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Abstract 

 

Svenska: Den här uppsatsen undersöker Py Sörmans roman Aloë utifrån begreppet derealisering. 

Derealisering, menar uppsatsen, utgör en medvetenhet om problem gällande representationen av 

realitet som är central för postmodernismen. Denna medvetenhet aktualiserar frågeställningar gällande 

förhållandet mellan narrativitet och realitet, frågeställningar som är närvarande i den moderna och 

postmoderna romanen. Aloës ämne och narrativitet, argumenterar uppsatsen, belyser dessa 

frågeställningar. Uppsatsen strävar efter att bevisa detta genom att analysera romanen med hjälp av 

begrepp från narrativ teori. Den avslutande utvärderingen av undersökningen (slutdiskussionen) finner 

inte att derealisering är Aloës allra mest centrala ämne, men finner att derealisering är en närvarande 

frågeställning, är bestämmande för romanens representation och är en inneboende del av romanens 

struktur. 

 

Nyckelord: Py Sörman, Aloë, postmodernism, derealisering, de-realization, derealization, realism, 

narrativitet, narrativ teori, representation. 

 

 

English: This essay uses the term derealisation to investigate Py Sörman’s novel Aloë. Derealization, 

the essay claims, consists of an awareness of problems regarding the representation of reality that are 

central to postmodernism. This awareness gives rise to questions regarding the relationship between 

narrativity and reality, questions that are present in the modern and postmodern novel. Aloë’s subject 

and narrativity, the essay argues, highlights these questions. The essay aims to prove this by analysing 

the novel using concepts from narrative theory. The concluding evaluation of this investigation finds 

that derealisation is not Aloë’s most central subject or theme, but finds that questions regarding 

derealisation are present, that they affect the novel’s representation, and that they form an integral part 

of the novel’s structure. 

 

Keywords: Py Sörman, Aloë, postmodernism, derealisation, derealization, de-realization, realism, 

narrativity, narrative theory, representation. 
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1. Inledning  

1.1 Presentation av Py Sörman och Aloë 

 

Få känner idag till författaren Py Sörman. Endast ett fåtal av hennes böcker finns idag 

tillgängliga på bibliotek eller antikvariat. Inga av hennes romaner finns i tryck; endast en 

bland en handfull sena publikationer om katolska helgon finns i nytryck, den om Sir Thomas 

More. Ingen litteraturvetenskaplig studie har tidigare gjorts om någon av Sörmans verk. Ändå 

var Py Sörman på sin tid ett känt och uppskattat författarnamn. Från det att hennes 

debutroman Han publicerades 1921 fram till hennes död 1947, publicerade hon inte mindre än 

29 böcker, med andra ord i genomsnitt mer än en bok per år, de flesta på Albert Bonniers 

förlag. Böckerna recenserades ofta i pressen och mottogs ofta positivt av kritikerna. 

 Py Sörman, vilket var hennes författarnamn – egentligen hette hon Ingrid 

Amalia Sörman – föddes 1897 i Värö prästgård i Halland. Grundskolan gick hon i 

”Fruntimmersföreningens flickskola” i Göteborg. Sina gymnasiestudier på Rudbeckska 

flickskolan avbröt hon för att börja studera teater i Göteborg. Dessa studier avbröt hon i sin 

tur när hon träffade skådespelaren Nils Lyberg som hon gifte sig med 1926. Tillsammans 

försökte de driva teaterverksamhet i Göteborg, men de hann bara sätta upp tre pjäser innan 

teatern gick omkull. Efter två års äktenskap dog Sörmans make i diabetes. Därefter bodde hon 

först i Hunestad, Halland och sedan i större delen av sitt liv i Stockholm. Strax före sin död 

1947 konverterade Sörman till katolicismen.  

Den satiriska romanen Toto,
1
 utgiven på Bonniers 1929, var Sörmans 

genombrott hos kritikerna.
2
 Enligt en artikel i Bonniers litterära magasin om Py Sörman av 

författaren Erik Andersson, publicerad 2002, skrev Carl-August Bolander i Dagens nyheter: 

”Här finns en satir, som man inte precis är bortskämd med i vår beskedliga litteratur, allra 

minst hos en ung kvinna.”
3
 Toto handlar om en människa som dör men vars kropp fortsätter 

att leva. Själen, som också är berättare, iakttar kroppen, som skaffar sig nya vänner, nya 

intressen och tar namnet Toto. Själen förfasar sig över det ytliga sätt kroppen formar sitt liv. 

Toto är som besatt av kroppslig sundhet och tar genom hänsynslös manipulation över sin 

beskyddares roll som verkställande direktör för ett hälsoinstitut. Toto blir som en 

uppsamlingspunkt för genomsnittliga tycken och åsikter – som ett levande veckotidningsblad. 

                                                           
1
 Py Sörman, Toto (Stockholm 1929). 

2
 Erik Andersson, ”Py Sörman och evighetens planka”, Bonniers litterära magasin, 2002: 2, s. 68 ff. 

3
 Ibid. 
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Sörmans roman Toto vore sannerligen värd en eller flera undersökningar utifrån feministisk 

teori eller genderteori.  

Den här uppsatsen ägnar sig åt Py Sörmans roman Aloë.
4
 Aloë, utgiven 1931, 

också på Bonniers, var Py Sörmans första och största försäljningssuccé.
5
 En starkt bidragande 

faktor till succén måste ha varit att Aloë fick tredjepris i 1931 års stora nordiska 

romanpristävlan. Andrapriset fick Karin Boyes debutroman Astarte. De två romanerna tycks 

ofta ha recenserats tillsammans med anledning av priset.
6
 

Jag har bara hittat två recensioner av Aloë, båda ur Py Sörmans egen samling 

tidningsutklipp som förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm.
7
 De två recensenterna 

skriver om Sörman med en ton av förtrogenhet. De behandlar henne med respekt, men kanske 

inte med ren och skär aktning. Aloë får positiv kritik, men inte reservationslöst så. Författaren 

och kritikern Per Nilsson-Tannér skriver: ”Aloe [sic] är emellertid hennes bästa sak hittills, 

och om också anmälaren för sin del icke kunnat undgå att fästa sig vid vissa svagheter, är det 

tydligen en ganska tungt vägande sak.”
8
 Sten Linder skriver i Norrlandsposten: 

”Författarinnan har nog inte fullt mäktat ge romanen de dimensioner, som det fantastiska 

uppslaget kräver, men läsarens intresse fångas ändå av den andestämma som talar i hennes 

bok med ett visst oefterhärmligt tonfall av lågmält patos och trött ironi.”
9
 Lägg märke till 

recensenternas ordval i till exempel ”ganska tungt vägande” samt ”ett visst oefterhärmligt 

tonfall”, för att inte tala om ”vissa svagheter” och ”inte fullt mäktat”. Recensenterna tycks 

inte ha låtit sig övertygas helt av Aloë. 

Sten Linder nämner i sin recension av Aloë ”det fantastiska uppslaget” i 

romanen.
10

 Vilket är detta fantastiska uppslag? Liksom Toto tar Aloë sin utgångspunkt i en 

människas död: 

 

 
                                                           
4
 Py Sörman, Aloë (Stockholm 1931). Hädanefter hänvisar uppsatsen till Aloë inom parentes med enbart 

sidhänvisning. 
5
 Andersson, s. 69. 

6
 Detta framgår av de två artiklarna som är bifogade i appendix. 

7
 Jag har gjort försök att hitta fler recensioner av Aloë. En preliminär sökning i Kungliga bibliotekets 

mikrofilmsarkiv gav inga resultat. En genomgång av en handfull tidningsnummer (Dagens nyheter, 
Göteborgsposten, Svenska dagbladet och Hallandsposten) tryckta mellan september och oktober 1931 gav bara 
ett omnämnande av Aloë i en bisats (Hallandsposten, 1931-10-03). Därmed är det inte uteslutet att fler 
recensioner finns att hitta. 
8
 Per Nilsson-Tannér, ”Prisbelönade romaner”, [tidningen okänd], 1931-10-10, Kungliga biblioteket, Stockholm, 

Kungliga bibliotekets handskriftsarkiv, Py Sörmans material, signum L169:10:1. 
9
 ”Prisbelönade romaner”, Norrlandsposten, 1931-10-13, Kungliga biblioteket, Stockholm, Kungliga bibliotekes 

handskriftsarkiv, Py Sörmans material, signum L169:10:1. 
10

 Ibid. 
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   Jag dog i morse. 

   Medan jag ännu levde, var jag diktare. Det vill säga, jag var en av dessa dåraktiga 

människor, som drivas av ett dunkelt behov att söka omforma sina drömmar och syner till 

bokstäver på papper. (s. 9) 

 

Så börjar berättelsen. Redan början är onekligen fantastisk (i bemärkelse av engelskans 

’fantastical’). Det finns gott om berättelser som berättas av någon som står inför en nära 

förestående eller förväntad död. Att en berättelse tar sin början med en människas död och att 

den döde diktaren berättar om sina förehavanden efter döden är emellertid ovanligt. 

Sörman publicerade de allra flesta av sina romaner på Albert Bonniers förlag, 

och hon hade direktkontakt med både Karl-Otto Bonnier och hans söner Tor, Åke och Kaj.
11

 

Samtidigt var familjen Bonniers enligt Erik Andersson inte entusiastiska: 

 

Förlagets intresse är ofta förvånande svalt. […] Hon sålde inte tillräckligt bra för att ge 

någon vinst att tala om, och hon var inte tillräckligt litterär för att gå på det kulturella kontot. 

Och motsatt: hon bar trots allt sina egna kostnader, och en hel del goda recensioner 

förekom.
12

 

 

Reservationer som dessa, tillsammans med det faktum att Sörman och Aloë har fallit i 

glömska, kan få en att undra hur 1930-talets läsare, kritiker och förläggare var rustade att läsa 

Aloë. Var de inte förmögna att fullt ut uppskatta romanen? Var den kanske för ny, för modern, 

för läsare och kritiker att uppskatta? Eller tog de henne inte på lika stort allvar som de hade en 

man? (Karin Boye, vars roman fick andrapriset, är dock ihågkommen.) Det är inte den här 

uppsatsens uppgift att försöka besvara dessa frågor, men de är frågor som jag skulle önska att 

läsaren har med sig under läsningen av uppsatsen. 

 

1.2 Syftesformulering 

 

Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur de frågeställningar och 

problem som derealisering betecknar kommer till uttryck i Py Sörmans roman Aloë, samt 

vilken funktion de har i romanen. Underordnat detta syfte, och samtidigt en oumbärlig del av 

undersökningen, är att analysera romanen med hjälp av begrepp ur den narrativa teorin. En 

analys av romanen med narrativa begrepp kan belysa och konkretisera hur den förhåller sig 

                                                           
11

 Andersson, s. 72. 
12

 Ibid. 
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till distinktionen mellan reellt och skenbart samt kan karaktärisera romanens 

representationsmodus med avseende på realism respektive icke-realism. 

 För att undersöka Sörmans roman utifrån begreppet derealisering krävs 

naturligtvis en bestämning av begreppet. Diskussionen och bestämningen av begreppet 

derealisering, samt utvecklingen av dess relation till narrativitet, kan ses som ett sekundärt 

syfte med uppsatsen. 

 Att diskutera Aloës förhållande till postmodernismen kan ses som ett bisyfte i 

uppsatsen, men det hör egentligen inte till uppsatsens fokus. Jag tar inte ställning till 

förhållandet mellan modernism och postmodernism. Däremot antar jag att derealiseringens 

frågeställningar är närvarande i såväl modernismen som postmodernismen. Samtidigt verkar 

det av olika skäl ha blivit så att teoretikerna som sägs vara representanter för postmodernism 

oftare fokuserar på derealiseringens problem. Det betyder emellertid inte att den 

problematiken inte skulle vara närvarande i litterära verk som har identifierats som 

modernistiska. 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och metod 

 

I den här uppsatsen undersöker jag Py Sörmans roman Aloë utifrån begreppet derealisering. 

Jag utvecklar begreppet med vägledning av Stanford Encyclopedia of Philosophys artikel om 

postmodernism och med hänsyn till allmänna historiska och filosofiska iakttagelser om 

moderniteten.
13

 Olika aspekter av begreppet derealisering belyses med hjälp av bland annat 

Jean-François Lyotards Det postmoderna tillståndet,
14

 Jean Baudrillards Simulation and 

simulacra,
15

 och Friedriech Nietzsches Avgudaskymning.
16

 Dels som allmän vägledning inom 

fältet postmodernism, dels för dess karaktärisering av den postmoderna romanen, använder 

jag Linda Hutcheons bok The Politics of Postmodernism.
17

 Mitt förhållande till dessa källor i 

diskussionen om derealisering är tämligen eklektiskt. Diskussionen om begreppet är som en 

liten idéhistoria där varje nedslag i dess idéhistoria syftar till att förklara och avgränsa 

begreppets innebörd. 

                                                           
13

 Gary Aylesworth, ”Postmodernism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/, 2014-01-09. 
14

 Jean-François Lyotard, ”Det postmoderna tillståndet”, Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2009: 28-29, s. 91-145. 
15

 Jean Baudrillard, Simulation and Simulacra, Disruptive Technologies [hemsidans namn], 
http://fields.ace.ed.ac.uk/disruptivetechnologies/wp-content/uploads/2011/10/Baudrillard-Jean-Simulacra-
And-Simulation2.pdf, 2014-01-14. 
16

 Friedrich Nietzsche, Avgudaskymning – eller hur man filosoferar med hammaren, Samlade skrifter 8. Sena 
skrifter (Stockholm 2013). 
17

 Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism (London, 1989). 
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 Samtidigt är undersökningen av Aloë i hög grad en narrativ undersökning som 

består av en analys av romanen med hjälp av begrepp från den narrativa teorin. En enastående 

källa för sådana begrepp är Routledge Encyclopedia of Narrative Theory.
18

 Den beskriver 

hundratals ämnen och begrepp, inte bara sådana som tillhör narrativ teori, utan även ämnen 

som är vanliga inom litteraturvetenskapen och inom andra fält – dock alltid ur teorins eget 

perspektiv. Varje längre artikel (med mer än 500 ord) är undertecknad av en specifik 

författare med specialkunskap i artikelns ämne och hänvisar till centrala verk som har haft 

betydelse för begreppens utveckling.  

 Jag använder emellertid inte någon specifik narrativ metod. Min metod består 

snarare i att med vägledning av derealiseringens frågor gällande realitet och representation 

använda sådana narrativa begrepp med vilka jag kan synliggöra romanens uttryck för 

derealisering. Man skulle kunna säga att jag upprättar en dialog mellan begreppet 

derealisering och de analytiska verktyg som används för att avtäcka Aloës narrativitet och 

struktur, en dialog där begreppet derealisering, de narrativa begreppen och romanen själv, 

ömsesidigt och växelvis belyser varandra. Med denna dialog utövar jag vad man skulle kunna 

kalla en hermeneutisk cirkel, en rörelse från del till helhet och från helhet till del. Jag gör näst 

intill ingen ansats att förstå romanen utifrån sin historiska kontext – utom mycket allmänt så – 

även om jag genomför undersökningen medveten om att en historisk kontext finns. 

  

                                                           
18

 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, red. David Herman, Manfred Jahn, och Marie-Laure Ryan, 
(Oxfordshire 2005). Hädanefter RENT. 
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2. Derealisering i Aloë 

2.1 Modernitet och derealisering 

 

Begreppet derealisering är intimt förknippat med begreppet modernitet. Alltså är det lämpligt 

att börja med att bestämma vad modernitet är. Här följer därför en skiss av vad moderniteten 

innebär med utgångspunkt i allmänt vedertagna historiska och filosofiska iakttagelser av vad 

moderniteten och dess konsekvenser är. 

Å ena sidan är moderniteten en tid där människan har förändrat jordens yta med 

materiella, tekniska medel. Elektricitet, fabriker, vägar, järnvägar, flygplan, tryckpressar, 

datorer och datornätverk har i många avseenden förlängt avståndet mellan människan och 

’naturen’. Hennes dygn dikteras inte längre av när solen går upp och när mörkret faller; hur 

långt hon kan resa bestäms inte av hur långt hennes fötter orkar bära henne; vilken 

information hon kan införskaffa regleras inte av vad hon själv kan bevittna där hon själv 

befinner sig; vilka föremål hon har tillgång till bestäms inte av vad naturen i hennes 

omedelbara omkrets har att erbjuda. Hon är en bland miljarder andra människor, och alla 

dessa människor är mer än någonsin förbundna med varandra i en global ekonomi. 

 Å andra sidan är moderniteten inträdet av en tid där människans förståelse av sin 

relation till världen har förändrats. Om människan tidigare förstod världen som oberoende av 

henne, så förstår hon den nu som intimt förbunden med hennes uppfattning om den – ja, med 

hennes perception, med erfarenheten över huvud taget. Hennes perception, eller hennes 

varseblivning, påverkas i sin tur såväl av de tekniska uppfinningar hon har frambragt, som av 

de kulturella (och makt-) institutioner hon har skapat. Med institutioner menar jag såväl 

parlament, stater och arbetsplatser som språk, diskurser och sociala relationer. Den successivt 

utvecklade förståelsen av det ömsesidiga förhållandet mellan människan och världen har även 

den påverkat henne – i vad som tycks vara en cirkel av förståelse som påverkar förståelse. 

Människan har insett att några tydliga gränser mellan exempelvis naturligt och artificiellt, 

verklighet och sken, subjekt och objekt, inte ’finns’, det vill säga inte existerar i och för sig, 

utanför hennes erfarenhet. Den moderna insikten om det ‘naturliga’ och det ‘reella’ beskriver 

Linda Hutcheon kärnfullt i The Politics of Postmodernism: “Our common-sense 

presuppositions about the ‘real’ depend upon how that ‘real’ is described, how it is put into 

discourse and interpreted. There is nothing natural about the ‘real’ and there never was.”
19

  

                                                           
19

 Hutcheon, 1989, s. 33. 
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 Vi skulle kunna, såsom Immanuel Kant i Kritik av det rena förnuftet, kalla 

moderniteten konsekvensen av en ”kopernikansk revolution”, en vändning av blicken från 

tinget i sig till kunskapens förutsättningar att veta något om tinget, från erfarenhetens föremål 

till erfarenheten själv.
20

 De ontologiska, epistemologiska, etiska och existentiella 

implikationerna av denna vändning kan uppfattas som en kris eller en förlust. Utan tillgång 

till, eller tro på tillgång till, vare sig tinget i sig, det goda i sig, eller meningen i sig, saknar 

människan visshet om vad som finns, om vad man kan veta, om vad som är rätt och om vad 

som är meningsfullt; hon är vilse i tillvaron. Det är emellertid möjligt att – istället för att 

betrakta det som en förlust – betrakta det som människans befrielse från gamla vidskepelser, 

dogmer och gudar, en befrielse som ger henne möjlighet till en ny början, till riktig förståelse 

av sig själv, till autentiskt liv. 

Exakt vad moderniteten består i, vad som har lett till den, vad den innebär och 

med vilken legitimitet man talar om modernitet, är omstritt. Vissa förståelser av moderniteten 

sätter fokus på senkapitalismens materiella och ekonomiska effekter, andra på samhällets 

sekularisering (’Guds död’), åter andra på vetenskapens tekniska och kunskapsmässiga 

landvinningar – för att nämna några exempel. För den här uppsatsens syften föreslår jag att vi 

förstår moderniteten som de förändrade förutsättningar – vilka de än må vara – som har gett 

upphov till ifrågasättandet av fundamentala distinktioner som naturligt–artificiellt, subjekt–

objekt, verkligt–overkligt (skenbart); vi kan förstå det moderniteten som ifrågasättande av 

fundamentala distinktioner eller dikotomier över huvud taget. Ifrågasättandet av de 

fundamentala distinktionerna betraktar jag som ett skeende i vardande, en typ av 

frågeställning som har ställts, och som fortsätter att ställas, av filosofin, sociologin, 

litteraturvetenskapen och skönlitteraturen – och som knappast har fått slutgiltiga svar. De 

distinktioner som står i främsta rummet i den här uppsatsen är de mellan reellt och skenbart, 

naturligt och artificiellt, samt realistiskt och orealistiskt. Ifrågasättandet av dessa distinktioner, 

framför allt distinktionen mellan reellt och skenbart, är vad jag kallar derealisering; 

berättandets successiva upplösning av distinktionen är vad jag kallar derealisering. 

 

  

                                                           
20

 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet (Stockholm 2004), s. 64. 
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2.2 Derealisering och narrativitet 

 

Det är svårt att avgöra exakt när begreppet derealisering började användas i den postmoderna 

diskursen. Jean-Paul Sartre nämner det i en studie om Gustave Flaubert publicerad 1971.
21

 

Begreppet postmodernism gjorde entré i det litteraturvetenskapliga samtalet i och med 

publiceringen av Jean-François Lyotards essä, eller ”rapport”, ”Det postmoderna tillståndet”. 

Där nämns derealisering för första gången i postmodernt sammanhang i avsnittet om realism, 

men då bara i förbigående; Lyotard definierar inte begreppet.
22

 Några sidor tidigare skriver 

han emellertid något som kunde ha gällt som definition av derealisering: “Modernity […] 

cannot exist without a shattering belief and without discovery of the ’lack of reality’ of 

reality, together with the invention of other realities”.
23

 “’Lack of reality’ of reality” – 

verklighetens brist på verklighet – det är en utmärkt, om än preliminär, bestämning av 

derealisering. Fredric Jameson erbjuder i Postmodernism or the Cultural Logic of Late 

Capitalism en bestämning av derealisering som rimmar med ‘verklighetens brist på 

verklighet’ när han nämner “the simulacrum, whose peculiar function lies in what Sartre 

would have called the derealization of the whole surrounding world of everyday reality”.
24

  

Derealisering tilltalas uttryckligen av Gary Aylesworth i Stanford Encyclopedia 

of Philosophys artikel om postmodernism. Han skriver: 

 

The later nineteenth century is the age of modernity as an achieved reality, where science 

and technology, including networks of mass communication and transportation, reshape 

human perceptions. There is no clear distinction, then, between the natural and the artificial 

in experience. […] A consequence of achieved modernism is what postmodernists might 

refer to as de-realization. De-realization affects both the subject and the objects of 

experience, such that their sense of identity, constancy, and substance is upset or dissolved.
25

  

 

Bland föregångarna till idén om derealisering finns enligt Aylesworth Friedrich Nietzsche, 

som i Avgudaskymning: eller hur man filosoferar med hammaren skisserar den successiva 

                                                           
21

 Jean-Paul Sartre använder begreppet derealisering (”déréalisation”) i L’idiot de la famille. Gustave Flaubert 
de 1821 á 1857 Vol 1 (Paris 1988 [1971-1972]), s. 447. Citerat ur Annabelle Dufourq, ”Sartre l’imaginaire. La vie 
imaginaire : échec ou réussite ? ‘L’imaginaire’ et ‘L’idiot de la famille’ de Sartre”, 
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upplösningen av distinktionen mellan reellt och skenbart, eller mellan den ”sanna världen” 

och den skenbara.
26

 Under rubriken ”Hur den ’sanna världen’ till slut blev en fabel – 

Historien om en villfarelse” listar han på sex punkter den sanna världens succesiva 

upplösning, i en sorts microidéhistoria, från Platon och fram till vad som verkar vara 

Nietzsche själv (avsnittet avslutas med en hänvisning till Så talade Zarathustra: ”INCIPIT 

ZARATHUSTRA”).
27

 Först är den sanna världen tillgänglig ”för den vise, den fromme, den 

dygdige”; sedan blir den ouppnåelig ”för ögonblicket” men fortfarande utlovad ”för den vise, 

den fromme”; vid den tredje punkten har den sanna världen blivit ”ouppnåelig” men finns 

kvar som ”tröst” och ”imperativ”; sedan är den inte bara ouppnåelig utan även ”okänd”; vid 

femte punkten är idén om den sanna världen ”överflödig”.
28

 Schemats sjätte och sista punkt 

hävdar: 

  

Den sanna världen har vi avskaffat: vilken värld blev kvar? den skenbara kanske? … 

Ingalunda! med den sanna världen har vi också avskaffat den skenbara! [sic]
29

  

 

Vilka är konsekvenserna av att avskaffa den sanna och den skenbara världen? Vi får anta att 

det inte är Nietzsches avsikt att säga att världen upphör helt och hållet – det vore en orimlig 

och absurd hållning. Om världen som blir kvar varken är sann eller skenbar, vad är världen 

då, och vad innebär det för berättandet? 

Nietzsches schema har som sagt rubriken ”Hur den ’sanna världen’ till slut blev 

en fabel”. Vad innebär det att den sanna världen är en fabel? Det motsvarar uppfattningen om 

världen som färgad, formad, eller förvrängd, av människans erfarenhet. Mer intressant i det 

här sammanhanget är innebörden av den sanna världen som en berättad värld. Om den sanna 

världen är en berättad värld, det vill säga en fabulerad värld, då borde den sanna världen inte 

gå att skilja från den skenbara. Insikten om att idén om den sanna världen själv är en fabel (att 

den är en idé) leder till problem för representationen, såvitt representation innebär att 

realistiskt efterlikna den ’sanna’ verkligheten. När en berättelse berättas med anspråk på att 

återberätta verkligheten, det vill säga representera den, så är det som återberättas i själva 

verket en idé om verkligheten. Berättaren som berättar med dessa insikter borde alltså förstå 

sitt berättande som återberättande av berättelsen om verkligheten. Denna förståelse av 
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berättandets relation till verklighet och värld förstår jag som grunden till derealisering, eller 

derealiseringens första ansats. 

En konsekvens av derealisering är ett vändande av blicken mot berättandet, en 

utövning av skepsis mot berättandet. Just en sådan skepsis beskriver Jean- François Lyotard i 

essän (eller rapporten) Det postmoderna tillståndet. Han kallar den ”misstrogenhet mot 

metaberättelserna”.
30

 Enligt hans resonemang har berättandet hamnat i kris alltsedan man har 

förstått vetenskapens beroendeförhållande till ”de stora berättelserna” (grands récits).
31

 Stora 

berättelser är teorier om Historien med stort H, teorier som beskriver eller förklarar historiens 

utveckling i abstrakta termer. Sådana teorier kan vara allt från ”andens dialektik” till ”det 

förnuftiga eller arbetande subjektets emancipation eller utvecklandet av välstånd”.
32

 Abstrakta 

hjältar verkar för olika mål i dessa stora berättelser, till exempel ”kunskapens hjälte” i 

”upplysningens berättelse” som ”arbetar för ett gott ändamål, nämligen världsomspännande 

fred”.
33

 Resultatet av berättandets kris är alltså ”misstrogenhet mot metaberättelserna”. Vad 

som är betydelsefullt i detta sammanhang är hur krisen uppmärksammar narrativitetens 

förhållande till kunskap och sanning – och narrativitetens förhållande till sig själv.
34

 

Vi skulle kunna kalla detta – i analogi med Kants ”kopernikanska vändning” – 

en narrativ vändning. Just en sådan narrativ vändning (”narrative turn”) nämner 

introduktionen till Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, en narrativ vändning som 

ägde rum i Frankrike på 1960-talet.
35

 I encyklopedins artikel om begreppet narrative står det: 

”The increasing popularity of the term ‘narrative’ also reflects the epistemological crisis of 

contemporary culture. ‘Narrative’ is what is left when belief in the possibility of knowledge is 

eroded.”
36

 Precis så föreslår jag att derealisering förstås: som resultatet av vår förlust av 

kunskapen om ’den sanna världen’. Resultatet är en narrativ vändning, en vändning av blicken 

från berättandets föremål till berättandet självt. Derealisering är således narrativets 

medvetenhet om sin narrativitet, i ljuset av upplösningen av skillnaden mellan det reella och 

det skenbara. 

Derealisering kan även betraktas som upphovet till postmodernismens generella 

subversiva drag i konsten och litteraturen. Postmodernismens förhållande till konventioner 

och representation beskrivs av Hutcheon: ”By both using and ironically abusing general 
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conventions and specific forms of representation, postmodern art works to de-naturalize them 

[…]”.
37

 ”[G]eneral conventions” och ”specific forms of representation” kan här förstås som, 

bland annat, berättande, genrer, samt berättandets historia och tradition. Även den 

postmoderna skönlitteraturen visar misstrogenhet mot, eller uppmärksammande av, 

berättandet. Eftersom berättandet är en så essentiell del av litteraturen, i varje fall av romanen, 

är uppmärksammandet av berättandet centralt för den postmoderna romanen. 

Jag nämnde att upplösningen av distinktionen mellan reellt och skenbart orsakar 

problem för representationen, det vill säga för referentialiteten. Detta innebär i sin tur problem 

för realismen. Om realism är att skildra den sanna världen så verklighetstroget som möjligt, så 

borde frånvaron av den sanna världen – eller omöjligheten att skilja den från skenbara världar 

– innebära att ’äkta’ realism är omöjlig eller saknar legitim grund. Finns ingen sann värld så 

har realismen inte någon referent. Kan inte den sanna världen urskiljas från den skenbara 

världen, så kan realismen inte hitta ’rätt’ referent. Detsamma borde gälla alla anspråk på att 

skildra en skenbar värld, förutsatt att skenbar är satt som skillnad gentemot den sanna världen. 

Hur kan man då identifiera en värld som skenbar om inte som icke-sann värld? 

Ett sätt att komma förbi detta problem är att sätta den sanna världen inom 

citationstecken (eller inom enkla citationstecken), att betrakta den ’sanna världen’ som 

beteckning på en försanthållen värld. Istället för ett betrakta realismen som beroende av den 

sanna världen, och legitimerad i kraft av hur väl den lyckas korrespondera med den sanna 

världen, kan man betrakta den som en genre, en uppsättning konventioner, en tradition; 

realismen snarare signalerar och symboliserar ’sann värld’ än representerar den. Den ’sanna 

världen’ hämtar då sin legitimitet som sann värld, inte från realismens förmåga att 

representera den sanna världen, utan från den igenkänning som realismens tecken frammanar, 

från de signaler som säger: ’det här är realism’, och från de konventioner och traditioner som 

dessa tecken och signaler inordnas i. Ett nyckelord här är igenkänning; igenkänning är en 

effekt. Realismen frammanar med andra ord en effekt av ’sann värld’, frammanar igenkänd 

försanthållning. 

Med dessa bestämningar av realism och ’sann värld’ sjunker den sanna världen 

så att säga i rang och blir en värld bland många möjliga världar. En sådan förståelse av 

realism rimmar med den förståelse av ’simuleringen’ som Jean Baudrillards redovisar i 

Simulation and simulacrum. Simuleringen representerar inte den sanna verkligheten; den 

representerar ingenting: “Simulation is no longer that of a territory, a referential being, or a 
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substance. It is the generation by models of a real without origin or reality: hyperreal.”
38

 

Simuleringen lever så att säga sitt eget liv; den återskapar själv sin ’realitet’; den legitimerar 

sig själv. Denna realitet, eller hyperrealitet, simuleringens produkt, kallar Baudrillard 

simulacrum. Vi skulle kunna betrakta realismens ’sanna värld’ som en sådan simulacrum. 

 Om realismen saknar giltig referens i en objektivt sann verklighet, hur kan man 

då över huvud taget tala om realism i litteraturen? Vi kommer att behöva en fungerande 

definition av realism för att kunna diskutera Aloës realistiska drag. I Routledges encyklopedi 

diskuterar Alan Palmer den realistiska romanen: ”[…] realist novels typically comprise a 

detailed and unsentimental description of the domestic life […]”;
39

 “[t]he events described are 

ordinary, plausible, and generally in accordance with natural laws and behavioural 

expectations”.
40

 Samtliga dessa bestämningar av den realistiska romanen skulle kunna bli 

föremål för postmodern kritik. Vad är vanligt (”ordinary”), sannolikt (”plausible”)? Vilka är 

de naturliga lagar och förväntningar på beteende  (”behavioural expectations”)? Vems vardag 

beskriver den realistiska romanen? Storheter som det vanliga, det sannolika, det naturliga, kan 

man argumentera föregår verkligheten och representerar inte den obetingade verkligheten 

själv.  

I postmoderna sammanhang är kanske verisimilitude ett bättre begrepp för 

realism. I Routledges encyklopedi beskriver Brian McHale verisimilitude: ”Verisimilitude is 

the effect of realism achieved when states and behaviours in the narrative generally conform 

to its readers ideology and/or model of the world.”
41

 Denna bestämning, i all sin korthet och 

enkelhet, fungerar som definition av realismens effekt för den här uppsatsens syften. 

Möjligheterna att problematisera denna bestämning är naturligtvis många. Här finns 

emellertid inte plats att diskutera begreppet ideologi eller ”model of the world”.
42

  

Derealisering kan även betraktas som upphovet till postmodernismens generella 

självmedvetenhet. I The Politics of Postmodernism understryker Linda Hutcheon den 

postmoderna litteraturens (samt även den postmoderna arkitekturens, fotografins, filmens och 

konstens) självmedvetenhet: 

 

In general terms it takes the form of self-conscious, self-contradictory, self-undermining 

statement. It is rather like saying something whilst at the same time putting inverted commas 
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around what is being said. The effect is to highlight, or ‘highlight,’ and to subvert, or 

‘subvert,’ and the mode is therefore a ‘knowing’ and an ironic – or even ‘ironic’ – one. 

Postmodernism’s distinctive character lies in this kind of wholesale ‘nudging’ commitment 

to doubleness, or duplicity.
43

  

 

För Hutcheon står postmodernismen – med sin ironiska självmedvetenhet, sin 

denaturalisering, sin subversiva agenda – inte helt utanför de konventioner och 

representationer som de syftar till att rubba (”subvert”). Postmodernismen kännetecknas enligt 

henne av ”complicity” (ungefär: medbrottslighet); postmodernismens kritik är en kritik som är 

”bound up, too, with its own complicity with power and domination, one that acknowledges 

that it cannot escape implication in that which it nevertheless still wants to analyze and maybe 

even undermine”.
44

 Det tycks rimligt att postmodernismen tar den utgångspunkten; annars 

skulle den behöva hävda att den intog en position som var riktigare, verkligare och mer 

legitimerad, än de konventioner den vill ifrågasätta; annars skulle den först behöva uppfinna 

en sådan position. Likväl måste postmodernismen inta något slags position; vad den då gör är 

att sätta denna position inom parentes, eller inom enkla citationstecken; den gör det på 

ironiskt vis, självmedvetet och självmotsägande, medbrottsligt och på samma gång kritiskt till 

diskursens maktförhållanden. 

 Postmodernismens complicity innebär att den är del av de traditioner som den 

kritiserar. Den har alltså en historisk medvetenhet; den vänder inte blad i historien; den bryter 

inte helt med genrernas konventioner. Den är beroende av dessa konventioner och kan bara 

bryta med dem i den mån den har en levande relation till dem. Därför är postmodernismens 

denaturalisering enligt Hutcheon: ”the simultaneous inscribing and subverting of the 

conventions of narrative”.
45

 

 Derealisering vill jag ska förstås som ett dynamiskt skeende hellre än som ett 

statiskt begrepp, som levande problematik hellre än som fixerat problem. I A Poetics of 

Postmodernism diskuterar Hutcheon valet av ordet ”problematize”, med fokus på ordets 

ändelse ”-ize”. “My […] reason for using the ‘-ize’ form […] is to underline the concept of 

process that is at the heart of postmodernism”, säger hon.
46

 “[I]t is the process of negotiating 

the postmodern contradictions that is brought to the fore, not any satisfactorily completed and 
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closed product that results from their resolution”.
47

 På samma sätt vill jag att derealisering 

(derealization) ska förstås. Derealisering i litteraturen erbjuder inte slutgiltiga svar om 

verklighetens beskaffenhet; derealisering är ett skeende, närvaron av problematiken kring 

frågan om ’den sanna världen’ respektive ’den skenbara världen’, och hur dessa världar 

representeras genom berättandet.  

 

3. Analys av Aloë 

3.1 Aloës fantastiska utgångspunkt 

 

Aloës början och utgångspunkt – att en människa har dött och själv berättar om händelserna 

efter döden – är ovanlig. Det finns gott om berättelser som berättas av någon som står inför en 

nära förestående eller förväntad död. En sådan utgångspunkt används ofta i 

bekännelsenarrativ,
48

 till exempel: en person på ålderns höst ser tillbaka på sitt liv, granskar 

det, rannsakar sig själv. Aloës utgångspunkt kunde också ha fungerat som utgångspunkt för en 

bekännelse eller en biografi, men Aloës berättelse är varken ett renodlat bekännelsenarrativ 

eller en (fiktiv) biografi. Tillbakablickar till diktarens liv, och stycken som liknar bekännelser, 

förekommer visserligen, men berättelsen fokuserar framför allt på vad som sker med diktaren 

efter hans död. 

 Att romanen berättar vad som händer diktaren efter hans död – och att allt som 

berättas berättas utifrån den positionen – betyder att hela berättelsen sker ur perspektivet av en 

annan värld än den fysiska världen. Såväl vardagsscener ur den fysiska världen som 

fantastiska scener ur den icke-fysiska världen skildras utifrån den icke-fysiska berättarens 

perspektiv. Aloës fysiska vardagsvärld är alltså en representation av världen utifrån 

representationen av en varelse som inte tillhör den fysiska vardagsvärlden. (I vilken mån den 

döde diktaren ’tillhör’ den icke-fysiska världen återkommer jag till.) Avståndet mellan läsaren 

och romanens fysiska verklighet är alltså längre än i en roman med konventionellt realistiska 

ramar. Vi skulle kunna kalla Aloës representation av den fysiska vardagsvärlden ’dubbel 

representation’.  

Den dubbla representationen av verkligheten försätter läsaren i en märklig 

situation. Läsaren har till exempel flera skäl att tvivla på verklighetsskildringens trovärdighet. 

För det första kan skildringarnas trovärdighet ifrågasättas, eftersom berättelsen berättas av en 

enda person (oaktat om det är en död eller levande människa); fokaliseringen är intern och 
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fixerad vid en och samma person;
49

 perspektivet är låst till en person och därmed transparent 

gentemot läsaren som ett begränsat, felbart perspektiv.
50

 För det andra kan trovärdigheten 

ifrågasättas av själva det faktum att det berättas av en död person, en person som inte längre 

tillhör den fysiska verkligheten. Det behöver knappast sägas att vi (dödliga) inte är bekanta 

med den situationen; vi vet inte i vilken grad det går att lita på en döds persons iakttagelser av 

den fysiska världen. 

Om den realistiska romanen har en ’fysisk värld’, en värld satt inom enkla 

citationstecken, så har Aloë med sin dubbla representation en ’’fysisk värld’’, en värld satt 

inom dubbla citationstecken. I Lyotards ”verklighetens ’brist på verklighet’” är bristen på 

verklighet fortfarande verklighetens.
51

 I Aloë är bristen på verklighet overklighetens. Med 

Baudrillards termer skulle vi kunna säga att Aloës verklighet är en verklighet simulerad 

genom en simulerad overklighet. Oaktat Lyotards och Baudrillards teorem, så är romanens 

representation av verkligheten en form av denaturalisering i linje med Hutcheons definition, 

det vill säga ”subverting of the conventions of narrative”.
52

 Romanens representation av 

verkligheten rubbas genom berättelsens ovanliga och fantastiska utgångspunkt.  

Aloës fantastiska utgångspunkt rubbar alltså den konventionella representationen 

av verkligheten; utgångspunkten är det första, och kanske starkaste, uttrycket för romanens 

derealisering. Den fantastiska utgångspunkten utgör en derealisering genom att den 

ifrågasätter och rubbar romanens egen representation av verkligheten. Utgångspunkten är så 

fantastisk, så anmärkningsvärd, att den fortsätter att göra sig gällande genom hela romanen.  

Aloës utgångspunkt signalerar således att romanen inte är realistisk. Läsaren kan 

inte förvänta sig verisimilitude, det vill säga verklighetstrogenhet, eller som Routledges 

encycklopedia uttryckte det: ”the effect of realism achieved when states and behaviours in the 

narrative generally conform to its readers’ ideology and/or model of the world.”
53

 Samtidigt 

behandlas den orealistiska utgångspunkten, i varje fall i början av romanen, på ett 

bagatellartat och ibland realistiskt sätt. Diktaren uttrycker inte shock eller häpnad över det 

faktum att han är död. Tvärtom följs konstaterandet att han är död omedelbart av ett par lugna 

och stilla reflektioner om döden; till exempel skildrar han sin döda kropp som ligger i sängen 

framför sig med realistisk detaljrikedom. 
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Att hantera det fantastiska eller det osannolika som en bagatell är ett av de 

främsta kännetecknen för magisk realism. ”Often the magical events in magical realism”, står 

det i Routledges encyklopedi, ”are narrated in great realistic detail but without the narrator 

registering surprise or commenting on their strangeness.”
54

 Diktaren i Aloë kommenterar 

visserligen det faktum att han är död, men han gör inte gällande att det skulle vara konstigt; 

han behandlar det som en bagatell. Enligt Routledges encyklopedi utövar det magiskt 

realistiska narrativet en acceptans av icke-realistiska händelserna. Denna acceptans kallar 

Amaryll Chanady, enligt encyklopedin, ”resolved antinomy” (‘upplöst antinomi’), vilket 

innebär att ”events of different orders or conflicting codes are presented as equally accepted 

by the narrator, so that the reader’s acceptance of them is modelled by the narrator’s”.
55

 Detta 

står i kontrast till fantastiken där antinomin mellan de motstridiga koderna förblir 

”unresolved” (oupplöst) genom att det fantastiska eller det orealistiska inte förmildras utan 

tvärtom uppmärksammas som fantastiskt och orealistiskt.
56

 

Termen ”resolved antinomy” passar emellertid bättre, tror jag, på romaner som 

Gabriel Garcia Márquez Hundra år av ensamhet. De orealistiska händelserna i Márquez 

roman – till exempel rännilen av blod som flyter tvärsigenom staden – försvinner närmast i 

den i övrigt realistiskt skildrade berättelsen. I Aloë är berättelsens utgångspunkt och 

inramning så fantastiska att det orealistiska knappast upphör att göra sig gällande, inte ens när 

berättelsens skildringar är realistiska. Ta till exempel skildringen av diktarens kropp från de 

första sidorna i romanen: 

 

Min kropp ligger på bädden och ser liten och urvuxen ut som en avlagd kostym. Den vill inte 

veta av mig längre. Ansiktet har stelnat i en avvisande min. Ögonen under de halvslutna 

ögonlocken äro glanslösa som mörkt tyg. Den vänstra handen ser jag inte, den ligger väl 

under täcket. Men den högra ligger synlig och bar […].  Och den har en bläckfläck på 

långfingret. (s. 10) 

 

Skildringen är onekligen realistisk; den motsvarar vad vi kan förvänta oss när vi ser en död 

kropp, uppblandat med några reflektioner och liknelser (t.ex. ”[d]en vill inte veta av mig 

längre”). Samtidigt kan vi inte låta bli att inse hur absurd situationen är – en död människa 

iaktar sin döda kropp från utsidan. Därför kan inte förhållandet mellan realism och icke-

realism i Aloë anses vara löst (”resolved”), trots att den orealistiska utgångspunkten behandlas 
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av berättaren som en bagatell. Således är det kanske mer adekvat att tala om en spänning 

mellan realistiskt och fantastiskt än om en upplöst antinomi. 

 Spänningen mellan realistiskt och fantastiskt i skildringar som den av diktarens 

kropp skapar en berättelsens självmedvetenhet och en berättelsens ironi. De realistiska 

skildringarna slår över; de är liksom för lugnt och stilla betraktande av små detaljer, för 

detaljrika, för att passa in i situationen. Diktarens realistiska skildring blir ännu dråpligare när 

husets tjänstekvinna stiger in i rummet där han och hans döda kropp befinner sig. Hon stiger 

in i rummet, ännu omedveten om diktarens död – och den döde diktaren väljer att noggrant 

beskriva brickan med te som hon bär med sig in: 

 

Nu steg hon alltså in i rummet och balanserade på sin ena hand en osmaklig och slarvig 

kaffebricka. Kopparkitteln bar avundens gröna färg och såg ut som om den tuggade snus. 

Hälften av bussen [snusen] hade den råkat svälja under den hastiga färden uppför trappan, 

men hälften hade spillts ut på dess underläpp. –– Maria steg fram till bädden och satte ned 

brickan på nattduksbordet med en skräll – denna explosionsliknande skräll, som i vanliga fall 

brukat rycka mig lös ur min lätta slummer. (s. 17 f.) 

 

Diktaren har just dött, men det faktum att han just har funnit att han är död och befinner sig i 

samma rum som hans eget lik hindrar honom inte från att uppehålla sig vid att kaffebrickan är 

”osmaklig och slarvig” (s. 17). Han uppehåller sig vid de mest bagatellartade saker, såsom 

med vilken ”explosionsliknande skräll” Maria brukar ställa ner brickan (s. 18).  

 En ironisk attityd gör sig alltså gällande i Aloë genom att den realistiska 

skildringen slår över, genom att den är för realistisk i relation till ämnet. Detta sker kanske 

som tydligast när den döde diktaren beskriver sin icke-fysiska närvaro i den fysiska världen i 

korporeala termer. Till exempel talar berättaren om sina nerver: ”Att ständigt ha dem 

[människorna] i närheten tar på en stackars gengångares nervsystem.” (s. 133) Här 

uppmärksammas diktarens icke-korporealitet med hjälp av överdrivet korporeala termer. Talet 

om nervsystem är så inkongruent med den döde diktarens icke-fysiska tillvaro att det drar vår 

uppmärksamhet till hans ordval och alltså drar vår uppmärksamhet till berättandet självt. 

Ironin – inkongruensen eller kontradiktionen mellan den fantastiska situationen 

och diktarens skildringar av den, och utifrån den – utgör en textens självmedvetenhet som 

text, narrativets självmedvetenhet som narrativ; de realistiska skildringarnas överdrivna 

detaljrikedom utgör med andra ord ett “self-conscious, self-contradictory, self-undermining 
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statement”.
57

 Denna ironi i sig utgör kanske inte derealisering av en naturaliserad verklighet; 

romanens verklighet är ju redan derealiserad genom den dubbla representationen som jag 

nämnde tidigare. Snarare ironiserar romanen över det speciella i den narrativa situationen att 

berätta om händelser i och utanför en fysisk värld, som upplevd av en död människa.  

Som jag sade ovan beskriver den döde diktaren ofta sina handlingar i korporeala 

termer – trots att det från allra första början är fastställt att hans kropp är död, att han är 

kroppslös. Han går ut ur rummet där hans lik ligger ”för att inte vara i vägen” (s. 34), och 

senare, när han återbesöker sitt hem, berättar han: ”Tyst som en brottsling smög jag mig 

uppför trappan […]” (s. 57). Ett av de mest påtagliga exemplen är förmodligen när diktaren 

konstaterar att man behöver vila sig från människorna ibland: ”Att ständigt ha dem i närheten 

tar på en stackars gengångares nervsystem.” (s. 133) En ande kan väl inte stå i vägen? En 

ande behöver väl ändå inte smyga? En ande har definitivt inget nervsystem. 

Inkongruensen mellan den döde diktarens icke-korporeala tillstånd och hans korporeala 

beskrivningar uppmärksammar svårigheten, för att inte säga omöjligheten, i att gestalta 

poetens kroppslösa situation på ett adekvat sätt. De korporeala beskrivningarna gör sig inte 

bara gällande genom överdrifter, utan de förekommer även i form av rörelseverb som läsaren 

kanske knappt lägger märke till. Poeten står i sitt rum (s. 10); han ser på sin döda kropp som 

ligger i sängen (s. 40); han går runt i sin hemstad (s. 34); han stiger av spårvagnen (s. 40). 

Hur kan en kroppslös ande stå, se, gå eller stiga? Rörelseverben ger på något sätt poeten en 

kropp; de så att säga ’förkroppsligar’ honom. 

Författaren kunde förstås ha valt uttryck som var mer trogna poetens 

kroppslöshet: han ’befinner sig’ i ett rum, skulle han ha kunnat säga; han ’blir varse’ sin döda 

kropp, ’förflyttar sig’ genom staden, ’svävar’ ut ur spårvagnen – men inte ens sådana uttryck 

skulle undgå att implicera ett mått av korporealitet. Uttrycken placerar ändå poetens ande i det 

fysiska rummet. Det är svårt att föreställa sig hur ett fysiskt ingenting, hur osynligt och 

ohörbart det än är, kan vara närvarande i och förflytta sig genom tid och rum. Är det ens 

möjligt inom fantasins gränser att föreställa sig ett icke-fysiskt väsen i tid och rum? Finns det 

någon läsare som har förmågan att tänka bort det korporeala, eller som kan låta bli att 

översätta den icke-fysiska entitetens närvaro till en fysisk närvaro? Själv får jag för mina ögon 

bilden av en variant på ”Mållgan” sådan han är illustrerad i teckningarna till Alfons Åberg.
58

 

 Min poäng här är inte att ägna mig åt en metafysisk tankeövning i syfte att 

granska om Aloë använder uttryck som är adekvata för sitt ämne. Det jag vill uppmärksamma 
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är att Aloës författare står inför ett val; hon är tvungen att välja i vilken grad poeten ska 

beskriva sin icke-korporeala närvaro som korporeal. Ibland har hon alltså valt att göra hans 

beskrivningar så korporeala att beskrivningarna sticker ut och skapar en omedelbar komisk 

effekt. Just att hon var tvungen att välja är det intressanta. Det är inget mindre än själva 

ämnet, den situation och de regler som författaren själv har satt upp i romanen som tvingar 

henne till det. Samtidigt avslöjar det berättandets gränser eller väcker frågan huruvida det 

finns gränser för vad som kan berättas. 

 Med denna frågeställning kastas vi huvudstupa in i det som av narrativa 

teoretiker har identifierat som centrala postmoderna frågeställningar. I Routledge 

Encyclopedia of Narrative Theory diskuterar Marie-Laure Ryan “possible-worlds theory” i 

förhållande till den postmoderna poetiken: “the postmodern imagination has found in the 

concepts of PW [possible-worlds] theory a productive plaything for its games of subversion 

and self-reflexivity […]”. Postmodernismens centrala frågor är enligt artikeln: ”’What is a 

world?’ ’What makes a world real?’ ‘Is there a difference in mode of existence between 

textual worlds and the world(s) I live in, or are all worlds created by language?’.”
59

 Jag vill 

inte påstå att Aloë ger svar på dessa frågor, utan att romanen ställer dessa frågor, att frågan om 

’sann värld’ respektive ’skenbar värld’ är närvarande i romanen i egenskap av konflikt och en 

”process of negotiating”, som Hutcheon uttrycker det.
60

 Dessa frågor – oavsett om de är 

implicita eller explicita i romanen – utgör Aloës derealisering. 

 

3.2 Realism och fantastik i Aloë 

 

Aloës början är fantastisk. Berättelsens fortsättning är emellertid inte mindre fantastisk. Trots 

det  innehåller Aloë många realistiskt skildrade episoder. Dessa blir emellertid successivt 

färre, och dessutom allt svårare att inordna i ett realistiskt sammanhang; episoderna 

avkontextualiseras; de blir svårare att inordna i en realistiskt fattad tidslig och rumslig 

ordning; dessutom blir händelserna själva mer fantastiska. En sammanfattning av berättelsens 

händelseförlopp (plot) demonstrerar detta på strukturell nivå. 

Romanen innehåller fem delar: ”En död människa”, ”Vintergatan”, ”En 

gengångare på jorden”, ”Synerna” och ”Aloë”. Första delen börjar alltså med diktarens stilla 

konstaterande: ”I morse dog jag.” (s. 9) Efter en tids irrvandringar i diktarens hemstad, där 

han bland annat besöker sin egen begravning och gör några osynliga besök i främmande 
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människors hem, beger han sig upp i rymden, tillsammans med sin aloeplanta; han beger sig 

till Vintergatan – en gata där döda diktare och författare bor. På Vintergatan tas han upp av ett 

”kotteri” som består av Francesco Petrarca, Miguel de Cervantes och Heinrich Heine (s. 81). 

Han tillbringar en tid där med att samtala och utbyta anekdoter med de tre författarna. Sedan 

bestämmer sig diktaren för att återbesöka jorden och Sverige. På vägen ner träffar han sin 

mamma i skepnad av en ung flicka som hoppar hopprep – hon har tydligen hunnit avlida 

medan han har varit borta. 

 När diktaren är tillbaka i Sverige tycks en längre tid ha passerat än vad han (och 

läsaren) hade förväntat sig. Sverige förbereder sig på att gå in i ett nytt världskrig. Under hans 

återbesök på jorden gör han fler besök hos främmande människor. Bland annat bevittnar 

diktaren två separata scener med äktenskapliga gräl; berättaren har återigen fördelen att vara 

en ’fluga på väggen’ – mer osynlig, till och med, än en fluga. Mellan de olika scenerna ägnar 

sig diktaren åt längre reflektioner om exempelvis kärleken och lyckan. Sedan övergår 

berättelsen till att bli i det närmaste hallucinatorisk. 

I ”Synerna”, bokens fjärde del, står diktaren plötsligt framför ett ”grått hus, som 

var så högt att det nästan tycktes nå upp till himmeln” (s. 171). Där bevittnar han hur männen 

Krig, Sjukdom, Svält och Döden rådslår om hur de ska förgöra människorna (eller hjälpa 

människorna att förgöra sig själv).
61

 Ett par krigsscener utspelar sig för diktaren. Sedan 

påminner sig diktaren om att han inför sitt återsbök på jorden hade gett sig själv uppdraget att 

lämna ett brev hos sitt livs kärlek (han hade glömt bort att göra det). När diktaren lämnar 

brevet hos sin älskarinna materialiserar det sig i hennes fysiska värld som en liten hög med 

damm. Hon avfärdar det med konstaterandet: ”Damm …” (s. 207). 

I romanens sista och bara drygt tre sidor långa del övergår berättelsen till att 

vara snarast drömlik. Tillbaka på Vintergatan identifieras diktaren av några okända varelser 

som en aloeplanta; jorden brinner; diktarens aloe slår ut i blom. Slutligen plockar 

”örtagårdsmästaren” diktarens/aloens ”röda blomma för att taga den hem till sig” (s. 214). 

Romanen blir alltså successivt mer och mer absurd; förhållandet mellan realitet 

och icke-realitet blir alltmer spänd. I den del som kallas ”Gengångaren” förekommer 

realistiskt skildrade episoder eller scener. De är emellertid inte mer sammanbundna 

sinsemellan än att läsaren är medveten om att det är diktaren som iakttar dem; det vill säga de 

är löst knutna tidsligt och rumsligt. 
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I ”Synerna” trappas det surreala upp ytterligare när scenerna själva blir 

orealistiska som exemplet med det grå huset visar: ”[P]lötsligt stod jag framför ett grått hus, 

som var så högt att det nästan tycktes nå upp till himmeln” (s. 171). Berättaren markerar 

dessutom episodens kontingens i psykologiska termer; episoden med det gråa huset börjar: 

”Mitt minne har blivit omtöcknat, och jag kan inte erinra mig varför jag kom ned till jorden.” 

(s. 171) 

Vad som händer mot slutet av romanen är tämligen oklart. Det fantastiska 

behandlas mot slutet inte som en bagatell; det dominerar snarare berättandet. Diktarens icke-

fysiska verklighet står inte längre i kontakt med den fysiska verkligheten. Det tycks som om 

diktarens overkliga verklighet tar över berättandet så att berättandet inte längre lyckas 

upprätthålla en tydlig gräns mellan realistiskt och orealistiskt. 

Jag har nämnt att romanen har två ’världar’, den icke-fysiska och den fysiska 

världen. Man skulle kunna säga att diktaren ibland befinner sig i den fysiska världen och 

ibland i den icke-fysiska. I och med att diktaren inte har en kropp, och att ingen levande 

människa i den fysiska världen kan uppfatta honom med sina fem sinnen, kan man säga att 

han inte är närvarande i den fysiska världen, för den fysiska världen; den fysiska världen gör 

intryck på honom, men han gör inte intryck på den fysiska världen. Vid ett tillfälle antyds att 

en kvinna kanske kan se honom för en kort stund, när hon i ansträngarna av sin förlossning är 

nära döden. Det betyder emellertid inte, inte ens i det ögonblicket, att diktaren är fysiskt 

närvarande i världen; det betyder snarare att kvinnan för ett ögonblick var närvarande i den 

icke-fysiska världen. Eftersom perspektivet dessutom ständigt är diktarens (eftersom det inte 

finns någon annan allvetande berättare som kan ’vittna’ om hans närvaro i den fysiska 

världen) är det kanske mer adekvat att säga att den fysiska världen ibland är närvarande för 

diktaren, ibland inte. När jag fortsättningsvis säger till exempel att diktaren ’befinner sig i’ 

den fysiska världen så menar jag alltså att den fysiska världen är närvarande för honom.  

I hela första delen av romanen, ”En död människa”, befinner sig diktaren i den 

fysiska världen. När han tar sig mellan olika rum i staden gör han det i vanlig tidslig och 

rumslig ordning. Han går från den ena platsen till den andra; han tar till och med vid ett 

tillfälle spårvagnen. Den här delen av romanen innehåller förvisso ellipser, utelämnade 

beskrivningar av vad som har hänt mellan två tidpunkter,
62

 men illusionen om den fysiska 

världens verklighet upprätthålls ändå genom de relativt täta realistiska skildringarna. Inga 

väldiga förflyttningar i tid eller rum sker i den här delen av romanen. Berättelsens ’kronotop’ 
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(jag lånar detta begrepp från Michail Bachtin utan hänsyn till dess djupare språkliga-

analytiska betydelse), berättelsens sätt att behandla tid och rum, motsvarar i romanens första 

del läsarens förväntningar på ett realistiskt narrativ. Kan romanens första del då kallas 

realistisk? 

I Routledges encyklopedi diskuterar Ruth Ronan olika teorier om realism. Bland 

annat diskuterar hon begreppet ”transparency”.
63

 Allt berättande har en referent och ett sätt att 

referera, alltså ett sätt att berätta. Realism som uppnådd effekt förutsätter att sättet att berätta 

förblir oförmärkt av läsaren, att sättet att berätta, eller till och berättandet självt, är 

transparent. Berättandet i Aloë äger aldrig en sådan transparens, hur verklighetstrogen eller 

hur verisimilar berättandet än är, eftersom det är en död människa som berättar. Således 

tränger det fantastiska ständigt igenom illusionen; illusionen rubbas ständigt. 

Någon psykologisk eller kognitiv teori behöver inte åberopas för att kunna 

hävda att illusionen ständigt rubbas; berättaren ser själv till att påminna om berättelsens 

absurda utgångspunkt. ”Jag dog i morse”, påminner diktaren i tredje kapitlet (s. 26); ”Men nu 

är jag död i alla fall”, upprepar han på sidan 29; ”Konduktören såg mig inte och tog alltså 

ingen avgift.” (s. 37) Ibland påtagligt, ibland subtilt, påminner berättaren i romanens första del 

ofta om den fantastiska situationen. 

Det är inte bara det absurda ämnet, och påminnelserna om det, som rubbar 

verklighetstrogenheten. Som jag tidigare har nämnt är perspektivet hela tiden diktarens; 

handlingen avbryts av deskriptiva pauser, av ellipser, och av diktarens personliga reflektioner, 

tankar och spekulationer. Den interna fokaliseringen har som effekt att berättarens 

tillförlitlighet ifrågasätts. Inget annat perspektiv finns som kan bekräfta eller bestyrka det 

diktaren upplever.  

Det är alltså tydligt att realism aldrig riktigt får överhanden i Aloë. Realismen 

rubbas ständigt; ibland sätts den nära nog spel. Jag vill emellertid inte betona detta för 

mycket. Varje fiktion bygger ju till en viss grad på det osannolika eller på lögn; varje fiktion, 

varje berättelse, till och med varje redogörelse, fordrar av läsaren hon är i maskopi med 

författaren. Varken det osannolika eller det fantastiska måste med nödvändighet stöta bort 

läsaren, så länge läsaren är i maskopi med författaren. Tvärtom kan det fantastiska vara det 

som fångar och upprätthåller läsarens intresse. 

  

                                                           
63

 RENT, s. 488. 



- 25 - 
 

3.3 Verklighetens succesiva upplösning 

 

I början av romanens andra avsnitt, ”Vintergatan”, trappas det surreala upp. På samma gång 

uppmärksammas frågan om ’det reala’ mer explicit än vad romanen har gjort tidigare: 

 

   Mig veterligt ha resehandböckerna intet att förmäla om Vintergatan – dess folkmängd, 

areal och utseende. Vid mina försök att skildra den, saknar jag alltså varje auktoriserad 

vägledning och måste helt hålla mig till egna intryck. 

   Det mest reala vid Vintergatan är ej husen på båda sidorna eller allén av träd i mitten. 

Dessa förändra sig nämligen snabbt och omärkligt, och det har hänt mig att jag trott mig 

betrakta en cypress – men plötsligt har det inte längre varit en cypress utan en ek eller en 

lind. Jag har stått och sett på ett reveterat, svenskt småstadshus – och i nästa stund har det 

visat sig vara en renässansvilla från Italien. 

   Nej, det mest reala är dagrarna. De vore värda sitt särskilda kapitel, men spektrats färger 

och mina ord räcka inte till för dem. 

   Då jag kom låg Vintergatan i ett orangefärgat aftonljus. Orangen gled över i blodrött, och 

det blodröda blev purpur. Skymningsdagern var violblå som min älskades ögon. Och natten 

var som kobolt. Så smög en grön skiftning in i det blå, den tog herraväldet, gatan låg i ett 

jadefärgat skimmer och . . . Nej, jag kan inte skildra morgonen. Ibland smög den fram mellan 

husraderna som en blekt gyllene älva, ibland föll den ned ur rymden som en futuristisk 

färgorgie, ibland . . . Men jag har ju sagt, att jag inte kan. 

   Vintergatan börjar med något som liknar en balkong eller en bred altan. Den vetter nedåt 

jorden och har ett staket av blåskimrande stålstänger. (s. 63 f.) 

 

Så börjar romanens andra avsnitt, ”Vintergatan”. Berättaren börjar med att direkt tilltala att 

det är svårt, om inte omöjligt, att beskriva Vintergatan. Talet om ”resehandböckerna” och 

avsaknaden av ”auktoriserad vägledning”, samt talet om att orden inte räcker till (”Nej, jag 

kan inte skildra morgonen”) – vilket upprepas tre gånger – signalerar en helt ny svårighet att 

berätta om vad som händer. ”Det mest reala vid Vintergatan är ej […]” börjar skildringen – 

träden och husen ändrar nämligen skepnad och går därför inte att beskriva i definitiva termer. 

”[D]et mest reala är dagrarna”, fortsätter berättaren. Ändå räcker inte spektrats färger och 

diktarens ord till för att beskriva dem. Berättaren försöker ändå att beskriva dagen, 

skymningen, kvällen och natten, men när han kommer till morgonen beklagar han sig återigen 

över sin oförmåga att beskriva den.  Här blir skildringen synnerligen fantasifull; ”som en blekt 

gyllene älva”, försöker han; ”som en futuristisk färgorgie”, fortsätter han, och där ger han 

slutligen upp. Det här utgör ett tvärt brott mot det första avsnittet; där rapporterar berättaren 

inte om några svårigheter att skildra rekvisitan eller händelserna. 
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 Att diktaren väljer att tala om det ”mest reala” är anmärkningsvärt. Det utgör 

inte bara en komparation mellan vad som är mer och vad som är mindre realt på Vintergatan; 

det talar även om för läsaren att Vintergatan inte är real – särskilt då det ”mest reala”, alltså 

”dagrarna”, är så svåra att beskriva. Det implicerar även att det som diktaren iakttog när han 

fortfarande befann sig på jorden var fullt reellt, i varje fall till den grad att det inte var 

nödvändigt att anmärka på det. 

Reellt är här det som finns på jorden och som går att beskriva i ’jordiska’ 

termer. Det visar även att diktaren inte har accepterat den icke-fysiska realiteten som sin egen. 

På så sätt upprättas jordens verklighet, den fysiska verkligheten, som det reellas referent; 

reellt är det som kan relateras till den fysiska, jordiska verkligheten, till dess vardag och dess 

många detaljer. Det är när diktarens upplevelser inte längre kan liknas vid jordiska skeenden 

som han möter svårigheten att beskriva upplevelserna. Svårigheten att berätta om 

Vintergatans värld beror inte på att den inte existerar; Vintergatan existerar naturligtvis för 

diktaren. Svårigheten för honom är att den inte påminner om jordens ’värld’, och att han 

därmed inte har ’värdsliga’ ord att beskriva sina upplevelser med; det är denna svårighet som 

gör Vintergatan icke-real för diktaren. Strängt taget kan vi säga att det reala för diktaren är det 

som är möjligt att beskriva. 

 I den mån diktaren faktiskt lyckas beskriva Vintergatan är det kanske tack vare 

någon form av ’översättning’ från surreala intryck till begripliga termer. Kanske är 

beskrivningen av Vintergatan som just gata bara ett sätt att representera det i en form som gör 

det möjligt för en fysisk, levande människa att över huvud taget kunna begripa berättelsen?  

Det ovan citerade stycket om Vintergatan påminner om de frågor som 

Routledges encyklopedi identifierar som centrala för postmodernismen i allmänhet. Frågan 

som aktualiseras i och med diktarens poängtering av vad som är mest realt på Vintergatan är 

framför allt: ”’What makes the world real?’”.
64

 Här är det emellertid inte världens vedertagna 

verklighet som ifrågasätts, utan Vintergatans icke-vedertagna verklighet. Svaret på vad som 

utgör Vintergatans verklighet – att den går att beskriva i jordiska termer – vore inte ett 

tillfredsställande svar på frågan om vad som utgör jordens verklighet. Bekräftas inte jordens 

verklighet genom Vintergatans overklighet, snarare än ifrågasätts? Realiseras och 

naturaliseras inte jorden ur detta perspektiv, snarare än derealiseras och denaturaliseras? 

 Det är det faktum att diktaren befinner sig utanför jorden, utanför själva 

planeten, som gör det möjligt att tala om ’det jordiska’. Skildringen av Vintergatan må äga 
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rum utanför jorden – i kosmos så att säga – men skildringen har samtidigt jorden som sitt 

rättesnöre och sin utgångspunkt. Det är rimligt att jorden framstår som normal, och som ’mer 

real’, när den  jämförs med en okänd plats i rymden. Vad beträffar den inledande skildringen 

av Vintergatan kan vi hur som helst säga att jorden snarare realiseras än derealiseras. 

Samtidigt väcks frågor om berättandet, berättandets gränser, och vad som kännetecknar 

världens, eller möjliga världars realitet. 

 Avsnittet om Vintergatan som jag har citerat erbjuder flera tolkningsmöjligheter. 

Innan diktaren försöker skildra Vintergatan nämner han att inga resehandböcker finns. I 

resehandböcker brukar svårigheten inte vara att skildra det icke-reala, utan att förklara de 

skeenden och beteenden som i resehandbokens författares perspektiv är onormala. En 

tolkning av skildringen av Vintergatan skulle kunna vara att den är en parodi på 

resehandboken. En annan möjlig tolkning är att talet om Vintergatans realitet är en satir över 

liknande frågeställningar i jordelivet. En tredje tolkning (som går att kombinera med den 

förra) är att skildringen är en sorts allegori över hur representationen av det reella går till; att 

alltid när någon hävdar att den representerar verkligheten så försätter denne sig själv utanför 

jorden på ett sätt som liknar hur den döde diktaren befinner sig i rymden. Att representera det 

reella skulle alltså medföra att skapa avstånd till realiteten, så att den oförmedlade ’realiteten 

själv’ – i den mån det går att tala om en sådan – avlägsnar sig genom själva ansatsen till 

representation.  

I Aloës tredje del, ”En gengångare på jorden”, händer någonting med 

berättelsen. Någonting i berättelsen bidrar till utvecklingen av en drömsk stämning. Genom 

hela Aloë, även i bokens första avsnitt, förekommer det ofta att handlingen stannar upp i 

samband med att den döde diktaren reflekterar över olika ämnen. Enbart i bokens första 

kapitel svävar hans tankar mellan ämnen som döden (s. 9 f.), själens våndor i förhållande till 

kroppens våndor (s. 12), hans avlidna hund (s. 13), hur bekant han var med sin tids tankar (s. 

15 f.) och kung Salomo (s. 16 f.). Ändå är handlingen ganska konsistent genom hela första 

delen av romanen. Trots många reflektioner håller handlingen ihop och följer en realistisk 

tidslig och rumslig ordning; diktarens förflyttningar mellan platser i romanens första del är 

exempelvis tillräckligt utförligt beskrivna för att uppnå en realistisk effekt. I romanens tredje 

del blir reflektionerna emellertid längre. 

I kapitel XVII funderar diktaren på ämnet ”kärleken” (s. 138 f.); i kapitel XVIII 

på ”kvinnan” (s. 143 f.). Ingen av dessa två kapitel anknyter självständigt till tid och rum; de 

äger inte rum i någon bestämd scen. I kapitlet innan dess två kapitel, kapitel XVI, berättar 

diktaren att han går omkring på en kyrkogård, men ingen anknytning till kyrkogården finns i 
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de två efterföljande kapitlen. Dessutom utgör kapitelindelningen mellan XVI och XVII en 

ellips. I kapitel XVI befann sig diktaren på kyrkogården ”för att finna en stunds ro” (s. 133); 

när de två essäistiska kapitlen sedan har passerat befinner sig diktaren plötsligt, i kapitel XIX, 

framför ”något, som vid första påseendet tog sig ut som ett slott” (s. 148); det visar sig strax 

vara en skola (s. 148). Diktaren förklarar inte varför eller hur han har förflyttat sig från 

kyrkogården till skolan. Detta bidrar, tror jag, till den drömska effekten i bokens tredje del. 

Alldeles i början av ”En gengångare på jorden” ska diktaren uppsöka sin 

älskade, en kvinna som han älskade i livet men som inte besvarade hans kärlek (se till 

exempel s. 31 f.). Han börjar emellertid reflektera över vad lyckan är: ”Kanske är det inte 

något allmängiltigt begrepp, utan något som byter form och färg efter varje människas art”, 

funderar han (s. 114).  Då slår det honom plötsligt att han ”måste finna gåtans lösning, innan 

jag uppsöker min älskade” (s. 114). Strax därpå besöker han två olika hem där han bevittnar 

två olika äkta par gräla med varandra. Den första scenen slutar med att mannen ”med 

smärtsam sarkasm” säger: ”Lyckan!” (s. 127) Den andra scenen slutar också olyckligt: ”Det 

outtalade ordet satt redan på hennes läppar, och jag ryckte det till mig och tog det med i min 

flykt, som om jag velat skydda det. [/] Det var ett så vackert ord. – Men jag hade ju redan 

märkt att det kunde bli till ett svärord i en människas mun.” (s. 132) Diktaren tänker alltså på 

lyckan, varpå han två gånger vandrar in i första bästa hushåll, och får i vardera två bevittna 

dialoger som slutar med kommentarer (i den andra dialogen outtalat) om lyckan. Det är 

sannerligen märkligt; det säger sig självt att det inte hör till ett realistiskt narrativ att bevittna 

scener som behandlar det ämne man precis har tänkt på. Det här sker emellertid inte bara en 

gång i det här avsnittet, utan sker ytterligare en gång. 

I kapitel XVII funderar diktaren över ”kärleken”: ”Kärleken är i sig själv 

livstro,” spekulerar han, ”kärleken är internationalism och ny äktenskapsuppfattning – 

kärleken är skydd mot elände och katastrofer” (s. 138); och på nästa sida säger han: ”Vad är 

då religion? – Det finns tusen svar på den frågan, men jag äger bara ett: Religion, det är 

kärlekens yttersta konsekvens.” (s. 140) Några sidor senare befinner sig diktaren i en skola, 

som han har förflyttat sig till utan beskrivning. ”Tyst steg jag in i skolsalen och ställde mig i 

ett hörn”, börjar skolscenen i kapitel XIX. Han noterar vad som står på schemat: 

”’Kristendom’ . . . Det stod en parentes under ordet: (religionsundervisning)” (s. 149). Sedan 

bevittnar diktaren hur en lärarinna plågar en ouppmärksam elev genom att avkräva eleven 

svar på frågan: ”vad är Gud?” (s. 149 f.) Efter upprepade försök att få ur honom svar på 

frågan svarar hon själv: ”GUD – ÄR – KÄRLEKEN” (s. 151). 
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Återigen tänker diktaren på en sak, varpå en scen utspelar sig som behandlar det 

han just tänkte på. Hur ska man förstå detta? Är det en konsekvens av hans tankar att scener 

som handlar om samma tankar utspelar sig för honom? Om det är en konsekvens så har 

romanens realistiska ordning omkullkastats. I så fall ligger det nära till hands att tolka hela 

tredje delen av Aloë som ett drömnarrativ. 

Något som talar för  en sådan tolkning är det mellanrum som jag har nämnt 

mellan skolscenen och närmaste föregående scen, kyrkogårdsscenen. Mellanrummet mellan 

scenerna är ett exempel på vad Routledges encyklopedi kallar gapping.
65

 I en text med sådana 

tomrum eller ”gaps” reagerar läsaren genom att fylla igen tomrummen enligt vad som kallas 

”the rule of signification”;
66

 läsaren försöker i en sådan situation fylla igen tomrummet med 

en egen föreställning om vad som är rimligt. I det här fallet är det enkelt för läsaren att fylla 

igen tomrummet. Läsaren behöver bara föreställa sig att diktaren har förflyttats; konstigare än 

så är det kanske inte. I kombination med de andra effekterna är det emellertid möjligt att 

tomrummet bidrar till att skapa en drömsk effekt. 

Ytterligare något som talar för att tolka romanens tredje del som ett 

drömnarrativ är att diktaren först uppfattar skolan som ett slott ”med stora fönster och siratliga 

torn på taket” (s. 148); strax efteråt inser han att det är en skola. Det påminner om inledningen 

till ”Vintergatan” där träden och husen skiftar utseende. Å andra sidan behöver det inte betyda 

särskilt mycket; en stor skola kan väl uppfattas som ett slott, särskilt om man är tankspridd, 

vilket diktaren kanske är så här efter sina långa reflektioner. 

Äktensskapsscenerna och skolscenen innehåller emellertid realistiska drag. Den 

första äktenskapsscenen inleds med en beskrivning av en hund som sitter och gnager på ett 

ben (s. 115). Diktaren resonerar till och med över vilken ras hunden tillhör: ”en toyspaniel, en 

Blenheim, gissade jag, ty han var vit med brunröda tecken” (s. 115; min kursivering). Det 

logiska bindeordet ”ty” borde vara främmande för drömvärlden. I den andra äktenskapsscenen 

förekommer mimesiskonnotatörer mellan replikerna, beskrivningar som inte fyller någon 

annan funktion än att upprätthålla den mimetiska illusionen: ”Han tände en cigarett och blåste 

ut en lång rökstrimma.” (s. 130) Scenen i skolan har också realistiska drag: ”Jag såg på 

schemat, som satt på väggen invid mig, och jag jämförde det med klockan över katedern.” (s. 

149) 

Aloës tredje del har alltså drag av realism och vissa drömliknande drag. Mellan 

dessa drag finns en oförlöslig anspänning. I och med denna anspänning går det inte riktigt att 
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avgöra vad som är vad. Drömmer diktaren, hallucinerar han eller är det så här det är att vara 

gengångare, att verkligheten liksom börjar upplösas, att drömmen börjar ta vid efter en tid 

som död? Berättelsen tycks varken vara ett renodlat realistisk narrativ eller ett renodlat 

drömnarrativ, eller så är berättelsen både och; det går inte att avgöra var gränsen mellan dröm 

och verklighet går. Diktaren vittnar om den här stämningen av obestämbarhet: ”men nu när 

jag går här bland människorna, förefaller det mig som om drömmen vore den enda sanningen” 

(s. 139). Att inte kunna avgöra var gränsen mellan dröm och verklighet går är en aspekt 

derealisering. Derealisering går nämligen inte ut på att tillintetgöra verkligheten; inte heller 

går den ut på att sätta drömmen eller det skenbara i främsta rummet. Derealisering är insikten 

om att drömmen påverkar verkligheten och verkligheten drömmen. 

Det fantastiska, drömska eller surreala i Aloë fortsätter att trappas upp i avsnitten 

som följer. Del fyra, ”Synerna”, är i det närmaste hallucinatorisk, vilket redan titeln gör 

gällande. Återigen utgör kapitelindelningen en ellips som markerar ett tids- och rumsmässigt 

avstånd från den förra scenen. Berättaren markerar från allra första början att, inte bara 

Sverige som är på väg ut i krig, utan även han är i upplösning: 

 

Mitt minne har blivit omtöcknat, och jag kan inte erinra mig varför jag kom ned till 

jorden. Ibland föresvävar det mig dunkelt att jag hade ett ärende att uträtta, men jag 

minns inte vari det bestod. (s. 171) 

 

I slutet av det föregående avsnittet var de unga männen i diktarens hemstad på väg ut i krig (s. 

162 f.). Att kriget har börjat, och att diktaren befinner sig nära det, antyds bara. Han hör ”en 

skrällande, förvillande jazz”: ”Ta-ra-ra-bom-bom-bom, ta-ra-bom-bom-bom […].” (s.  171) 

Den onomatopoetiska raden erinrar om kulspruts- och artillerield (att så är fallet bekräftas 

några sidor senare; se sidan 179). 

Sedan börjar romanens kanske allra mest surrealistiska del, som jag nämnde i 

min sammanfattning av hela romanen. Diktaren går in i ett hus där Död, Krig, Sjukdom, och 

Svält håller sammanträde. De diskuterar om ”människosläktet skall förgöras” (s. 175). Vad de 

kommer fram till är emellertid oklart. Först säger ”Ordföranden” nej (s. 175), men när 

samtalet återupptas hör inte diktaren på och kan inte återge vad som har sagts (s. 177). 

Diktaren känner igen ordföranden, men kan inte komma ihåga var han har sett honom. 

Diktaren hinner utbyta några ord med honom efter mötet har avslutats, och då avslöjar 

ordföraden: ”Jag är ju Döden […]” (s. 178). 
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När diktaren väl kommer ihåg varför han föresatte sig att återvända till jorden – 

att återbesöka sin käresta – har hon hunnit bli en gammal gumma. Diskrepansen mellan den 

fysiska verklighetens och diktarens tid har alltså successivt blivit längre. På så sätt glider den 

fysiska verkligheten och diktarens icke-fysiska verklighet längre och längre ifrån varandra. 

Mellan krigsepisoderna som skildras efter scenen med Döden finns ingen som helst 

beskrivning av hur diktaren förflyttar sig mellan scenerna, utan han befinner sig plötsligt bara 

vid varje scen. 

I Aloës femte och sista avsnitt, ”Aloë”, når det surreala sitt klimax. Diktaren har 

återvänt till Vintergatan. De ansikten han ser där ”voro mig främmande” (s. 212), och ingen 

känner igen honom. Gestalterna han ser identifierar honom som ”en grönsak!” (s. 212). ”Det 

är en ökenkaktus”, säger en annan (s. 212). Till slut förstår någon att han är en aloëplanta (s. 

212). Strax bevittnar diktaren (aloen) hur jorden börjar brinna. Romanens sista rader är som 

följer: 

 

   Då hörde jag en knall, som när man skjuter av ett skott. 

   Jag såg upp, men där fanns intet nytt att se. Då såg jag in i mig själv – och se, det var 

aloën, jag bar i mitt väsens famn, som plötsligt slagit ut i blom. Men blommorna voro inte 

benfärgade eller gula, likt de aloëblommor jag sett i mitt liv. De voro röda som blod. 

   Och i detsamma kände jag en smärta så stor, att dess enda namn kunde vara lycka, och jag 

sträckte ut armarna mot jorden, som brann likt en röd stjärna där nere – jag ville draga den 

till mig och sluta den i min famn och ropa så att det hördes genom hela universum: 

   –– Jag älskar . . . 

   Men mitt rop slutade i en viskning. Den store örtagårdsmästaren kom stilla och ljus som 

gryningen och plockade min röda blomma för att taga den hem till sig. (s. 213 f.) 

 

Skildringen innehåller flera tvetydigheter. Diktaren som är en aloë ser in i sig själv och 

konstaterar att han bär en aloë ”i [sitt] väsens famn” (s. 214). Diktarens/aloëns röda blomma 

kan blandas samman med jorden. Jorden brinner ”likt en röd stjärna” (s. 214); den är röd 

liksom hans röda blommor. Örtagårdsmästaren plockar diktarens röda blomma liksom 

diktaren sträcker sig efter den brinnande röda jorden. Diktarens aloë har flera blommor, men 

örtagårdsmästaren plockar diktarens ”röda blomma” i singularis – det är en antydan om att det 

örtagårdsmästaren i själv verket plockar är jorden. Om så är fallet går inte att avgöra, men 

möjligheten att tolka det så vittnar om radernas tvetydighet. 

 Vem örtagårdsmästaren är är också oklart. Uttrycket knyter an till en vers i 

Johannesevangeliet i Nya testamentet: ”Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; 
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och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.” (Johannes 

15:2) Psalmförfattaren Lina Sandell skrev hundratals psalmer, av vilka Tryggare kan ingen 

vara förmodligen är hennes mest kända. Hon skrev även en psalm apropå Johannes 15:2 som 

heter Örtagårdsmästaren och korset, som nyttjar trädgårdsmetaforiken och liknar Gud vid en 

örtagårdsmästare. 

 Uttrycket ”örtagårdsmästare” knyter även an till någonting helt annat. Karl-Otto 

Bonnier var vid tiden för Aloës publicering ensam ägare till Albert Bonnier förlag, där 

Sörmans roman publicerades. Karl-Otto Bonnier kallade sig själv ”litteraturens 

örtagårdsmästare”.
67

 Han såg det som sin uppgift att odla författarskap, att ta ansvar för dem, 

att ge dem näring. Han hade nära kontakt med flera av Sveriges största författare, August 

Strindberg, Harry Martinsson och Pär Lagerkvist för att nämna några – samt sporadisk 

brevkontakt med Py Sörman.
68

 Är talet om örtagårdsmästaren i Aloë möljligen en vink till 

Karl-Otto Bonnier? 

 Var det allmänt känt på 1930-talet att Karl-Otto Bonnier kallade sig själv 

litteraturens örtagårdsmästare? Det verkar så. I nr 17 av ’Illustrerad tidning för kvinnan och 

hemmet’, tryckt 1917, finns en artikel av Karl-Otto Bonnier där han citerar sig själv: ”Hvar 

finnas fröna till den nya svenska litteraturen? Och kan jag bli örtagårdsmästaren? Och skulle 

möjligen jag få hjälpa till att stödja och vårda en ny, en lefvande svensk litteratur?”
69

 20 år 

senare, 1937, var det fortfarande känt. I en hyllningsdikt till Karl-Otto Bonnier vid Albert 

Bonnier förlags 100-årsjubileum skriver Bertil Malmberg: ”[…] för den vårdnad han skänkte, 

den vördnad han vann – hyllar den svenska dikten sin örtagårdsman”.
70

 

 Om ”örtagårdsmästaren” i Aloës avslutande rader syftar på Karl-Otto Bonnier, 

hur ska vi då tolka slutet? Kanske plockar han diktarens berättelse – och publicerar den. Att 

skicka iväg en bok till tryckpressarna utgör på ett definitivt sätt berättandets slut, men det 

innebär inte berättelsens slut. I mötet med läsarna börjar boken leva sitt eget liv; det är 

egentligen där, i mötet med läsaren, som bokens autonoma simulering tar vid; först 

tillsammans med läsaren blir den vad Baudrillard kallar en simulacrum, en bild utan någon 

som helst förankring i verkligheten.
71
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Samtidigt verkade Aloë redan till sin struktur vara på väg mot sitt slut. Jag har 

demonstrerat en succesiv upptrappning av berättelsens icke-realism, ett successiv upplösning 

av berättelsens verklighet. Kunde diktarens verklighet upplösas mer? Det är svårt att föreställa 

sig; det är kanske omöjligt att föreställa sig, och just därför var det kanske omöjligt för 

berättelsen att fortsätta. Om vi förstår derealisering som en process, och om Aloë satte igång 

en sådan process genom sin egen fantastiska utgångspunkt, då kan vi kanske förstå romanens 

slut som derealiserings fullbordan. Om den yttersta konsekvensen av derealisering är 

berättandets slutgiltiga förnekelse av representationen, då slår berättandet knut på sig själv; 

där representationen upphör, där upphör också berättandet.  

 

*** 

 

Jag har ännu inte sagt att det reella, som vi tidigare har sett har behandlats explicit av diktaren, 

tas upp för andra gången i ”En gengångare på jorden”. I samband med diktarens reflektioner 

om kärleken gör diktaren det ”reella” till explicit tema: 

  

   Det är så mycket, som jag tänkte och ville medan jag levde, som jag nu får avfärda som 

abstraktioner. Människolivet är så overkligt – man trimmar upp bagateller till saker av vikt 

och betydelse, man leker med nulliteter, och tror att de äro fakta. Att de äro reella. – Men 

sedan falla de en ur händerna som stoft och aska. Och det enda man har kvar, är saker, som 

man under livstiden kallade obetydliga. (s. 141) 

 

Här sätter diktaren abstraktionen jämsides med det overkliga och det overkliga jämsides med 

bagatellen; diktaren menar alltså att man tror att abstraktionerna, bagatellerna, det overkliga, 

är reella. Man blandar alltså ihop abstraktionen med verkligheten och verkligheten med 

abstraktionen. Med denna insikt faller nulliteterna, fakta, det reella ”en ur händerna som stoft 

och aska” (s. 141). Med insikten om att abstraktionen inte är reell har man bara kvar det som 

man förr kallade obetydligt. Vid det reella, bagatellerna och nulliteterna fäster diktaren alltså 

det som anses vara betydligt, det vill säga meningsfullt. Resonemanget om det reella förs som 

sagt i sammanhanget av en diskussion om kärleken. Kanske menar han att det är kärlekslöst 

att fästa betydelse vid det reella. ”[M]änniskorna ha desavuerat [sic] kärleken”, fortsätter hans 

resonemang (s. 141). ”[D]e tillmäta sin lek en så stor betydelse, som skulle den skänka dem 

alla lycka och odödlighet. [/] Och nu skall det bli krig på jorden. Det börjas helt visst av 

viktiga och tungt vägande skäl.” (s. 142)  
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 Talet om att det reella faller ”en ur händerna som stoft och aska” påminner om 

något som Nietzsche säger i Avgudaskymning. I ett resonemang där Nietzsche raljerar med 

”filosofernas alla idiosynkrasier”
72

 säger han att filosoferna ”sätter det som kommer vid slutet 

[…,] de ’högsta begreppen’, det vill säga de allmännaste, de tommaste begreppen, den 

bortdunstande realitetens sista rök, vid början, som början.”
73

 Kanske vänder sig även den 

döde diktaren mot de ’högsta begreppen’ – mot vad diktaren kallar ”bagateller” som trimmas 

upp ”till saker av vikt”. Han vänder sig kanske också mot att ”saker av vikt” sätts vid början 

istället för slutet, det vill säga sätts före någonting enklare, som föregår abstraktionerna, till 

exempel den anspråkslösa kärleken. I så fall är det reellas ”stoft och aska”, ”den 

bortdunstande realitetens sista rök”, ett löfte. 

 

4. Slutdiskussion 

 

Uppsatsen har diskuterat begreppet derealisering och dess implikationer. Med vägledning av 

derealiseringsbegreppet har jag analyserat berättandet i Aloë med hjälp av några begrepp ur 

den narrativa teorin. Bland annat har jag behandlat den magiska realismens narrativa 

kännetecken, berättarens trovärdighet, berättelsens verisimilitude, transparens och gapping. 

Analysen har emellertid i huvudsak fokuserat på förhållandet mellan realism och icke-realism 

i romanen. Jag har även knutit an till Hutcheons diskussion om postmodernism i The Politics 

of Postmodernism och utifrån hennes diskussion identifierat denaturaliserings subversiva, 

självreflexiva drag i romanen. 

Jag har även fokuserat på några fall där romanen explicit uttalar ett 

problematiskt förhållande till det reella, exempelvis i beskrivningen av Vintergatan. 

Realistiska skildringar har exemplifierats och analyserats för att visa att romanen, trots sin 

fantastiska utgångspunkt, har realistiska drag. Jag har också visat hur romanen bryter mot de 

realistiska konventionerna och hur romanens fantastiska och absurda karaktär successivt 

stegras; alltså har jag visat ett moment av utveckling i romanens förhållande mellan realism 

och icke-realism. Med jämna mellanrum har jag under analysen gång återanknutit till 

begreppet derealisering. På så sätt har aspekter av derealisering i Aloë avtäckts samtidigt som 

begreppet självt har belysts. Romanens gåtfulla slut har jag tolkat i ljuset av begreppet 

derealisering och romanens successivt tilltagande icke-realism. Tolkningen har bundit 

samman frågan om berättandets relation till realitet respektive sken.  
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 Var det rättvisande för romanen att analysera och tolka den utifrån begreppet 

derealisering? Aloë behandlar flera andra ämnen, bland annat döden, lyckan, kärleken och 

kvinnan. Eftersom hela romanen utspelar sig efter en människas död vore det inte olämpligt 

att analysera den utifrån temat döden. Även kärleken är ett centralt ämne. Ganska tidigt i 

romanen berättar diktaren om sin olyckliga kärlek; många av diktarens reflektioner behandlar 

uttryckligen ämnet; romanens sista replik är dessutom: ”Jag älskar . . .” (s. 214). Romanen 

innehåller ett par äktenskapliga scener som uttrycker synen på kvinnan och kvinnans ställning 

i samhället; även detta behandlas explicit i några av diktarens reflektioner. Därför kunde det 

också vara lämpligt att diskutera romanen utifrån ämnet kärlek. 

Förhållandet mellan sken och verklighet – romanens tendenser till derealisering 

– är kanske inte romanens allra mest centrala ämne. Å andra sidan visade analysen utifrån 

begreppet derealisering och dess frågeställningar att derealisering spelar en aktiv roll i såväl 

berättelsen som i berättandet självt. Även om romanens derealisering, romanens successiva 

verklighetsupplösning, står i bakgrunden, så är den en integrerad del av romanens struktur. 

Den kan dessutom potentiellt förklara – om än inte fullt ut – några av romanens mer gåtfulla 

inslag. Sammanfattningsvis kan derealisering sägas vara relevant för förståelsen av Aloë. 

Som jag hoppas har framgått av min analys är Aloë en väldigt lekfull roman. Det 

ligger nära till hands att likna romanen vid August Strindbergs Ett drömspel, vid Jonathan 

Swifts Gullivers resor, och – varför inte? – vid verk av Italo Calvino som Kosmokomik, De 

osynliga städerna och Om en vinternatt en resande. Erik Andersson drar parallellen till Ett 

drömspel i sin artikel om Py Sörman: ”liksom Indras dotter får han [diktaren] bevittna små 

otäcka scener ur livsmisären”.
74

 Nilsson-Tannér kallar Aloës ämne ”i någon mån swiftskt”.
75

 

(Liknelsen vid Calvinos verk är min egen.) Det vore välkommet med studier som undersöker 

Aloës kopplingar till dessa romaner och genrer.  

 Med tanke på kritikens positiva mottagande av Py Sörmans litterära verk är det 

förbluffande att hon har fallit i glömska. Samtidigt är det naturligt att hennes författarskap inte 

är uppmärksammat idag, eftersom det är så svårt att få tillgång hennes verk. Som sagt finns 

ingen av hennes romaner i nytryck, och få exemplar finns tillgängliga på bibliotek. Jag hoppas 

att den här uppsatsen kan bidra till att fler uppmärksammar hennes författarskap. 
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