människans möte med döden kan förändra ens 

tankeverksamhet och praktiska handlande. Paneloux, som inledningsvis ser döden som ett straff 

för människans synder, ändrar sig när han tvingas bevittna hur en liten pojke plågas till döds i 

pesten. Hans eskatologi förblir intakt då han riktar sitt handlande mot Gud men hans allegoriska 

språk ersätts av ett mer praktiskt uttryck. Dessutom förändras hans tropologi då pestepidemin går 

från att uppmana människorna att försona sina brott till att befatta sig med lidandet genom att 

försöka förhindra sjukdomens spridning.  

Slutligen visar bandet mellan Rieux och Tarrou hur döden både ge upphov till tomhet och mening. 

Då Tarrou dör tvingas Rieux att möta döden på ett personligt plan. Det får honom först att känna 
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en stor sorg över att ha förlorat Tarrou och senare även hans hustru. Dock leder mötet med döden 

honom till att samla kraft att nedteckna historien om det pesthärjade Oran för att inte de döda ska 

falla i glömska. Döden blir därmed en garant som ger livet mening och som uppmanar honom till 

att fortsätta leva trots att han anser att världen ter sig absurd då den ständigt hotas av dödens 

återkomst. 

Avslutningsvis skapar Pesten en värld i vilken läsaren kan ta del av lycka och lidande. Genom 

romanens fiktiva karaktärer skapar Albert Camus personliga och opersonliga möten med döden 

som vi läsare kan ta del av. Vi ges därför möjlighet att möta döden, om inte vår egen. Budskapet 

att vi måste möta döden för att kunna komma till freds med den blir således en värdefull insikt 

utifrån ett livsåskådningsperspektiv – inte minst i dagens samhälle där döden succesivt återinträder 

i våra liv. Därför kan Pesten öppna upp för att vi ska kunna prata med vemsomhelst om döden då 

den angår oss alla. 
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