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Inledning 
 

Bakgrund 
Multikonstnären Mare Kandre har i många sammanhang ansetts vara ett underbarn, en litterär 

punkare vars författarskap har präglats av en förmåga att skildra mörkret inom oss och det 

mörker som vilar över den värld vi lever i.  

I debuten I ett annat land (1984) tilldelas barnet en egen röst och i efterföljande verk som 

Bübins Unge (1987) och Aliide, Aliide (1991) kretsar skildringarna kring marginaliserade och 

starka viljor.1 Tanken om att människan är utsatt i sin existens och främling i sin egen värld, 

dominerar i verk som Det brinnande trädet (1988) och Bestiarium (1999).2  

Tidigare forskning har, med hänvisning till det faktum att ämnen som kvinnokroppen och 

patriarkala maktstrukturer behandlas i flera av Kandres verk, tillskrivit författarskapet en 

tydlig feministisk prägel.3 Samtidigt har Kandre också ansetts verka i en gotisk och 

skräckinfluerad litterär tradition.4 Dessa försök till trots, har författarskapet hittills inte 

kommit att cementeras i en tydlig litterär strömning vilket därför väcker ett intresse av att 

undersöka om det är möjligt att tematisera något av det som tidigare forskning har tangerat 

och föreslå en annan typ av läsning.  

 
Syfte och frågeställningar 
Med avstamp i tidigare försök att placera Kandre i såväl en feministiskt medveten som gotisk 

litterär tradition, väcks ett litteraturvetenskapligt intresse av att undersöka huruvida det är 

möjligt att läsa litteraturen i ljuset av en existentialistisk strömning. Min tanke med denna 

uppsats är därför att undersöka och redogöra för hur Kandre rent tematiskt kan tänkas höra 

hemma i denna tradition. I min analys har jag för avsikt att blottlägga ett mönster, befästa att 

kärnan i de tre analyserade verken är det absurda i tillvaron, äckel som livsinställning och 

ångest som existentiell grundton. Syftet med analysen är således varken att teckna inflytande i 

Kandres författarskap eller visa på någon genetisk påverkanskoppling utan snarare i ett försök 

att öppna upp författarskapet, tillskriva litteraturen en mer filosofisk klang.  
                                                             
1 Mare Kandre, I ett annat land, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1984; Bübins Unge, Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag 1987; Aliide, Aliide, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1991. 
2 Mare Kandre, Det brinnande trädet, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1988; Bestiarium, Stockholm: Albert 
Bonniers förlag 1999. 
3 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker, Stockholm: Norstedts Förlag 2003. 
4 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna, Lund: Ellerströms Förlag 2003. 
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De frågor som jag har för avsikt att svara på är följande: 

• Hur kan de tre verken I ett annat land, Det brinnande trädet och Bestiarium med 

utgångspunkt från de litteraturanalytiska termerna det absurda, äcklet och ångest, 

läsas som existentialistiska verk? 

• Vilka gemensamma beröringspunkter finns det de tre verken emellan, går det att 

påvisa en genomgående existentialistisk röd tråd och kan det i så fall anses vara 

representativt för ett helt författarskap? 

 
Tidigare forskning 
 

Olga Engfelt- Den gåtfulla och kusliga främlingen inom oss: En studie av problematiken 

främlingskap i Walter Ljungquists Källan och Mare Kandres Aliide, Aliide 

Den studie som är närmast besläktad med den analys jag kommer att ägna mig åt är en 

uppsats på masternivå, en undersökning som behandlar barnets upplevda främlingskap i bland 

annat Mare Kandres verk Aliide, Aliide. Uppsatsförfattaren Olga Engfelt analyserar här 

konstruktionen av främlingskapet, dess uppkomst och filosofiska betydelse utifrån bland 

annat ett existentiellt perspektiv.5  

Med anledning av detta har jag valt att inte diskutera främlingen som formfigur i en 

självständig del av analysen, detta till trots kommer jag oundvikligen ändå beröra 

främlingskapet i samband med diskussion kring övriga termer. Den analys jag kommer att 

ägna mig åt fokuserar på hur tematiken i de valda verken kan härledas till en existentialistisk 

teoribildning. Således är förhoppningen att min studie kommer erbjuda en komplettering och 

fortsatt fördjupning av det spår som Engfelt är inne på gällande kopplingen mellan Kandres 

verk och det existentiella.  

Mattias Fyhr- De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel 
Med utgångspunkt i romanen Aliide, Aliide drar Mattias Fyhr i denna avhandling vissa 

slutsatser kring Kandres författarskap som helhet. Under rubriken ”Gothrockare, labyrintiska 

skolor och ett psykiskt slott- fyra av dagens svenska gotiska romaner”, placeras Mare Kandre 

                                                             
5 Olga Engfelt, Den gåtfulla och kusliga främlingen inom oss: En studie av problematiken främlingskap i Walter 
Ljungquists Källan och Mare Kandres Aliide, Aliide, Masteruppsats framlagd vid Institutionen för 
litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet 2013. 
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tillsammans med bland andra Inger Edelfeldt och Alexander Ahndoril i en tradition av svensk 

gotisk litteratur.  

Här diskuteras det för Kandre karaktäristiska, att med hjälp av labyrintiska strukturer beskriva 

huvudkaraktären Aliides känsloliv samt hur hon uppfattar sin omgivning, en realistiskt 

skildrad miljö som gränsar till socialrealism.6 Kandre ska ha plockat upp det, i för den tiden 

samtida gotiken och skräcken, typiska i att skildra en berättelse belägen i en socialrealistisk 

och på gränsen till naturalistisk stadsmiljö. Detta fenomen uppkom under 70-talet och härleds 

till punken, en rörelse som tenderar att låna och införa teman från både gotik och skräck i en 

realistisk miljö, Kandres författarskap kan därför ha präglats av uppväxten i en 

(post)punkmiljö.7  

Kandre placeras i en ”skräckinspirerad punktradition”, till skillnad från tidigare litteratur inom 

samma typ av strömning, framträder den gotiska traditionen hos Kandre genom 

huvudkaraktärens inre och inte i beskrivningen av den omgivande miljön.8 Den i övrigt 

realistiskt skildrade miljön får en subjektivt gotisk prägel först när intrycket filtreras genom 

huvudkaraktärens medvetande, det medvetande som läsaren får ta del av. Här understryker 

Fyhr att beskrivningen av hur Aliide uppfattar sin omgivning kan av läsaren tolkas som 

gotisk. Det gotiska tar plats i psyket framför den faktiska miljön och behöver inte 

nödvändigtvis vara Aliides direkta uppfattning, utan snarare något som uppstår i mötet mellan 

läsaren och texten.9   

Gällande labyrinternas betydelse hos Kandre, ska detta vara en företeelse som ofta presenteras 

som cirkelrörelser, återigen typiskt för den gotiska litteraturen, att likna både den omgivande 

miljön samt individens inre vid labyrinter.10 Fyhr skriver att: ”Dessa subjektiva labyrintiska 

inslag, exempelvis cirkeln, bidrar lätt till en gotisk stämning när de kombineras med frånvaro 

av högre ordning och atmosfär av förfall, undergång och olösbarhet.”.11 Det labyrintiska i 

Kandres litteratur manifesteras inte enbart genom cirkulära strukturer utan förstärks också 

med hjälp av upprepningar av skildringar, något som även sipprar igenom i språket.12 

                                                             
6 Fyhr 2003, s. 178. 
7 Fyhr 2003, s. 179. 
8 Fyhr 2003, s. 180. 
9 Fyhr 2003, s. 182. 
10 Fyhr 2003, s. 197. 
11 Fyhr 2003, s. 198. 
12 Fyhr 2003, s. 200-201. 
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Vidare diskuteras det faktum att Aliide är en del av en gemenskap i en familj som befinner sig 

i ett sorts upplösningstillstånd, trots att dessa vandrar sida vid sida är var och en från varandra 

isolerade individer, en upplevelse som ligger i linje med en gotisk tradition. Aliide hamnar i 

ett depressivt tillstånd, isolerad i en mörk gotisk värld, skild från de andras verklighet. Fyhr 

menar att detta är typiskt för den gotiska traditionen, att mörkret i berättelsen främst vilar i 

den parallella verklighet i vilken huvudkaraktären så småningom befinner sig i.13 

Ebba Witt-Brattström- Ur könets mörker: litteraturanalyser 
I sin avhandling placerar och diskuterar Ebba Witt-Brattström, under rubriken ”Det ler så 

mörkt i skogen”, Kandres Bübins Unge i relation till verk skrivna av Ann Jäderlund och 

Katarina Frostenson.14 Det samtliga tycks ha gemensamt är bland annat att den manliga 

blicken har avfärdats och istället accentueras det Brattström beskriver som: ”lyssnandet inåt 

mot den kvinnliga erfarenheten”. Kandre motsätter sig dock att skriva in kvinnan i en 

offersituation i upplevelsen av den egna kroppen, texten anses istället förmedla en alternativ 

bild med förhoppningen att både påverka och förändra den manliga läsaren. Trots att Kandre 

placeras i samma fack som Jäderlund och Frostenson konstateras det att det litterärt sett enda 

de tre har gemensamt är att Edith Södergran återfinns som intertext hos samtliga.15 

Parallellen till Södergran framträder hos Kandre genom beskrivningen av den ansträngande 

övergången från flicka till kvinna. Läsaren ledsagas in i samma mörka land som Södergran 

beskriver i dikten ”Till Eros” i Landet som icke är (1925), med skillnaden att den utsatta 

kvinnan i Kandres verk har reducerats till en jäsande livmoder.16 

Brattström beskriver Kandre som en: ”direkt efterföljerska till Birgitta Trotzig”, skildringen 

av den tungsint omgivande miljön och den biologiska skillnadens tunga börda i Bübins Unge 

liknas vid närheten till: ”det kroppsliga, vämjeliga och apokalyptiska” som tillskrivs Trotzigs 

litterära stil.17 

Teori och metod 
Existentialismen som filosofi tar avstamp i Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsches 

teorier, tanken om att människan i sin existens är det främsta föremålet för ett filosofiskt 

fokus, är något som Kierkegaard var först med att utveckla. Trots Kierkegaard och Nietzsches 

                                                             
13 Fyhr 2003, s. 197. 
14 Witt-Brattström 2003, s. 176. 
15 Witt-Brattström 2003, s. 191. 
16 Witt-Brattström 2003, s. 180. 
17 Witt-Brattström 2003, s. 178. 
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okonventionella sätt att tillämpa stråk av fiktion i sina filosofiska verk, anses de ändå vara just 

primärt filosofiska verk.  

Gällande existentialismen som en litterär strömning anses Fjodor Dostojevskij vara en 

förgrundsgestalt, inte i den aspekten att denne var existentialist, utan snarare att det i 

författarskapet finns viktiga grundelement som är centrala i den senare existentialistiska 

litteraturen.18 Medan Dostojevskijs verk anses tillhandahålla litterära prekursorer för 

existentialismens sociala och etiska värderingar, har Franz Kafkas verk lagt grunden för 

termerna äcklet, signifikant för Jean-Paul Sartre, samt det absurda som kännetecknar verk 

skrivna av bland annat Albert Camus. Både Kafka och Dostojevskij skriver om ”meningslösa 

situationer” och anses vara portalfigurer för existentialismen som en litterär strömning, en 

utveckling som ägde rum under 40- och 50-talet. Skillnaden mellan dem två är att 

Dostojevskij porträtterar det förlorade i form av en antagonism inom och mellan karaktärer, 

det meningslösa beskrivs som en del av ett mänskligt lidande. Kafka presenterar det däremot 

som något bisarrt och irrationellt i det vardagliga livet, i likhet med surrealisterna lyckas 

Kafka få också det bekanta att framstå som konstigt och hotande.19  

I Sverige har författare som exempelvis Lars Gyllensten diskuterat hur existentialismen har 

påverkat och format det egna författarskapet. Tanken om att människan själv ansvarar för sitt 

liv och därför inte kan luta sig mot filosofiska och religiösa läror, ska ha genomsyrat 

Gyllenstens verk.20 En annan av 40-talets författare vars texter präglades av den tidens 

”krisläge” är Lars Ahlin, som i den bemärkelsen därför kan liknas vid Gyllensten.21 Ahlin ska 

ha umgåtts mycket med Stig Dagerman och därför betytt mycket för dennes skrivande i 

begynnelsen av karriären. Dagerman ska dock i mycket högre grad än Ahlin själv ha 

influerats av den franska existentialismen.22 Enligt Dagerman ska också Eyvind Johnson ha 

inspirerat dennes skrivande. Samme Johnson har till skillnad från både Gyllensten och Ahlin 

medverkat till att introducera den franska existentialismen i Sverige, bland annat genom att 

vara delaktig i översättningar av de franska texterna.23 Poeten Östen Sjöstrand ska ha 

                                                             
18 Jeff Malpas, “Existentialism as literature”, The Cambridge Companion to Existentialism, Steven Crowell 
(red), Cambridge: Cambridge University Press 2012, s. 296. 
19 Malpas 2012, s. 298-299. 
20 Thure Stenström, Existentialismen i Sverige, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1984, s. 219. 

21 Stenström 1984, s. 243. 
22 Stenström 1984, s. 267. 
23 Stenström 1984, s. 283. 
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inspirerats specifikt av den katolska och kristna existensfilosofin.24 Karl Vennberg och Gösta 

Oswald är två andra svenska diktare som anses har varit inspirerade av existentiella frågor.25 

Willy Kyrklund är ytterligare ett exempel på en svensk författare som har skildrat 

existentialistisk tematik som ångest och människans fria vilja och själsliga utsatthet i sina 

verk.26 Gällande intertextuella inslag av existentialistisk karaktär är Tage Aurell ett exempel 

på en författare som har inspirerats mycket av Kierkegaard.27 Ett annat namn som ibland 

nämns i samband med samtalet om den svenska existentialismen är Birgitta Trotzig.28  

Kort efter andra världskrigets slut gav Sartre ut den filosofiska skriften Existentialismen är en 

humanism (1946) som agerade som ett sorts kvasimanifest för den existentialistiska 

rörelsen.29 Sartre var här noga med att understryka att det fanns två typer av existentialister, 

de ateistiska, den grupp till vilken denne själv räknades, samt de kristna existentialisterna. 

Bägge grupperna var dock överens om det faktum att existensen föregår essensen, det vill 

säga att det är viktigt att utgå från det personliga.30 Sartre förespråkade därför en 

existentialism som utgår från att Gud inte existerar och att allt är tillåtet, vilket i sig innebär 

att människan är övergiven.31 Människan ska därför vara dömd till frihet, då hon själv inte har 

valt att existera men ändå ansvarar för sina handlingar.32  

Det anses vara högst oklart om existentialismen hade vunnit kraft som filosofi och strömning, 

vore det inte för Sartre och Simone de Beauvoir, för vilka skrivande och filosofi var tätt 

sammanlänkade. Essensen i skrivandet handlade för de bägge snarare om idéer än ett artistiskt 

uttryck eller ett estetiskt skapande.33 Många portalfigurer inom existentialismen har varit 

författare framför filosofer, till dessa räknas bland annat Camus och Samuel Beckett. Att 

existentialismen inte enbart är en filosofi utan också en litterär strömning förklaras bäst 

genom att peka på de två litterära verk vilka existentialismens fundament som filosofi vilar 

på, verken i fråga är Sartres Äcklet (1938) samt Camus Främlingen (1942).34  

                                                             
24 Stenström 1984, s. 293. 
25 Stenström 1984, s. 304-306. 
26 Stenström 1984, s. 309. 
27 Stenström 1984, s. 310. 
28 Stenström 1984, s. 315. 
29 Thomas R. Flynn, Existentialism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press 2006, 
“Preface”. 
30 Jean-Paul Sartre, Existentialismen är en humanism, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1946, s. 9-10. 
31 Sartre 1946, s. 20. 
32 Sartre 1946, s. 21. 
33 Malpas 2012, s. 300. 
34 Malpas 2012, s. 290. 
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I Äcklet ställs huvudkaraktären Roquentin inför existensens fundamentala absurditet, han 

tvingas erkänna dess absoluta ovisshet och brist på mening och syfte. Detta föranleder en 

stegrande motvilja och avsky inför världen och den egna existensen, något som benämns vid 

termen äckel. Som en respons på upplevelsen och insikten drabbas Roquentin därför av en 

existentiell ångest.35  

I Främlingen däremot, tampas huvudkaraktären Meursault med en likgiltig apati inför livet 

och en oförmåga att känna, något han inte är kapabel till att dölja. Meursault är därför en 

främling i den bemärkelsen att han står utanför den gemenskap som medverkar till att hålla 

det absurda i schack. Han når dock en viss nivå av lycka och upprättelse när det absurda i 

situationen uppenbarar sig och det visar sig att det inte spelar någon roll. Främlingen är ett 

verk som utforskar idén om, och det mänskliga svaret till, det absurda.36 Det utmärkande hos 

Camus är känslan av att vår existens är starkt förankrad i marken, havet och solen, den 

förgängliga och sköra existensen står i skuggan av döden och är därför i vägen för en 

förvissad lycka.37  

Existentialismen och absurdismen är två starkt sammankopplade strömningar, Camus 

författarskap anses balansera mellan dem två och Sartre ska ha haft ett visst inflytande i 

utvecklingen av det absurdistiska dramat, framförallt i relation till centralfiguren Beckett.38 

Beckett anses vara den mest välkända dramatikern inom absurdismen och står i en litterär 

bemärkelse närmast Sartre och Camus. Verket I väntan på Godot (1952) skildrar det absurda i 

existensen, språket självt framstår alltmer som meningslöst genom dramats gång, oförmöget 

att förmedla ett egentligt innehåll och den enda möjliga responsen blir att skratta åt 

situationen.39 Om Camus verk kan anses kretsa kring det mänskliga livets värde och 

möjligheten att finna lyckan döden till trots, kretsar Becketts verk snarare kring 

misslyckanden och död, lidandet och det absurda i att existera.40  

I den kommande analysdelen kommer jag att diskutera tre av Mare Kandres verk utifrån de 

ovan nämnda teoretiska termerna det absurda, äcklet och ångest. Genom att tillämpa en 

                                                             
35 Malpas 2012, s. 300-301. 
36 Malpas 2012, s. 306. 
37 Malpas 2012, s. 309. 
38 Malpas 2012, s. 310. 
39 Malpas 2012, s. 311. 
40 Malpas 2012, s. 312. 
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existentialistisk läsning och tolkning är tanken att jag ska analysera de partier i verken som är 

mest relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar.   

Samtliga avgränsningar kommer främst att göras med anledning av uppsatsens omfång. Mitt 

val av material motiveras med att jag i den mån det är möjligt vill att verken ska representera 

ett författarskap som sträcker sig mellan åren 1984 och 2005. Sett till tid anser jag det därför 

vara mer klokt och rimligt att analysera tre verk utgivna år 1984, 1988 samt 1999, framför tre 

i tid efter varandra utgivna verk.  

Material 
 
I ett annat land 
Prosaboken I ett annat land skildrar en verklighet sedd från ett barns perspektiv. Med en 

ständigt högkänslig och paradoxalt nog febrig skärpa, vägleder den namnlösa berättaren 

läsaren genom dess barndom. Verket tar sin början i skildringar av främmande miljöer och 

landskap. Parallellt med den fysiska resan och det rumsliga främlingskapet skildras en resa i 

det berättande barnets medvetande, en resa som kretsar kring ett existentiellt främlingskap och 

kampen för att finna sin plats på jorden.  

Det brinnande trädet 
I romanen Det brinnande trädet får läsaren följa en nybyggarfamilj som ska begrava sina 

döda, ständigt motarbetade och främlingar i den starkt besjälade miljö genom vilken dessa 

färdas. Liksom i tidigare nämnda verk skildras här en resa som är central igenom hela verket, 

berättelsen börjar i samband med avfärd och slutar först när karaktärerna har nått resans mål. 

Återigen skildras den fysiska resan parallellt med huvudkaraktären, tillika pojken If:s, inre 

existentiella resa som primärt kretsar kring tankar om livet och döden. Den för Kandre 

karaktäristiska febriga stämning som vilar över berättelsen, förstärks här av en direkt 

fysiologisk grumlighet som karaktärerna tvingas genomleva, en konsekvens av den hunger 

som förvärras i takt med resans gång.  

Bestiarium 
Romanen Bestiarium kretsar kring den vuxna mannen Dorés sökande efter sitt biologiska arv. 

Berättelsen börjar i samband med att denne begraver sin mor, begravningen verkar som en 

utlösande katalysator för en rad händelser, däribland sökandet efter en frånvarande far. Ännu 

en gång ser vi här hur skildringen av en fysisk resa har satts i relation till den inre resan. 

Sökandet efter det biologiska arvet är direkt kopplat till den existentiella kris som pågår i 
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Dorés inre. Här har den febriga tillvaron, där drömmar och verklighet flyter in i varandra, 

förstärkts av ett missbruk av diverse substanser och huvudkaraktären porträtteras som en 

anomali i en värld som är allt annat än normativ.  

Analys 
 

Det absurda i tillvaron 

Den febriga blicken är nästan symptomatisk för det kandriska berättandet, berättaren 

beskriver ofta en värld som tycks löpa parallellt med verkligheten, ett eget land över vilket det 

vilar ett svettigt och tungt täcke. Skildringar av karaktärer som motarbetas av omgivningen 

och förtvivlat söker sin plats på jorden, förstärker den febriga stämningen och påminner 

läsaren om det absurda i tillvaron.  

”Bland källorna” heter den del i I ett annat land som kretsar kring resan till och vistelsen 

bland de heta källorna. Nedan följer ett citat som beskriver bilfärden genom ett motarbetande 

landskap, på väg till dessa källor: 

Vägen smalnar och marken runt oss faller undan som ett träsk. Allt och alla är utanför mig. Jag vänder mig 

om men skogen är för länge sedan försvunnen, jorden under mig redan orolig, bubblande och trilsk. Gasen 

rullar som åskmoln över backkrönet. Vi gräver oss fram ur tjockan, åtskilda och innerst inne ensamma. 

Framför oss ligger Källorna i en spräckt, dimhöljd dal. Bryggor leder ut och marken bär inte längre.41 

Här målar berättaren en bild av en bisarr och på gränsen till irrationell verklighet då naturen i 

vilken hon vistas tycks motarbeta hennes färd mot källorna. Texten förmedlar en känsla av att 

barnet är ensam i sin upplevelse av tillvaron och likt Meursault i Främlingen verkar hon stå 

utanför den gemenskap som lyckas hålla det absurda i schack.42 Barnet reflekterar över det 

faktum att hon är en egen enhet, avskild från den gemenskap som i det här fallet är hennes 

familj. Trots att Mattias Fyhr härleder det isolerade medvetandet i en fysisk gemenskap till 

gotiken vill jag alltså påstå att detta lika gärna kan läsas i ljuset av en existentialistisk 

tradition.43 

Väl framme vid källorna kommer berättaren bort från sin familj: 

                                                             
41 Kandre 1984, s. 16-17. 
42 Malpas 2012, s. 306. 
43 Fyhr 2003, s. 197. 
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Under tiden hinner Mamma, Pappa och Astrid skjuta ifrån sig mig och försvinna. Jag springer ut på 

bryggan i hopp om att hinna ikapp, men den rämnande, grå tundran gör mig ensam och stum igen, för 

egentligen tillhör jag aldrig Mamma, Pappa eller ens Astrid, utan bara jordens och min egen djupa oro.44 

Nu beskrivs barnets ensamhet inte längre enbart som metafysisk utan direkt rumslig då hon 

har tappat bort sin familj, hon befinner sig därför ännu längre ifrån den gemenskap som står 

till hennes förfogande och känslan av att hon är främling i sin egen värld har förstärkts. 

Vidare vill jag påstå att en parallell kan dras till det för bland annat Camus utmärkande, det 

vill säga en förmedlad känsla av att existensen är starkt förankrad i marken.45 Barnet beskriver 

och placerar sig själv i förhållande till naturen, hennes kropp tillhör marken och hela hennes 

väsen är underordnad naturen. Existensen framstår därför som skör och texten förmedlar en 

ambivalens kring livets egentliga syfte. 

Längre fram i berättelsen skildrar berättaren en motarbetande omgivning i ett motell: 

Mamma, Pappa och Astrid ser vilsna ut och vidrör förbryllade sängarna och teven. Rummen vibrerar och 

rister och vill spotta ut oss, som flisor eller sand ur ett sår. Vi hör inte hemma här!46 

Här börjar barnet utveckla en reaktion mot insikten om det absurda i tillvaron, hon närmar sig 

äcklet. Att sista meningen förstärks med ett utropstecken tolkar jag som att hon stegrande 

närmar sig den reaktion som insikten om det absurda i tillvaron är ett svar på. Det absurda i 

situationen centreras här kring att finnas till, att existera utan att vara likställd med sin 

omgivning, tingen gör det klart för barnet att de förgängliga mänskliga kropparna är strikt 

skilda och underordnade möblerna i rummet.  

I de inledande sidorna i Det brinnande trädet får läsaren ta del av den händelse som 

föranleder resan: 

Det fick inte plats med mer i det här rummet nu. Det hade blivit så märkvärdigt trångt efter det att Emmett 

kommit in med kistorna och de alla var där.47 

Detta kan givetvis läsas ordagrant, att kistorna tar upp plats i rummet, att det är det fysiska 

utrymmet som åsyftas, men det skulle också kunna läsas symboliskt. Jag vill mena att kistorna 

symboliserar den plats i livet och tankarna som döden upptar, att den är ständigt närvarande. 

                                                             
44 Kandre 1984, s. 17. 
45 Malpas 2012, s. 309. 
46 Kandre 1984, s. 38. 
47 Kandre 1988, s. 17-18. 



13 

 

Det blir symboliskt trångt i det mänskliga medvetandet eftersom döden tar plats och 

därigenom påminner människan om den förgängliga existensen och det absurda i tillvaron.  

Här har familjen tagit sig iväg och berättaren målar upp en dyster bild av en mödosam färd:  

Marken var mjuk och sank, vagnen krängde, kistorna hoppade omkring på flaket, och inuti dunsade de 

döda pojkarnas kroppar hit och dit som ett par murkna, blöta stockar. För varje gång vagnen krängde till 

pressades klockan ännu längre ner över If, och tiden gick, han kunde inte förstå hur mannen i detta gytter 

av småträd och snår kunde veta vartåt de skulle- De trängde sig bara ännu längre in i tystnaden bland de 

späda träden.48 

Tiden och döden gör sig nu påmind parallellt med att den fysiska resan pågår. Till skillnad 

från I ett annat land är döden konstant närvarande och jag skulle vilja påstå att den är direkt 

drivande för berättelsen, det centrala tema kring vilket hela verket kretsar. Symboliken i 

klockan som symboliserar tiden, resan som symboliserar livet och kistorna som symboliserar 

döden bidrar till en högst bisarr stämning som för tankarna till Becketts I väntan på Godot, ett 

verk som kretsar kring just döden och det mänskliga lidande som är kopplat till människans 

absurda existens.49 

Nedan har sällskapet på resans tredje dag stannat för kvällen och huvudkaraktären If börjar 

röra sig bort från sin familj: 

Hela tiden tyckte han sig höra de andra i bakgrunden, mycket avlägset och tunt mumlande, som om han 

tänkte tillbaka på någonting han hört sägas som liten, och det rörde sig mjukt och svagt i hans inre. [---] 

Han gick omkring så en lång stund, outhärdligt uppfylld av den underliga ensamheten50 

Här vilar den för Kandre typiskt febriga stämningen över texten som förstärker beskrivningen 

av det absurda i att vara ensam i sin existens och dess totala ovisshet och brist på mening. If är 

ensam med sina tankar och ensam i sin existens, det förstärkande ordet ”outhärdligt” tolkar 

jag som att insikten om det absurda i tillvaron har träffat honom och att denne snart kan 

komma att svara med ett äckel. Jag vill påstå att If omedvetet söker sig till ett främlingskap 

genom att distansera sig från sin familj, den starka upplevelsen av det absurda uppstår därför 

på grund av att han i likhet med Meursault i Främlingen nu står utanför den gemenskap som 

lyckas hålla det absurda i schack.51 

                                                             
48 Kandre 1988, s. 32. 
49 Malpas 2012, s. 312. 
50 Kandre 1988, s. 56. 
51 Malpas 2012, s. 306. 
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Också i Bestiarium är döden ständigt närvarande, här liknas huvudkaraktären Dorés dagliga 

sinnesstämning vid döden: 

Blicken var stel och ansiktet kändes dött, dödheten hade spritt sig ut i resten av kroppen som 

vidarebefordrat den till omvärlden. Förbindelsen mellan kropp och själ eller ande och själv, vad man nu 

än behagade kalla det, hade för länge sedan brutits; död var således speglingen och död var egentligen 

han också, död och led och sorgsen och vred.52 

Genom att likna Dorés sinnesstämning och hela hans natur vid döden förkroppsligar han det 

förgängliga i den egna existensen. Doré är död fastän han ännu lever eftersom han har 

kapitulerat inför det absurda i livet självt. Här förmedlas en stämning som kan liknas vid den 

stämning som råder i Främlingen, i likhet med Meursault tycks Doré tampas med samma typ 

av likgiltig apati inför livet.53 Återigen skulle detta, i linje med den typ av läsning som Fyhr 

förespråkar, kunna liknas vid en gotisk tematik. Det depressiva tillstånd som Doré befinner 

sig i skulle mycket väl kunna härledas till en gotisk tradition där mörkret i berättelsen vilar i 

huvudkaraktärens parallella verklighet.54 Jag å min sida vill alltså hävda att det lika gärna kan 

läsas som ett exempel i linje med en existentialistisk tradition. 

Tidigt i berättelsen fastnar Doré i ett missbruk, ett av de många rus som han upplever 

beskriver berättaren såhär: 

Innanmätet passade för första gången verkligen till kroppen, som i sin tur var perfekt anpassad till sin 

egen tyngd. Men han kunde inte beskriva dessa intryck ens för sig själv, orkade inte, ville inte; det 

behövdes inte ty det rörde sig egentligen bara om en känsla, en stämning, ett tillstånd, som han villigt lät 

sig fyllas av.55 

Det motsatta till att befinna sig i ruset är att befinna sig i den nyktra verkligheten, i 

verkligheten är Doré udda och malplacerad i sin egen existens och kropp. Dessa rader kan 

därför läsas som att det absurda i att finnas till och vara en kropp i så kallat normaltillstånd 

fordrar ett missbruk, en verklighetsflykt till ett tillstånd som för Doré är mycket mer 

tillfredställande. 

 

 
                                                             
52 Kandre 1999, s. 14. 
53 Malpas 2012, s. 306. 
54 Fyhr 2003, s. 197. 
55 Kandre 1999, s. 69. 
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Äckel som livsinställning 

Samtliga analyserade verk skildrar berättelser som alla på ett eller annat sätt kretsar kring en 

färd, en fysisk resa med en början och ett slut som löper parallellt med huvudkaraktärernas 

inre resa. Inte sällan leder insikten om det absurda i tillvaron till en reaktion hos karaktärerna 

som av läsaren kan uppfattas som en språngbräda till den ångest som efterträder äcklet.  

I samband med att berättaren i I ett annat land korsar en fors gror en insikt inom henne: 

Jag går, som över en avgrund. Svindeln tynger i händerna, senorna sträcks och kroppen spänns. Jag 

känner försiktigt med tårna över stenarna, rädd att de skall öppnas in mot vattnet. Och forsens dån står 

som en vägg runt mig, hög och oöverkomlig, som jag måste in i, igenom och ut ur. Så blundar jag och ser 

att allt jag gör och gjort och kommer att göra, är just stenar i mörk, fuktig jord, att gå in i, igenom och ut 

ur, och aldrig att gräva sig runt!56 

Denna i sig lilla färd vill jag påstå symboliserar den omfattande färd som pågår i barnets inre, 

en stegrande reaktion som kan antas kommer mynna ut i en känsla av ångest. Reaktionen är 

ett svar på insikten, ett äckel inför det absurda i tillvaron, att hon existerar i relation till 

naturen, tillhör forsen och jorden. De sista raderna förmedlar en stegrande desperation som 

jag vill likna vid den motvilja som Roquentin i Äcklet känner inför världen och den egna 

existensen.57 

Strax efter resan till forsen följer en resa in i bebyggelsen, i samma motell som nämns under 

tidigare rubrik vaknar barnet upp mitt i natten: 

Jag sträcker mig efter Astrid, men sängen är för bred och natten för nära. Ändå vet jag att hon finns där: 

hennes närvaro är som min egen: rummet och tystnaden är hon, och blundar jag finns inte detta, finns inte 

vi, kommer mörkret in i mig, som tvestjärtar, genom öronen och munnen.58 

Dessa rader skulle kunna läsas som de står skrivna, att den fysiologiska konsekvensen av att 

blunda är att människan inte längre ser, det blir mörkt. Jag väljer dock att läsa det som att 

insikten sjunker in i samband med att barnet blundar. Mörkret symboliserar insikten om det 

förgängliga och den målande beskrivningen av vad som händer inom henne i samband med 

mörkrets inträde kan tolkas som ett uttryck för det äckel som drabbar henne. 

                                                             
56 Kandre 1984, s. 35. 
57 Malpas 2012, s. 300-301. 
58 Kandre 1984, s. 39. 
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Nedan återges några av verkets sista rader som beskriver den process som äger rum i samband 

med att insikten infinner sig hos barnet: 

Jag märker att min kropp är en gräns, en strand. Kan inte längre känna stenens tyngd, trädets bruna bark 

platt i mörkret, månen och fälten. Jag vet, innerst inne: jag är inte allt detta. Jag är: armar, ben, hjärta, 

ögon, öron, hud, senor, brosk, nerver, ådror och blod och den låga som är jag är mycket liten och inte alls 

oändlig, odödlig och allsmäktig. I min ensamhet kallnar och styvnar jag. Jag är varken osårbar, outplånlig 

eller evig. Hjärtat dunkar tjockt och murket och nu kan jag inte heller känna armen, fingret, tungan eller 

benen, bara lågan: bara detta: långt, långt borta.59 

Om äcklet symboliserar insikten, en känsla som föregår ångesten, skulle detta exempel kunna 

tolkas som något som återfinns i gränslandet mellan äcklet och ångesten. Berättaren landar i 

att hennes kropp är väsensskild från tingen, det pulserande människohjärtat kommer en dag 

att upphöra att slå och jaget inom henne därmed försvinna. Insikten om att människan inte är 

odödlig påverkar hjärtrytmen och det äckel som drabbar barnet vill jag återigen likna vid den 

stegrande motvilja som Roquentin känner i Äcklet.60  

I takt med resans gång börjar karaktärerna i Det brinnande trädet förlora hoppet om att de 

någonsin kommer komma fram: 

De satt till en början djupt försjunkna och tänkte lättade på att de nog skulle vara framme snart, 

närsomhelst, och hur ljuvligt det då skulle bli- Men det kändes ändå bara alltmer hopplöst och dött för 

dom att tänka så.61 

Här beskriver berättaren hur karaktärerna försöker motarbeta insikten om att de eventuellt 

aldrig kommer att nå resans mål. Ännu en gång har den fysiska resan satts i direkt relation till 

den inre resan mot insikten om livets egentliga mening eller i sann existentialistisk anda, 

snarare brist på mening. Jag tolkar det som att berättaren vill tala om för läsaren att det inte 

ligger i människans händer, att insikten och äcklet inför den absurda tillvaron förr eller senare 

kommer att komma ikapp henne, att det är oundvikligt och omöjligt att skjuta ifrån sig.   

I samband med en olycka trillar kistorna av från flaket de färdas på och familjen tvingas 

därför till ett ofrivilligt stopp på resan. De lyckas ta upp kistorna och nödgas därefter att 

öppna locken för att försäkra sig om att kropparna är intakta:  

                                                             
59 Kandre 1984, s. 91. 
60 Malpas 2012, s. 300-301. 
61 Kandre 1988, s. 46. 
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Det lade sig så skoningslöst till rätta inom dom, och de blev trötta och dåsiga, som om de gått omkring 

och spänt sig mycket länge för det här, och det nu var gjort. Det som låg där nu var bara kropparna som 

fallit av likt ett skinn, en själens påse62 

De bägge kropparna symboliserar här det absurda i tillvaron, döden är fysiskt närvarande och  

äcklet liknas vid en anspänning som nu har släppt när insikten om livets egentliga brist på 

mening drabbar och lamslår karaktärerna. Denna beskrivning av en nästan bisarr händelse vill 

jag mena påminner om det för Beckett utmärkande i I väntan på Godot, att skildringen av det 

mänskliga lidandet förstärks genom beskrivningar av misslyckanden och död.63 

Senare under resans gång tvingas familjen kliva av flaket och leda hästen till fots. If går sist, 

utmattad av den motarbetande hettan som vilar i luften: 

Han stod stilla vid hästen och drog dess huvud tätt intill sig, vacklade till, som om ett stort svart hål gått 

upp i honom nu64 

Hästens huvud väljer jag att läsa som en symbol för liv, den bisarra tillvaron har skakat If så 

pass mycket att han behöver försäkra sig om att han lever och drar därför hästen till sig för att 

känna sig levande. Återigen får den fysiska resan här symbolisera den inre resan, en 

ansträngande och febrig färd till en insikt som landar hos If, det svarta hål som går upp i 

honom tolkar jag därför som det lamslagande äckel han känner inför den absurt groteska 

färden.  

I Bestiarium är den absurda tillvaron och livets verkliga brist på mening starkt närvarande 

genom hela berättelsen men framförallt framträdande precis i de inledande sidorna: 

Han betraktade dem förundrat och försökte föreställa sig hur de egentligen hängde samman, men kunde 

inte; de älskade, åt, förökade sig, hatade, kopulerade lite till, föddes och älskade sedan åter, och han blev 

alltid lika vimmelkantig närhelst han försökte se sig själv som del av allt detta. Det hände allt oftare att 

han ville springa fram till någon av dem, fatta tag i denne, skaka honom, henne eller barnet ifråga 

våldsamt och i ren desperation skrika Hur gör man, hur? För han visste verkligen inte.65 

Under den dagliga promenaden genom staden försöker Doré desperat begripa, förstå sig på 

hur människorna i hans omgivning kan ägna sig åt det som är livet, tillåta det att pågå utan att 

reflektera över det absurda i tillvaron. Han placerar sig själv utanför gemenskapen och kan för 

                                                             
62 Kandre 1988, s. 95- 96. 
63 Malpas 2012, s. 312. 
64 Kandre 1988, s. 145. 
65 Kandre 1999, s. 27. 
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sitt liv inte föreställa sig hur han skulle vara en del av denna då han är totalt oförmögen att 

bortse från det äckel som har drabbat honom. Dessa rader vill jag påstå representerar ett äckel 

som yttrar sig i ren desperation och är därför en annan typ av äckel än det som lamslår 

människan i föregående exempel.  

En tid längre fram i berättelsen drabbas Doré återigen av äcklet under samma dagliga 

promenad: 

 […] han stod under ett fuktigt, starkt doftande träd och förundrades som vanligt över att de fick denna 

alltid lika gåtfulla mänskogemenskap att framstå som så självklar och lätt. Erfor dessa människor 

stundtals samma ilande skräck som han, svävade även de likt gråtande vålnader över mörkret kring ett 

stup som de inombords dolde? Han betvivlade det, de verkade ju alla så djupt uppslukade och på ett 

avundsvärt sätt tagna i bruk av livet självt.66 

Nu är det äckel som berättaren beskriver inte lika intensivt, Doré tycks istället vara på väg 

mot den ångest som efterträder äcklet, en ångest som liknas vid en skräck, ett avgrundshål i 

det inre. Likt Meursault i Främlingen är Doré en främling i förhållande till den gemenskap 

som han betraktar, en gemenskap som lyckas hålla det absurda i schack.67 Frustrationen och 

desperationen är här utbytt mot en mild avund. Doré avundas att de människor som han 

betraktar har lyckats slå ifrån sig äcklet, de verkar finna sig i den absurda tillvaron, till synes 

helt oberörda av livets brist på mening och syfte.  

Ångest som existentiell grundton  

Liksom reseskildringarna och den febriga blicken är den malande oron och ångest som 

grundstämning återkommande i Kandres verk. Ångesten tar sig ofta fysiska uttryck hos 

huvudkaraktärerna i samband med insikten om livets förgänglighet och det faktum att 

existensens slutdestination oundvikligen alltid är döden.  

Jag vill återvända till de heta källorna i I ett annat land, nedan följer en beskrivning av vad 

som händer i berättarens inre i samband med att hon färdas allt närmare dessa:  

Idag väntar de Heta källorna! Vi känner redan dunsterna strömma till och slinka mellan stammarna. De 

väcker en uråldrig oro till liv i oss. Mamma och Pappa frustar och Astrid vänder sig gång på gång om, 

                                                             
66 Kandre 1999, s. 42. 
67 Malpas 2012, s. 306. 
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men jag suger oron till mig, fastän jag inte vill. Den förlöser ett vagt minne som växer sig starkare: 

sumpmark, dy, slam och salta dofter: svavel, gaser och grymma onda ting som består.68 

Här redogör barnet för en händelse som ligger bortom hennes kontroll, den mystiska naturen 

lockar fram en latent oro. Naturen påminner henne om den sanning som har vilat inom henne, 

att hon tillhör marken, en mark som alltid har funnits och alltid kommer att finnas också efter 

att hon slutar finnas. Denna oro väljer jag att tolka som en vag form av ångest som kommer 

att intensifieras i takt med att barnet färdas mot källorna: 

Skogen dör successivt. Träden är plötsligt förkrympta, betonggrå och ännu mindre. En mistel i jorden 

tömmer dem på sav och gasen ur källorna gör mig öde inombords. Astrid är Astrid och jag tänker bara på 

mig själv. Jag vet att skogen är densamma som för länge sedan, är densamma om tusen år. Jorden brister 

där jag en gång gått. Och ingen hör mig! Och ingen ser!69 

Nu är oron utbytt mot en ren existentiell ångest, den utmattande insikten om det absurda i att 

finnas till växer inom henne och barnet är ensam i sin existens. Hon är en egen mänsklig 

enhet och Astrid likaså, frånkopplade trots att de befinner sig i varandras sällskap. Återigen 

beskrivs barnets ångestfyllda människokropp som underordnad i relation till naturen. Skogen 

har i sällskap med marken alltid funnits och kommer att vara samma också om tusen år, när 

barnet inte längre finns. Beskrivningen av barnets relation till marken vill jag åter likna vid 

den känsla som Camus förmedlar i sina verk, det vill säga att den sköra existensen är 

förankrad i marken och därför står i skuggan av döden.70 

Under bilfärden till de heta källorna har berättaren konfronterats med det absurda i att 

människan är ensam i sin existens, alldeles oavsett om hon är en del av en gemenskap eller 

inte. Insikten och äcklets inträde förstärks när hon väl framme tappar bort sin familj, hon är nu 

inte bara själsligt ensam utan också ensam i ren fysisk bemärkelse. Den förväntade mänskliga 

reaktionen är den existentiella ångest som drabbar henne: 

Jag vill inte vara ensam! Bara vara jag och jord! Vill vara människa! Och Mamma, Pappa och Astrid! 

Men jag hittar inte till dem och ser inte genom ångan som slungas ur blåsorna intill bryggans kant.71 

Här vill jag specifikt diskutera tecknets och meningsuppbyggnadens betydelse för den känsla 

som texten förmedlar. Den stegrande ångest som har diskuterats i citaten ovan har nu tilltagit i 

                                                             
68 Kandre 1984, s. 16. 
69 Kandre 1984, s. 16. 
70 Malpas 2012, s. 309. 
71 Kandre 1984, s. 17. 
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styrka, de korta utropen blir fler i antal och förstärker den tunga känsla som genomsyrar 

raderna. Barnets desperation påverkar hennes berättande, hennes slagkraftiga konstateranden 

markeras med ett avslutande utropstecken som skapar en form av staccato i texten. Det vill 

säga markeringar som talar om för läsaren att det rör sig om något som barnet själv inte styr 

över, insikter som kommer långt inifrån.  

Nedan återges ett exempel på det jag under föregående rubriker i denna analysdel har försökt 

befästa gällande Det brinnande trädet, nämligen att kärnan i verket är döden och det primära 

tema runt vilket hela berättelsen har konstruerats: 

Det svindlade till genom kroppen. Han gick fram och såg ner i de båda kistorna- Han stod och vinglade 

osäkert som om han såg ner i en outsäglig avgrund och var rädd att falla i, som om något egendomligt 

svart kommit upp i honom, inuti.72 

Precis i början av berättelsen står If och betraktar de två öppna kistorna när insikten om 

dödens egentliga betydelse slår honom med en så pass stark kraft att han drabbas av en inre 

förmörkelse. Trots att kistorna i sig inte är djupa symboliserar de ett svårförklarligt djup, If 

drabbas därför av svindel när han står och tittar ned i gropen, samma mörka hål som nu också 

har öppnats inom honom. Dessa rader vill jag mena är ett målande exempel på hur Kandre 

kan läsas existentialistiskt då insikten om det absurda i tillvaron slår an ett mörker inom 

människan, ett mörker som kan tolkas som en form av lågmäld existentiell ångest.  

Långt senare vaknar If upp i ett snötäckt landskap, lamslagen av köld och hunger konfronteras 

han av naturens obegripliga storhet: 

Han skrek och skrek tills något inom honom sprängdes sönder och blodet plötsligt forsade upp i hans 

huvud och ut i ansiktet så det brände till och han tystnade tvärt.73 

Jag tolkar dessa rader som en sorts återupplivning av det mänskliga medvetandet som på 

grund av himlen och bergens absurda storhet har försatts i ett halvt apatiskt tillstånd. Skriken 

är dels en förlängning av den ångest som finns inom If men framförallt en medveten fysisk 

handling, han behöver känna blodet rusa i huvudet för att försäkra sig om att han fortfarande 

lever.  

Till sist vill jag åter diskutera Bestiarium. I början av berättelsen får läsaren ta del av Dorés 

vardag, en vardag som är starkt präglad av en tung och vemodig sinnesstämning: 
                                                             
72 Kandre 1988, s. 13-14. 
73 Kandre 1988, s. 168. 
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Han låg då och drog sig, gled in och ut ur en svettig, tung halvslummer medan det kröp i honom av oro 

och en diffus ångest som strålade åt alla håll i bröstet.74 

Detta är ännu ett exempel på rader som skulle kunna läsas i ljuset av en gotisk litterär 

tradition, att Doré befinner sig i en mörk gotisk värld som är isolerad från verkligheten.75 Jag 

väljer dock att läsa det som att han har försatts i ett patologiskt tillstånd som är en direkt 

konsekvens av den meningslösa tillvaron. Stämningen är febrig och klibbig och den 

existentiella ångesten har lamslagit människokroppen som varken är vaken eller sovande.  

Trots den förlamande ångesten lyckas Doré ta sig ut och uträtta en del ärenden. Senare samma 

dag besöker han den sista anhalten för dagen, ett växthus:  

Doré rörde sig vant i det eskalerande mörkret. Runtomkring honom ströps nu ljusstrålarna en efter en, 

ljudlöst, som när långa, fina synålar dras ur ett tjockt, svart täckelse av sammet, och precis som om ett 

sådant täckelse plötsligt fallit över den förtätade scenen i växthusets kammare, föll nu också en tung, 

dämpad känsla över Dorés inre. Han kunde aldrig komma åt denna känsla annat än genom att bege sig hit; 

den var outhärdlig men mer än något annat han känt på mycket länge nödvändig, ja, oumbärlig.76 

Under dagen har Doré sökt efter en mening i tillvaron och har därför färdats mot det som 

känns, trots att morgonen har präglats av en sjuklig ångest söker hans sig nu frivilligt till den. 

Den dämpade känslan vill jag dock hävda är en annan typ av ångest än den som lamslog 

honom tidigare under dagen. Denna ångest tolkar jag som en i människan mer levande ångest 

som delvis kan liknas vid den ångest som If upplever i Det brinnande trädet, ett nödvändigt 

ont, en essentiell del av människan och en påminnelse om att han existerar. 

Längre fram, under en promenad genom staden, drabbas Doré återigen av en existentiell 

ångest: 

Den uppvällande ångesten kände han alltför väl igen. På samma sätt som hans hand eller ben eller näsa 

onekligen var en del av kroppen, så var just dessa känslor en del av hans psyke; det kändes som om han 

närsomhelst skulle börja gråta men han ville till varje pris undvika detta.77 

Här beskrivs det som inom existentialismen är en självklarhet, att ångesten är en fundamental 

del av människans existens och direkt kopplad till hennes natur. Berättaren talar om för 

läsaren att ångesten är en lika given del av Doré som hans extremiteter men till skillnad från 

                                                             
74 Kandre 1999, s. 34. 
75 Fyhr 2003, s. 182. 
76 Kandre 1999, s. 44. 
77 Kandre 1999, s. 81. 
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den egna motoriken är ångesten något djupt rotat inom honom, något som han inte kan styra 

över. 

Sammanfattning och slutdiskussion 
Jag har i denna uppsats analyserat och diskuterat de tre verken I ett annat land, Det brinnande 

trädet samt Bestiarium med hjälp av en tillämpad existentialistisk läsning. Uppsatsens syfte 

har förankrats i ett litteraturvetenskapligt intresse av att fylla en lucka, att undersöka huruvida 

Kandre kan läsas på ett annat sätt än det som tidigare forskning har redogjort för. Till min 

hjälp har jag utgått från de existentialistiska termerna det absurda, äcklet samt ångest. Med 

hjälp av dessa termer har jag haft för avsikt att blottlägga ett mönster som hjälper läsare att 

närma sig verken på ett annat sätt.  

De främsta beröringspunkterna de tre verken emellan anser jag vara den febrigt berättande 

blicken samt det faktum att den inre resan till en existentialistisk ”rening” alltid beskrivs i 

relation till en fysisk resa. Den existentialistiska röda tråden representeras genom just dessa 

två beröringspunkter, den febriga blicken skildrar ofta det absurda i tillvaron och förstärker en 

känsla av ångest hos karaktärerna medan den inre resan nästan uteslutande landar i att dessa 

reagerar med olika former av äckel inför tillvaron.  

Jag vill mena att det existentialistiska som påvisats i denna uppsats trots allt inte kan anses 

vara representativt för hela Kandres författarskap, ett författarskap som har producerat fler än 

tredubbelt så många verk som det antal jag har analyserat. Ändå vill jag påstå att det är 

representativt för just de tre verk som jag har analyserat, förutsatt att läsaren väljer att läsa 

verken i ljuset av den existentialistiska strömningen.  

Med anledning av att en del av syftet har varit att visa på ett existentialistiskt mönster framför 

en genetisk påverkanskoppling, har jag i läsningen av de presenterade citaten primärt 

fokuserats på den känsla och stämning som texten och meningarna förmedlar. Jag har således 

haft som ambition att hålla mig från att vara alltför dogmatisk i mina tolkningar av texten. 

Jag har i den mån det har varit möjligt försökt att gå i dialog med tidigare forskning och 

förhålla mig till denna i de partier som jag har valt att analysera. De gotiska tolkningarna har 

jag kommit att beröra men inte en enda gång har jag lyckats läsa några av de citerade raderna 

i ljuset av en tydlig feministiskt medveten anda. Detta innebär inte att jag för den skull vill 
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avfärda denna typ av läsning utan härleder det snarare till det faktum att de partier i verken 

som har varit föremål för min analys inte lämpar sig för just en feministisk läsning. 

Gällande huruvida litteraturen kan tillskrivas en filosofisk klang vill jag påstå att det finns 

vissa tecken som tyder på att litteraturen kan tänkas befinna sig i gränslandet mellan filosofin 

och konsten fastän den primärt har en estetisk karaktär. Exempelvis återfinns vissa element av 

Sartres tanke om att människan är övergiven i sin existens och därmed dömd till frihet, detta 

tycker jag mig ha kunnat tyda framförallt i den del i analysen som kretsar kring den 

existentiella ångest som lamslår människan. Det rör sig dock snarare om en stämning som 

uppstår mellan läsaren och texten i samband med den existentialistiska läsningen och därför 

har jag inte landat i några konkreta exempel, åtminstone inte i de delar av verken som har 

varit föremål för min analys.  

Jag vill åter vara tydlig med att syftet med denna uppsats inte har varit att pressa in Kandre i 

en fast litterär tradition utan snarare föreslå att litteraturen kan läsas i ljuset av den 

existentialistiska strömningen. Min ambition har varit att presentera existentialismen som ett 

alternativ till den gotiska och feministiskt medvetna läsningen i ett försök att hjälpa läsaren att 

förstå litteraturen.  

Till sist vill jag vända mig till de som mot förmodan tror något annat och understryka att Mare 

Kandre aldrig upphörde att vara punk, kanske är det därför som litteraturen inte låter sig 

cementeras i en och samma tradition utan snarare svävar mellan flera olika strömningar, 

däribland den existentialistiska.  

Käll- och litteraturförteckning 
Engfelt, Olga, Den gåtfulla och kusliga främlingen inom oss: En studie av problematiken 

främlingskap i Walter Ljungquists Källan och Mare Kandres Aliide, Aliide, Masteruppsats 

framlagd vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms Universitet 

2013 

Fyhr, Mattias, De mörka labyrinterna, Lund: Ellerströms Förlag 2003 

Kandre, Mare, I ett annat land, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1984 

 

Kandre, Mare, Det brinnande trädet, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1988 

 



24 

 

Kandre, Mare, Bestiarium, Stockholm: Albert Bonniers förlag 1999 

 

Malpas, Jeff, “Existentialism as literature”, The Cambridge Companion to Existentialism, 

Steven Crowell (red), Cambridge: Cambridge University Press 2012 

 

R. Flynn, Thomas, Existentialism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University 

Press 2006 

 

Sartre, Jean-Paul, Existentialismen är en humanism, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 1946 

Stenström, Thure, Existentialismen i Sverige, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1984 

Witt-Brattström, Ebba, Ur könets mörker, Stockholm: Norstedts Förlag 2003 

 

 

 


