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9BO G JANSSON

D
et här är en essä i fem avsnitt om den svenskspråkiga prosa-
berättelsen i vår tid eller mera precist: ett försök till beskriv-
ning av den svenskspråkiga prosaepikens – vid årtiondena 
runt år 2000 – särskilda innehållsliga och formella karak-

teristika. 
Denna beskrivning görs dels i anknytning till i vår tid aktuella språk-

filosofiska tankegångar och dels i ett mediehistoriskt perspektiv. Detta 
sistnämnda, att undersökningen görs i ett mediehistoriskt perspektiv, 
betyder att jag relaterar de studerade berättelsernas utformningar till de 
mediespecifika förhållanden som föreligger i samhället vid tiderna för 
deras tillkomster. 

Jag gör vidare distinktioner mellan tre faser i kommunikationshisto-
riskt hänseende genom att skilja mellan förmodern scenkultur (kulturen 
före 1800-talet), modern bokkultur (kulturen cirka 1800–1960) och 
postmodern skärmkultur (kulturen efter 1960). Den sistnämnda fasen, 
den postmoderna, beskrivs som ett slags syntes av de två föregående 
faserna. 

Utöver detta särskiljes mellan historiskt sett tre romanformer: den 
modernt bokkulturella och realistiska (skapad under 1800-talet av bland 
andra Henri Stendahl, Honoré de Balzac och Gustave Flaubert), den 
modernt bokkulturella och modernistiska (skapad under tidigt 1900-
tal av bland andra James Joyce, Virginia Woolf och William Faulkner) 
samt den postmodernt skärmkulturella (skapad under 1900-talets se-
nare hälft av bland andra Gabriel García Márquez, John Fowles och 
Umberto Eco).

Sex huvudteser formuleras i framställningen. Den första av dessa 
gäller det språkfilosofiska synsättet i den svenska nutidsepiken. Tesen 

Inledning
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är att detta synsätt kan karakteriseras som tendentiellt nominalistiskt 
eller strukturförnekande. Den andra huvudtesen i denna essä är att i 
den svenska nutidsromanen föreligger, som en följd av nämnda latenta 
orientering i nominalistisk och strukturförnekande riktning, ett påtag-
ligt ointresse för ett bredare och mera djupgående historiserande tän-
kande.

Dessutom ges ofta i den svenska prosaberättelsen idag, detta är den 
tredje huvudtesen, uttryck för en bristande framtidstro. Grundtonen 
i den nutida svenska prosaepiken, romanen och novellen i den post-
modernt skärmkulturella epoken, är därför konstateras i detta arbete, 
till skillnad från prosaberättelsen i den tidigare modernt bokkulturella 
eran, dystopisk snarare än utopisk. 

Den fjärde huvudtesen är att, som en följd av ovan berörda ointresse 
för ett bredare och mera djupgående historiserande tänkande samt dys-
topiska grundton eller rädsla inför framtiden, föreligger i den svenska 
romanen och novellen från tiden runt 2000 en påfallande stark här och 
nu-inriktning samt jag-centrering. Den svenska nutidsepiken speglar 
härigenom, kan man säga, en mänsklighet idag benägen till flykt undan 
både framtiden och undan det förflutna.

Vid sidan av ovan nämnda och starka här och nu-inriktning i den 
svenska nutidsprosan utmärks denna prosa av, detta är den femte hu-
vudtesen, en påtaglig – mera påtaglig än någonsin tidigare i den svenska 
litteraturhistorien – orientering i självbespeglande och metafiktiv rikt-
ning. Förhållandet kommer, hävdas i detta arbete, särskilt tydligt till 
uttryck genom två i den svenska romanen och novellen idag starkt 
framträdande episka genrer: faktionen och autofiktionen. Gemensamt 
för dessa två genrer är att de, genom själva sina definierande grund-
egenskaper, alltid problematiserar och tematiserar skönlitteraturens och 
fiktionens själva särart och väsen. 

Den sjätte och sista huvudtesen i denna essä är att orsaken till nämn-
da påtagligt metafiktionella och självbespeglande drag i den svenska 
nutidsepiken är den under senare tid hastiga utvecklingen på medieom-
rådet vilken medfört en efter hand allt större osäkerhet kring skönlit-
teraturens och den litterära fiktionens värde och status i samhället idag 
samt existensmöjligheter och existensformer i framtidens samhälle. 
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Scenkultur, bokkultur, skärmkultur

D
et i inledningen ovan deklarerade, och i denna essä centrala, 
mediehistoriska perspektivet, den tanken att samband före-
ligger mellan de litterära uttrycken i en given historisk epok 
och de mediespecifika förhållandena under samma tidevarv, 

är naturligtvis i sig ingen äventyrligt ny tanke. Varje kännare av littera-
turhistorien är medveten om existensen av sådana samband. Den hasti-
ga medieutvecklingen under 1900-talet har också efter hand stimulerat 
allt fler litteraturforskare (bland dem Kittler, 2003) till utforskandet av 
just dessa relationer.

Ett belysande och tydligt exempel på en sådan relation är det suc-
cessiva steget inom poesin under 1800- och 1900-talen från metriskt 
bunden till fri vers. Varje kompetent litteraturvetare inser att detta suc-
cessiva steg väsentligen är en följd inte av genial inspiration hos några 
enskilda stora diktarindivider utan istället främst en konsekvens av att 
den tryckta boken som litterärt medium efter hand under 1800- och 
1900-talen ersätter äldre tiders muntliga förmedlingsformer. I dessa äld-
re tider var litteraturen väsentligen en ”performing art”, en scenkonst 
där poeten i direkt möte med sin publik deklamerade utantill-inlärda 
ord. Sådan framställning framkallar naturligt, av bland annat minnes-
tekniska skäl, rytm och rim – alltså metriskt bunden vers. Sådan fram-
ställning tvingar också fram, genom dess snabbt förbifarande flyktighet, 
lättillgängliga, omedelbart begripliga texter – texter av formelkaraktär 
med ständiga upprepningar och refränger, texter med välbekanta ord 
och ett innehåll av allmängodskaraktär (såsom till exempel anspelning-
arna och parodierna på den antika mytologin och Bibelns berättelser 
i Carl Michael Bellmans Fredman-diktning). När däremot, såsom un-
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der 1900-talet, det litterära uttrycket förmedlas huvudsakligen via den 
tryckta boken som läses individuellt och tyst, och som medger omläs-
ning hur många gånger som helst, förlorar den bundna versen sin me-
ning. Genom omläsningsmöjligheten kan också textens innehåll göras 
mer avancerat och svårt – förtätat, komplext, unikt. Den svårtillgäng-
liga modernistiska 1900-talspoesin är produkter inte av diktare med 
svårtillgängligt sammansatta själsliv utan istället resultatet av mediet 
den tryckta boken.

På motsvarande sätt med den modernistiska romanen. James Joyces 
ytterligt komplexa romanbygge Ulysses (1922) med sina unikt nyda-
nande inre monologer är en produkt mer av mediet den tryckta boken 
än av säregenheter i Joyces medvetande liksom vidare det regelbundet 
sextaktiga upprepningsmönster som kallas hexameter i Homeros Odys-
séen (700 f.Kr.) är en konsekvens inte väsentligen av en egenartad dik-
tarindivid vid namn Homeros utan istället huvudsakligen en följd av en 
litterär kultur som vilade på ren muntlighet, på tanken om litteraturen 
som en ”performing art”, en förmedling via sceniskt direktframträdan-
de. 

Det är givetvis inte bara de litterära uttrycksformerna som radikalt 
förändrades genom det mediehistoriska steget från äldre tiders – pre-
modernitetens eller förmodernitetens – muntliga scenkultur till moder-
nitetens skriftliga bokkultur (”print culture”). Hela mänsklighetens 
historieuppfattning förvandlades genom samma process. Den muntliga 
scenkulturens ständigt formelartade upprepningsmönster framkallade 
också en motsvarande historieuppfattning, det vill säga en cyklisk och 
statisk sådan. Historien förstådd som en linjär framåtrörelse, som en 
ständigt evolutionär förändringsprocess, där varje ny historisk epok 
uppfattas som helt unik, var otänkbar i förmodernitetens scenkulturella 
värld. Här härskade istället upprepningstanken, idén om världen som 
en ständig cyklisk rundgång (sommar övergår visserligen i höst men 
efter höst, vinter och vår blir det sommar igen). Först med den tryckta 
bokens segertåg – bokkulturens besegrande av scenkulturen – framkal-
lades modernitetens evolutionära tänkande. Utan bokkulturen vare sig 
Charles Darwin eller Karl Marx.
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Förmodernitetens scenkultur är en repertoarkultur (Engdahl, 1986). 
Det vill säga: det förmoderna samhället förfogar över en repertoar – ett 
begränsat antal mer eller mindre välkända berättelser, historier och kul-
turella mönster (i västerlandet främst antikens mytologi och Bibelns be-
rättelser) – som mer eller mindre kollektivt och anonymt inom samhället 
ständigt varieras och utbroderas. Några alldeles slutgiltigt fullbordade 
konstverk finns inte. Modernitetens bokkultur däremot är en verkkul-
tur vilket betyder att det enskilda konstverket betraktas som verkligen 
en slutgiltigt alldeles fullbordad storhet som därtill är alldeles unik samt 
vidare är producerad av en likaledes alldeles unik och bestämd ska-
parindivid vilken dessutom förstås som ägare till sitt eget konstverk. 
Genom detta ägartänkande föds upphovsrätten samt yrkeskonstnären 
och yrkesförfattaren. Enskilda konstverk och böcker blir kommersiella 
produkter på en marknad som, genom upphovsrätten, ger skaparin-
dividen hans/hennes levebröd och som inte längre utges – såsom var 
gängse i äldre tid och ännu under tidigt 1800-tal – under pseudonym el-
ler anonymt utan istället med konstnärs- eller författarnamnet uttryck-
ligen nämnt i direkt samband med konstverket (målningen är signerad 
av målaren, författarens namn står uttryckligen nämnt på titelbladet till 
hans/hennes tryckta och offentligt publicerade bok).

Modernitetens idé om existensen av slutgiltigt fullbordade konst-
verk föder under 1900-talet nya praktiker inom konst- och litteratur-
kritiken sådana som till exempel inom litteraturkritiken den så kallade 
nykritiken (”The New Criticism”) vilken innebär att närstudiet (”the 
close reading”) av det litterära verkets uppbyggnad in i dess minsta de-
taljer betraktas som värde- och meningsfullt. Denna detaljstudiets för-
menta meningsfullhet förutsätter just idén om den en gång för alla exakt 
fixerade texten.

Framväxten av moderniteten och dess bokkultur sammanhänger 
med den moderna naturvetenskapens födelse under 1700-talet samt den 
begynnande sekulariseringsprocessen under samma tid och dessutom 
industrisamhällets utveckling under 1700- och 1800-talen. Genom det 
framväxande industrisamhällets efter hand ökande krav på arbetsdel-
ning och specialisering föddes behovet av indelandet av vetandet i dis-
tinkt separata discipliner – humaniora för sig, naturvetenskap för sig, 
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teologi för sig och så vidare. Samtidigt föddes också idén om en au-
tonom estetisk sfär (Björkegren, 1992, s. 15). Innebörden i denna idé 
(först formulerad under 1780-talet av Immanuel Kant) är att kulturella 
uttryck av skilda slag – böcker, målningar, musikverk – inte nödvändigt-
vis måste värderas utifrån främst sina bruksvärden (didaktiska värden) 
utan lika gärna utifrån mest sina egenvärden, sina rent estetiska kvali-
teter. Denna modernitetens och bokkulturens föreställning om en kon-
stens autonomi, om en särskillnad mellan konst och socialt liv, var i den 
förmoderna scenkulturens värld fullkomligt otänkbar. Här var konsten 
och det sociala livet alltid med varandra nära förbundna storheter vilket 
betyder att i förmodernitetens scenkulturella samhälle skapades aldrig, 
såsom ofta i modernitetens bokkulturella värld, konst för konstens egen 
skull (”l’art pour l’art” eller ”art for arts sake”) utan istället alltid situa-
tionsbunden konst riktad mot samhällets här och nu (Ong, 1990). För-
modernitetens poeter till exempel, skrev företrädesvis beställningsdikter 
och ren brukspoesi, hyllningsdikter till kungar eller i samband med nyss 
vunna militära segrar, bröllops- och begravningsdikter. 

Som en följd av föreställningen om konstens autonomi, om en skarp 
särskillnad mellan konst och liv, görs också efter hand under 1800- och 
1900-talens lopp en allt starkare och tydligare distinktion mellan konst-
litteratur (skönlitteratur och fiktion) och verklighetsbeskrivande litte-
ratur (sakprosa och historieskrivning). Denna klara särskillnad mellan 
skönlitteratur/fiktion å ena sidan och sakprosa/historieskrivning å den 
andra var i förmodernitetens värld helt oetablerad. Härvid belysande 
är den isländska ättesagan från 1200-talet (till exempel Njals saga) vil-
ken framträder som ett märkligt flytande mellanting mellan fiktions-
berättelse och historieskrivning. Förhållandet röjer tydligt, att fornti-
dens islänningar inte hade någon som helst förståelse för distinktionen 
fiktionsberättelse/historieskrivning. Det hade heller inte människorna 
under antikens epok. Forngreklands störste filosof Platon till exempel, 
kunde skilja mellan osanning och sanning men inte mellan osanning och 
fiktion (Gill, 1993). I antikens Rom uppfattades historieskrivning som 
inte främst en vetenskaplig utan istället som i första hand en skönlitte-
rär verksamhet (Wistrand, 1978, s. 114).
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En roande illustration till den ständigt flytande gränsen i antikens 
historieskrivning mellan fiktion och verklighet återfinns i Charles Dick-
ens roman Our Mutual Friend (1865) där en herr Boffin tar del av den 
forngrekiske moralfilosofen Plutarchos biografiska framställningar och 
då hamnar i problemet att avgöra graden av historisk sanning i dessa 
framställningar. Herr Boffin bestämmer sig, efter åtskilligt funderande, 
för att betrakta hälften av innehållet i Plutarchos skrifter som historiskt 
sant. Frågan är bara: vilken hälft?

What to believe in the course of his reading was Mr Boffin’s chief literary difficulty 
indeed, for some time he was divided in his mind between half, all, none; at length, 
when he decided, as a moderate man, to compound with half, the question still 
remained, which half? And that stumbling-block he never got over. (Dickens, 1971, 
s. 537 f).

Ännu under 1700-talet är distinktionen fiktion/historieskrivning blott i 
vardande. Belysande i sammanhanget är, att det första litteraturteore-
tiska verket med fenomenet fiktion som huvudsakligt ämne – Germaine 
Staël von Holsteins (Madame de Staëls) Essais sur les fictions – utkom 
så sent som 1795. Ämnet fiktion var för Staël von Holsteins samtida 
läsekrets något i det närmaste helt nytt liksom också romanen i termens 
moderna mening. Romanen – fiktionsberättelsen eller ”the novel” – var 
under Staël von Holsteins tid just någonting alldeles ”novel”.

Den bokkulturella modernitetens romankonst – ”the novel” – når sin 
största blomstring och kulmen under modernismens era under 1900-ta-
lets första hälft. Denna modernismens roman äger allmänt sett några 
särskilt tydliga kännetecken. Tre av dessa är riktningen inåt, ”spatial 
form” (rumsform) och scenisk gestaltning (”showing”). Riktningen inåt 
betyder att i modernismens roman avvecklas intresset för den empiriskt 
givna och konkret synliga verklighetsytan (den fysiska, ekonomiska och 
sociala verklighet som 1800-talets realistiskt orienterade romanförfat-
tare ägnade sig åt). Istället riktas uppmärksamheten väsentligen mot 
själsdjupen (Virginia Woolf) och/eller rena abstraktioner sådana som till 
exempel universella arketypiska mönster (James Joyce). Motsvarande 
utveckling sker tydligt inom måleriet genom de historiska stegen under 
1800- och 1900-talen från realismen och impressionismen över expres-
sionismen och till kubismen samt surrealismen. 
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Innebörden i uttrycket ”spatial form” eller rumsform (Frank, 1945) 
är att den enskilda berättelsen är så utformad att ett intryck skapas min-
dre av ett förlopp vilket rullar upp sig framåt i tiden och istället mer av 
en ram kring ett tomrum som successivt fylls ut med ett bestämt innehåll 
(exempelvis Virginia Woolfs och William Faulkners romaner).

Samhörighet föreligger mellan den litterära modernismens bruk av 
”spatial form” och samma riktnings orientering mot gestaltandet av 
universellt arketypiska mönster. Detta därför att ”spatial form” trotsar 
tidsrörelsen framåt genom att integrera förgången tid, nutid och fram-
tid i en enda samtidigt närvarande totalitet. Eller annorlunda uttryckt: 
”spatial form” förenar tid och evighet, tidsrörelse och tidlöshet (Ker-
mode, 1967, s. 71 f.).

Scenisk gestaltning (”showing”) innebär att den realistiska 1800-tals  -
prosans tydligt hörbara berättarröst (”telling”) tystnar och att framställ-
ningen istället blir till synes objektivt beskrivande, förevisande och ge-
staltande – sceniskt dramatisk (eller ”mimetisk”) – såsom i den konven-
tionella spelfilmen (Björck, 1963). Denna utveckling bort från den tyd-
ligt hörbara berättarens ”diegetiska” berättande och till ett tyst ”mi-
metiskt” beskrivande framställningssätt (från ”telling” till ”showing”) 
tar sin början redan genom Gustave Flauberts Madame Bovary (1857). 
Hos vissa förment modernistiska romanförfattare under 1900-talet 
finns 1800-talets hörbara berättarröst (”telling”) kvar. Två av dessa för-
fattare är Marcel Proust och Thomas Mann. Förhållandet visar bara att 
just dessa två förmenta modernister egentligen inte är renodlade mo-
dernister utan istället gränsstationer mellan 1800-talsrealismen och 
1900-talsmoderismen. 

Minimalism är ytterligare ett särdrag inom modernistisk konst och 
litteratur. Hos många modernistiska konstnärer och författare syns 
tydligt en strävan efter maximal förtätning, största möjliga innehåll på 
minsta möjliga yta (inom den svenska modernistiska prosan exempelvis 
Pär Lagerkvist och Tage Aurell). Minimalismen arbetar under parollen 
”less is more”.

Steget inom romanen från 1800-talsrealismen till 1900-talsmo-
dernismen är ett steg från marknads- till stipendieförfattande (Gedin, 
2004). 1800-talets romanförfattare var en marknadsförfattare vilket 
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betyder att författarens kulturella status svarade mot hans/hennes kom-
mersiella framgång. Stor bokförsäljning gav hög kulturell status (Char-
les Dickens, Victor Hugo). Under 1900-talet emellertid, under modernis-
mens epok, utvecklades tydligt idén om en skillnad mellan kommersiell 
framgång och kulturell status eller – med Pierre Bourdieus terminologi 
– symboliskt kapital (i motsats till ekonomiskt). Distinktionen finkul-
tur/populärkultur utvecklades. Populärkulturen, den kultur som sålde 
stort, hade låg kulturell status. Finkulturen, den kultur som sålde dåligt 
men som fick kritiker-erkännande, stipendier eller särskilda utmärkelser 
(till exempel det litterära Nobelpriset), tillerkändes hög kulturell status, 
stort symboliskt kapital.

”Auteur”-tanken var viktig under 1900-talet, det vill säga föreställ-
ningen att det enskilda verkligt goda konstverket, konstverket med stort 
symboliskt kapital, har en enda bestämd och unik skaparindivid som 
kan tillerkännas det stora symboliska kapitalet. Som en följd av detta 
eftersträvades under 1900-talet individuella konstnärliga erkännanden 
även inom sådana konstformer – exempelvis spelfilmen – som genom 
sina produktionsvillkor ofrånkomligen egentligen alltid är kollektivska-
pelser. Den franska så kallade Nya vågens filmregissörer, liksom i Sveri-
ge filmskaparen Ingmar Bergman, erhöll vid 1900-talets mitt ”auteur”-
status, det vill säga uppfattades av kritiken som enskilda konstnärer 
värda att tillerkännas stora symboliska kapital på ungefär samma sätt 
som tidens stora författare av litterära verk.

Med modernismens ”auteur”-tanke följer en idé om envägskommu-
nikation och distans. Konstnären riktar aktivt vid en given tidpunkt och 
på ett bestämt ställe sitt verk till publiken som passivt mottar detsamma 
vid en annan tidpunkt och på ett annat ställe. Helt annorlunda fung-
erade den kulturella kommunikationen i förmodernitetens scenkultu-
rella samhälle. Här förelåg inte envägskommunikation och distans utan 
i stället interaktivitet och nära samspel och samhörighet mellan konstnär 
och publik. Walter J. Ong belyser förhållandet genom följande beskriv-
ning av den förmoderne och scenkulturelle diktarens muntliga aktivitet: 
”Den muntliga dikten (eller någon annan form av muntligt berättande) 
är resultatet av ett samspel mellan sångaren, den närvarande publiken 
och sångarens minnen av sjungna sånger.” (Ong, 1990. s. 168). 
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Efter hand under 1900-talets senare hälft, med början på 1960-talet, 
ersattes modernitetens bokkultur av postmodernitetens skärmkultur. 
Avgörande här är televisionens genombrott under 1960-talet samt vida-
re videofilmens lanserande under 1980-talet och datorskärmens snabba 
spridning över hela världen från och med 1990-talet. Dessa nya för-
medlingsformer via skärm har idag ersatt den tryckta boken som kul-
turellt dominerande medier. Det betyder inte att den tryckta boken har 
försvunnit. Tvärtom trycks och publiceras idag mer böcker än någonsin 
tidigare. Utbudet av romaner är också större än någonsin förr. Men bo-
ken och romanen spelar inte längre samma kulturellt dominerande roll 
– den har inte längre samma status – i det allmänna medvetandet som 
tidigare. Den normalbildade allmänheten är idag i högre grad bekant 
med sin tids TV-serier än med sin tids romanutgivning.

En märklighet hos den postmoderna skärmkulturen är att den i vissa 
viktiga stycken till synes upprepar och innebär ett återuppväckande av 
förmodernitetens scenkultur. 

En av dessa likheter mellan förmodernitetens scenkultur och post-
modernitetens skärmkultur är det tvärvetenskapliga eller interdisci-
plinära tänkandet. Inom modernitetens bokkulturella samhälle under 
1800-talet och 1900-talets första hälft härskade ett strängt disciplinärt 
förhållningssätt till vetandet – bestämd skillnad gjordes mellan till ex-
empel humaniora och naturvetenskap. Inom den postmoderna skärm-
kulturens samhälle emellertid tenderar gränserna mellan de olika kun-
skapssfärerna att upplösas på ett sätt som leder tankarna bakåt till det 
interdisciplinära tillstånd som härskade i förmodernitetens scenkultu-
rella samhälle under 1600- och 1700-talen. Peter Weingart och Nico 
Stehr konstaterar:

Something quite fundamental is happening to the established order of knowledge 
as it has emerged with the modern universities in the nineteenth century: the orga-
nizational matrix of disciplines is beginning to dissolve.

Observers note a growing pluralism both in the locations of knowledge produc-
tion and in the patterns of initiation, production, and use of knowledge as well as 
its disciplinary combinations. These observers suggest that one may have to add a 
postdisciplinary stage to the predisciplinary stage of the seventeenth and eighteenth 
centuries and the disciplinary stage of the nineteenth and twentieth centuries. (We-
ingart & Stehr, 2000, s. vi f.). 
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En annan tydlig och slående likhet mellan förmodernitetens scenkultur 
och postmodernismens skärmkultur är att det muntliga uttrycket här, 
i motsats till vad som gällde under modernitetens bokkulturella epok, 
spelar större roll än det skriftliga. Ong har kommenterat förhållandet: 
”Denna nya talspråklighet har en slående likhet med den gamla i sin 
participatoriska mystik, i sitt uppammande av samhörighet, i sin kon-
centration på nuet och även i sitt bruk av formler.” (Ong, 1990, s. 157). 

Den participatoriska mystik och det uppammande av samhörighet 
som Ong här finner gemensamt för den förmoderna scenkulturen och 
den postmoderna skärmkulturen kan, för den postmoderna skärmkultu-
rens vidkommande, exemplifieras med sådana populära program inom 
den svenska statliga public service-televisionen som till exempel Allsång 
på Skansen och Kalle Ankas julafton. Dessa två årligen återkommande 
TV-program har just till uppgift att skapa participatorisk mystik eller 
med andra ord hos medborgarna upplevd lägereldskänsla, det vill säga 
djupt och starkt känd samhällssammanhållning. 

Koncentrationen på nuet, avsaknaden av historiska perspektiv, är 
ytterligare ett, enligt Ong, särskilt karakteristikum gemensamt för för-
modernitetens scenkultur och för postmodernitetens skärmkultur. För 
den postmoderna skärmkulturens vidkommande ger återigen televi-
sionen mängder av särskilt goda exempel. Inriktningen mot nuet har 
ofta utpekats som ett av televisionssändningens och televisionskultu-
rens mest utpräglade kännetecken. Televiserade nyhetssändningar till 
exempel beskriver världens händelser som ett evigt pågående nuflöde 
till synes utan egentlig början och utan egentligt slut. TV framkallar hos 
sin publik känslor av ständig nuisering eller ”nowness” (Fiske, 1987).

Sådana känslor framkallas också ofta i den svenska nutidsromanen. 
Gärna därigenom att autentiskt dagsaktuella förhållanden, historiskt 
verkliga händelser i det nära förflutna, men samtidigt händelser av bara 
tillfälligt intresse, framhävs. 

Sådant framlyftande av historiskt verkliga dagsaktualiteter av bara 
tillfälligt intresse inträffar i följande passage ur Carl-Johan Vallgrens 
roman Kunzelmann & Kunzelmann (2009). Romanens huvudperson 
Joakim Kunzelmann reflekterar, en junidag 2004, över kulturtillståndet 
för tillfället i Sverige:
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Tidigare samma år hade Joakim med skräckblandad förtjusning i en och samma 
kvällstidning kunnat ta del av följande nyheter: att den kitschiga schlagerprinses-
san Lena Philipsson hade fått Povel Ramels prestigefyllda musikstipendium, att 
en viss mordmisstänkt pingstpastor i uppländska Knutby hade vänstrat med två 
olika kvinnor, samma kväll, i samma hus, fast på olika våningsplan (och en av dem 
hade slutligen mördat en tredje); samt att hans mediavänners favoritfotbollslag – 
anrika Hammarby IF – hade förlorat borta mot IFK Göteborg på självmål. Vilket 
hade fått honom att dra följande slutsats om landet han bodde i: ”Sverige är ett 
geografiskt område på den skandinaviska halvön där schlagerstjärnorna kammar 
hem de tyngsta kulturpriserna, där frikyrkan står för dekadensen, och de viktigaste 
ligamatcherna avgörs på självmål.” En skrämmande analys, tyckte han, men i stora 
drag korrekt. (Vallgren, 2009, s. 32).

Känslan av nuisering framkallas i den svenska nutidsprosan också på 
många andra sätt, bland annat genom tillämpandet av nyckelroman-
formen, det vill säga bruket av sådant berättande vilket uttryckligen 
annonserar sig självt som berättande om bara fiktiva figurer men som i 
själva verket underförstått handlar om historiskt verkliga, och i samti-
den levande, mer eller mindre välkända individer. 

Dessa individer gestaltas vidare, i dessa nutida nyckelromaner, ge-
nomgående pejorativt – i starkt karikerad och negativ dager. Sådan ka-
rikering i negativ dager av ”kändisar” i samtiden sker i till exempel 
Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel (1996), i Unni Drougges 
Andra sidan Alex (1996), i Carl-Johan Vallgrens För herr Bachmanns 
broschyr (1998), i Åsa Mattssons Salong F. (2008) och i Unni Drougges 
Bluffen (2010).

Den nutida nyckelromanens karaktär av just nyckelroman framhävs 
gärna paratextuellt explicit – alltså uttryckligen i verkets kringtext så-
dan som omslagstext, förord eller efterskrift. Detta naturligtvis av kom-
mersiella skäl. Etiketten nyckelroman är, genom dess signalerande av 
dagsaktuell verklighet, säljande. Exempel på sådan etikettering är föl-
jande ord från omslagstexten till Åsa Mattssons Salong F.: 

Salong F. är en samhällskritisk nyckelroman, baserad på verkliga händelser och 
med många välkända personer i rollistan. Scenen är Stockholm. Tiden är nu.

Nuisering kännetecknar alltså den postmoderna skärmkulturen. På det-
ta sätt äger denna kultur allmänna likheter med den förmoderna scen-
kulturen. 
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Men naturligtvis bara mycket allmänna. Ty vad gäller orsaken till 
den påtagliga nuiseringen eller här och nu-orienteringen inom den post-
moderna skärmkulturen är denna av en helt annan beskaffenhet än skä-
let till nuiseringen eller här och nu-inriktningen inom den förmoderna 
scenkulturen. 

Inom sistnämnda kultur sammanhänger den ständiga nuiseringen 
med en föreställning om världen som ett tidlöst stillastående (blott en 
evig rundgång från höst, vinter, vår och sommar till nästa höst, vinter, 
vår och sommar). Inom den nutida och postmoderna skärmkulturen 
där emot, synes nuiseringen väsentligen vara en följd av en oro och räds-
la inför framtiden, en idag bristande framtidstro, orsakad av en upple-
velse hos nutidsmänniskan av världen som hastigt föränderlig, kompli-
cerad och oförutsägbar. Som ett resultat av denna bristande framtidstro 
blir tänkandet hos nutidsmänniskan här och nu-inriktat och kortsiktigt. 

Nämnda bristande framtidstro hos människan idag speglas i den 
nutida svenska prosaepiken därigenom att grundtonen i denna epik är 
dystopisk snarare än utopisk. Mer om detta förhållande senare i denna 
framställning. Men för ögonblicket åter till likheterna, inte skillnader-
na, mellan den förmoderna scenkulturen och den postmoderna skärm-
kulturen. 

Två sådana slående likheter mellan den förmoderna scenkulturen 
och den postmoderna skärmkulturen är det kulturella repertoartänkan-
det och den interaktivt kulturella kommunikationen. Detta kulturella 
repertoartänkande och denna interaktivitet kan illustreras genom det 
vid 2000-talets början bland särskilt ungdomar mycket populära fe-
nomen som kallas ”fanfiction” och som innebär att läsaren, på grund 
av sin förtjusning i en viss allmänt känd berättelse ursprungligen ska-
pad av någon annan än läsaren själv (till exempel J.K. Rowlings Harry 
Potter-berättelse eller J.R.R. Tolkiens Sagan om ringen), gör försök att 
utveckla och variera den kända berättelsen. Läsaren ifråga gör sig på 
detta sätt, på ungefär samma vis som förmodernitetens scenkulturelle 
bard, till på en och samma gång både konsument och producent av 
berättelsen ifråga. Eller: läsaren deltar i ett interaktivt spel där läsaren 
är vare sig producent eller konsument utan istället prosument (Olin-
Scheller, 2010).
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Den moderna bokkulturens berättelse är ett konstverk vilket fram-
står som slutgiltigt fullbordat. Så icke berättelsen i den förmoderna 
scenkulturen och så icke heller berättelsen i den postmoderna skärm-
kulturen. Berättelsen i den postmoderna skärmkulturen tenderar, så-
som exemplet ”fanfiction” ger tydligt vid handen, på ungefär samma 
sätt som berättelsen i den förmoderna scenkulturen, att framstå som en 
ständigt varierbar och utbroderingsbar storhet. 

Fenomenet ”fanfiction” illustrerar också den postmoderna skärm-
kulturens, i likhet med den förmoderna scenkulturens, ständigt repeti-
tiva karaktär, dess återanvändningstänkande. Ingenting egentligen nytt 
utan istället mest bara varianter av redan kända kulturella mönster. Den 
moderna bokkulturens föreställningsvärld i detta hänseende var den 
fullständigt motsatta. Här härskade idén om att verkligt god konst är 
radikalt ny konst, sådan konst som aldrig tidigare skådats (fri vers, inre 
monologer, funktionalistisk arkitektur, elektronisk och atonal musik). 
Det djärva experimenterandet värderades under den moderna bokkul-
turens era högt. Tvärtom inom den postmoderna skärmkulturen. Här 
härskar inte radikal experimentlusta som ideal utan istället ”radical 
eclecticism” – utstuderad efterbildningsiver (Jencks, 1991, s. 13).

Modern konst och litteratur är innovativt nydanande. Postmodern 
konst och litteratur däremot innebär upprepning och repetition. Inom 
den postmoderna konsten och litteraturen härskar det klichémässigt 
formelartade. Just denna tanke ligger bakom Umberto Ecos många 
gånger citerade definition av postmodernismen vilken lyder: 

Den postmodernistiska inställningen påminner om en man som älskar en mycket 
beläst dam och vet att han inte kan säga till henne ”jag älskar dig till vanvett”, 
därför att hon vet (och att hon vet att han vet) att sådana fraser har skrivits redan 
av låt oss säga Liala [en italiensk motsvarighet till Barbara Cartland, den engelska 
författarinnan av populära kärleksromaner]. Det finns dock en lösning på proble-
met. Han kan säga: ”Som Liala skulle säga så älskar jag dig till vanvett.” Hunnen 
dit, skulle han, efter att ha undvikit den falska oskulden och klart ha utsagt att 
man inte längre kan tala i all oskuld, ha sagt till kvinnan vad han ville säga: att 
han älskar henne, men att han älskar henne i en tid då oskulden gått förlorad. Om 
kvinnan då ställer upp i spelet, har hon likafullt tagit emot en kärleksförklaring. 
Ingendera parten känner sig oskyldig, båda har accepterat utmaningen från det 
förflutna, från det redan utsagda som inte kan viftas bort, båda kommer att spela 
ironins spel medvetet och med nöje… Men båda har än en gång lyckats tala om 
kärlek. (Eco, 1985, s. 69).
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Den repetitiva karaktären – de klichémässigt formelartade och eklek-
tiska dragen – samt vidare den typiskt interaktiva kommunikationen 
inom den postmoderna skärmkulturen förintar inom denna kultur den 
moderna bokkulturens ”auteur”-tanke. Samma verkan har den hastiga 
utvecklingen av ny multimedial digital teknik inom den postmoderna 
skärmkulturen. Robert Stam konstaterar: ”The new media blur media 
specificity; since digital media potentially incorporate all previous me-
dia, it no longer makes sense to think in media-specific terms. In terms 
of auteurism, purely individual creation becomes even less likely in a 
situation where multimedia creative artists depend on an extremely di-
versified network of media producers and technical experts.” (Stam, 
2000, s. 319).

Författaren i ordets moderna mening hotar alltså att försvinna i den 
postmoderna skärmkulturen. Och det gör också modernitetens klara 
särskiljande mellan fiktionsberättelse och historieskrivning. Dessa två 
texttyper tenderar i den postmoderna skärmkulturen att sammansmälta 
i en enda textkategori, nämligen faktionsepiken, det vill säga det slags 
berättelse som, på ungefär samma sätt som den förmoderna scenkultu-
rens isländska ättesaga samt den förmoderne moralfilosofen Plutarchos 
biografier, framstår som ett svävande mellanting mellan fiktionsberät-
telse och historieskrivning (Jansson, 2006). 

Författaren i ordets moderna mening hotar, liksom distinktionen 
fiktionsberättelse/historieskrivning, att försvinna i den postmoderna 
skärmkulturen. Så också det personliga inre jaget, det inre jag som föd-
des under modernitetens bokkulturella era men som inte existerade 
i den förmoderna scenkulturens värld. I denna sistnämnda värld var 
människan anonym och identitetslös, hennes själ var ett tomrum. Hen-
nes individuella jag existerade blott genom den synliga kroppen och ge-
nom yttre attribut (kungen bär krona, påven bär tiara). Först under den 
moderna bokkulturens era, under 1700-talet med Jean Jacques Rous-
seaus Confessions (1765–1770), fylls förmodernitetens scenkulturella 
människa fullt ut med ett personligt innehåll och förvandlas till den 
modernt bokkulturella människan (Jansson, 2002, s. 108).

För litteraturens vidkommande får denna utveckling berättarteknis-
ka konsekvenser. Extradiegesen (berättelsens utanförnivå där berätta-
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ren styr sin berättelse) tonas i modernitetens bokkulturella epik ned och 
istället tonas upp intradiegesen (berättelsens innanförnivå där berättel-
sens agerande figurer direkt ser, tänker, känner – eller med andra ord fo-
kaliserar, det vill säga är fokalisatorer) . ”Telling” ersätts av ”showing”. 

I den postmodernt skärmkulturella kulturen går utvecklingen mot-
satt väg. Här avvecklas modernitetens personliga själ, individens inre 
mänskliga jag. Detta jag reduceras i den postmoderna skärmkulturen, 
genom den hastiga medieutvecklingen inom denna kultur, till något en-
dast instabilt och provisoriskt, till väsentligen bara en lek med språkliga 
tecken och yttre attribut. Människans jag i den postmoderna skärmkul-
turen skapas inte alls, såsom människojaget i den moderna bokkultu-
ren, inifrån utan istället, såsom människojaget i den förmoderna scen-
kulturen, helt och hållet utifrån (Jansson, 2002, s. 109). En pregnant 
formulering av denna tanke inom den postmoderna skärmkulturen om 
det individuella jagets tillblivelse utifrån är följande passage ur Marie 
Hermanssons roman Värddjuret (1995). Huvudpersonen och jagberät-
taren, frilanstecknerskan Anna, säger om sig själv:

Jag har alltid känslan av att de teckningar jag gör likaväl skulle kunna ha gjorts av 
någon annan. Inte av vem som helst naturligtvis, lite talang måste man ha, men det 
är teknik och trendkänslighet det handlar om, inte om mig. 

Än sen då, varför skulle det handla om mig? En gång trodde jag det. Att mitt 
tecknande handlade om mig. Jag hade väl konstnärsdrömmar, som det heter.

Jag försöker fortfarande göra grejer utanför jobbet. Men när jag tecknar något 
som jag tror är jag, så upptäcker jag att det är typer, trender, moderna myter jag gör. 
Som om min penna var inkopplad på MTV:s sändningsnät. Andra ser det kanske 
inte, men jag gör det. Det kommer utifrån alltihop, inte inifrån.

Ibland snuddar en iskall tanke vid mig: Detta kanske verkligen är mitt inre. Allt 
detta brus och flimmer har gått så djupt i mig att det blivit mitt andliga innehåll. 
Och när jag tror mig ljuga berättar jag i stället den fullkomliga sanningen om mig 
själv (Hermansson, 1995, s. 6).

Som en följd av förintelsen i den postmoderna skärmkulturen av det 
inre mänskliga jaget tonas också inom den postmodernt skärmkultu-
rella epiken ”showing” ned till förmån för ”telling”. Extradiegesens 
berättare får återigen, liksom i den förmodernt scenkulturella berät-
telsen, övertaget över intradiegesens fokalisering. Härvid belysande är 
en jämförelse mellan Gustave Flauberts modernt bokkulturella roman 
Madame Bovary och Gabriel García Márquez postmodernt skärmkul-
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turella roman Hundra år av ensamhet (Cien años de soledad, 1967). I 
Flauberts skildring ger sig den extradiegetiske berättarinstansen inled-
ningsvis till känna genom att annonsera sig själv som ett ”vi”(”telling”). 
Snart emellertid tonar denne berättare helt bort sig själv till förmån 
för berättelsens intradieges – den intradieges där fokus är riktat mot 
huvudpersonen Emma Bovarys fokalisering, det vill säga mot hennes 
direkta skådande och kännande av sin egen värld (”showing”). I García 
Márquez Hundra år av ensamhet går den berättartekniska utvecklingen 
motsatt väg från ”showing” till ”telling”. Här förefaller inledningsvis 
romanen vara en på modernt och modernistiskt bokkulturellt sätt mi-
metiskt organiserad framställning (”showing”), en skildring gestaltande 
mänskliga individers fokaliseringar, alltså direktupplevelser av sin värld. 
Mot bokens slut emellertid, visar sig berättelsen vara i själva verket bara 
ord om ord, ett extradiegetiskt berättande (”telling”) med hjälp av, el-
ler via, ett manuskript förfärdigat av en zigenare vid namn Melquíades 
(Mjöberg, 1984, s. 140 f.).

Den moderna och modernistiska romanen är epistemologiskt inrik-
tad medan däremot den postmoderna berättelsen är ontologiskt orien-
terad (McHale, 1987). Den epistemologiska inriktningen i den moderna 
och modernistiska romanen kommer till uttryck bland annat genom 
den ovan berörda fokaliseringen. Vi tar genom denna fokalisering del av 
enskilda individers subjektiva upplevelser av tillvaron. Tillvaron själv, 
världen som sådan, är här inte ifrågasatt men däremot – genom den 
nämnda subjektiviteten – den enskilda individens förmåga att objektivt 
gripa och fullständigt förstå tillvaron och världen.

Den postmoderna berättelsen är ontologiskt orienterad därigenom 
att här problematiseras inte, såsom i den modernistiska romanen, i för-
sta hand medlen till inhämtandet av kunskap om världen (människans 
sinnesfunktioner samt tanke- och själsförmågor vilka möjliggör foka-
lisering) utan istället främst själva världen som sådan – verklighetens 
själva existensmodus. Finns verkligen världen och verkligheten eller är 
kanske världen och verkligheten i själva verket bara en fiktion, blott en 
lek med tecken och ord? Sådana frågor lyfts företrädesvis fram i den 
postmoderna romanen. Sådana frågor väcks också mycket riktigt i Gar-
cía Márquez Hundra år av ensamhet genom den ovan berörda utveck-
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lingen i romanen från skenbar autentisk verklighet till i själva verket 
endast ord, till blott en berättelse av zigenaren Melquíades. 

Frågor av ontologiskt slag ställs också ständigt i den svensksprå-
kiga epiken från tiden runt 2000. Ett av många i detta hänseende fram-
trädande exempel är Carl-Johan Vallgrens roman Dokument rörande 
spelaren Rubashov (1996). I denna bok ifrågasätts sådant som hör till 
normalmänniskans elementära verklighetsförståelse, föreställningen om 
existensen av orsak och verkan samt antagandet att bestämd skillnad 
föreligger mellan förflutet och framtid. Romanens extradiegetiske be-
rättare, en anonym men påträngande berättarröst vilken benämner sig 
själv ”Vi”, säger:

Tiden är överhuvudtaget mest förvirring för oss; en mångtusenårig kalender av 
lösblad som blandats och kuperats tills ingenting längre hänger ihop. Kausalitet är, 
som Rasputin så träffande uttryckte det i seklets början, bara till för dem som be-
höver en Gud. För varelser med vår överblick är orsak och verkan rena illusionen. 
För om det som sker en viss lördag egentligen bara är ett tekniskt resultat av något 
annat som sker, eller redan har skett, lördagen därpå (alltså är orsakat av ett faktum 
längre fram i tiden) ja, då blir det helt meningslöst att tänka i termer av orsak och 
verkan. (Vallgren, 1996, s. 283).

Vidare upplöses hos Vallgren skillnaden mellan språk och värld. Detta 
därigenom att det mänskliga jaget reduceras till bara ord – till blott en 
lek med olika pronomen. Romanens extradiegetiske berättare ”Vi” sä-
ger om sig själv:

Vi? Låt oss dröja en stund vid denna grammatiska fälla. Vi skulle också kunna säga 
”Jag”, men det gör vi inte. Vi har så många former att det är svårt att kalla oss 
”Jag”. (Vallgren, 1996, s. 281).

I Dokument rörande spelaren Rubashov framhävs på karakteristiskt 
postmodernt vis den extradiegetiska berättarakten på den intradiege-
tiska fokaliseringens bekostnad (”telling”). Tvärtom i den modernis-
tiska berättelsen. Här nedtonas den extradiegetiska berättarakten till 
förmån för fokaliseringen på den intradiegetiska nivån (”showing”). 
Genom detta, genom fokuserandet i den modernistiska epiken på fo-
kaliseringen, gestaltningen av enskilda individers direktupplevelser av 
verkligheten, framstår den modernistiska romanen som psykologiskt 
djupsyftande och autenticitetssökande (William Faulkner, James Joyce, 
Virginia Woolf). 
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Modernistisk epik är alltså djupinriktad. Den postmoderna roma-
nen däremot är ytorienterad, det vill säga riktad mot inte direkt själva 
verkligheten – verkligheten i oförmedlad bemärkelse – utan istället mot 
berättandet och språket, alltså mot representationen av verkligheten 
(Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Vladimir Nabokov). Denna tanke 
inom postmodernismen om representationens företräde framför origi-
nalverkligheten är en konsekvens av postmodernismens förnekande av 
existensen av just originalverkligheten – postmodernismens bestridande 
av förefintligheten av det rent autentiska eller helt igenom äkta. Dag 
Björkegren formulerar denna postmoderna uppfattning om autenticite-
tens icke-existens sålunda: ”Ett vanligt antagande inom postmodernis-
men är att det inte finns några djupare sanningar att upptäcka. Därför 
har man intresserat sig speciellt för föremåls ytegenskaper. Postmoder-
nismens antagande om en frånvaro av några djupare sanningar innebär 
också att man hävdar att det inte finns något genuint och äkta. Kultur- 
och konstprodukter är istället för genuina konstverk kopior, imitatio-
ner, collage och bricolage av varandra.” (Björkegren, 1992, s. 19). 

Till detta äkthetsförnekande sätt att tänka kan knytas också Jean 
Baudrillards begrepp hyperverklighet eller hyperrealism. Enligt Baudril-
lard är konsten och litteraturen i postmodernismens värld inte realistisk, 
men heller inte orealistisk utan istället hyperrealistisk. Det betyder, att i 
postmodernismens skärmkulturella värld speglar mediet inte verklighe-
ten utan istället ersätter densamma. Detta därför att vi lever i en värld 
där alla verkligt autentiska behov redan är tillfredsställda och att vi där-
för inte längre söker tillgodose sådana behov utan istället söker tillfreds-
ställa artificiellt konstruerade begär. Som en följd av detta i sin tur ten-
derar mediet och representationen, tillhandahållaren av det artificiellt 
och konstruerat begärda, att i den postmoderna skärmkulturen framstå 
som mål i sig och inte som blott medel till inhämtandet av kunskaper 
om verkligheten utanför mediet och representationen. (Exempel är till-
lagning av maträtter i televisionens populära matlagningsprogram. Så-
dan representerad tillagning av maträtter framstår för TV-tittaren som 
mer attraktiv och begärlig än någonsin verklig tillagning av maträtter.)

Men den postmoderna människans liv i hyperverkligheten – i medi-
ets simulerade verklighet istället för i den verkliga verkligheten – föder 



28 LJUGA VITT OCH BRETT UTAN ATT LJUGA

hos denna människa nostalgisk längtan tillbaka till den frånvarande 
verkligt verkliga och autentiska verkligheten, den helt och hållet med-
iebefriade verkligheten. Därför den ofta i televisionen förekommande 
typen av gör-det-själv-program som ger anvisningar om hur man målar, 
snickrar, spikar, sågar, flyttar stenar hit och dit och grovarbetar på rik-
tigt sätt, som för i världen – i den tidigare moderna världen – där verk-
ligheten garanterat verkligen fanns. Jean Baudrillard säger om denna 
nya och nostalgiska postmoderna verklighetslängtan: ”When the real is 
no longer what it used to be, nostalgia assumes its full meaning. There 
is a proliferation of myths of origin and signs of reality; of second-
hand truth, objectivity and authenticity. There is an escalation of the 
true, of the lived experience; a resurrection of the figurative where the 
object and substance have disappeared.” (Baudrillard, 1983, s. 12 f.). 
Denna nostalgiska längtan inom den postmoderna skärmkulturen efter 
den moderna autentiska verkligheten bekräftar bara, menar Baudril-
lard, icke-existensen av denna autentiska verklighet.

Konsekvensen av Baudrillards tanke att representationen (språket, 
mediet, kopian, fiktionen) i den postmoderna skärmkulturen förintar 
originalverkligheten (världen utanför språket, mediet, kopian, fiktio-
nen) är att representationen i den postmoderna skärmkulturen skapar 
verkligheten snarare än beskriver densamma. För Baudrillard själv, 
sprungen ur den moderna bokkulturens samhälle, är denna utveckling i 
riktning bort från verkligheten och realismen i modern bemärkelse och 
till hyperverkligheten och hyperrealismen i postmodern mening enbart 
negativ, närmast katastrofal. Helt annorlunda är tolkningen av förhål-
landet hos vissa yngre kritiker (bland dem Britta Timm Knudsen och 
Bodil Marie Thomsen, 2002) vilka betraktar representationens produ-
cerande av verklighet i den postmoderna skärmkulturen som en positivt 
skapande kraft, som en performativ realism. Dessa kritiker söker, som 
Christian Lenemark uttrycker det, ”ett nytt realismbegrepp där verklig-
het inte längre betraktas som motsatsen till konstruktion och fiktion” 
(Lenemark, 2009, s. 90). 

Starkt förknippad med den moderna bokkulturen är föreställningen 
om konstens autonomi – den idén att konsten och det sociala livet skall 
uppfattas som två separata sfärer. Med den postmoderna skärmkultu-



29BO G JANSSON

ren emellertid, återförenas konsten och det sociala livet (Lash, 1990). 
Det betyder att den aura av märkvärdighet och högtidlighet som kring-
gärdade konsten inom modernitetens bokkulturella era, på grund av 
konstens vid denna tid självvalda isolering från samhället i övrigt, gick 
förlorad genom den postmoderna skärmkulturens intåg. Inom denna 
sistnämnda kultur framstår konsten, på ungefär samma sätt som kon-
sten inom förmodernitetens scenkultur, som mest bara en vardagsvara 
bland andra vardagsvaror. (Romaner trängs idag vid kassan i vanliga 
matvaruaffärer tillsammans med kvällstidningar, cigaretter och godis. 
Detta slags försäljning av romaner var otänkbar under modernitetens 
bokkulturella era. Då såldes riktiga böcker endast i riktiga särskilda 
boklådor.)

Återföreningen inom den postmoderna skärmkulturen av konsten 
och det sociala livet får till följd de överraskande många likheter mel-
lan den postmoderna skärmkulturen och den förmoderna scenkultu-
ren som tidigare observerats i denna framställning. Orsakerna i sin tur 
till själva denna återförening är dels den explosiva medieteknologiska 
utvecklingen under 1900-talets andra hälft (televisionen, videofilmen, 
DVD-skivan, internet och i dess följd olika former av sociala medier) 
samt dels den nyliberala kapitalismens besegrande av kommunismen 
och socialismen och därmed det kalla krigets upphörande under 1980- 
och 1990-talen. 

Nämnda medieteknologiska utveckling (särskilt uppkomsten av so-
ciala medier) har skapat just den interaktiva kulturella kommunikation 
som utmärker den postmoderna skärmkulturen (och som denna kultur 
har gemensamt med den förmoderna scenkulturen). Vidare har den ka-
pitalistiska nyliberalismens besegrande av socialismen och kommunis-
men fått till följd en hänsynslös kommersiell exploatering av alla sam-
hällsområden, inklusive den konstnärliga sfären, vilket i sin tur fått till 
konsekvens en estetisering i det postmodernt skärmkulturella samhället 
av hela det sociala livet (industriell design och modetrender av skiftande 
slag inom alla tänkbara samhällsområden). Just denna integrering i den 
postmoderna skärmkulturen av konst och socialt liv skapar likheter 
mellan denna kultur och den förmoderna scenkulturen.
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Estetiseringen av det sociala livet inom den postmoderna skärmkul-
turen får till följd att ren information om rena sakförhållanden sällan 
inom denna kultur tilldrar sig något större intresse. Människan inom 
den postmoderna skärmkulturen kräver estetiserad information, under-
hållande, spännande och upplevelseskapande information. Steget från 
den moderna bokkulturen till den postmoderna skärmkulturen kan be-
skrivas som en rörelse från informations- till upplevelsesamhälle.

Ytterligare en konsekvens av den nyliberala kapitalismens besegran-
de av socialismen och kommunismen är den starka individualism – samt 
härmed följande jag-centrering och narcissism – som utmärker det so-
ciala livet i den postmoderna skärmkulturen. Genom vidare den hastiga 
medieteknologiska utvecklingen inom denna kultur – genom uppkom-
sten av televisionen, internet samt olika former av sociala medier – ges 
individen inom den postmoderna skärmkulturen större möjligheter än 
någonsin tidigare i människohistorien att göra sig själv både lokalt och 
globalt tydligt hörbar och synlig. Genom detta bryts inom den postmo-
derna skärmkulturen ned den moderna bokkulturens stränga åtskillnad 
mellan privat och offentligt. I den postmoderna skärmkulturens sam-
hälle offentliggör ständigt, via de sociala medierna, många enskilda in-
divider sina egna privatliv samtidigt som omvänt, inom journalistiken, 
intrång ofta görs i offentliga personers privatliv. 

Individen hörs och syns alltså tydligt, tydligare än någonsin tidi-
gare i historien, i den postmoderna skärmkulturen – men hon gör detta 
vanligtvis inte, såsom individen i den förmoderna scenkulturen, i direkt 
möte med andra människor utan istället mestadels indirekt via olika 
slags medier. Detsamma gäller om konstnärs- och författarindividen. 
Även denna person hörs och syns i den postmoderna skärmkulturen 
tydligare än någonsin tidigare i historien. Men återigen gäller att denna 
hörbarhet och synlighet i allt väsentligt är en medierad hörbarhet och 
synlighet. 
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Metafiktion, faktion, autofiktion 

K
onsten i den postmoderna skärmkulturen är tydlighetens 
konst. Denna konst är konkret figurlig – inte övervägande 
abstrakt som modernismens konst inom den moderna bok-
kulturen. Den postmoderna skärmkulturens konst vilar 

väsentligen mer på den rörliga bilden eller filmen och mindre på det 
skrivna ordet. Dessutom vilar konsten i den postmoderna skärmkul-
turen mer på själva mediet än på själva verkligheten. Det vill säga: den 
postmoderna skärmkulturens konst och litteratur är inte i första hand 
konst och litteratur om verkligheten utan istället främst konst och litte-
ratur om konst och litteratur om verkligheten. Härvid tydligt belysande 
är dels metafiktionen i den postmoderna skärmkulturen och dels faktio-
nen inom samma kultur. 

Vad först gäller metafiktionen – fiktionen om fiktionen eller roma-
nen om romanen, litteraturen om litteraturen – är detta fenomen ett 
av den svenska prosaberättelsens under 1990-talet mest karakteristiska 
kännetecken. Några av höjdpunkterna i metafiktivt hänseende under 
årtiondet i fråga är P.C. Jersilds Holgerssons (1991), Kerstin Ekmans 
Gör mig levande igen (1996) och Majgull Axelssons Aprilhäxan (1997).

Gemensamt för dessa tre fiktiva berättelser är att de samtliga är be-
arbetningar av andra fiktiva berättelser skapade av andra författare. 
Jersilds bok är en uppsluppen lek med intrigen i Selma Lagerlöfs Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906–1907), Ekmans Gör 
mig levande igen är en diskussion kring Eyvind Johnsons så kallade Kri-
lon-trilogi (romanerna Grupp Krilon, 1941; Krilons resa, 1942; Krilon 
själv, 1943) och Axelssons Aprilhäxan är i stora stycken en upprepning 
av intrigen i en novell i Ray Bradburys samling berättelser The Golden 
Apples of the Sun (1953) med titeln just ”The April Witch”. 
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Jersilds, Ekmans och Axelssons här nämnda romaner kan alla ka-
rakteriseras som dels metafiktioner och som dels ett slags ”fan fictions”. 
Även vid 2000-talets början skapas i Sverige mängder av starkt metabe-
tonade berättelser samt ”fan fictions” – romaner vilka mer eller mindre 
uttryckligen har äldre epik som förutsättning och utgångspunkt. Särskilt 
tydliga exempel är Bengt Ohlssons Gregorius (2004), Jerker Virdborgs 
Kall feber (2006) och Kerstin Ekmans Mordets praktik (2009). Hand-
lingarna i Ohlssons Gregorius och i Ekmans Mordets praktik bygger på 
intrigen i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas (1905). Virdborgs Kall feber 
är en bearbetning av Karin Boyes roman Kallocain (1940).

Metafiktionen är text om text. Detsamma gäller om faktionen. Det 
vill säga: faktionsberättelsen beskriver historiskt verkliga händelser men 
gör detta via andra och tidigare författade icke-fiktiva texter om samma 
händelser. I vissa faktionsberättelser redovisas också helt eller delvis 
alldeles explicit dessa äldre icke-fiktiva texter på vilka framställningen 
bygger. Vanligtvis sker dock redovisandet – om det alls uttryckligen fö-
rekommer – blott paratextuellt, det vill säga i kringtext kring texten, i 
till exempel efterskrift eller förord.

Enligt vissa kritiker är det myckna faktionsskrivandet idag ett ut-
tryck för en äkta verklighetshunger i nutidens samhälle (Sarrimo, 2012). 
För min del misstror jag kraftigt denna tes. Istället är, vill jag hävda, in-
tresset för faktionellt berättande idag främst ett uttryck för det postmo-
dernt skärmkulturella upplevelsesamhällets behov av just upplevelser 
– och starka upplevelser. Verkliga våldsbrott och mord skapar starkare 
upplevelser än fiktiva våldsbrott och mord. Därför faktionen hellre än 
fiktionen. Och därför handlar faktionsberättelser påfallande ofta om 
just autentiska våldsbrott och mordfall. Faktionsepikens absoluta in-
ternationella prototyp – Truman Capotes ”non fiction novel” In Cold 
Blood (1965) – handlar om ett verkligt mordfall (i Kansas USA 1959). 
Framträdande svenska faktionsberättelser under senare år om auten-
tiska svenska våldsbrott och mordfall är Helena Henschens I skuggan 
av ett brott (2004) om de så kallade von sydowska morden 1932, Gel-
lert Tamas Lasermannen (2004) om John Ausonius som vid 1990-ta-
lets början spred fasa omkring sig genom att skjuta med gevär med 
lasersikte mot invandrare, Arne Sundelins Fallet Thurneman (2010) 
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om salaligans under 1930-talet ledare Sigvard Nilsson-Thurneman och 
Lena Ebervalls samt Per E. Samuelsons Mördaren i folkhemmet: en ro-
man om fallet Olle Möller (2012) om den två gånger under 1940- och 
1960-talen morddömde men kanske oskyldige Olle Möller.

Faktionsberättandet slog internationellt igenom under 1960-talet 
genom – förutom Truman Capotes In Cold Blood – också Ken Loachs 
TV-film Cathy Come Home (1966) om bostadsbrist och sociala pro-
blem i 1960-talets Storbritannien samt Norman Mailers roman Armies 
of the Night: History as a Novel; the Novel as History (1968) om en 
demonstration mot Vietnam-kriget i Washington 1967. 

Faktionsgenrens första betydande svenska verk är Per Olof Sund-
mans roman Ingenjör Andrées luftfärd (1967) om Salomon August An-
drées katastrofalt misslyckade nordpolsexpedition 1897 och Per Olov 
Enquists roman Legionärerna (1968) om baltutlämningen 1946. 

Orsakerna till faktionsberättandets framväxt under 1960-talet är 
två. För det första den politiskt radikala våg som då svepte fram över 
västvärlden och som av litteraturen krävde mindre fantasi och mer verk-
lighetsförankring. För det andra att televisionen på allvar slog igenom 
under just 1960-talet. 

Faktionen har ofta uppfattats som televisionens mest karakteristiska 
uttryckssätt och berättelseform (Harms Larsen, 1990, s. 55). Televisio-
nen, särskilt den statliga televisionen, har en dubbel funktion vilken 
tvingar fram faktionen på fiktionens och icke-fiktionens bekostnad. För 
det första är TV:s uppgift att undervisa och informera breda grupper om 
samhälleligt och historiskt verkliga förhållanden. Genom denna under-
visning och information fungerar TV på samma samhällssammanhål-
lande sätt som kyrkan gjorde under medeltiden. Liksom kyrkan under 
medeltiden är den statliga TV:n också ett makthavarnas påtrycknings-
medel. Genom den statliga TV:n förmedlas till folket samhällets gängse 
och önskade synsätt och värderingar, myter och föreställningsformer. 
För det andra: för att kunna lyckas med nämnda samhällssammanhål-
lande uppgift måste TV också underhålla de breda grupperna och däri-
genom hålla dessa kvar framför TV-apparaterna. TV är en vara som 
skall säljas på en marknad. Resultatet av denna dubbla uppgift, nämli-
gen att sakligt informera och kommersiellt framgångsrikt sälja, blir just 
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faktion – samhällelig och historisk förment verklighet i maximalt dra-
matiserad, fiktiviserad och spännande form. TV måste, liksom medel-
tidens kyrka genom Bibelns berättelser, övertyga genom det dramatiskt 
spännande och spektakulära.

Grovt sett föreligger tre typer av faktionsberättelse: dokudramat, 
dramadokumentären och dokusåpan. Dokudramat handlar om histo-
riskt verkliga händelser och har samtidigt den traditionella romanens el-
ler spelfilmens form vilket betyder att de källor på vilka framställningen 
bygger aldrig uttryckligen redovisas i själva berättelsen utan i stället är 
dolt inopererade i framställningen. Däremot kan i dokudramat källorna 
på vilka framställningen baseras mycket väl redovisas paratextuellt i 
förord eller i efterskrift. För den dokudramatiska filmen gäller att de 
uppträdande historiskt verkliga personerna här spelas av skådespelare. 
Exempel på svenskt litterärt dokudramatiskt berättande är Per Olof 
Sundmans Ingenjör Andrées luftfärd och Lena Einhorns Siri (2012) vil-
ken handlar om August Strindbergs första hustru Siri von Essen. 

Också i dramadokumentären skildras historiskt verkliga händelser 
men här är de källor som använts i mer eller mindre hög utsträckning 
öppet redovisade och problematiserade i själva berättelsen. Dramado-
kumentären ger på detta sätt ett ärligare och öppnare intryck än doku-
dramat. Läsaren av den dramadokumentära boken eller åskådaren av 
den dramadokumentära filmen får klart för sig att gestaltningen av de 
historiskt förment verkliga händelser som skildras är inte helt objektiv 
utan istället mer eller mindre subjektiv. I den filmiska dramadokumen-
tären blandas rent dokumentära filminslag med dramatiserade rekon-
struktioner av de händelser som skildras. Karakteristiskt för genren är 
också växling mellan dokumentär journalfilm eller citat ur autentiskt 
dokumentärt material å ena sidan och å andra sidan intervjuer i nutid 
med äldre personer som själva i yngre år varit inblandade i de skildrade 
händelserna. Exempel på svenskt litterärt dramadokumentärt berättan-
de är Per Olov Enquists Legionärerna och Helena Henschens I skuggan 
av ett brott.

Dokusåpan slutligen är den form av berättelse som i TV går under 
beteckningen ”reality TV”. Sådant TV-berättande är i själva verket in-
spelad, och mer eller mindre regisserad, spelfilm men framställningen 
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ger intryck av raka motsatsen, det vill säga skapar upplevelsen av ett 
direktsänt här och nu samt känslan av att de uppträdande personerna 
spontant och helt utan regi spelar sig själva. Genrens litterära motsva-
righet är sådana självbiografiska faktioner – eller autofiktioner – som till 
exempel Carina Rydbergs Den högsta kasten (1994) och Maja Lund-
grens Myggor och tigrar (2007) vilka kännetecknas av att författaren 
till synes skildrar sig själv och sin personliga umgängeskrets i verkliga 
livet – författarens historiskt verkliga vänner, ovänner och kolleger – 
inte i det förflutna utan istället tvärtom i verklighetens här och nu på ett 
sådant sätt att även själva producerandet och skrivandet av den själv-
biografiska faktionen eller autofiktionen är inopererad i själva fram-
ställningen. Följande rader ur Rydbergs Den högsta kasten illustrerar 
detta inopererande av bokens egen tillkomst i framställningen och den 
för dokusåpan karakteristiska starka här och nu-känsla som härigenom 
framkallas. Rydbergs alla vänner och ovänner är medvetna om att de 
är på väg in i författarens bok. De känner oro och rädsla. Hur kommer 
Rydberg att gestalta dem?

De vet det nu; allesammans vet om det, dådet jag planerar. Inte sällan kommer man 
fram till mig och vill prata om det. Jag har hört det, Carina, jag har hört ryktesvä-
gen att du skriver en bok om oss, om det som händer här. 

Det ryktet är säkert sant, svarar jag. Det är nämligen jag själv som sprider det.
Och jag vet att alla är rädda för mig, till och med mina kolleger, till och med de 

som kan ge igen (Rydberg, 1994, s. 381). 

Dokudramat, dramadokumentären och dokusåpan signalerar helt olika 
verklighetsförståelse. Dokudramats verklighetsuppfattning kan beteck-
nas den mest naiva. Här framstår underförstått den historiska verklig-
het som skildras som ett skeende vilket alldeles säkert verkligen inträffat 
och som dessutom är alldeles objektivt gripbart och fastställbart. Dra-
madokumentären skiljer sig vad gäller verklighetsförståelse från doku-
dramat därigenom att i dramadokumentären förnekas visserligen inte 
att det historiska skeende som skildras verkligen inträffat men däremot 
bestrids möjligheten av det objektiva gripandet och fastställandet av 
denna historiska verklighet. Trots dessa olikheter de två genrerna emel-
lan har de ett viktigt gemensamt: i både dokudramat och i dramadoku-
mentären antas implicit att den historiska verkligheten äger autentisk, 
helt och hållet språkbefriad, existens. Skillnaden mellan dokudramat 
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och dramadokumentären ligger inte i tilltron till den historiska verklig-
hetens autentiska existens i sig utan istället endast i tilltron till gripbar-
heten och fastställbarheten av denna autentiskt existerande historiska 
verklighet.

Vad gäller verklighetsförståelsen i dokusåpan är den, jämfört med 
motsvarande förståelse i dokudramat och dramadokumentären, den 
avgjort mest postmoderna. I dokusåpan frammanas, därigenom att 
innehållet i framställningen och gestaltningen av detta innehåll fram-
står som med varandra integrerade storheter, ett intryck av verkligheten 
som språkberoende. Härigenom skapas i dokusåpan också den förnim-
melse av hyperverklighet, av representationens företräde framför den 
autentiska verkligheten, om vilken Jean Baudrillard talar. Det vill säga: 
i dokusåpan framstår verklighetsgestaltningen inte som realistisk och 
heller inte som orealistisk utan istället som hyperrealistisk. Carina Ryd-
bergs Den högsta kasten bär syn för sägen. Författarinnan har själv 
understrukit sin ambition att i sin bok på karakteristiskt dokusåpavis 
dels frammana känslan av ett rent ”nowness”, av ett historiskt verkligt 
här och nu, och dels göra verkligheten hyperverklig, mera verklig än 
verkligheten själv. I en intervju av Åsa Mattsson om Den högsta kasten 
säger Rydberg: ”Det mesta är ju samtidsskildring. Det tillför också en 
viss känsla, närvarokänsla, både för mig och för den som läser. Det är 
ett sätt för mig att göra verkligheten ännu verkligare.” (Mattsson, 2001, 
s. 5). 

Den litterära dokusåpan är självbiografisk faktion. Författaren av 
den litterära dokusåpan spelar i sin dokusåpabok sig själv. Det vill säga: 
han/hon spelar sig själv eller med andra ord: han/hon både är och är inte 
sig själv. Eller: han/hon illustrerar en av den postmoderna skärmkultu-
rens huvudtankar, nämligen den att det spontant äkta personliga jaget 
och det spelade fiktiva personliga jaget är två med varandra hopplöst 
förbundna storheter, två sidor av samma mynt. 

Den självbiografiska faktionen eller autofiktionen ligger genremäs-
sigt nära, men är inte alls identisk med, å ena sidan den självbiografiska 
romanen i ordets traditionella mening och å andra sidan den äkta och 
icke-fiktiva självbiografin. I den självbiografiska romanen i ordets tradi-
tionella mening, det vill säga i den moderna och bokkulturella självbio-
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grafiska romanen, framstår huvudpersonen som i allt väsentligt en fiktiv 
figur – en fantasifigur – och inte alls som en individ identisk med den 
historiskt verkliga författaren. Förhållandet markeras vanligtvis därige-
nom att protagonisten och författaren har olika egennamn. I sålunda 
till exempel Torbjörn Flygts självbiografiska roman Underdog (2001) 
heter huvudpersonen och jag-berättaren inte Torbjörn utan istället Jo-
han. På motsvarande sätt i Susanna Alakoskis självbiografiska roman 
Svinalängorna (2006). Här heter huvudpersonen och jag-berättaren inte 
Susanna utan istället Leena. Förbindelserna mellan protagonisten Johan 
och författaren Torbjörn respektive förbindelserna mellan protagonis-
ten Leena och författarinnan Susanna ger i och för sig inte intrycket 
av att vara helt obefintliga eller ens obetydliga men dessa förbindelser 
framstår likväl, bland annat just därigenom att huvudpersonerna och 
författarna har olika egennamn, som förhållandevis lösa. 

Annorlunda i den självbiografiska faktionen, det vill säga i den post-
modernt skärmkulturella autofiktionen. Här föreligger, jämfört med 
vad som är fallet i den självbiografiska romanen i ordets traditionel-
la mening, klart större likhet mellan författare och protagonist. Ofta 
markeras denna stora likhet därigenom att, såsom i till exempel Carina 
Rydbergs Den högsta kasten och i Maja Lundgrens Myggor och tigrar, 
såväl huvudperson som berättare och författare verkligen har samma 
egennamn. 

Men den nära förbindelsen mellan protagonist, berättare och förfat-
tare i den självbiografiska faktionen eller autofiktionen kan komma till 
uttryck också på många andra sätt – i själva texten och/eller i paratex-
ten. I sålunda exempelvis Per Gunnar Evanders I min ungdom speglade 
jag mig ofta (2005) är jag-berättaren och huvudpersonen visserligen en 
anonym individ men mängder av formuleringar i både text och i pa-
ratext skapar starkt intrycket att den anonyme jag-berättaren och hu-
vudpersonen verkligen skall förstås som Per Gunnar Evander själv och 
ingen annan. På detta sätt uppfattades också verkligen boken när den 
utkom och så marknadsfördes den också av förlaget Bonnier. I förlagets 
lansering av Evanders berättelse beskrivs denna som en skildring med 
”oförtäckt dokumentär prägel” vilken återger ”dramatiska händelser i 
författarens liv” (Knutas, 2011, s. 42).
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I den äkta och icke-fiktiva självbiografin är författare, berättare och 
huvudperson entydigt en och samma individ. Förhållandet understryks 
inte endast därigenom att författaren, berättaren och huvudpersonen 
äger samma egennamn utan också därigenom att berättaren utformar 
sin framställning i första person. Berättaren talar i jag-form om uttryck-
ligen sig själv. I den självbiografiska faktionen eller autofiktionen däre-
mot, är denna identitet mellan författare, berättare och protagonist inte 
riktigt lika entydig. Per Olov Enquists autofiktion Ett annat liv (2008) 
till exempel, är uppenbarligen i stora stycken en självbiografisk berät-
telse. Samtidigt emellertid, skapas i läsarens medvetande ett visst tvivel 
om detta förhållande därigenom att berättaren skildrar protagonisten 
inte i jag- utan istället i han-form: 

Vid fyratiden på eftermiddagen den 14 april 1998 går han förbi den nedlagda järn-
vägsstationen i Skellefteå, går långsamt för att inte väcka uppmärksamhet, och ser 
tre män sitta på trappan. (Enquist, 2008, s. 5). 

Genom denna tredjepersonsframställning distanserar sig berättaren tyd-
ligt från sin protagonist och signalerar härigenom en möjlig icke-iden-
titet mellan sig själv och huvudpersonen. Resultatet blir självbiografisk 
faktion eller autofiktion istället för äkta självbiografisk framställning.

Liknande grepp tillämpas i Jörn Donners likaledes självbiografiska 
faktion eller autofiktion Mammuten: efterlämnade handlingar (2013). 
Här blandar Donner olika berättarröster. En berättarröst tillhör en fiktiv 
medhjälpare till författaren som betraktar huvudpersonen utifrån och 
benämner honom ”J”. Donner har själv understrukit det starkt faktiva 
draget, den ständiga blandningen av icke-fiktion och fiktion, i Mammu-
ten: efterlämnade handlingar. Boken är, säger han, ”ingen självbiografi, 
den är både uppdiktad och verklighet. Det är en livshistoria men där 
personen i boken döljer sig bakom många masker och jag känner inte 
igen mig. Det blir en annan person, en slags fiktion” (Donner, 2013). 

Sammanfattningsvis kan om den självbiografiska faktionen eller au-
tofiktionen sägas, att denna genre ligger i ett land – ett land med oskarpa 
gränser – mellan den äkta och icke-fiktiva självbiografin å ena sidan och 
den självbiografiska romanen i ordets traditionella mening å den andra.

I Donner- och Enquist-exemplen ovan framkallas känslan av faktion 
snarare än av renodlad icke-fiktion av en rent text-intern egenskap – av 
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ett berättande i tredje person. Generellt sett emellertid bestäms i läsa-
rens medvetande graden av faktivitet eller fiktivitet eller icke-fiktivitet 
i en enskild berättelse mindre genom berättelsens text-interna egenska-
per och istället mer genom berättelsens paratext eller kringtext. Denna 
kringtext har efter hand under de senaste decennierna fått allt större 
omfattning och betydelse inom både litteratur och film. Det började un-
der 1990-talet med DVD-filmen som, till skillnad från den tidigare lan-
serade VHS-filmen, utmärks av sitt extramaterial. Det vill säga: vid kö-
pet av en DVD-film erhåller köparen inte bara själva filmen utan också 
olika slags kringtexter eller paratexter i form av till exempel historiska 
kommentarer kring filmens ifråga tillkomst.

På samma sätt idag med romanen. Som exempel kan anföras pock-
etutgåvan av Lena Einhorns tidigare nämnda faktionsberättelse Siri. Bo-
kens innehåll är inte endast själva berättelsen om Siri, alltså Strindbergs 
första hustru Siri von Essen, utan också en intervju med författarin-
nan Lena Einhorn. I denna intervju understryker författarinnan själv 
uttryckligen bokens karaktär av dokudramatisk faktion – av både fiktiv 
roman och historieskrivning. Intervjuaren, en anonym sådan, inleder 
och frågar:

Siri är din första roman. Hur kändes det att skriva en roman och inte en faktabok? 
Det måste ju finnas hyllmeter av litteratur om och kring Strindberg och Siri von Es-
sen. Hur närmar man sig materialet som romanförfattare? 

Lena Einhorn själv tar vid och svarar:

Det finns egentligen väldigt lite fiktion skriven om Siri von Essen – om man bortser 
från det Strindberg själv skrev. Däremot finns det naturligtvis mycket biografiskt 
material och annat faktamaterial. Mina viktigaste inspirationskällor är naturligtvis 
skildringar skrivna av August Strindberg och av deras gemensamma dotter Karin 
Smirnoff, och Siris egna brev. Men även små fantastiska betraktelser av utomståen-
de. Vad beträffar fakta kontra fiktion: Bengt Ohlsson har sagt någonstans att för att 
komma sitt objekt riktigt nära ska man skriva en roman. Det är förstås en paradox, 
men delvis sant. Utifrån det publicerade material som finns spränger man barriärer. 
När jag är ute och föreläser får jag ofta frågan: Hur mycket är sant i boken Siri? 
Jag brukar svara att detta är min tolkning av det verkliga skeendet. Och ibland, när 
t.ex. Strindberg och Smirnoff talar emot varandra, måste man göra vägval. Men 
jag upplever det själv som att jag är ganska trogen det historiska skeendet, med det 
förbehåll jag angett. För övrigt måste man nog säga att även fakta är en stor del 
fiktion, man gör alltid val. (Einhorn, 2011, s. [345]).
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Berättelsens karaktär av faktion (snarare än av fiktion eller icke-fiktion) 
klargörs här – i paratexten – alldeles explicit. Boken är, enligt författar-
innan själv, dels en fiktionsberättelse och roman och dels historieskriv-
ning – en ”tolkning av det verkliga skeendet”. På detta sätt är Einhorns 
Siri inte alls unik. Olika slags explicita klargöranden i paratexten (i 
omslagstext, förord, efterord) av faktionsberättelsens karaktär av just 
detta, av blandning mellan icke-fiktion och fiktion, är karakteristisk för 
faktionsberättelsen.

Den litterära faktionen i dess olika former – dokudramat, drama-
dokumentären och dokusåpan – är en idag ymnigt florerande och syn-
nerligen populär episk genre. Inte minst är genren mycket uppskattad 
bland yngre läsare i skolåldern (Årheim, 2007). Men många läsare av 
faktionsberättelser, både yngre och äldre, uppfattar felaktigt faktions-
epiken som verklig historieskrivning, som en verifierbar eller falsifierbar 
utsaga om den historiska verkligheten. Härvid belysande är det rabalder 
som blev följden av publicerandet av Per Gunnar Evanders ovan be-
rörda autofiktion I min ungdom speglade jag mig ofta. I boken gestal-
tar den anonyme berättaren sin sorg över förlusten av en älskad dotter 
vilken omkommit i en bilolycka. I den historiska verkligheten omkom 
verkligen tragiskt en av författarens döttrar i en bilolycka. Men förhål-
landet mellan författaren själv och denna dotter var i verkligheten inte 
alls av det kärleksfulla slag som boken I min ungdom speglade jag mig 
ofta låter förespegla. Som en följd av denna skillnad mellan den histo-
riska verkligheten och vad som meddelas i Evanders bok blev förfat-
taren, av en annan av sina döttrar, offentligt anklagad för lögnaktighet. 
Denna andra dotter uppfattade alltså felaktigt, liksom säkert många an-
dra både yngre och äldre läsare, boken I min ungdom speglade jag mig 
ofta som en icke-fiktiv skildring, och som en falsk sådan, av historisk 
verklighet (Knutas, 2011).

Faktionsepiken är, likt alla andra postmoderna kulturella uttryck, 
en starkt ytinriktad konstform. Detta därför att faktionsepiken är en 
produkt av det postmoderna och skärmkulturella medielandskap som 
innehåller televisionens och spelfilmens rörliga bild där betoningen lig-
ger på den yttre handlingen och på den talspråkliga dialogen samt på 
miljöskildringen med dess många ytdetaljer. Många faktionsberättelser 
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ger också, genom just framhävandet av yttre handling, talspråklig dia-
log och miljöskildring, intrycket av att vara mer manus till spelfilmer än 
i strikt bemärkelse litteratur i bemärkelsen ordkonst. 

Belysande är också att flera populära faktionsberättelser verkligen 
adapterats till spelfilm. Exempel är Per Olof Sundmans Ingenjör An-
drées luftfärd och Gellert Tamas Lasermannen. 

Vissa faktionsberättelser har redan från början producerats för både 
bok- och filmmediet. Hit hör Lena Einhorns två dramadokumentära 
verk Handelsresande i liv: om vilja och vankelmod i krigets skugga, 
1999 och Ninas resa: en överlevnadsberättelse, 2005. Den första av 
dessa två berättelser, vilka alltså både föreligger i såväl bok- som film-
version, handlar om den lettiske och judiske affärsmannen Gilel Storch 
som i Sverige under det andra världskriget gjorde stora ansträngningar 
att rädda judar undan nazismens förintelseläger. Den andra av de två 
berättelserna handlar om Lena Einhorns egen mamma Nina Rajmic vil-
ken kom som judisk flykting till Sverige efter att ha överlevt Warzawas 
judiska getto under det andra världskriget. 

Faktionen är ytans mer än djupets konst. Detta gäller också i psy-
kologiskt hänseende och följer naturligt av faktionsberättelsens anspråk 
på att ligga nära den historiska verkligheten. Författaren av faktions-
epik kan inte, för den historiska trovärdighetens skull, på samma sätt 
som romanförfattaren, ta ut svängarna och tränga verkligt djupt ned i 
enskilda individers själsliv. Eller med andra ord: författaren av faktions-
epik begränsas i sin människoskildring starkt av den dokumentation 
som faktiskt föreligger. Den skicklige romanförfattaren kan möjligen 
trovärdigt skildra en döende människas sista tankar. Det kan däremot 
alldeles omöjligt, återigen för den historiska trovärdighetens skull, fak-
tionsepikern. Den psykologiska ytigheten i faktionsberättelsen påpeka-
des redan under 1960-talet när genrens prototyp, Truman Capotes In 
Cold Blood, utkom. Stanley Kaufmann konstaterade då ironiskt ned-
låtande om denna bok: ”The depth in this book is no deeper than its 
mine-shaft of factual detail” (Kaufmann, 1968, s. 64). 

Faktionsberättelsen skall inte sammanblandas med den historiska 
romanen i termens traditionella mening. I denna sistnämnda utpräglat 
moderna och bokkulturella genre, med prototypen i romantiken och 
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Walter Scotts så kallade Waverley-romaner, äger författaren friheten 
att fantisera tämligen fritt. Karakteristiskt för den historiska romanen 
i ordets traditionella bemärkelse är att såväl huvudpersonen som mer 
eller mindre många av bifigurerna ofta är blott fantasifulla skapelser av 
författaren utan direkta motsvarigheter i den historiska verkligheten. 
Det ”historiska” i den historiska romanen i termens traditionella me-
ning ligger ofta i bara tidsplaceringen av handlingen i det längesedan 
förflutna och i miljöskildringen. I faktionsepiken emellertid föreligger 
inte alls detta stora utrymme för fritt fantiserande. Här är troheten mot 
den historiska verkligheten, troheten mot den dokumenterade historis-
ka verkligheten, även in i de små detaljerna, ett för genren definieran-
de kännetecken. Härvid belysande är följande rader i förordet till Per 
Olov Enquists dramadokumentära faktionsberättelse Legionärerna om 
baltutlämningen 1946 där författaren sålunda karakteriserar sin bok: 
”Detta är en roman om baltutlämningen, men om beteckningen ’roman’ 
förefaller någon stötande kan den ersättas med ’reportage’ eller ’bok’. 
Jag har försökt att ända in i små och betydelselösa detaljer hålla mig 
exakt till verkligheten” (Enquist, 1968, s. 5).

Samma stränga inriktning mot den dokumenterade historiska verk-
ligheten kommer till uttryck när Per Olof Sundman på följande sätt kom-
menterar sin egen dokudramatiska faktionsberättelse Ingenjör Andrées 
luftfärd och härvid dessutom alldeles uttryckligen betonar skillnaden i 
genrehänseende mellan sin egen bok och den historiska romanen: ”Alla 
personer som nämns vid namn i boken har existerat i verkligheten. En 
hel del av deras handlande och deras ord har jag tagit från vittnesmål, 
självbiografier, tidningsartiklar. Det är därför inte fråga om en historisk 
roman i vedertagen mening.” (Sundman, 1967, s. 39). 

Enquists och Sundmans stolta deklarationer om fullständig trohet 
mot den dokumenterade historiska verkligheten håller dock inte alls 
helt igenom. Båda författarna ägnar sig i själva verket i sina respek-
tive böcker åt alldeles medvetna förfalskningar av den historiska verk-
ligheten. Sålunda till exempel slår Enquist på ett ställe i Legionärerna 
samman två i den historiska verkligheten existerande personer till en 
enda fiktiv individ, en byggnadsarbetare Eriksson (Zetterström, 1970, 
s. 525). 



43BO G JANSSON

Vad gäller Sundmans manipuleranden i Ingenjör Andrées luftfärd 
med den dokumenterade historiska verkligheten kan som exempel an-
föras att på ett ställe i boken, där handlingen utspelas 1897, yttras av 
Albert Engström ord om ett monument som i framtiden skall resas till 
ära över Salomon August Andrée vilken just står beredd att påbörja sin 
djärva färd med ballong till Nordpolen. Dessa ord formulerades verkli-
gen i den dokumenterade historiska verkligheten av Albert Engström – 
men först 1930 när han kommenterade den då, på grund av att Andrées 
lik just påträffats i Norra ishavet, påkomna planen att resa ett monu-
ment över Andrée (Jansson, 2006, s. 45 f.).

Trohet mot den dokumenterade historiska verkligheten hör till fak-
tionsgenrens definierande kännetecken men också, som exemplen ovan 
visar, raka motsatsen – medveten förfalskning och förvridning av den 
historiska verkligheten. Denna förfalskning och förvridning äger ofta 
rent artistisk motivering. En sådan rent konstnärlig bevekelsegrund 
skymtar bakom följande deklaration om medveten avvikelse från do-
kumenterad historisk verklighet formulerad i efterskriften till Håkan 
Bravingers faktionsberättelse Bära bud (2008) om kriminalpsykologen 
Andreas Bjerre:

Denna bok bygger till stor del på dagböcker och brev. Trots detta är det en roman 
och gör inga andra anspråk. Några händelser har tidsmässigt förflyttats för att rym-
mas i historien och vissa scener och karaktärer har uppdiktats. (Bravinger, 2008, 
s. [420]). 

En rent artistisk motivering torde väl ligga bakom också Enquists ovan 
berörda hopslagning i Legionärerna av två historiskt verkliga personer 
till den enda fiktiva figur.

Vad däremot beträffar Sundmans tilltag i Ingenjör Andrées luftfärd 
– att låta Albert Engström 1897 yttra ord vilka Engström i den histo-
riska verkligheten formulerade först trettiotre år senare – så gäller om 
detta tilltag att det har i första hand inte en artistisk utan istället främst 
en tematisk motivering. Genom detta tilltag nämligen, framstår Eng-
ström som en siare vilken 1897 korrekt kan förutspå planen 1930 att, 
på grund av upptäckten av Andrées lik i Norra ishavet detta år, resa ett 
monument över Andrée. Genom Engströms siarförmåga i Ingenjör An-
drées luftfärd understryks den ödestematik som är central i boken, den 
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tanken att Andrées nordpolsexpedition var dömd på förhand att totalt 
misslyckas och ofrånkomligen leda till Andrées död.

I vissa fall kan förfalskningarna och förvridningarna av den historis-
ka verkligheten i faktionsberättelsen ha mänskligt hänsynstagande som 
orsak. Detta gäller särskilt om sådan faktionsepik i vilken grov brottslig-
het skildras och där författaren av faktionsberättelsen känner ett behov 
att skydda enskilda personer – enskilda oskyldiga individer som på ett 
eller annat sätt ofrivilligt är inblandade i den grova brottsligheten ifrå-
ga – från offentlig uthängning. Detta skyddande av enskilda personer 
från offentligheten kan ske genom till exempel namnbyten samt även 
genom falska ortsangivelser. I till exempel Gellert Tamas dokudrama 
Lasermannen konstateras lakoniskt i bokens notapparat: ”Vissa namn 
på personer och platser har ändrats i boken.” (Tamas, 2002, s. 399). 

En ofta förekommande skrivstrategi inom faktionsepiken, vilken 
förvränger den historiska verkligheten, samt vidare ofta är motiverad 
av kommersiella skäl, det vill säga syftar till att göra faktionsberättelsen 
maximalt säljbar, är förbättringar av språket i autentiska historiska do-
kument som infogats i det faktionsepiska verket. Återigen kan exempli-
fiering hämtas från Tamas Lasermannen. Det heter här i notapparaten: 
”I några citat från muntliga och skriftliga källor har tempus ändrats 
och i vissa muntliga citat har även ordföljden modifierats något för att 
bättre passa den skrivna prosan, sakinnehållet har dock inte påverkats 
eller förändrats.” (Tamas, 2002, s. 399 f).

De ovan berörda förfalskningarna och förvridningarna av doku-
menterad historisk verklighet kan betecknas tämligen bagatellartade. 
Men grövre förfalskningar än så förekommer inom faktionsepiken. Ett 
sådant grövre fall har tidigare berörts – Per Gunnar Evanders tydligen 
helt falska gestaltning av sin egen tidigare relation till sin nu döda dotter 
i författarens autofiktion I min ungdom speglade jag mig ofta. 

Ett annat exempel är Per Olov Enquists dramadokumentär Boken 
om Blanche och Marie (2004). Här berättas, till synes mycket trovärdigt 
och övertygande – trovärdigt och övertygande därför att en hel mängd 
källhänvisningar görs till autentiskt historiskt material – om den varma 
och nära relationen mellan nobelpristagaren i fysik Marie Curie och 
psykiatrikern Jean Martin Charcots patient Blanche Wittman i Paris vid 
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tiden runt sekelskiftet 1900. Både Marie Curie och Blanche Wittman är 
i och för sig historiskt verkliga personer. Men de hade i den historiska 
verkligheten ingen som helst relation till varandra – med all sannolikhet 
kände de inte ens till varandra (Jansson, 2006, s. 174 f.). 

När i en berättelse med historiskt motiv avvikelserna från den doku-
menterade historiska verkligheten är så stora som i Boken om Blanche 
och Marie kan naturligtvis frågan ställas om berättelsen alls skall in-
rangeras under kategorin faktionsepik. Kanske bör Enquists bok kate-
goriseras som en historisk roman snarare än som en faktionsberättelse?

Ytterligare exempel på faktionsberättelser i vilka uppenbart gro-
va förfalskningar av den historiska verkligheten förekommer är Liza 
Marklunds två dokudramer Gömda (1995) samt Asyl (2004) skrivna 
i samarbete med pseudonymen Maria eller Mia Eriksson. I dessa två 
storsäljande böcker, marknadsförda som verklighetsnära dokumentära 
romaner, berättas den gripande historien om hur Maria eller Mia Eriks-
son, efter att ha utsatts för fysiskt våld och olika slags hot av sin förste 
make, en flykting till Sverige från Mellanöstern, tvingas att, tillsammans 
med sina barn och sin nye make, gömma sig undan den hotfulle före 
detta äkta maken samt därefter fly från Sverige först till Sydamerika och 
sedan till USA. Gömda och Asyl uppfattades när de publicerades som 
helt igenom sanna berättelser. Efter hand emellertid har de avslöjats 
som i stora stycken bara författaren Liza Marklunds fria fantasier och 
vidare som mest bara kommersiell spekulation (Antonsson, 2009).

Med böcker som Liza Marklunds Gömda och Asyl samt vidare med 
Per Gunnar Evanders I min ungdom speglade jag mig ofta föds ofrån-
komligen en etisk problematik specifik för faktionsberättelsen. Kan 
man verkligen som författare helt skydda sig mot anklagelser för verk-
lighetsförfalskning bara genom att, såsom Marklund och Evander gör, 
genrebestämma sitt eget berättande som faktionellt – som alltså delvis 
bara fiktion? Särskilt med tanke på att många läsare, särskilt många 
unga läsare, inte synes förstå skillnaden mellan faktion och icke-fiktion. 
Har man inte som faktionsförfattare ett ansvar inte bara för vad man 
själv menar att man egentligen gör som faktionsförfattare utan också 
för den effekt man faktiskt kan åstadkomma som faktionsförfattare – 
den effekten att många läsare, särskilt många unga läsare, uppfattar 
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faktionsberättelsen som en icke-fiktiv och helt igenom sann berättelse? 
Den frågan borde faktionsförfattare som Liza Marklund och Per Gun-
nar Evander ställa sig. 

Med faktionsberättelsen, särskilt med den dokudramatiska fak-
tionsepiken och med autofiktionen, följer inte bara en etisk utan också 
en potentiell juridisk problematik. Författaren av en dokudramatisk 
faktionsberättelse infogar i sitt verk dolt – det vill säga utan källhänvis-
ning – avsnitt ur texter författade av andra. Förfaringssättet ligger, om 
text skyddad av upphovsrätten infogas i en dokudramatisk berättelse, 
farligt nära brottslig plagiering.

Vad gäller autofiktionen – den självbiografiska faktionsberättelsen – 
kan åtal hota om enskild person upplever sig som utpekad och förtalad 
i ett autofiktivt verk. Just detta inträffade i fallet Carina Rydbergs Den 
högsta kasten. I boken gestaltas en advokat vid namn Rolf i så negativa 
termer att dennes motsvarighet i verkliga livet övervägde åtal mot förla-
get Bonnier, utgivaren av Den högsta kasten (Lenemark, 2009, 22 ff.).

Stark individinriktning och jag-centrering är ett av den postmoderna 
skärmkulturens särskilt tydliga kännetecken. I detta hänseende bär fak-
tionsepiken syn för sägen. Åtminstone faktionsepiken efter 1960-talet. 
Under sistnämnda årtionde författades faktiskt några få faktionsberät-
telser med kollektiv snarare än individuell inriktning, nämligen Per Olov 
Enquists Legionärerna, Norman Mailers Armies of the Night: History 
as a Novel; the Novel as History och Alexander Kluges Schlachtbesch-
reibung (Slaget, 1964) om slaget vid Stalingrad under det andra världs-
kriget. 

Efter 1960-talet emellertid äger faktionsepiken genomgående som 
särskilt kännetecken inriktningen mot enskilda individer och dessa in-
dividers alldeles individuella öden. Finns här i Sverige några undantag 
från denna regel så är dessa undantag väl närmast Steve Sem-Sandbergs 
De fattiga i Łódž (2009) och Jonas Gardells romantrilogi Torka aldrig 
tårar utan handskar (Kärleken, 2012; Sjukdomen, 2013; Döden, 2013).

I sistnämnda verk berättas om den AIDS-farsot som i Sverige utbröt 
under 1980-talet och om ett antal unga homosexuella män som blev of-
fer för farsoten. I Sem-Sandbergs De fattiga i Łódž skildras det judiska 
gettot i Łódž under det andra världskriget. Boken är dock inte renodlat 
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kollektivistiskt orienterad. I handlingens centrum står gettots av nazis-
terna utsedde ledare Mordechai Chaim Rumkowski.

Karakteristiskt för de faktionsepiska verken från de senaste decen-
nierna är deras tydliga inriktning mot antingen det renodlat självbio-
grafiska eller det utpräglat biografiska. Framträdande självbiografiska 
faktionsepiska verk eller autofiktioner från de senaste decennierna, verk 
vilka inte tidigare nämnts i denna framställning, är Kjell Johanssons 
Huset vid Flon (1997), Björn Ranelids Till alla människor på jorden 
och i himlen (1997), Carina Rydbergs Djävulsformeln (2000), Kristi-
an Lundberg, yarden: en berättelse (2009), Torgny Lindgrens Minnen 
(2010), Beate Grimsruds En dåre fri (2010), Jan Henrik Swahns Mitt liv 
som roman (2011), Stig Larssons När det känns att det håller på att ta 
slut (2012), Per Olov Enquists Liknelseboken: en kärleksroman (2013) 
och Daniel Poohls Som om vi hade glömt (2013).

Kvantitativt sett är den biografiska faktionsepiken avsevärt mer om-
fattande än den självbiografiska. Biografiska faktionsberättelser från se-
nare tid, berättelser vilka inte tidigare nämnts i denna framställning, är 
Ernst Brunners Edith (1992) om poeten Edith Södergran; Carina Bur-
mans Min salig bror Jean Hendrich (1993) om 1700-talspoeten Johan 
Henric Kellgren; Björn Ranelids Mitt namn skall vara Stig Dagerman 
(1993) om författaren Stig Dagerman; Torbjörn Säfves ”Dygden har jag 
platt försummat”: romanen om Lasse Lucidor (1995) om 1600-talspo-
eten Lars Johanson Lucidor; Carina Burmans Den tionde sånggudin-
nan (1996) om 1600- och 1700-talspoeten Sophia Elisabeth Brenner; 
Per Olov Enquists Livläkarens besök (1999) om den tyske läkaren och 
upplysningsmannen Johann Friedrich Struensee och hans vistelse vid 
det danska hovet 1769-1772; Per Olov Enquists Lewis resa (2001) om 
pingströrelsens i Sverige grundare Lewi Pethrus; Ernst Brunners Fuk-
ta din aska: C.M. Bellmans liv från början till slut (2002) om poeten 
Carl Michael Bellman; Lotta Lotass Tredje flykthastigheten (2004) om 
Jurij Alexejevitj Gagarin, den första människan i rymden; Sara Strids-
bergs Happy Sally (2004) om simmerskan över den engelska kanalen 
Sally Bauer; Ernst Brunners Carolus Rex: Karl XII – hans liv i sanning 
återberättat (2005); Alexander Ahndorils Regissören (2006) om film-
regissören Ingmar Bergman; Jan Arnalds Maria och Artur: en nitton-
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hundratalsroman (2006) om författarparet Artur Lundkvist och Maria 
Wine; Vera Efrons Du en av oss (2007) om spionen under det andra 
världskriget Erika Wendt; Lena Ebervalls och Per E Samuelssons Ers 
Majestäts olycklige Kurt (2008) om direktören Haijby vilken antas haft 
ett homosexuellt förhållande med kung Gustaf V; Helena Henschens 
Hon älskade (2008) om sin farmor Signe Thiel, dotter till storbankiren 
Ernst Thiel; Bengt Ohlssons Rekviem för John Cummings (2011) om 
punkgitarristen Johnny Ramone; Johannes Anyurus En storm kom från 
paradiset (2012) om författarens pappa från Uganda; Arne Sundelins 
Allt ska bli ditt (2012) om rockikonen Bob Dylan; Peter Fröberg Idlings 
Sång till den storm som ska komma (2012) om de kambodjanska röda 
khmerernas ledare Pol Pot och hans fästmö Somaly; Jessica Kolterjahns 
Den bästa dagen är en dag av törst (2013) om författarinnan Karin 
Boye; Lena Einhorns Blekingegatan 32 (2013) om filmstjärnan Greta 
Garbo. 
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Nominalism, konceptualism, realism

F
aktionsepiken illustrerar tydligt den upplösning av författaren 
i ordets moderna bemärkelse som tidigare i denna framställ-
ning beskrivits som ett utmärkande drag i nutidens postmo-
derna skärmkultur. Författaren i den postmoderna skärmkul-

turen syns, skulle man kunna säga, mer än författaren i den moderna 
bokkulturen men finns samtidigt mindre än författaren i sistnämnda 
kultur. Faktionsepiken illustrerar förhållandet dels genom sitt innehåll 
och dels genom sin paratext. 

Innehållet i faktionsberättelsen signalerar upplösning av det indivi-
duella författarsubjektet därigenom att faktionsberättelsens intrig inte 
framstår som i första hand en skapelse av författaren själv utan istället 
som främst en produkt av själva verkligheten.

Paratexten tillhörig faktionsberättelsen lyfter fram författarindivi-
den – gör denna tydligt hörbar och synlig. Det tidigare anförda stycket 
ur en intervju med Lena Einhorn i hennes dokudrama Siri exemplifierar 
förhållandet. 

Samtidigt emellertid verkar paratexten i faktionsberättelsen i rakt 
motsatt riktning – den upplöser det individuella författarsubjektet. 
Detta därigenom att paratexten tillhörig faktionsberättelsen framhäver 
denna berättelse som mer resultatet av ett kollektivarbete än som en 
skapelse av bara en enskild individ. I Einhorns Siri frammanas denna 
känsla av kollektivarbete därigenom att boken är paratextuellt försedd 
med en omfattande förteckning över den litteratur Einhorn använt vid 
skrivandet av sin bok.

Ytterligare ett exempel på hur paratexten i faktionsberättelsen på en 
och samma gång både lyfter fram författarindividen och samtidigt redu-
cerar denna individ till bara en bland andra i ett större skaparekollektiv 
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är följande två passager ur paratexten till Gellert Tamas Lasermannen. 
I den första av de två passagerna betonas existensen av den individuelle 
författaren – i detta fall Gellert Tamas – och hans stora betydelse i sam-
manhanget samt dessutom hans ofrånkomliga subjektivitet:

I ett så stort källmaterial spelar självklart författaren en stor roll vid urval och 
gestaltning av materialet. Boken Lasermannen utger sig inte för att tillhandahålla 
en allenarådande sanning, snarare utgör boken en av många berättelser om Sverige 
och dess historia i det sena 1900-talet. (Tamas, 2002, s. 400).

I följande passage emellertid, längre fram i paratexten i Lasermannen, 
låter det en aning annorlunda. Här betonas inte existensen av det indivi-
duella författarsubjektet Gellert Tamas utan istället det kollektivarbete 
vilket Lasermannen i själva verket väsentligen är:

Ett stort antal personer har på ett eller annat sätt varit delaktiga i tillkomsten av 
denna bok. De absolut viktigaste är alla de som vid en mängd intervjutillfällen har 
delat med sig av sin tid, erfarenheter och upplevelser. Ett stort tack till alla er; ni 
som har drabbats av John Ausonius hat – poliser, barndomskamrater, debattörer, 
journalister med flera.

Leili Falsafi, Ulrica Kärnborg, Kajsa Stål, Lars Truedson och Nils Resare har läst 
manus under arbetets gång och bidragit med värdefulla påpekanden och förslag.

Gerd Håkansson, Ida Kjellin och Tom Fägrell har hjälpt till att skriva ut oänd-
liga timmar av bandinspelningar. 

Fatma Tuncer och Lasse Hansson har givit värdefull researchhjälp. Malcolm 
Dixelius, Robert Blombäck och Jonas Paulsson har fungerat som bollplank och in-
spiratörer och Anna-Lena Lodenius har bidragit med värdefullt bakgrundsmaterial 
samt med det researchmaterial om rasistiskt våld som vi gemensamt arbetade med 
i början av 1990-talet. Kristof Tamas har delat med sig av sina stora kunskaper om 
frågor kring integration, migration och rasism.

Ett tack slutligen till mina två redaktörer Jan-Erik Pettersson och Malin Petters-
son. (Tamas, 2002, s. [408]).

Paratexten definierar författarsubjektet. I exemplet ovan definieras för-
fattarsubjektet som ett kollektiv snarare än som en individ.

Vidare är paratextens uppgift att signalera författarsubjektets in-
tention med sin text. Gérard Genette konstaterar: ”Whatever aesthetic 
intention may come into play as well, the main issue for the paratext 
is not to ’look nice’ around the text but rather to ensure for the text a 
destiny consistent with the author’s purpose” (Genette, 1997, s. 407).

Paratexten eller kringtexten är, skulle man kunna säga, författarens 
intention med sin egen text uttryckt i form av annan text. Ty paratexten 
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eller kringtexten är alltid själv just text – explicit text placerad runt an-
nan explicit text. Vidare är paratexten eller kringtexten i vid mening – i 
sin totalitet – aldrig en produkt av bara en enda enskild individ. Istället 
är paratexten eller kringtexten i sin totalitet alltid ett kollektivarbete ut-
fört inte bara av författarsubjektet i ordets snävast möjliga mening utan 
också av många andra personer sådana som förlagsfolk, recenserande 
kritiker och så vidare. 

Författarsubjektet i denna vida mening är alltså aldrig bara en en-
skild individ utan istället alltid ett mer eller mindre stort – och dessutom 
alltid ett mer eller mindre anonymt – kollektiv. Så har det alltid varit 
men i den postmoderna skärmkulturens tid blir förhållandet tydligt. 

Förhållandet var tydligt, närmast en självklarhet, även i den förmo-
derna scenkulturens epok. Under den moderna bokkulturens era emel-
lertid doldes förhållandet. Här gällde regeln att goda kulturella uttryck 
är rent individuella uttryck. Med inträdet av den postmoderna skärm-
kulturen har, kan man säga, konsten och litteraturen återvänt till det 
historiska normalläget – det normaltillstånd som säger att de kulturella 
och litterära uttrycken alltid är mer eller mindre kollektivt och mer eller 
mindre anonymt skapade.

Men den postmoderna skärmkulturen innehåller inte endast den 
kulturella förståelse den delar med den förmoderna scenkulturen – den 
förståelsen att kulturella uttryck alltid är mer eller mindre anonyma 
kollektivarbeten. Den postmoderna skärmkulturen innehåller ytterli-
gare en insikt, en förståelse vilken den förmoderna scenkulturen inte 
alls hade, nämligen den insikten att författarintentionen, paratexten el-
ler kringtexten, är inte en stabil och en gång för alla given storhet utan 
istället en ständigt föränderlig sådan – en storhet som ständigt utvid-
gas. Nya reviderade upplagor av enskilda böcker med nya förord och 
nya efterskrifter samt nya recensioner och nya kritiska bedömningar av 
verken ifråga tillkommer ständigt och vidgar därmed ständigt verkens 
paratexter.

Som en följd av detta framstår i den postmoderna skärmkulturen 
författarsubjektet mindre som en enskild individ vilken genom sitt skri-
vande utformar sig själv till ett bestämt jag utan istället mer som ett 
subjekt ständigt under framskrivning och omskrivning av andra (Lene-
mark, 2008).
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Insikten om paratextens – eller författarintentionens – ständiga 
vidgning och förändring producerar tendentiellt radikal språkfilosofisk 
nominalism, det vill säga den tanken att ett författarnamn är just bara 
ett namn – blott ett tecken utan bestämd utomspråklig referent. 

Motsatserna till språkfilosofisk nominalism är språkfilosofisk rea-
lism och språkfilosofisk konceptualism. Skillnaderna mellan dessa tre 
språkfilosofiska riktningar skall i det närmast följande kortfattat be-
skrivas. För att detta skall kunna ske måste först termen universalie 
förklaras. Med denna term avses sådant som kan upprepas eller finns 
på flera ställen samtidigt. Hit hör till synes rundhet och vithet. Golfbol-
lar är runda och vita. Många golfbollar finns samtidigt på många olika 
ställen. Alltså finns rundhet och vithet på flera ställen samtidigt. Nya 
runda och vita golfbollar tillverkas ständigt. Alltså upprepas ständigt 
rundhet och vithet. 

På samma sätt med romanen och fiktionen. Många romaner och 
fiktioner föreligger i världen. Alltså finns romaner och fiktioner på flera 
ställen samtidigt. Nya romaner och fiktioner tillkommer ständigt. Alltså 
upprepas ständigt roman och fiktion.

Men frågan är nu: finns denna rundhet, vithet, roman och fiktion 
– de fyra universalierna eller allmänbegreppen rundhet, vithet, roman 
och fiktion – självständigt ute i själva verkligheten (självständigt ute i 
universum) helt oberoende av människans medvetande eller förhåller 
det sig istället så att universalierna eller allmänbegreppen rundhet, vit-
het, roman och fiktion finns bara i människans huvud? 

Den språkfilosofiske realisten gör gällande att universalierna eller 
allmänbegreppen (till exempel rundhet, vithet, roman och fiktion) fak-
tiskt existerar helt självständigt i universum oberoende av människans 
medvetande. Den språkfilosofiske konceptualisten gör gällande att uni-
versalier och allmänbegrepp faktiskt existerar – men inte självständigt 
ute i universum utan istället endast i språket och i människans medve-
tande. Den språkfilosofiske nominalisten gör gällande att inga universa-
lier alls existerar. 

Striden om universaliernas ontologiska status går tillbaka till medel-
tiden. Det är därför bara passande att denna strid bildar tematik i Um-
berto Ecos medeltidsskildring Rosens namn (Il nome della rosa, 1980). 
Stridens segrare blir hos Eco den nominalistiska ståndpunkten. Slutor-
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den i Rosens namn lyder: ”stat rosa pristina nomine, nomina nuda tene-
mus” (Eco, 1983, s. 531). I svensk översättning: ”den forna rosen består 
genom sitt namn, blott namnen kan vi behålla”. (Eco, 1983, s. 553). 
Alltså: begreppet och ordet ros saknar referent. Det är bara ett namn. 

De tre olika uppfattningarna om allmänbegreppens ontologiska sta-
tus – den realistiska, konceptualistiska och nominalistiska – kan, som 
påpekats av Ingvar Johansson, formuleras också på ett modernare sätt: 
”Man kan i modernare termer säga att realisten hävdar att världen har 
en struktur oberoende av språket, att konceptualisten hävdar att struk-
turer endast kan finnas i språk, och att nominalisten förnekar existensen 
av något strukturerat överhuvudtaget. Om allting är individuellt blir tal 
om strukturer meningslöst.” (Johansson, 1989, s. 2).

Den nutida och radikala språkfilosofiska nominalismen är post-
strukturalismen företrädd av främst Jacques Derrida. Enligt Derrida är 
allting i språket helt individuellt eller partikulärt och strukturlöst vilket 
betyder att begreppen rundhet, vithet, roman, fiktion och ros uttalade 
flera gånger har olika betydelse vid de olika tillfällen de uttalas.

Ett begrepp som upprepas skiftar alltså, enligt Derrida, betydelse. 
Och detta därför att begreppet vid varje formuleringstillfälle uttalas i 
en ny kontext. Men upprepandet av begreppet – just upprepandet av 
begreppet och upprepandet av begreppet många gånger – framkallar, 
menar vidare Derrida, illusionen av raka motsatsen, nämligen intrycket 
att begreppet verkligen har en i absolut bemärkelse bestämd mening.

Genom vidare att Derrida i sitt tänkande går direkt från språk till 
värld uppfattar han också själva världen som helt partikulär och struk-
turlös. Men identiteten hos det partikulära i själva världen ligger, enligt 
Derrida, inte i partikulariteten själv utan produceras i stället differen-
tiellt – på samma sätt som det språkliga begreppets mening – genom 
skillnader, genom att det individuellt partikulära i världen skiljer sig 
från annat individuellt partikulärt i världen. (Johansson, 1989; Carls-
hamre, 1986). 

Världens beskaffenhet är alltså, enligt Derrida, identisk med språ-
kets beskaffenhet. Eller: värld och språk är samma sak. Det är just den-
na sistnämnda tanke som ligger bakom Derridas beryktade och ofta 
citerade slogan att ingenting finns utanför språket eller texten – ”Il n’y 
a pas de hors-texte” (Derrida, 1967, s. 227).
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En konsekvens av ovanstående idé om alltings partikularitet är att 
varje föreställning om existensen i världen av strukturer är en illusion 
eller fiktion. Därför avfärdar också den poststrukturalistiskt och nomi-
nalistiskt orienterade författaren den litterära högmodernismens bruk 
av ”spatial form” vilket frammanar just intrycket av existensen i värl-
den av strukturer och upprepningsmönster.

En annan konsekvens av ovanstående är att den litterära realismen 
blir en omöjlighet. Den litterära realismens förutsättning är tanken att 
verkligheten – den historiska verkligheten – existerar oberoende av själ-
va språket, oberoende av det litterära berättandet om verkligheten. Men 
utifrån Derridas betraktelsesätt existerar ingen språkbefriad historisk 
verklighet. Den förment realistiska romanen speglar, utifrån Derridas 
uppfattning, inte den historiska verkligheten utan istället producerar 
densamma – eller rättare sagt producerar illusionen eller fiktionen av 
historisk verklighet.

Konsten och litteraturen åren runt 2000 tenderar i riktning Der-
ridas poststrukturalistiska och radikalt språkfilosofiskt nominalistiska 
synsätt. Förhållandet visar sig i dels paratextens ständigt ökande bety-
delse i den postmoderna skärmkulturen men också i den nuisering som 
utmärker samma kultur. 

Paratextbegreppets bidrag till den språkfilosofiska nominalismen 
består i dess understrykande av alltings kontextberoende och därmed 
relativitet. Innebörden i paratextbegreppet är ju att en texts mening 
styrs inte av texten alldeles själv utan istället av texten i dess relation till 
annan text, nämligen paratexten. Och i och med att paratexten ständigt 
undergår förändring så ändras följaktligen också ständigt textens inne-
börd och mening. 

Nuiseringens bidrag till den språkfilosofiska nominalismen består i 
dess framlyftande av just nuet – av det partikulärt närvarande – på det 
förflutnas, på det historiska perspektivets, bekostnad. Endast det par-
tikulärt närvarande framstår, i den postmoderna skärmkulturens värld, 
som fullt verkligt och gripbart. Det förflutna däremot är bara ett struk-
turlöst flimmer – närmast blott en fiktion. 

Just denna tanke om det förflutnas fiktionalitet och brist på bestämd 
struktur – dess avsaknad av repeterbarhet i nuet – kommer tydligt till 
uttryck i Lotta Lotass roman Min röst skall nu komma från en annan 
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plats i rummet (2006), en bok i vilken fragmentariskt skildras ett antal 
extrema utkantsexistenser, några av dem historiskt verkliga psykopater, 
i USA. Romanens berättarjag säger till bokens läsare om graden av his-
torisk sanning i berättelsen:

Man kan aldrig, säger jag, snudda vid det som varit. Försöka hantera det som varit. 
Det är inte verkligt. Det är bara drömmar, myter, gissningar, och konstruktioner. 
Det är lika verkligt som en möjlig framtid. Ni får ta det, för all del, och utvinna ur 
det allt ni vill. (Lotass, 2006, s. [198]). 

Samma upplevelse av det förflutna som ogripbart och icke repeterbart, 
som mest bara en fiktion, formuleras i Torgny Lindgrens självbiogra-
fiska faktionsberättelse eller autofiktiva roman Minnen. Här fastställs 
paratextuellt på bokens omslag, med följande ord av Lindgren själv, 
romanens huvudtema vilket är minnets oförmåga att kunna fullständigt 
fånga in det förflutna:

Förbi vårt medvetande flimrar och fladdrar oavbrutet något som vi kallar minne. 
Ibland hejdas flimret ett ögonblick och vi kan betrakta en bildruta, en enda.

Det som jag skriver är sprunget ur den sortens ofullständiga betraktande.
Sanning eller lögn? Orsak och verkan?
Det har inte med saken att göra.

Än tydligare kommer tanken om det förflutnas fiktionalitet till uttryck 
i Lindgrens roman Pölsan (2002). Huvudpersonen här är en anonym 
notisskrivare bosatt i Avabäck by på gränsen mellan Västerbotten och 
Lappland vilken vid 53 års ålder 1947 upphör med sitt notisskrivande 
därför att han inte längre får sina notiser publicerade i lokaltidningen. 

Orsaken till lokaltidningens plötsliga vägran att publicera notisskri-
varens texter är att tidningens chefredaktör upptäckt att notisskrivarens 
texter är blott skrönor, bara hjärnspöken och fantasier, helt utan verk-
lighetsförankring. Notisskrivaren berättar, menar chefredaktören, i sina 
notiser om händelser som aldrig ägt rum i orter och på platser som inte 
alls existerar. 

Vidare synes notisskrivaren sakna förmåga att göra skillnad mel-
lan fantasi och verklighet. Talande är till exempel följande passage där, 
i en av notisskrivarens texter, två av romanens fiktiva personer – en 
skollärare i Avabäck vid namn Lars Högström och den av Nürnberg-
tribunalen 1946 dödsdömde nazistiske krigsförbrytaren Martin Bor-
mann vilken flytt till Sverige och Avabäck under namnet Robert Maser 
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– sammanstrålar med den då mycket unge Torgny Lindgren (!). I denne 
Torgny Lindgrens medvetande existerar ingen som helst bestämd skill-
nad mellan verklighet och fiktion. Han säger till Lars Högström och 
Robert Maser: 

Tror herrarna att Gösta Berling möjligen kan ha varit en aning vindögd?
Gösta Berling har inte funnits i verkligheten, sade Lars Högström, han är bara 

uppdiktad. Av Selma Lagerlöf.
Det gör ingen skillnad, sade han. (Lindgren, 2002, s. 167).

Det fantasifulla och osanna innehållet i notisskrivarens texter föranle-
der chefredaktören för den lokaltidning till vilken notisskrivaren insän-
der sina notiser att brevledes meddela notisskrivaren att denne är endast 
en bedragare och svindlare. Chefredaktören förbjuder också notisskri-
varen att fortsätta sitt notisskrivande: 

Kort sagt: Ni är en bedragare. En lögnare och förfalskare. En skälm och svindlare. 
Jag vill emellertid inte sätta mig till doms över Er. Inte över Er personligen. Det 

är min övertygelse att bakom alla våra tankar, föreställningar och sinnebilder döljer 
sig bevekelsegrunder, förevändningar och drivfjädrar över vilka vi inte kan råda. 
Detta gäller givetvis även de otaliga notiser som ni uppfunnit. Hela saken får såle-
des slutligen avgöras mellan Er och Vår Herre. Vi avstår också från att återkräva de 
alltför generösa ersättningar per rad som vi under alla år låtit utbetala till Er. Trots 
att vi sannerligen har rätten på vår sida. 

Men en oomkullrunkelig sanning, ja ett ovanskligt budord, är dock att sådant 
som endast är uppfinning och fabulerande och hjärnspöken under inga omständig-
heter får befordras till trycket.

Verkligheten är till sin natur dokumentarisk.
Därför förbjuder jag Er å det strängaste att härefter författa notiser. Jag tillåter 

inte att Ni skriver en enda rad! (Lindgren, 2002, s. 10 f.)

Chefredaktören hyser, som här framgår, den åsikten – den modernt bok-
kulturella åsikten – att den historiska verkligheten äger självständig ex-
istens och att den goda tidningsnotisens uppgift är inte fabulerandet 
utan istället det korrekta beskrivandet av denna historiska verklighet. 

Notisskrivaren accepterar till att börja med chefredaktörens mo-
derna tolkning av förhållandet mellan verklighet och språk och åtlyder 
också under många år chefredaktörens skrivförbud. Efter dennes död 
emellertid, vilken inträffar år 2000, återupptar notisskrivaren, nu ett-
hundrasex år gammal och bosatt på ålderdomshemmet Solsidan, sitt 
notisskrivande i fantasifullt fabulerande form. 
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Han gör detta på grund av en begynnande insikt – en begynnande 
postmodernt skärmkulturell insikt – om att chefredaktörens moderna 
tolkning av förhållandet mellan verklighet och språk (den tolkning som 
säger att verkligheten självständigt existerar och kan korrekt beskrivas 
av språket) är felaktig och att sanningen istället är den att verkligheten 
är ett resultat av dels språkets ordningsvilja och dels språkets förmåga 
till fantasifullt fabulerande. Kring förstnämnda aspekt, språkets ord-
ningsvilja, reflekterar den gamle notisskrivaren:

Förekommer överhuvudtaget händelser i verkligheten, händelser med början och 
slut? Eller skapas de i skriften med dess satser, stycken och kapitel, kort sagt som ett 
resultat av skriftens krav på ordning och reda? (Lindgren, 2002, s. 19).

Vad gäller notisskrivarens tanke om den historiska verklighetens exis-
tens som en följd av språkets förmåga till fantasifullt fabulerande får 
denna ett särskilt tydligt uttryck genom följande episod.

Notisskrivaren vårdas på ålderdomshemmet Solsidan av ett vårdbi-
träde vid namn Linda. Hon söker på fritiden guldfyndigheter i trakten 
kring Avabäck. Notisskrivaren föreslår att hon undersöker Avaberget. 
Här finns, menar notisskrivaren, guld i stora mängder. Notisskrivaren 
ritar också med färgkritor på ett stort vitt spännpapper en fantasifullt 
utformad karta åt Linda med Avaberget utritat. 

Linda väljer dock i sitt sökande efter Avaberget inte att i första 
hand konsultera notisskrivarens karta. Istället börjar hon med att stu-
dera auktoriserade kartor från Generalstaben och Lantmäteriet. Här 
kan hon emellertid inte hitta Avaberget. Därför tvingas nu Linda pröva 
också notisskrivarens karta – och det ger faktiskt resultat. Genom att 
följa notisskrivarens karta hittar Linda verkligen Avaberget och dess-
utom guld. Linda berättar för notisskrivaren överväldigad av sitt fram-
gångsrika guldletande:

Och nu måste hon äntligen få berätta för honom om guldet: Hundratals gånger 
hade hon försökt att finna Avaberget. Hon hade gått till fots, hon hade farit med 
snöskotern, hon hade till och med lånat en båt och försökt att komma sjövägen. I 
händerna hade hon haft Gröna kartan från Lantmäteriet och även generalstabskar-
tan och Lantmäteriets Gula, hon hade använt kikaren och hon hade stulit sig till 
att sitta i timmar vid tekniska kontorets planimeter. Och alla andra berg hade hon 
funnit, till och med små grusåsar och knausar och jordhögar. Men icke Avaberget.

Kunde han, undrade hon nu, ännu minnas att han en gång ritade en karta åt 
henne på ett stort vitt spännpapper? 
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Jo, det minns jag. Det var färgkritorna. 
Den kartan, sade hon, var ett underverk! Det var bara att promenera raka vägen 

till Avaberget!
Jo, sade han, det vet jag. Där framlevde jag största delen av mitt liv. 
Att du kunde minnas allt detta!
Fantasien är mitt minne, sade han anspråkslöst. (Lindgren, 2002, s. 218 f.)

Den historiska verkligheten – det förflutna – är i notisskrivarens med-
vetande resultatet av blott fantasifull fabuleringskonst. ”Fantasien är 
mitt minne”, säger han. Det enda han erkänner som helt autentiskt – 
som helt fantasibefriat – är det helt unika och ständigt undflyende nuet. 
Endast denna unika flyktighet är, säger han, varaktig: ”Men det enda 
förblivande, sade han, det är det flyktiga och obestämda.” (Lindgren, 
2002, s. 85)

Nuisering utmärker, som exemplet Pölsan ger vid handen, och som 
tidigare i denna framställning påtalats, den nutida postmoderna skärm-
kulturen.

Utmärkande för denna postmoderna skärmkultur är också ytisering. 
Nära sammanhängande med denna ytisering är i sin tur estetisering. 
Den postmoderna skärmkulturens människa är totalupptagen av este-
tisering – alltså av yta och design. Men människan i den postmoderna 
skärmkulturen upplever inte denna yta och design som just yta och de-
sign utan istället som själva verkligheten eller verkligheten själv. Just 
denna förnimmelse av världen uttrycks genom Jean Baudrillards hyper-
verklighetsbegrepp. Designen och ytan har idag, menar Baudrillard, inte 
till uppgift att vara design och yta – vara blott representation och kopia 
– utan istället till uppgift att dölja att ingenting finns annat än designen 
och ytan, representationen och kopian.

Ytan kompenserar för världens egentliga brist på strukturering – 
världens egentliga brist på upprepningsmönster. I ytans värld kan skenet 
skapas av struktur och upprepning – av ordning och reda i världen. Just 
denna tanke tematiseras i Kerstin Ekmans roman Grand final i skojar-
branschen (2011). I boken berättas om en självbiografisk faktionsberät-
telse – en autofiktion – om författarinnan Lillemor Troj vilken – likt 
Kerstin Ekman själv – vunnit så stort litterärt erkännande att hon in-
valts i Svenska Akademien.
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Men Lillemor Troj är inte autofiktionens huvudsakliga författare. 
Alla Lillemor Trojs välkända böcker har i själva verket främst Lillemors 
väninna Barbro Andersson som upphovskvinna. Barbro är i hemlighet 
böckernas huvudsakliga skrivare. Lillemor själv är närmast bara böck-
ernas redigerare samt vidare också det författaransikte vilket visas fram 
i offentlighetens ljus – den författaridentitet som syns på den mediala 
scenen och i Svenska Akademien.

Romanen Grand final i skojarbranschen handlar om en autofiktion 
men är på sätt och viss också själv just en sådan självbiografisk faktions-
berättelse. Utgivaren förlaget Bonnier annonserar romanen, paratextu-
ellt på bokens omslag, som ”en uppsluppen lek med autofiktionens form 
och en vass skildring av det litterära livet”. För de flesta läsare torde det 
vara uppenbart att väninnorna Lillemor Troj och Barbro Andersson till-
sammans skall uppfattas som två sidor av författarinnan Kerstin Ekman 
själv.

Genom dessa två sidor av Ekman – en offentligt synlig och en pri-
vat dold – kommer den ovan nämnda språkfilosofiska nominalismen 
till uttryck. I den privat dolda Barbro Anderssons liv och minnen finns 
inga äkta strukturer och upprepningsmönster. Här finns egentligen bara 
sammanhangslöst och osorterat flimmer. Väninnan Lillemor ansluter 
egentligen till denna uppfattning men hon förstår också att romaner, för 
att bli accepterade av kritiker och för att gå hem hos publiken, måste ge 
sken av att upprepningsmönster och strukturer existerar. Barbro kon-
staterar: ”Lillemor har envisats med att även om livet inte har struktur 
så ska romaner ha det.” (Ekman, 2011, s. 287).

Den språkfilosofiska nominalismens radikala motsats är den språk-
filosofiska realismen. Distinktionen språkfilosofisk nominalism och 
språkfilosofisk realism har stundom formulerats som en skillnad mellan 
nietzscheansk och platonsk upprepning. Vid platonsk upprepning före-
ligger verkligen just repetition. Rundheten och vitheten i ett enskilt ting 
är en upprepning och kopiering av en ursprunglig originalrundhet och 
originalvithet. Varje enskild roman och fiktion är repetitioner och ko-
pieringar av romanens och fiktionens grundidéer eller grundstrukturer.

Vid nietzscheansk upprepning emellertid är repetitionen bara sken-
bar. Denna skenbara upprepning saknar verklig grund i något original. 
Och den värld i vilken denna tillsynes-upprepning förekommer fram-
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står som en tillvaro fylld inte av verkliga kopior utan istället bara av 
spökaktigt hyperverkliga skenbilder eller simulacra. ”The nietzschean 
mode of repetition”, förklarar J. Hillis Miller, ”posits a world based on 
difference. Each thing […] is unique, intrinsically different from every 
other thing. Similarity arises against the background of this ’disparité 
du fond’. It is a world not of copies but of […] ‘simulacra’ or ‘phan-
tasms’. These are ungrounded doublings which arise from differential 
interrelations among elements which are all on the same plane. This 
lack of ground in some paradigm or archetype means that there is so-
mething ghostly about the effects of this second […] Nietzschean kind 
of repetition. It seems that X repeats Y, but in fact it does not, or at least 
not in the firmly anchored way of the first [Platonic] sort of repetition.” 
(Miller, 1982, s. 6).

Just denna särskillnad mellan nietzscheansk och platonsk upprep-
ning görs i Kerstin Ekmans metafiktiva roman Gör mig levande igen. 
Här skildras ett antal kvinnor vilka tillsammans under 1990-talet bildar 
en samtalsgrupp som är en motsvarighet till två tidigare manliga sam-
talsgrupper. Den första av dessa två tidigare manliga samtalsgrupper är 
fiktiv. Denna grupp är Krilon-gruppen vilken står i centrum för hand-
lingen i Eyvind Johnsons krilontrilogi från 1940-talet. 

Krilon-gruppens ledare är Johannes Krilon. Han fungerar i krilon-
romanerna allegoriskt som representant för det arketypiskt goda och 
hans personliga fiender står för det arketypiskt onda. Kampen i krilon-
böckerna mellan den gode Krilon och hans onda fiender svarar i sin tur 
i krilonböckerna symboliskt mot kampen under det andra världskriget 
mellan USA och nazityskland.

Den andra manliga samtalsgruppen i Gör mig levande igen är Kry-
lund-gruppen vilken existerade ungefär samtidigt som Johnsons Krilon-
grupp och hade som ledare Johan Krylund. Denne Krylund inspirerades 
till utformandet av sin Krylund-grupp genom sin kännedom om Eyvind 
Johnsons krilonromaner. 

En av medlemmarna i ovan nämnda under 1990-talet existerande 
kvinnliga samtalsgrupp i Gör mig levande igen är Oda Arpman. Hon 
var en gång älskarinna till Johan Krylund. Ytterligare en medlem i den 
under 1990-talet existerande kvinnliga samtalsgruppen i Gör mig levan-
de igen är doktoranden i litteraturvetenskap Sigrid eller Sigge Falk. Hon 
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skriver en avhandling om den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons 
krilontrilogi. Genom Sigges forskande kommer förbindelsen mellan 
Johan Krylunds verkliga Krylund-grupp och Eyvind Johnsons fiktiva 
Krilon-grupp att bli uppmärksammad och diskuterad. Sigge finner att 
de två grupperna förhåller sig till varandra som kopia till original och 
att de därför upprepar varandra platonskt.

Ytterligare en sådan platonsk repetition eller kopiering inträffar i 
krilontrilogin därigenom att en figur här uppträder vilken förefaller 
vara Eyvind Johnson själv. Författaren Johnson upprepar och kopierar 
alltså platonskt i krilonromanerna sitt eget utanför krilonböckerna ex-
isterande verkliga jag. 

I Eyvind Johnsons moderna och modernistiska krilontrilogi från 
1940-talet härskar den platonska formen av äkta repetition. Särskilt 
tydligt illustreras i krilonromanerna denna äkta platonska upprepning 
genom gestaltningen av USA som bärare av ett arketypiskt gott vilket 
befinner sig i kamp mot ett arketypiskt ont i form av nazityskland.

I Johnsons moderna och modernistiska krilonböcker härskar alltså 
den platonska repetitionen. I Kerstin Ekmans postmoderna metafiktion 
Gör mig levande igen emellertid, hotar den nietzscheanska och oäkta 
upprepningen att ta överhanden över den äkta platonska repetitionen. 
Förhållandet beskrivs i negativa termer som hotfullt, som en tragisk 
utveckling i vår tid bort från modernitetens trygga tilltro till den auten-
tiska verklighetens faktiska existens. Oda Arpman säger, under hänvis-
ning till litteraturforskaren Sigrid eller Sigge Falk, om den platonska 
upprepningen och om behovet av att denna äkta form av repetition 
även fortsättningsvis av mänskligheten skall uppfattas som verkligt ex-
isterande och giltig: 

Sigge berättade för oss om något som kallades platonsk upprepning. Om hur för-
fattaren själv uppträdde i boken om Krilon och därmed framträdde i två grader av 
verklighet. Det var platonsk repetition, om jag inte minns fel. Jag roade mig med 
att tänka på Johan Krylund och Johannes Krilon på det sättet och jag ska erkänna 
att jag blev förtjust i tanken på en platonsk upprepning också i detta fall. En kopia 
av en kopia av verkligheten. Kanske är det platonska kopior vi går och väntar på. 
Om fascismen upprepar sig så kommer vi att känna igen den och då upprepar vi 
frälsningsverket. Johannes Krilon och USA är beredda att rycka ut. Såna som Kri-
lon kommer igen i ny gestalt (Ekman, 1996, s. 512).
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Men förändringen i samhället från 1940- till 1990-talet, utvecklingen 
från den moderna bokkulturen till den postmoderna skärmkulturen, 
pekar i riktning bort från Platon och till Nietzsche. Oda Arpman, som 
förstått just detta, fortsätter:

Men Sigge har också påpekat för mig att det inte alls är säkert att man känner 
igen fascismen. […]. Det var då tanken kom till mig att verkligheten precis som 
romanerna använder sig av nietzscheansk upprepning. Att vi lever i en värld där 
ingenting egentligen upprepas. Det finns inga kopior utan bara förvirrande likheter 
och vaga påminnelser. Det finns pånyttfödelser som är skenbara. Men dessvärre 
också orena förvandlingar och förvridningar. Det är något spökaktigt med det där. 
(Ekman, 2006, s. 512).

I Oda Arpmans medvetande under 1990-talet är Platon på väg att be-
segras av Nietzsche. Resultatet blir språkfilosofisk nominalism. Alla ex-
isterande enskildheter är unika storheter. Ingenting upprepas i världen.

Hos Oda Arpman framstår denna utveckling i riktning bort från 
Platon och till Nietzsche, denna rörelse bort från det lika till det olika, 
som hotfull och enbart negativ. Annorlunda är upplevelsen av samma 
utveckling hos huvudpersonen i Lotta Lotass roman Konungarnas till-
bedjan (2012). Denne huvudperson hos Lotass är en av de tre konungar 
och vise män i Bibeln som följde en starkt lysande stjärna i syfte att 
finna fram till födelsen av världens konung, den gudomlige frälsaren. 

Den vise mannen och protagonisten i Konungarnas tillbedjan följer 
stjärnan på grund av dess unicitet, på grund därav att den lyser starkare 
än någon annan stjärna. Stjärnan utlovar härigenom frälsning av värl-
den, men inte frälsning genom födelsen av det lika och upprepningsbara 
utan tvärtom genom uppkomsten av det olika och inte repeterbara: 
”Allt skall bli ett annat. Inget skall mer vara sig likt.” (Lotass, 2012, 
s. 102). Endast i det olika, i det ständigt föränderliga och förgängliga, 
väntar den vise mannen hos Lotass – à la Jacques Derrida – att finna 
det tidlöst eviga: ”Och vid det flyktiga, vid det obeständiga, vid det som 
präglats av förgänglighet har jag fäst allt tidlöst, orubbligt, förblivande 
värde.” (Lotass, 2012, s. 66). 

I Lotta Lotass Konungarnas tillbedjan favoriseras, på poststruktura-
listiskt vis, skillnaden och strukturlösheten, det inte upprepningsbara, 
på likhetens och det strukturerades, det repeterbaras, bekostnad. Sam-
ma iakttagelse kan göras i Peter Fröberg Idlings Sång till den storm som 
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ska komma. I boken skildras relationen under 1950-talet mellan den 
kambodjanska skönhetsdrottningen Somaly och hennes fästman Sar, 
den radikale politiker vilken några decennier senare blev världsberömd 
som de röda khmerernas ledare Pol Pot.

Somaly överger slutligen sin fästman Sar. Hon gör detta därför att 
han, på ett sätt som hon inte kan acceptera, står för det fullbordat hela 
och absoluta. I utgångsläget söker Sar visserligen förändringen, den ra-
dikala förändringen, den förändring som är den kommunistiska revo-
lutionen, den revolution som syftar till att ge den kambodjanska be-
folkningen jämlikhet. Det slutresultat som Sar eftersträvar är dock inte 
förändring utan istället tvärtom det slutgiltigt fullbordade och absolut 
stillastående, det klasslösa samhället. Denna riktning mot det absoluta 
kan Somaly omöjligt acceptera. Hon tänker om Sar vid ett tillfälle när 
han återvänt till Kambodja från Paris: ”Han har alltid sökt det perfekta 
och begriper sig inte på dragningskraften i det skeva. Och än mer så nu, 
sedan hans återkomst. Tidigare fanns åtminstone en öppenhet gentemot 
det ofullgångna, nu tycks han oavbrutet sträva mot det absoluta.” (Frö-
berg Idling, 2012, s. 267 f.). Somaly inser att hon, till skillnad från Sar, 
uppfattar förändringen och omstörtningen kanske egentligen inte som 
ett medel utan istället som ett mål: ”Kanske, tänker hon, var det inte en 
annan värld hon ville genom omstörtningen, det är omstörtningen i sig 
hon längtar efter.” (Fröberg Idling, 2012, s. 263). 

Som ovan framgått är ett starkt strukturförnekande betraktelse-
sätt, ett accepterande av tanken om alltings unicitet och världen som 
ständig förändring, framträdande i nutidslitteraturen. Detta struktur-
förnekande, unicitets- och förändringsaccepterande, synsätt är i vår tid 
en kulturell dominant men detta sätt att se på världen står inte helt 
oemotsagt. Motståndsfickor finns. En stor sådan motståndsficka är po-
pulärlitteraturen i form av till exempel kriminalromanen. Inom denna 
genre äger fortfarande Platons språkfilosofiska realism företräde fram-
för Nietzsches språkfilosofiska nominalism. Här framträder ofta tydligt 
föreställningar om existensen av universella upprepningsmönster och 
autentiska strukturer – till exempel föreställningen om existensen av 
arketypisk ondska (Tapper, 2011, s. 703).

Moststånd mot idén att allt verkligt är endast partikulärt och struk-
turlöst, bara ett förbiflimrande här och nu, görs också – mer eller min-
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dre explicit – i den realistiska och socialrealistiska roman som, vid 
2000-talets början, successivt växt fram och väckt uppmärksamhet. Hit 
hör till exempel Kjell Westös Där vi en gång gått (2006) och Thomas 
Bannerheds Korparna (2011). 

Westös nämnda roman, i vilken skildras ett stort antal individers 
från olika samhällsskikt liv och öden i Helsingfors under 1900-talets 
första hälft är en intressant litterär avvikare i vår tid i fyra hänseenden: 
för det första genom berättelsens episka bredd och stora realism, för 
det andra genom bokens karaktär av närmast kollektivroman, för det 
tredje genom det framhävt historiserande perspektivet och för det fjärde 
genom det insisterande som paratextuellt görs i boken om innehållets 
fullständiga fiktivitet. 

I bokens efterskrift tackar författaren ett antal personer som varit 
honom behjälpliga vid utformandet av boken, redovisar vissa källor 
han utnyttjat och – framförallt – understryker eftertryckligt att berättel-
sen inte alls är (på annars inom epiken vid 2000-talets början sedvanligt 
vis) en faktion utan istället helt igenom en fiktion: 

Trots alla och allt som nämnts här ovan ansvarar jag och bara jag för innehållet i 
Där vi en gång gått, som är en fantasiprodukt vars huvudpersoner är helt igenom 
fiktiva. Det är skäl att betona att skildringen av grymheterna vintern och våren 
1918 bygger på långvarig läsning, men är fiktiv. Jag har försökt välja mina perso-
ners namn så att jag inte långt i efterhand prickar någon för gångna illgärningar. 
Ifall någon läsare ändå känner sig illa berörd ber jag om ursäkt, men påhittade 
personer måste heta något och alla kan inte heta Zbyszko eller Neeswårta. (Westö, 
2006, s. [509]).

I Där vi en gång gått berättas – genom ett antal fiktiva individer – om 
staden Helsingfors utveckling under 1900-talets första hälft från gaslyk-
tans till elljusets epok. Men berättelsen blir i sin helhet en skildring av 
inte bara ett växande Helsingfors under tidigt 1900-tal utan också en 
bild av en ny tids födslovåndor i Europa. Genom enskildheter och indi-
viduella exempel gestaltas alltså i Westös roman (repeteras eller kopie-
ras) verkligt existerande större strukturella helheter – staden Helsing-
fors i utveckling och en ny tids födslovåndor i Europa. Här föreligger 
platonsk snarare än nietzscheansk upprepning.

Till detta intryck bidrar också Westös ovan observerade insisterande 
på att romanen är helt igenom fiktiv. Det vill säga: vad Westö genom 
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detta insisterande underförstått säger är att boken Där vi en gång gått 
är en produkt av honom själv. Boken har alltså (till skillnad från fak-
tionsberättelsen med sin mer eller mindre anonyma och kollektiva ska-
pare) ett bestämt författarsubjekt som upphovsman. Alltså existerar, 
gör Westö underförstått gällande, just sådana bestämda författarsub-
jekt eller bestämt strukturerade författarjag. Genom detta förhållande 
– genom existensen av strukturer i världen, till exempel existensen av 
bestämt strukturerade författarjag – är den litterära realismen (detta är 
det budskap Westö ytterst utsänder genom sin roman) verkligen möjlig. 

Samma budskap förmedlas genom Thomas Bannerheds Korparna. 
Paratextuellt presenteras boken som endast en roman – enbart en fik-
tion – och ingenting annat. Också författarskapet presenteras helt enty-
digt som rent individuellt. Författaren är Thomas Bannerhed och ingen 
annan. 

Vidare berättas i boken, på ett framhävt socialrealistiskt men även 
tydligt symbolistiskt vis, med andra ord på ett karakteristiskt modernt 
och bokkulturellt manér, om den tid i svensk historia – 1970-talet – när 
småbonden, den helt självförsörjande småbonden, dog ut som svensk 
befolkningskategori. 

Bokens två huvudpersoner är den småländske småbonden Agne och 
hans son Klas. Agne för en kamp för sin gårds överlevnad och för att 
sonen Klas skall kunna överta gården och driva den vidare så att kedjan 
av generationer av småbönder inte ska brytas. Men faderns kamp är 
hopplös. Detta inte bara på grund av att hans åkrar är magra och små 
utan också därför att sonen inte vill överta gården utan istället vill ge sig 
ut och iväg. Symboliskt uttrycks detta genom Klas stora fågelintresse. 
Liksom fåglarna är han inte jordbunden utan istället en flygare högt och 
långt bort. 

Romanen Korparna är, genom sin beskrivning av relationen mellan 
två fiktiva individer, småbonden Agne och hans son Klas, en spegling 
av en större historiskt verklig och kollektiv struktur, av motsättningen 
i Sverige under 1970-talet mellan en traditionsbunden äldre generation 
på landsbygden och en yngre generation villig till förnyelse och upp-
brott. En sådan berättelse förutsätter, för att bli trovärdig, en föreställ-
ning om platonsk och inte om nietzcheansk upprepning. Den förutsätter 
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vidare en språkfilosofisk konceptualism, ett antagande om giltigheten 
av strukturellt tänkande, en föreställning om att det individuella (Agne 
och Klas) kan spegla det allmänna (landsbygd och stad, tradition och 
uppbrott).

Den språkfilosofiska konceptualism vilken kommer till uttryck i 
Thomas Bannerheds Korparna kontrasterar skarpt mot den språkfilo-
sofiska nominalism som dominerar i till exempel Torgny Lindgrens Pöl-
san. En tydlig motsättning föreligger alltså i den svenska nutidsprosan 
vad gäller språkfilosofisk förståelse. 

Vidare föreligger inom det nutida svenska litterära fältet en anta-
gonism mellan två läger beträffande förståelsen av författarsubjektet. 
Medan en grupp idag yngre romanförfattare synes hålla fast vid den 
modernt bokkulturella tanken om författaren som en alldeles bestämd 
individ vilken genom sina verk uttrycker sig konstnärligt unikt och 
personligt så förefaller en annan grupp idag yngre romanförfattare be-
trakta, på postmodernt och skärmkulturellt vis, författarsubjektet som 
en mer eller mindre kollektiv och anonym samt ständigt föränderlig 
storhet.

Denna motsättning fick under 2009 ett tydligt uttryck genom det 
litterära manifest (”Manifest för ett nytt litterärt decennium”) samt lit-
terära motmanifest (”Manifest för en olovlig litteratur”) vilka publice-
rades i Dagens Nyheter den 22 augusti respektive den 26 augusti.

De sju författarna av ”Manifest för ett nytt litterärt decennium” 
– den mest kände av dem Jerker Virdborg – beklagar i manifestet ut-
suddningen i den nutida svenska litteraturen av skillnaden mellan icke-
fiktivt och fiktivt skrivande samt ger vidare uttryck för en önskan om 
framväxten av en ny konstnärligt kraftfull och realistisk roman bort-
om genrelitteraturen (bortom till exempel kriminalberättelsen). De sju 
manifestförfattarna önskar sig nya konstnärligt starka och realistiska 
romaner knutna till bestämda individuella författarpersonligheter. Ma-
nifestförfattarna söker alltså en återgång till den moderna och moder-
nistiska, samt konceptualistiskt och epistemologiskt inriktade, bokkul-
turella prosan. 

I motmanifestet ”Manifest för en olovlig litteratur”, undertecknat 
av ett trettiotal författare – bland dem Susanna Alakoski, Peter Fröberg 
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Idling, Sara Gordan och Anna-Karin Palm – proklameras en litterär 
inriktning diametralt motsatt den som uttrycks i det tidigare ”Manifest 
för ett nytt litterärt decennium”. Här utlovas fortsatt postmodern hy-
bridisering, det vill säga fortsatt lånande och stjälande från alla tänk-
bara håll, fortsatt korsbefruktning av alla slags texttyper och fortsatt 
sammanblandning av sakprosa och skönlitteratur, av icke-fiktion och 
fiktion. Motmanifestets författare hör, genom sitt radikala kulturella 
”cross over”-tänkande, hemma i den postmoderna, den nominalistiskt 
och ontologiskt orienterade, skärmkulturens nutidsvärld. 

Motmanifestets företrädare står till synes i stark motsatsställning 
till manifestets författare. I den litterära praktik dessa författare visar 
fram emellertid är gränserna dem emellan mindre skarpa. Inte endast 
motmanifestets företrädare utan också vissa av manifestets författare, 
bland dem Jerker Virdborg, ägnar sig i sina romaner med förkärlek åt, 
på det sätt som motmanifestets representanter förespråkar, olika former 
av postmodernt stjälande från alla håll, hybridisering och korsbefrukt-
ning av olika slags texter.

Vidare kan omvänt sägas om flera av motmanifestets företrädare att 
dessa omöjligt kan inrangeras i bara det postmodernt skärmkulturella 
facket. Susanna Alakoski, en av motmanifestets representanter, skriver 
berättelser vilka i stora stycken avgjort hör hemma mer i den moderna 
bokkulturen än i den postmoderna skärmkulturen. Alakoskis debut- 
och genombrottsroman Svinalängorna till exempel kan, genom gestal-
tandet här av social klasstillhörighet i ett historiskt perspektiv, närmare 
bestämt belysningen av gruppen lågutbildade finska invandrare i Sve-
rige under 1960- och 1970-talen, inrangeras närmast i den modernt 
bokkulturella sociala realismen. 

Ovan beskrivna motsättning eller spänning inom det nutida litterära 
fältet mellan två sätt att förstå författarsubjektet går igen också i lit-
teraturkritiken vid 2000-talets början. Härvid talande är Lyra Ekström 
Lindbäcks artikel ”Litteraturkritiken måste ut i det nya textlandskapet” 
(i Dagens Nyheter den 23 mars 2013). 

I artikeln hävdas att stora delar av den svenska litteraturkritiken 
fortfarande sitter fast i gamla – det vill säga modernt bokkulturella – 
föreställningar om vad litteratur är. I dessa gamla och ännu kvardröjan-
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de föreställningar om litteraturens beskaffenhet ingår, menar Ekström 
Lindbäck, idéerna om att det litterära verket är tryckt i bokform, att det 
är ett avslutat helt och att det äger en enskild individuell upphovsman 
eller upphovskvinna. 

Men detta gamla tankemönster kring litteraturens särart är, hävdar 
Ekström Lindbäck, inte längre giltigt på grund av den hastiga utveck-
lingen idag i riktning bort från det tryckta ordet och till den digitala tex-
ten. Denna utveckling medför, fortsätter Ekström Lindbäck, att fram-
tidens motsvarigheter till den moderna bokkulturens mest storslagna 
och allra främsta episka verk – sådana arbeten som till exempel Marcel 
Prousts På spaning efter den tid som flytt (À la recherche du temps 
perdu, 1913–1927) – antagligen kommer att för det första inte publi-
ceras som tryckta texter utan istället som digitala sådana, för det andra 
inte kommer att framstå som en gång för alla fullbordade helheter utan 
istället som potentiellt ständigt föränderliga storheter och för det tredje 
inte kommer att te sig som skapelser av enskilda personer utan istäl-
let som produkter framsprungna kollektivt genom sociala samspel och 
dialoger på nätet. 

Litteraturkritiken måste redan nu, menar vidare Ekström Lindbäck, 
genom tillämpandet av en ny typ av tolkningsramar, visa insikt om den-
na pågående förändring bort från det tryckta ordet och till den digitala 
texten. Ekström Lindbäck konstaterar:

Vi kan inte tillämpa våra gamla tolkningsramar på digital text: om ett samtida verk 
skulle vara lika monumentalt som ”På spaning efter den tid som flytt” så skulle det 
inte utgöra en tung och imponerande boktrave. Kanske skulle det istället manifes-
tera sig som ett fragmenterat och utspritt verk, återkommande under en lång period 
som dialog i sociala medier. (Ekström Lindbäck, 2013)

Tidigare i denna framställning har påpekats att, på vissa punkter, över-
raskande stora likheter föreligger mellan den nutida och postmoderna 
skärmkulturen å ena sidan och den förmoderna scenkulturen å den an-
dra. Ekström Lindbäcks resonemang här bär syn för sägen. Det slags 
framtida litterära epik hon föreställer sig för bestämt tankarna mer till 
det förmoderna homeriska eposet – med dess kollektiva ursprung och 
successiva framväxande under lång tid i ett socialt samspel – än till gen-
ren roman i termens moderna bemärkelse.
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Postmodernism, modernism, realism

U
r epoksynpunkt – diakront sett – föregås postmodernismen 
av modernismen vilken i sin tur föregås av realismen. Uti-
från detta synsätt tillhör postmodernismen nutiden, de se-
naste decennierna, medan däremot modernismen inträffade 

under 1900-talets första hälft och realismen under 1800-talet. 
Givet är dock att begreppen postmodernism, modernism och rea-

lism kan förstås också synkront som uttryck för benägenheter, inne-
hållsliga och formella, existerande i diktningen vid varje given tidpunkt 
i litteraturhistorien. Sålunda till exempel kan om Miguel de Cervantes 
Don Quijote (1615) sägas att denna roman är en postmodern berät-
telse i renässansens epok. På motsvarande sätt kan om Laurence Sternes 
experimentroman Tristram Shandy (1767) sägas att denna berättelse är 
modernism under 1700-talet. 

På vidare motsvarande sätt kan sägas att i nutiden, i den postmo-
derna skärmkulturens tidevarv, föreligger romaner som, på skiftande 
sätt, pekar i riktning såväl postmodernism som modernism och realism. 
I detta avsnitt diskuteras den svenska nutidsromanen i just detta syn-
krona perspektiv som i vissa delar postmodernism, i andra delar moder-
nism och i ytterligare andra delar realism.

Utpräglat postmoderna svenska nutidsromaner är sådana tidigare i 
denna essä nämnda metafiktiva verk som till exempel P.C. Jersilds Hol-
gerssons, Kerstin Ekmans Gör mig levande igen och Torgny Lindgrens 
Pölsan samt vidare även Sigrid Combüchens Spill: en damroman (2010) 
och Bengt Anderbergs Amorina (1999). Gemensamt för dessa fem ro-
maner, just det som gör dem alla postmoderna, är deras starkt ontolo-
giska orientering och deras påtagligt metafiktiva kvaliteter.
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Denna ontologiska inriktning visar sig i alla de tre nämnda roma-
nerna genom det metafiktiva grepp som benämnts narrativ kortslutning 
eller ”short circuit” (McHale, 1987) och som består i mötet av fantas-
tiskt slag mellan det uppenbart fiktiva och det till synes helt verkliga på 
ett och samma verklighetsplan – i en och samma värld.

I världslitteraturens mest prototypiska metafiktiva roman – Miguel 
de Cervantes Don Quijote – inträffar detta slags fantastiska möte däri-
genom att den uppenbart fiktive huvudpersonen här, det vill säga rid-
daren Don Quijote, kommer i kontakt med sin verklige upphovsman 
Miguel de Cervantes.

Samma slags fantastiska möten inträffar i P.C. Jersilds Holgerssons 
och i Kerstin Ekmans Gör mig levande igen. I Jersilds bok existerar den 
fiktive Nils Holgersson på samma verklighetsplan som hans skapare 
Selma Lagerlöf och i Ekmans roman uppträder Ekman själv i samma 
värld som hennes fiktiva figurer (Jansson, 1998, s. 51 och 56) .

I Torgny Lindgrens Pölsan inträffar narrativ kortslutning eller 
”short circuit” därigenom att, som tidigare framgått, Torgny Lindgren 
själv framträder i romanen.

I Sigrid Combüchens Spill: en damroman skildras en författarinna 
som utformar en berättelse om en av sina läsarinnor vid namn Hedwig 
Langmark med vilken författarinnan också brevväxlar. Förnimmelsen 
av narrativ kortslutning eller ”short circuit” uppstår här därigenom 
att den författarinna med vilken den uppenbart fiktiva huvudpersonen 
Hedwig Langmark korresponderar heter Sigrid Combüchen och är till 
synes identisk med den verkliga författarinna vilken är skaparen av ro-
manen Spill: en damroman. 

I Bengt Anderbergs Amorina inträffar narrativ kortslutning eller 
”short circuit” därigenom att här uppträder historiskt verkliga män-
niskor och författare, bland dem Viktor Rydberg och Carl Jonas Love 
Almqvist, i samma verklighet och värld som den fiktive figuren Olle 
Montanus i August Strindbergs Röda rummet (1879). 

Anderbergs Amorina är, som helhet betraktad, en fantasifullt utfor-
mad släktkrönika omfattande ett hundratal år från tidigt 1800- till ti-
digt 1900-tal. Genom sin fantasifulla utformning framstår skildringen 
mer som skröna än som verklighetsskildring. Romanen är också, som 
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ovan framgått, en postmodern metafiktion vilken innehåller bland an-
nat lekfullt gjorda gestaltningar av några svenska kulturpersonligheter 
från 1800-talet. 

Berättarmanéret är starkt pastischerande. Det erinrar genom sin 
yvighet om det slags berättande man väntar finna i en gammaldags 
spänningsroman från romantiken under tidigt 1800-tal. En anspelning 
på romantiken är också bokens titel Amorina. Denna titel äger även 
Carl Jonas Love Almqvists romantiska roman Amorina (1822). 

Ytterligare en, på en och samma gång renodlat postmodern och me-
tafiktiv, nutidsroman är Daniel Sjölins Världens sista roman (2007). 

Metafiktiv är denna bok därigenom att dess huvudtematik rör själva 
romangenrens och fiktionens väsen. Postmodern är boken genom sin 
ontologiska inriktning: den handlar på autofiktivt vis om författaren 
själv som mera en fiktion än som verklig människa, som mera inte sig 
själv än sig själv. Paratextuellt, på omslagets baksida, konstateras: ”I 
huvudrollen: Daniel Sjölin. Som sig själv? Knappast.” 

Postmodern är Världens sista roman också genom sin verbala yvig-
het, genom framhävandet i boken av den extradiegetiska berättarfunk-
tionen på den intradiegetiska fokaliseringens bekostnad. Som till exem-
pel när den extradiegetiske jag-berättaren och huvudpersonen Daniel 
Sjölin i bokens början låtsas vara alkoholmissbrukare och säger till lä-
saren. 

Jag har alkoholproblem, hur kul är det att skriva om? Vad fan vill ni ha av mig?
Här får ni hela skiten i alla fall. All jävla realism ni kan tänka er. (Sjölin, 2007, 

s. 7).

Extradiegetisk påträngande yvighet, och samtidigt tydlig lögnaktighet 
och fiktivitet, är framträdande ingredienser i Världens sista roman. Så 
är förhållandet också i Bengt Anderbergs Amorina. Lögnaktigheten och 
fiktiviteten framhävs här starkt såväl paratextuellt som i själva berät-
telsen. 

Paratextuellt klargörs bokens lögnaktighet och fiktivitet genom föl-
jande yttrande av författaren själv på omslagets baksida: ”Romanen 
Amorina skildrar min släkts otroliga och därför hopljugna öden från 
1830 till cirka 1925.”

I själva berättelsen visar sig hopljugenheten och fiktiviteten främst 
därigenom att den extradiegetiske jag-berättaren, gossen Primus, gör 
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anspråk på orimligt stort vetande. Stundtals känner han till exempel 
andra människors tankar. I till exempel följande citat skildrar Primus de 
allra sista tankarna i livet hos sin väninna Bodil. Hon har vält omkull 
med sin cykel, flugit över styrstången och slagit sig så svårt i bakhuvudet 
att hon avlidit. Primus står intill henne just i det ögonblick när hon dör:

Jag fick svindel. Jag ville sträcka ut mig bredvid henne. Jag kunde inte gå ifrån 
henne, då skulle hon bli ensam. ”Snopet att han skulle se mig när jag körde vält”, 
det var hennes sista tanke. Hon levde när hon flög över styret. En lång resa genom 
luften. Det var första gången jag såg en död människa. (Anderberg, 1999, s. 470).

Om övernaturlig allvetenhet och tankeläsningsförmåga handlar ock-
så Carl-Johans Vallgrens roman Den vidunderliga kärlekens histo-
ria (2002). Huvudpersonen här är Hercule Barfuss, en man född i ett 
glädjehus i Königsberg 1813. Barfuss väcker, därigenom att han har ett 
alldeles vanställt utseende, omgivningens fasa. Han är också döv och 
dvärg men han besitter en alldeles särskild unik begåvning – han kan 
läsa andra människors tankar och samtidigt inplantera sina egna tankar 
i andra människors huvuden. Genom denna begåvning kan han för-
vandla andra människor till bara ett slags buktalardockor intellektuellt 
och själsligt helt i Barfuss eget våld. 

Liksom i Anderbergs Amorina tillämpas i Den vidunderliga kär-
lekens historia ett yvigt påträngande extradiegetiskt berättarmanér. 
Delvis härigenom, och delvis även genom de två romanernas bisarra 
intriger, äger båda verken starkt karaktär av pastisch på romantikens 
spänningsroman under tidigt 1800-tal. Genom vidare detta pastische-
rande manér kan båda romanerna betecknas som, på postmodernt vis, 
radikalt eklektiska berättelser.

Ännu en, på en och samma gång starkt metafiktiv och postmodern, 
nutidsroman är Lars Jakobsons synnerligen märkliga romanbygge I den 
röda damens slott (2000). Delvis har boken karaktär av science fiction 
därigenom att här skildras en värld i stora stycken lik vår egen värld 
under 1900-talets andra hälft men där människan under detta halvse-
kel hunnit teknologiskt mycket längre än vad som gäller i den histo-
riska verkligheten. Sålunda har här redan under 1950-talet expeditioner 
gjorts till planeten Mars och en forntida men nu utdöd civilisation har 
under dessa expeditioner påträffats på Mars. Bokens jag-berättare är en 
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ung svensk man som fått uppdraget att skriva en inledning till en bok 
om dessa Mars-expeditioner. 

Men Jakobsons roman är alls ingen science fiction-berättelse av 
gängse populärlitterärt slag. I stället är boken närmast ett slags under-
fundig filosofisk diskussion – något i stil med det slags på en och samma 
gång både spektakulärt uppsluppna och tankemässigt avancerade prosa 
som den amerikanske postmodernisten Thomas Pynchon skriver – kret-
sande kring spörsmål om verklighetens, människans och språkets väsen 
samt också cirklande kring frågor rörande relationerna mellan fantasi, 
fiktion och verklighet. 

Denna sistnämnda metafiktiva aspekt kommer i boken till uttryck 
främst genom olika slags ofta förekommande häftiga växelklippningar, 
drastiska hopp och glidningar fram och tillbaka mellan sådant som skall 
uppfattas som faktiska händelser på romanens intradiegetiska verklig-
hetsplan och sådant som skall förstås som skeenden på den hypodiege-
tiska nivån – det vill säga skall tolkas som innehåll i texter av skiftande 
slag (böcker, tidskrifter, internet-sidor, spelfilmer, TV-program) vilka 
den unge man som är bokens extradiegetiske jag-berättare tillika intra-
diegetiske huvudperson konsumerar eller har konsumerat. 

Läsaren av romanen får, på grund av dessa ofta förekommande häf-
tiga växelklippningar, drastiska hopp och glidningar mellan intradiege-
tisk och hypodiegetisk nivå, göra stora ansträngningar för att distinkt 
kunna hålla isär vad som skall uppfattas som helt verkligt och vad som 
skall förstås som bara innehåll i berättelser och texter av skiftande slag.

Ytterligare en, på en och samma gång starkt metafiktiv och post-
modern, nutidsroman är Sara Stridsbergs Drömfakulteten: tillägg till 
sexualteorin (2006). Boken kan beskrivas även som ett mellanting mel-
lan metafiktion och faktionsberättelse. 

Här utgås på faktionsvis från historisk verklighet, nämligen den his-
toriska verklighet som är personen och radikalfeministen Valerie Sola-
nas, känd och ökänd dels på grund av hennes beryktade feministiska 
manifest SCUM = Society for Cutting up Men från 1968 och dels på 
grund därav att hon samma år utförde ett mordförsök på konstnären 
Andy Warhol.

Trots detta tydliga drag av verklighetsanknytning och därmed fak-
tion framstår Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin mindre som en 
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verklighetsskildring och istället mer som en fantasi- och drömföreställ-
ning och som en fiktion. Både inomtextuella och paratextuella drag i 
boken understryker starkt denna karaktär av mer fantasi, dröm och 
fiktion än av verklighetsgestaltning. 

Romanens utgångspunkt är den att författaren och berättaren Sara 
Stridsberg föreställer sig att hon samtalar med huvudpersonen Valerie 
Solanas på hennes dödsbädd 1988. I detta samtal förnekar emellertid 
Valerie Solanas att romanen Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin 
verkligen handlar om den verkliga Valerie Solanas. Hon säger till förfat-
taren och berättaren Stridsberg: ”Du har förälskat dig i någon som inte 
existerar.” (Stridsberg, 2006, s. 127).

Paratextuellt framhävs bokens karaktär av overklighet, av litterär 
fantasi, av dröm och fiktion, genom följande inledande deklaration av 
författaren Stridsberg:

Drömfakulteten är inte en biografi utan en litterär fantasi som utgår från den döda 
amerikanskan Valerie Solanas liv och verk. Det finns få kända fakta om Valerie 
Solanas och den här romanen är inte heller trogen dessa fakta. Alla personer som 
förekommer i romanen måste därför betraktas som fiktiva, även Valerie Solanas. 

I Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin, liksom i ett flertal andra ovan 
berörda starkt metafiktiva romaner, konfronteras häftigt det till synes 
verkliga och det uppenbart fiktiva. Samma slags konfrontation inträffar 
även i Aris Fioretos roman Den siste greken (2009). 

Handlingen här är den att författaren Aris Fioretos år 2009 redige-
rar och utger, samt skriver förordet till, en biografi över en viss Jannis 
Georgiadis, en grek som under 1960-talet invandrade till Sverige som 
gästarbetare. Biografin över Jannis är författad av en annan grek och 
vän till Jannis vid namn Kostas Kezdoglous. 

Kostas biografi över Jannis är på flera sätt säregen. För det första 
utgör den inte en helgjuten berättelse utan är istället bara spridda an-
teckningar på en stor mängd registerkort. För det andra har biografin 
i stora stycken karaktär mer av roman och fiktion än av sakprosa. I 
bokens förord författat av Aris Fioretos beskrivs biografins handling 
som ”snarlik romanens, antagligen av missbelåtenhet med livets torr-
skaffning (fakta)” (Fioretos, 2009, s. 10). För det tredje bildar biografin 
det avslutande supplementet till ett vida beryktat bokverk med titeln 
”Encyklopedin över utlandsgreker” utgiven i tolv band på Diaspora 
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Press 1928–1969. För det fjärde slutligen berättar biografins författare 
Kostas om inte bara Jannis utan också om sig själv på ett märkligt sätt i 
tredje person samt omtalar också i sin skildring en bekant till Jannis vid 
namn Anton Florinos vilken, enligt uppgift i förordet författat av Aris 
Fioretos, förmodligen (!) är Aris Fioretos själv:

Förmodligen är jag den ”Anton Florinos” (*1960) som omnämns här och var. När 
jag fick registerkorten i mina händer var jag dock osäker på om det var en var-
else med hud och hemoglobin. Uppriktigt sagt vet jag fortfarande inte vad jag ska 
tänka. (Fioretos, 2009, s. 11 f.).

Som helhet betraktad framstår romanen Den siste greken, genom dess 
karaktär av biografi i romanform, av sakprosa och fiktion i en och sam-
ma hand, som en metafiktion, som en underfundig lek med relationerna 
mellan fiktion och verklighet och mellan språk och värld. 

Romanens huvudtematik är utpräglat postmodern. Genom sin 
splittrade form – motiverad av att dess innehåll skall uppfattas som 
spridda anteckningar på en mängd registerkort – ger romanen uttryck 
för den postmoderna tanken om människans identitet som också den 
splittrad och spridd. Romanens huvudperson Jannis formulerar också 
explicit just denna tanke. Han anser sig vara inte en människa utan is-
tället flera. ”Jag är”, säger han uttryckligen, ”inte bara mig själv, utan 
allas upplevelser av mig.” (Fioretos, 2009, s. 132). 

Jämfört med Den siste greken och andra ovan berörda utpräglat 
postmoderna och metafiktiva romaner framstår flera av de berättelser 
som skapats av Jerker Virdborg, en av författarna till det tidigare be-
rörda litterära manifestet från 2009, som betydligt mer realistiska, mo-
derna och modernistiska. 

Utmärkande för Virdborgs prosa är ett, på utpräglat modernt och 
modernistiskt sätt, mimetiskt berättande där den extradiegetiske be-
rättarfunktionen är – på konventionellt spelfilmsvis – nedtonad men 
i gengäld fokaliseringen på den intradiegetiska nivån starkt framhävd. 
På detta sätt framträder Virdborgs romaner som, åter på modernt och 
modernistiskt vis, epistemologiskt orienterade. 

Ett förtydligande exempel. Några rader ur Virdborgs roman Man-
nen på Trinisla (2007):
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Nu var det tomt på däck. Lina gick sakta över berget, kunde inte se några böcker 
som låg kvar heller, bara de korta repen som gjorts fast i knaparna, och så den vita 
knottriga plasten och ingen syntes i aktern. (Virdborg, 2007, s. 150).

Den mimetiska framställningen här är karakteristisk för Virdborgs be-
rättande. På modernt och modernistiskt vis nedtonas den extradiege-
tiska berättarfunktionen och istället framlyfts den intradiegetiska foka-
liseringsfunktionen, det vill säga framhävandet här av Linas skådande 
av sin värld.

Genom detta framhävda fokaliseringsgrepp skapas, på modernt och 
modernistiskt vis, en känsla av epistemologisk orientering. Vi känner 
inte säkert, säger de ovan anförda raderna implicit, själva världen utan 
istället bara människans (här Linas) upplevelse och förståelse av sin 
värld. Vi vet i exemplet ovan inte säkert att inga böcker ”låg kvar” el-
ler att ingen finns ”i aktern” men vi vet alldeles säkert att Lina inte ser 
några böcker och heller inte ser någon i aktern.

Vid ett ytligt betraktande kan Jerker Virdborgs böcker förefalla vara 
närmast en form av psykologisk realism. Denna upplevelse jävas emel-
lertid starkt av de starka drag av fantastik som bildar inslag i flera av 
Virdborgs böcker, bland annat i just Mannen på Trinisla samt även i, 
och än tydligare i, Staden och lågorna (2012). Till sistnämnda roman 
återkommer jag senare i denna framställning. Draget av fantastik i Man-
nen på Trinisla kommenteras i det närmast följande. 

Huvudpersonen här är en mystisk seglare som lagt till med sin båt 
vid ön Trinisla i Bohuslän. Det mystiska hos denne seglare består bland 
annat däri att hans båt tycks vara gjord av ett okänt material – ej metall, 
ej plast, ej trä. Så upplevs båten i alla fall av den unge mannen Johan 
som är en av romanens två fokalisatorer. Den andra fokalisatorn är den 
Lina som ovan omtalats. Hon är en liten flicka som, tillsammans med 
sin syster Anne och sin pappa, är på segelsemester vid Trinisla. Liksom 
Johan, även han segelsemestrare vid Trinisla, upplever också Lina hu-
vudpersonen som en märklig figur. Detta därför att han till synes – så 
som Lina ser det – saknar navel (!) samt vidare att han har en tygsäck 
fylld med tomflaskor och skräp som på ett fantastiskt sätt visar rörliga 
bilder. I följande passage visar den mystiske mannen sin tygsäck med 
tomflaskor, skräp och rörliga bilder för Lina. Samtidigt har en polisbåt 
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anlänt till Trinisla på grund av en anmälan om allmänfarligt eldande 
under en fest på ön förgående natt. Lina tittar ömsom på säcken med 
sina rörliga bilder och ömsom på sin syster Anne som befinner sig ett 
stycke bort vid polisbåten. I säckens rörliga bilder igenkänner Lina sig 
själv och sin syster Anne. Dessa båda kopior av de verkliga Lina och 
Anne träder på ett fantastiskt sätt ut från säcken och in i de verkliga 
flickorna. Det heter om Linas upplevelser av den mystiske mannen och 
av de rörliga bilderna på hans säck:

[…] han höll ut säcken framför sig, hon tänkte att det såg väldigt tungt ut, hon 
märkte att det rörde sig på tyget, en bild där igen. 

Flickor som lekte, ljusa kläder, klänningar. Hon såg strax att det bland flickorna 
fanns två stycken med röda kläder – hon själv och Anne, dom sprang, klippor och 
vatten, dom hade stora snäckskal i händerna, dom sprang och skrattade och var 
på väg mot vattnet, Anne på tyget vände sig om och log – Lina stirrade, dom båda 
flickorna där stod stilla nu, som om dom skulle fotograferas, dom tittade rakt på 
Lina, mannen fortsatte att hålla säcken rakt framför sig medan han också tittade.

”Ser dom dig tror du?” sa han.
Lina kunde inte svara.
”Prova”, sa han, och hon förstod inte hur han menade.
”Vinka”, sa han.
Hon stirrade fortfarande på Anne och Lina på tyget, utan att känna sig rädd. 

Sakta höjde hon handen. Båda flickorna log och tittade tillbaka. 
”Hej”, sa Lina lågt.
”Hej, hej”, hördes flickorna.
I bakgrunden på tyget syntes båtar i en hamn och det var folk på klipporna och 

uppe på berget intill.
”Lina”, hörde Annes röst igen, den andras, långt bortifrån.
Samtidigt såg Lina hur flickorna på säcken långsamt ruskade på sig, såg åt si-

dorna, väntade lite till, och sen sakta – liksom kom ut från tyget, dom klev ner på 
klippan framför henne, dom blev större, fick tydligare kanter, den av dom som var 
Lina gled sakta över hällen, kom allt närmare henne, var plötsligt alldeles inpå 
Lina, och gick in i henne, det skakade till, och så syntes hon inte längre, och Lina 
tittade på mannen som bara nickade och sa att det inte var farligt.

Samtidigt syntes hur den Anne som hade kommit från tyget långsamt rörde sig 
över berget, bort mot polisbåten, Lina följde henne noga, snart var hon framme vid 
den andra Anne, och så gled hon, försvann hon, gled rakt in i henne, var borta och 
syntes inte mer.

Det gick några sekunder, det var tyst, tyget var tomt, dom buktande flaskorna 
och skräpet därinnanför.

”Jag ger mig av”, sa mannen. (Virdborg, 2007, s. 242 f.).
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Fantastik föreligger, som utretts av Tzvetan Todorov (1970), när tvekan 
föreligger om huruvida en märklig händelse skall förstås och förkla-
ras epistemologiskt eller ontologiskt – det vill säga som någonting bara 
mentalt (en synvilla) eller som någonting övernaturligt eller magiskt och 
där vidare ingen som helst möjlighet finns att bestämt avgöra vilket av 
de två alternativen – det epistemologiska eller det ontologiska – som är 
det riktiga. 

Just detta slags obestämbarhet föreligger i passagen ovan. Vi kan 
som läsare tolka fantasterierna i passagen som bara inbillningar hos 
fokalisatorn Lina. Men konkretionen i skildringen, samt även det för-
hållandet att inte bara Lina utan också Johan uppfattar den mystiske 
mannen som just mystisk, motverkar en sådan tolkning i epistemologisk 
riktning och lockar istället till en tolkning åt ontologiskt håll – det vill 
säga till ett accepterande av den verkliga existensen av det övernaturliga 
och magiska. Men inte heller denna tolkning är helt tillfredsställande 
på grund främst av den i Mannen på Trinisla genomgående starkt fram-
hävda fokaliseringen vilken innebär att ingenting i romanen förutom 
Linas och Jonas subjektiva upplevelser gestaltas som objektivt givna 
sakförhållanden. 

Virdborgs roman kan alltså karakteriseras som, på ett besynnerligt 
sätt, både modernt epistemologiskt och postmodernt ontologiskt inrik-
tad, som på en och samma gång både psykologisk realism och fantastik. 

Berättartekniskt är Mannen på Trinisla, som ovan framhållits, på 
modernt och modernistiskt vis, strängt mimetiskt organiserad. Trots 
detta pekar berättarmanéret i romanen inte entydigt i modern och mo-
dernistisk riktning utan också åt postmodernt håll. Detta beror därpå 
att själva den fiktiva berättelsen i Mannen på Trinisla är inte hela boken 
Mannen på Trinisla. Vissa kapitel i boken nämligen tillhör inte alls själ-
va den fiktiva berättelsen utan är istället längre citat ur äldre och yngre 
sakprosetexter med mer eller mindre nära anknytning till ön Trinisla i 
Bohusläns skärgård. Sålunda till exempel består ett kapitel i dess hel-
het av en passage ur Mary Wollstonecrafts Bref, skrifna under et kort 
wistande i Swerige, Norrige och Danmark (1792), ett annat kapitel i 
dess helhet av ett citat ur Johan Wallins Beskrifning öfver badorterna å 
Sveriges vestra kust (1858), ett tredje kapitel i dess helhet av ett stycke 
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ur Emilie Flygare-Carléns Skuggspel: tidsmålningar och ungdomsbilder 
(1865) och ett fjärde kapitel i dess helhet av en passage ur Claes Krantz 
Bohuskust (1949). 

Genom denna komposition, med förutom själva den fiktiva berät-
telsen också infogade stora sakprosaiska textstycken skrivna av flera 
författare från skilda tider, framstår den extradiegetiska berättarfunk-
tionen i boken Mannen på Trinisla i dess totalitet som inte på modernt 
och modernistiskt sätt homofon eller enstämmig utan istället som på 
postmodernt vis polyfon eller flerstämmig. 

Genom denna flerstämmighet vidare, får Mannen på Trinisla karak-
tären av inte i första hand, på modernt och modernistiskt sätt, text om 
verkligheten utan istället främst, på postmodernt vis, text om andra 
texter.

Postmodern text är text om andra texter och postmodernt skrivande 
är skrivande om annat skrivande. Bland annat på grund av detta fram-
står postmodernt berättande som polyfont och flerstämmigt snarare än 
som homofont och enstämmigt. I båda dessa hänseenden kan Erik An-
derssons roman Den larmande hopens dal (2008), Mats Kempes novell-
samling Nattlampan tänd och dörren på glänt (2011) samt vidare flera 
av Lotta Lotass romaner betecknas utpräglat postmoderna. 

Vad först gäller Anderssons Den larmande hopens dal består huvud-
delen av denna bok av en jag-berättelse av en ung kvinnlig journalist 
vid namn Ina Ljung som fått arbete på den västgötska tidningen Varas 
Värn. Ina känner när hon börjar sin tjänst vid Varas Värn inte närmare 
Västergötland och dess alla fornminnen och härader men hon ger sig 
oförskräckt in i sitt jobb som lokalreporter och hennes artiklar väcker 
uppmärksamhet.

Så långt äger Den larmande hopens dal berättartekniskt och kom-
positionellt en helt konventionell romanutformning. Emellertid består 
boken i dess helhet av inte bara Inas extradiegetiska berättande i första 
person utan också av, i vissa kapitel, ett anonymt extradiegetiskt berät-
tande i tredje person. I dessa stycken, presenterade anonymt i tredje 
person, skildras några enskilda individers göranden och låtanden i forn-
tidens Västergötland.

Genom denna växling mellan två till synes inbördes självständiga 
berättanden, Inas extradiegetiska berättande i första person och den 
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anonyma berättarens extradiegetiska presentation i tredje person, splitt-
ras den extradiegetiska berättarfunktionen i Den larmande hopens dal 
i dess totalitet i två till synes av varandra oberoende extradiegetiska 
röster. 

Men fler extradiegetiska röster – av varandra oberoende extradiege-
tiska röster – än så signaleras i Den larmande hopens dal. Detta däri-
genom att romanen på ett märkligt sätt paratextuellt är försedd med 
en omfattande litteraturförteckning – totalt hela 135 referenser till i 
huvudsak västgötsk lokalhistoria. Effekten av denna omfattande litte-
raturförteckning blir ytterligare kraftig förstärkning av upplevelsen av 
att Den larmande hopens dal är inte, på modernt och modernistiskt vis, 
en enstämmigt organiserad berättelse utan i stället, på postmodernt vis, 
ett flerstämmig konstruktion. Den larmande hopens dal annonserar sig 
själv ytterst, skulle man kunna säga, som inte en skapelse av en namngi-
ven enskild författarindivid utan istället som en produkt av en anonym 
larmande hop med uppmärksamheten riktad mot ett och samma objekt 
– landskapet Västergötland. 

Intrycket av flerstämmighet och polyfoni i Den larmande hopens dal 
framkallas främst paratextuellt – genom de många nämnda referenserna 
till texter av andra författare. Samma effekt frammanas på samma vis 
i Mats Kempes Nattlampan tänd och dörren på glänt. Också här ska-
pas, som nedan kommer att framgå, ett intryck av flerstämmighet och 
polyfoni genom främst paratextuellt gjorda hänvisningar till annan lit-
teratur.

Nattlampan tänd och dörren på glänt består av elva korta novel-
ler med ett gemensamt tema – ängslan över att inte räcka till som för-
älder, rädslan att det skall vara något fel med ens barn. Samtidigt finns 
i novellsamlingen starkt metabetonade inslag. Bland annat reflektioner 
kring det seriösa skrivandets, det slags skrivande Kempe ägnar sig åt, 
svårigheter idag ur kommersiell synpunkt. I en av bokens noveller kla-
gar berättaren självkritiskt:

Nej, det funkar inte. Jag har inte råd att fortsätta skriva på det här sättet. Jag måste 
ha ihjäl någon i texten. För pengarna. För försörjningen. (Kempe, 2011, s. 20).

Metadraget i Nattlampan tänd och dörren på glänt – novellsamlingens 
karaktär av litteratur om litteratur – förstärks kraftigt genom den stora 
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mängd paratextuellt gjorda hänvisningar till texter av andra författare 
som här förekommer. Sålunda till exempel konstateras paratextuellt, 
sist i novellsamlingen, att en av bokens berättelser med titeln ”Stycke 
för grapefrukt och sax” utgår ”från instruktioner och dikter som finns 
att läsa i Grapefruit av Yoko Ono, i översättning av Ulf Claësson på 
Bakhåll förlag, 2001”, att en annan av bokens berättelser ”Sommaren” 
utgår ”från novellen ’Att döda ett barn’ av Stig Dagerman”, att en tredje 
av bokens berättelser med titeln ”Utrivna sidor” bygger på ”en dikt ur 
Gabeba Baderoons bok Tystnaden innan vi talar, övers. Roy Isaksson, 
Bokförlaget Tranan, 2000” samt att en fjärde av bokens berättelser med 
titeln ”Humorister II” är ”en parafras på Göran Prinz-Pålssons [dvs 
Printz Påhlsons] dikt ’Humorister’ från Säg minns du skeppet Refanut? 
utgiven på Bonniers 1984”.

Nattlampan tänd och dörren på glänt är rent kvantitativt sett, lik-
som för övrigt också Erik Anderssons Den larmande hopens dal, en 
tämligen tunn sak på mindre än två hundra sidor. Just denna relativa 
tunnhet i förhållande till de påfallande många referenserna till texter av 
andra författare som här förekommer bara förstärker intrycket av text 
om andra texter av andra författare och härigenom också av, på post-
modernt vis, extradiegetisk flerstämmighet och polyfoni. 

Mats Kempes, Erik Anderssons och Jerker Virdborgs författarskap 
hör onekligen till de mest avancerade och mest intressanta inom det 
svenskpråkiga litterära fältet från senare år. Detsamma kan bestämt sä-
gas också om Lotta Lotass litterära produktion. 

Hos Lotass kan spåras två huvudtendenser: dels ett spår bakåt till 
modernismen och dels ett spår framåt in i postmodernismen i dess mest 
avancerade form.

Som modernistiskt hos Lotass kan uppfattas den upplevelse av värl-
den som metafysiskt tom och absurd, som fylld av existentiell ensamhet, 
vilken genomgående förmedlas i hennes böcker. 

Den postmoderna aspekten i Lotass verk framträder främst på sam-
ma sätt som motsvarande aspekt i ovan berörda verk av Erik Andersson 
och Jerker Virdborg, nämligen i en polyfoni och flerstämmighet vilken 
signalerar – på postmodernt vis – identitetsupplösning och anonymitet.

Polyfonin hos Lotass visar sig bland annat genom hennes benägen-
het att, på det vid 2000-talets början tidstypiska sättet, skriva berät-
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telser av faktionskaraktär – alltså berättelser om historiskt verkliga be-
givenheter byggda på andra och äldre berättelser om samma historiska 
begivenheter. 

Vidare markeras hos Lotass polyfonin genom de hastiga skiften som 
förekommer i hennes böcker av berättarsubjekt. Som exempel kan an-
föras nedanstående ställe ur romanen Tredje flykthastigheten. 

Huvudpersonen här är ingenjören och teknikern Nikolaj Ivanovitj 
Kibaltjij vilken i den historiska verkligheten var konstruktören av den 
bomb som användes vid det attentat 1881 i Petersburg vilket dödade 
tsar Alexander II. I citatet nedan befinner sig Kibaltjitj, efter att han 
tillfångatagits som en följd av attentatet mot tsaren, i fängelse i Peter-
Paulfästningen i Petersburg väntande på sin avrättning.

Kursiveringarna nedan är mina. De markerar jag-form i motsats till 
icke-kursiverade textställen i han-form:

En sval, grå gryning kastar sina långa genomskinliga skuggor över stengolv och 
väggar i Peter-Paulfästningens östra flygel. Bödlarna trampar fram genom de långa 
stenkorridorerna med klirrande nycklar och stannar så framför den järndörr som 
leder till Nikolaj Ivanovitj Kibaltjitjs kalla och fuktiga cell. Det är inte min första. 
Denne har tjugo dagar tidigare dödat tsaren och skall nu föras till schavotten, tju-
gosju år gammal. Jag konstruerade den bomb som Folkets Vilja sprängde. Under sin 
sista natt i livet har han hastigt klottrat ner sina teorier och planer, ritningar för en 
maskin som skall lossa människan från jordens bojor. Han ritar en ihålig metallcy-
linder med en öppning i ena änden. Om cylindern står upprätt med sin slutna ände 
uppåt och ges ett visst tryck på utblåset bör den lyfta. Detta är kulmen på de studier 
han ägnat arton år. Men lösningen, den slutliga, har kommit till honom medan han 
färdigställt bomben som nu har sprängt tsaren i bitar. Det som betyder något är att 
två gånger två är fyra, resten är strunt. Innan gryningen har han givit papperen till 
vakten. Tillfogat en begäran om tillåtelse att få tillbringa ännu någon dag i livet, så 
pass länge att han kan förklara ritningarna för några vetenskapsmän, om sådana 
kan skickas efter. Men hans begäran avslås och hans planer beslagtas och låses in 
hos tsarpolisen. Jag tror på mina idéers görlighet och denna tro stödjer mig i min 
fruktansvärda belägenhet. Om, under noggranna studier av specialister, min tanke 
visar sig genomförbar kan jag glädjas åt att ha gjort mitt fosterland en stor tjänst, 
och hela mänskligheten. Då kan jag lugnt möta döden i vetskapen om att min idé 
inte skall förgås med mig, utan leva vidare i människosläktet för vilket jag är beredd 
att ge upp mitt liv. (Lotass, 2004, s. 29 f.).

Postmodern text – sådan text som passagen ovan – är extradiegetiskt 
flerstämmig eller polyfon. Postmodern text är också, såsom tidigare 
framhållits, text om annan text. Genom båda dessa förhållanden till-
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sammans är postmodern text ett uttryck för nutidssamhällets, det post-
modernt skärmkulturella samhällets, karaktär av inte bara upplevelse- 
utan också av kommunikationssamhälle. 

Utmärkande för detta postmoderna kommunikationssamhälle är att 
kommunikationen här tenderar att, i högre grad än kommunikationen 
i tidigare samhällen, självreflexivt handla mer om sig själv som kom-
munikation än om verkligheten utanför kommunikationen (Cameron, 
2000, s. vii).

Detta kan också uttryckas så, att språket i det postmodernt skärm-
kulturella upplevelse- och kommunikationssamhället är inte, såsom 
språket i den moderna och modernistiska bokkulturens informations-
samhälle, huvudsakligen objektorienterat utan istället övervägande 
metainriktat. Det vill säga: språket i den postmoderna skärmkulturens 
samhälle är orienterat mer mot sig självt såsom just språk och mindre 
mot världen som sådan utanför själva språket. 

Narratologiskt kan samma förhållande formuleras så, att berättel-
sen i den postmoderna skärmkulturen är riktad mindre mot intradie-
gesens värld och istället mer mot extradiegesens själva akt att berätta. 
Just denna orientering bort från intradiegesens värld och till själva den 
extradiegetiska berättarakten blir i passagen ovan, genom de hastiga 
skiftena här mellan första och tredje person, resultatet och effekten.

Ytterligare en illustration till samma fenomen – extradieges och me-
taspråk framför intradieges och objektspråk – är följande passage ur 
en annan av Lotta Lotass romaner, nämligen Band II: från Gabbro till 
Löväng (2002).

Här utspelas handlingen i en ödslig trakt i Dalarna i Sverige under 
tidigt 1900-tal vid en älv där timmerflottning pågår. En timmerbröte har 
tornat upp sig vid ett forsstup. Brötkarlarna, bland dem Strand-Erik, 
lyckas lossa bröten så att timret åter kan flyta fritt vidare. Men rörelsen 
när bröten lossar är så våldsamt kraftig att den krossar Strand-Erik till 
döds. I precis samma ögonblick som bröten lossar är Strand-Eriks son 
Gunnar på väg med kaffe och smörgås och annat till Strand-Erik och 
flottarlaget. Gunnar tycker sig vidare på sin färd till Strand-Erik och 
flottarlaget se två män på något avstånd varav en av dessa förefaller 
vara Gunnars far Strand-Erik. De två männen försvinner helt plötsligt 
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spårlöst. Men frågor infinner sig här: såg Gunnar på sin färd med kaffe 
och smörgås och annat till Strand-Erik och flottarlaget verkligen två 
män varav en var hans far Strand-Erik? Eller var det hela bara en synvil-
la? Och vidare: inträffade verkligen Gunnars promenerande med kaffe 
och smörgås och annat till Strand-Erik och flottarlaget precis samtidigt 
som timmerbröten lossade?

Nu till själva citatet. Kursiveringarna nedan är mina. Kursiverade 
ställen är metaspråk (riktade mot själva det extradiegetiska utsägandet) 
medan ickekursiverade ställen är objektspråk (riktade mot själva det 
intradiegetiska skeendet): 

Just i samma ögonblick som bröten lossar. Detta just i detsamma tillkommer efter. 
Hur man nu i all sin dar kan säga sig veta detta då väl ingen haft klocka till hands 
och noterat tiden.

Just i samma ögonblick som bröten lossar går Strand-Eriks äldste pojk Gunnar 
på skogsvägen nedströms. Är på återväg till flottarlaget. Har varit hem och hämtat 
kaffe och smörgås och annat.

När han nu i samma ögonblick går där på vägen får han syn på två män som 
kommer upp från älvstranden. De slår in på vägen en bit framom honom. Går med 
bestämda steg och talar med dämpade röster. Han vill bestämt tro, så sägs det se-
dan, att en av dem är hans far och tar därför ut stegen för att söka hinna ikapp dem.

När han så närmar sig dem framme vid klöverängen, vet han ej annat än att de 
med ens försvinner för hans syn och blir borta, trots att det där inte finns varken 
sten eller buske eller något stort nog för en människa att gömma sig bakom. De 
uppgår, skall det senare komma att sägas, i det tomma intet. (Lotass, 2002, s. 7).

Genom (de här kursiverade) metakommentarerna i passagen riktas fo-
kus mindre mot det intradiegetiska skeendet som sådant (att bröten los-
sar och att Gunnar är på väg med ”kaffe och smörgås och annat” till 
fadern Strand-Erik och flottarlaget) utan istället mer mot själva berät-
tandet som sådant. Helhetseffekten blir, på postmodernt vis, dominans 
av metaspråk snarare än av objektspråk.

Dominans av metaspråk framför objektspråk föreligger alltså, som 
diskussionen ovan kring Tredje flykthastigheten och kring Band II: från 
Gabbro till Löväng ger vid handen, i den postmodernt skärmkulturella 
prosan. Ytterligare några, i samma hänseende talande exempel, berörs 
i det närmast följande. Det första av dessa exempel är Sara Gordans 
roman Martin Andersson: ett skuggspel (2013). 
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Bokens jag-berättare är en författare Martin Andersson vilken är i 
färd med att skriva en autofiktion – en roman om sig själv i tredje per-
son. Han uppsöks härvid av, och för samtal med, den historiskt verklige 
men avlidne författaren Hjalmar Bergman (!). 

Martin Anderssons romanskrivande stöter på svårigheter. Detta på 
grund därav att Martin Andersson i själva verket är på flykt undan både 
själva romanskrivandet och undan sig själv och sitt liv. Detta bland an-
nat därför att hans älskade kvinna Veronika André lider av en dödlig 
sjukdom. Martin Andersson: ett skuggspel är en mörk roman och berät-
telse om det mänskligt yttersta – om verkligt och overkligt, om liv och 
död.

Men boken kan också karakteriseras som en metaspråklig diskus-
sion om relationerna mellan språk och värld. Detta som en följd av 
romanens besynnerliga berättartekniska konstruktion – den extradiege-
tiske jag-berättaren skildrar sig själv intradiegetiskt i tredje person. De 
besynnerliga effekter som härvid uppstår – och som på postmodernt vis 
riktar läsarens uppmärksamhet mer mot det extradiegetiska berättandet 
och mindre mot det intradiegetiska skeendet – framgår av följande pas-
sage. Jag-berättaren Martin Andersson säger:

På skrivbordet pappren, jag antar att jag bör arbeta. Jag sätter mig, skjuter min 
dator åt sidan för att ge plats åt det dokument jag valt nyss, men utan att stänga 
den, datorn, utan att dammet lägger sig över tangenterna. 

Dammet lägger sig sakta över tangenterna.
Det skulle kunna vara en berättelse om skogen, men det är det inte, skogen är 

bara en del av bilden. En annan del är ryggen, som Martin Andersson vände mot 
rummet när han satte sig ned för att arbeta. Rak var ryggen där han satt på stolen 
och lyfte upp armen mot skrivbordet; rak var också hans arm. Jag tänker mig 
ryggen som ett fritt objekt över stolen fast jag vet att den hörde ihop, med resten 
av kroppen självklart men också med stolen, med rummet och skogen därutanför 
fönstret, där löven just öppnats och där starar sjöng, eller vad heter de, sånglärkor, 
finkar, gäss – hur som helst där våren, jag tror att det var om våren, där våren just 
sprack ut.

Grön var färgen. Våren är alltid grön.
Han var varm nu, Martin Andersson, hade duschat och klätt sig i skjorta och 

byxor och han hade druckit sitt kaffe och satt sig bekvämt på sin stol. Ryggen var 
hel och rak. Han lyfte den arm som jag själv lyfter när jag skriver och tog tag i ett 
papper som jag själv gjorde nyss men han behövde inte blåsa, det dammade inte än. 
(Gordan, 2013, s. 11).
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Genom särskiljandet här mellan den extradiegetiske jag-berättarens 
nutid och den intradiegetiske huvudpersonens dåtid belyses den nar-
ratologiska lag som säger att den extradiegetiska berättarakten alltid 
måste följa i tiden efter själva det intradiegetiska skeendet. Samma lag 
formuleras i romanen också alldeles explicit. Martin Andersson säger 
till Veronika André:

Jag menar att i presens kan man aldrig veta något om den berättelse man befinner 
sig i. Det visar sig bara i imperfekt, när allt redan har skett. (Gordan, 2013, s. 36). 

Detta slags metaspråkliga och metaepiska kommentar flyttar ofrånkom-
ligen, på postmodernt sätt, läsarens uppmärksamhet från det intradie-
getiska skeendet som sådant och till istället berättandet som sådant.

Nutidssamhället har ovan (i anslutning till Cameron, 2000) karak-
teriserats som inte bara ett upplevelse- utan också ett kommunikations-
samhälle, ett samhälle där kommunikationen i högre grad än i något 
tidigare samhälle tenderar att handla om sig själv, om själva kommuni-
kationen. 

Orsakerna till framväxten av detta kommunikationssamhälle är 
att söka i sådana nutidsfenomen som kommersialisering, globalisering 
och medialisering. Den efter hand i vår tid allt kraftigare kommersia-
liseringen av samhället samt vidare den i nutiden permanent pågående 
globaliseringsprocessen skapar ständigt allt större behov av framgångs-
rika kommunikationsformer även över nationsgränserna. Därför blir i 
nutidssamhället också kommunikationen som sådan ett viktigt ämne att 
diskutera och behandla. 

Kommersialiseringen av samhället och globaliseringsprocessen ska-
par behovet av framgångsrik kommunikation och den samtidigt pågå-
ende medialiseringen av samhället möjliggör denna kommunikation. 
Resultatet av allt detta tillsammans blir kommunikationssamhället, ett 
samhälle i särskilt hög grad metaspråkligt inriktat, det vill säga oriente-
rat mot att kommunicera om just kommunicerandet.

Som ett framträdande litterärt uttryck för nämnda förhållanden – 
nutidssamhällets karaktär av kommunikationssamhälle och härav föl-
jande metaspråklighet – kan Jonas Hassen Khemiris roman Montecore: 
en unik tiger (2006) betecknas. Allmänt kan romanen karakteriseras 
som ett besynnerligt mellanting mellan autofiktion (den handlar till sy-
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nes om författaren själv), faktion (den anknyter i stora stycken tydligt 
till historisk verklighet) och metafiktion (den handlar om sig själv och 
om sin egen tillkomst).

Huvudpersonen är författaren Jonas Hassen Khemiri vilken, assiste-
rad av sin fars vän Kadir från Tunisien, är i färd med att skriva en bok 
om Jonas Hassen Khemiris far, en från Tunisien till Sverige invandrad 
mästerfotograf vilken på ett mystiskt sätt försvunnit någonstans ut i 
världen. 

I centrum för romanhandlingen står alltså inte Jonas Hassen Khemi-
ris far själv utan istället Jonas Hassen Khemiris och Kadirs kommuni-
ceranden per e-post om hur boken om Jonas Hassen Khemiris far skall 
på bästa sätt utformas. 

Romanen Montecore: en unik tiger handlar om kommunikation. 
Och den handlar vidare om kommunikationsproblem. Detta bland an-
nat därför att det kommunikationsspråk svenska som Jonas Hassen 
Khemiri och Kadir använder är ett språk som Kadir behärskar bara 
bristfälligt. Följande rader exemplifierar. Kadir skriver ett e-postbrev till 
Jonas Hassen Khemiri i vilket han bland annat anspelar på Jonas Has-
sen Khemiris debutroman Ett öga rött (2003): 

Devinera vem som skriver dessa fraser? Det är KADIR som knappar tangenterna!!!! 
Din fars mest antika vän! Du memorerar väl mig? Min förhoppning är ditt ivrigt 
guppande huvud. Året numrerades till 1986 när jag visiterade er i Stockholm. Din 
leende mor; dina nynedkomna småbröder; din stolta far med sin färska fotostu-
dio. Och så du som assisterade mig och din fars lärdomar i det svenska språket. 
Memorerar du våra språkregler? Då var du en korpulent språkbegåvad pojke med 
välvuxen aptit på glassar och Pez-godisar. Nu är du plötsligt en erigerad man som 
snart ska publicera sin premiärroman! Prisa mina gigantiska gratulationer! (Khemi-
ri, 2006, s. 13).

Kommunikationsproblemen mellan Kadir och Jonas Hassen Khemiri 
beror dock inte väsentligen på språkförbistring utan istället på att de 
båda männen har helt olika uppfattningar om hur den planerade bo-
ken om Jonas Hassen Khemiris far skall utformas. Kadir tänker sig, i 
motsats till Jonas Hassen Khemiri, en starkt förskönande gestaltning 
av Jonas Hassan Khemiris far och hans liv i modern och modernistisk 
romanform. Följande rader exemplifierar. Kadir berör här det förhål-
landet att Jonas Hassen Khemiris far i ungdomen drabbades av stumhet 
men sedan återfick talförmågan:
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I boken gör vi bäst att formulera ett tydligt motiv till din fars kurerade tunga för 
att undvika läsarnas förvirring. Vad sägs om att låta din far marschera i en skog, 
passera under ett kastanjeträd, få en kastanj i huvudet och sen ropa: ”AJ!” Sen kan 
du låta honom säga: ”Ack, en kastanj, så symboliskt att denna skulle kurera min 
stumhet.” Eller så kan du låta honom drabbas av en magisk drömskevens där hans 
framtid tecknas i en modern joycisk medvetandeström: ”Oj-oj-där-kommer-jag-
att-behöva-kurtisera-en-svensk-luftvärdinna-och-där-kommer-jag-att-dinera-med-
Jürgen-Habermas-och-där-ska-jag-visst-tacktala-för-ett-fotopris-på-Kanadas-am-
bassad-i-Egypten! Det-är-bäst-att-jag-tvingar-min-tunga-till-kurering!” Välj själv 
vägens riktning. (Khemiri, 2006, s. 24). 

När Jonas Hassen Khemiris bok om sin far och hans liv slutligen är 
fullbordad och Kadir läser den blir han djupt besviken. Detta därför 
att boken inte alls, på det sätt som Kadir önskat sig, direkt handlar om 
och förskönar Jonas Hassen Khemiris far och hans liv samt är skriven i 
modern och modernistisk romanform. Istället är boken skriven på post-
modernt och metafiktivt sätt och handlar direkt om kommunikationen 
per e-post mellan Kadir och Jonas Hassen Khemiri om utformningen 
av Jonas Hassen Khemiris bok om sin far och hans liv. Jonas Hassen 
Khemiris bok om sin far och hans liv är alltså identisk med Jonas Has-
sen Khemiris roman Montecore: en unik tiger.

Nutidssamhället är, har ovan konstaterats, ett kommunikationssam-
hälle där språket tenderar att vara metaorienterat snarare än objektin-
riktat. Nutidssamhället är också, har många gånger tidigare i denna 
framställning fastslagits, ett skärmkulturellt samhälle där det muntliga 
uttrycket – som en följd av främst TV-mediets framväxt – ofta spelar en 
större roll än det skriftliga. Båda dessa förhållanden – nutidssamhällets 
inriktning mot metaspråk och muntlighet – kommer litterärt tydligt till 
uttryck i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan (2005).

Utmärkande för denna roman är, på karakteristiskt postmodernt 
vis, att den extradiegetiska berättarakten här betyder mer än det in-
tradiegetiska fokaliserandet. Genom denna framhävda extradiegetiska 
berättarakt får också romanen en tydligt metalitterär framtoning. Så 
som till exempel i följande citat där först ett yttrande av en av roman-
figurerna återges och där därefter direkt den extradiegetiska berättar-
rösten tar vid:
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”Men synd. Vi kunde haft det ganska jävligt kul tillsammans.”
Och det lät som en mening ur en roman av Hemingway. Det var en mening ur 

en roman av Hemingway. Sista meningen i ”Och solen har sin gång”. (Fagerholm, 
2005, s. 464)

Orden ”ganska jävligt kul tillsammans” är slarvigt talspråk och inte 
korrekt skriftspråk. Just detta framhävande av spontan talspråklighet 
är i Fagerholms roman ett synnerligen framträdande inslag. Och detta 
inte bara vid – såsom i citatet ovan – direkt tal av romanens intradie-
getiskt uppträdande gestalter utan även på den extradiegetiska nivån 
därigenom att den extradiegetiska berättarrösten ofta formulerar sig på 
ett sätt som är spontant talspråkligt snarare än korrekt skriftspråkligt. 
Nedan ett exempel. De ställen som särskilt tydligt imiterar spontant 
talspråk har här kursiverats:

Sandra hade velat resa hem omedelbart, det hade hon, faktiskt, men hemdoktorn på 
Åland hade å det bestämdaste förbjudit henne att göra det. Hennes svullna körtlar 
och febriga kropp skulle varken tåla flygfärd eller båtresa, sa han och inte hade 
hon protesterat. Eller insisterat. Hon hade inte sagt någonting alls, inte egentligen. 
(Fagerholm, 2005, s. 242).

Gamla tiders muntlighet – muntligheten i den förmoderna scenkultu-
ren – utmärktes särskilt av ständiga upprepningar och av formelspråk. 
Sådant är språket också i Den amerikanska flickan. Ett särskilt frappant 
exempel är det stående epitet av närmast homeriskt slag som ständigt i 
romanen tillfogas ett hus byggt i en dyig del av en skog. Det heter – om 
och om och om igen – om detta hus att det är huset ”i den dyigare de-
len” (Fagerholm, 2005, s. 46, 48, 92, 99, 115, 122, 146, 176, 180, 183, 
188, 203, 209, 233, 291, 309, 326, 371, 372, 382, 396, 399, 401, 402, 
414, 459, 460, 463, 465, 470 472, 475).

Även många andra typer av formelartade upprepningar är i Den 
amerikanska flickan påfallande inslag. Hit hör till exempel stycken ur 
välkända ramsor och schlagerrefränger. Författaren konstaterar själv i 
bokens efterskrift: 

Texten är fiktiv alltigenom, och de ramsor ur bekanta musikstycken, ord ur 
schlager&popsånger, som skymtar här och där i romanen, har jag ställvis tagit mig 
friheten att översätta på mitt eget, för bokens handling, lämpligt sätt. (Fagerholm, 
2005, s. 489).
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Vidare är, som nedan kommer att framgå, den Den amerikanska flickan 
en utpräglat metafiktiv roman i vilken tydligt tematiseras själva berät-
tandet och särskilt det fiktiva berättandet.

Romanens handlingscentrum är en tragisk händelse. En amerikansk 
flicka vid namn Edwina de Wire, kallad Eddie, flyttar under det sena 
1960-talet från USA till en släkting på landsbygden i östra Finland. I 
en sjö kallad Bule träsket belägen i närheten av släktingens hem hittas 
Eddie en dag död och till synes drunknad. Från denna tragiska händelse 
utstrålar i romanen en stor mängd – mer eller mindre sanningsenliga – 
berättelser om, och försök till rekonstruktioner av, vad som egentligen 
orsakade Eddies död. 

Två särskilt ivriga forskare i, och berättare om, omständigheterna 
kring Eddies död är de unga kvinnorna Doris Flinkenberg och Sandra 
Wärn. Dessa två unga kvinnor är också engagerade berättare om sina 
egna liv. Men ingen av dem äger någon större förmåga att hålla sig till 
sanningen. Vad gäller Sandra framstår hon rentav som en mytoman. 

Hon låtsas att hennes mor, som bor på Åland, är hennes faster samt 
inbillar Doris, vilken fantasifullt döpt Sandras mor till Lorelei Lindberg, 
att modern, efter att tidigare varit innehavare av en indisk tygbutik kall-
lad Lilla Bombay, nu har rymt utomlands i helikopter tillsammans med 
helikopterns pilot, en österrikisk förförare vid namn Heintz-Gurt.

Det heter om Doris och om Sandra som berättare, samt vidare om 
några av Sandras historier, bland dessa den om Sandras förmenta mor 
Lorelei Lindberg och hennes indiska tygbutik Lilla Bombay:

Det finns människor som kan berätta hur mycket som helst om sig, färgsprakande 
som livet självt och med en ordrikedom som kan få vem som helst att baxna. En 
sådan människa var ibland, i vissa stunder, Doris Flinkenberg.

Men det finns också andra berättare, en speciell sorts mytomaner som kan ser-
vera versioner av framför allt sin egen livshistoria, historier alldeles olika varandra, 
alla lika osanna. Och ändå inte ljuga. En sådan människa var, i vissa stunder, San-
dra Wärn. 

Ljuga vitt och brett utan att ljuga. 
Lorelei Lindbergs ryggtavla, hennes leenden, sångrösten, och Lilla Bombay, ty-

gerna, Jetsetlivet, musiken, Waiting for the Man, Bananskivan, Mr Tambourine 
Man.

Ingen av berättelserna var riktigt sann, men i alla berättelserna fanns ett stråk 
av sanningen. En detalj, en ton, ett återkommande tema. Och ur dessa sköt trådar 
av sanningen ut. Som ett fyrverkeri, med färger, regnbågslikt. (Fagerholm, 2005, s. 
467).
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Passagen kan uppfattas som en självbespeglande metakommentar till 
hela romanen Den amerikanska flickan. Det vill säga: Doris och San-
dras fantasi- och berättaraktiviteter kan tolkas som symboliska uttryck 
i romanen Den amerikanska flickan för just det slags fantasi- och berät-
tarverksamhet som Monika Fagerholm själv ägnade sig åt när hon skrev 
romanen Den amerikanska flickan. 

Ytterligare ett särdrag i Den amerikanska flickan är ett ständigt här 
förekommande alluderande på, och lekande med, allehanda slags text-
former – bland dessa populärlitteratur och trivialprosa. Förhållandet 
lyfts explicit fram därigenom att Sandras och Doris fantasifullt utfor-
made berättelser uttryckligen förklaras som i stora stycken produkter 
av inspiration från just populärlitteratur och trivialprosa. Doris till ex-
empel utnyttjar, heter det, i sitt berättande bland annat ”ett par nummer 
av ’Brott ur livet’ (en tidning), några böcker, ’Kitty löser åter ett myste-
rium’, ’Kvinnans roll i kärlekslivet’ och ’Korsordsboken’”. (Fagerholm, 
2005, s. 108).

Sammanfattningsvis kan om Den amerikanska flickan sägas att 
denna roman tydligt belyser flera av de särskilt påtagliga särdragen i 
nutidsepiken – berättelsen i den postmoderna skärmkulturens samhälle. 
Hit hör metafiktionen – inriktningen mot litteraturen som litteratur och 
fiktionen som fiktion. Hit hör också orienteringen mer mot extradiege-
sen (mot berättandet som sådant) och mindre mot intradiegesen (det 
skildrade händelseförloppet som sådant). Hit hör vidare framställning-
ens formelartat repetitiva karaktär vilken, liksom det litterära uttrycket 
i den förmoderna scenkulturen, leder tankarna mer till muntlig än till 
skriftlig framställning. Hit hör slutligen också det ständigt i romanen 
förekommande alluderandet på, och lekandet med, allehanda slags 
både höga och låga textformer. 

Som ovan framgått är metaorienterad snarare än sakinriktad litte-
ratur och text karakteristisk för den postmoderna skärmkulturens tide-
varv. Det betyder givetvis inte att alla kulturella uttryck idag äger just 
denna bestämt metabetonade karaktär. Självklart finns motståndsfickor 
och även betydande sådana.

Några sådana motståndsfickor har tidigare berörts, främst bland 
dessa Kjell Westös och Thomas Bannerheds respektive romaner Där vi 
en gång gått och Korparna.
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Den kvantitativt största motståndsfickan i nutiden mot det postmo-
dernt skärmkulturella sättet att tänka är populärkulturen. Här frodas 
fortfarande föreställningar om språket som väsentligen ett objektspråk, 
ett medel till beskrivning av sakförhållanden vilka antas äga självstän-
dig existens helt och hållet utanför själva språket.

Också i, som ovan framgått, den moderna och modernistiska bok-
kulturens värld florerade verkligen just denna föreställning att det fak-
tiskt finns en verklighet utanför språket samt därtill den idén att språ-
kets uppgift är att objektivt beskriva just denna faktiskt existerande 
verklighet.

Det är just denna likhet mellan å ena sidan populärkulturen och å 
andra sidan den moderna och modernistiska kulturen som är huvudor-
saken till den postmoderna rörelsens uppgörelse med, och avståndsta-
gande från, den moderna och modernistiska kulturen.

Men modernt och modernistiskt orienterad litteratur finns också 
idag. Den kanske viktigaste företrädaren i Sverige för den litterära mo-
derniteten och modernismen är Ola Larsmo. I Larsmos författarskap 
finns särskilt tre egenskaper vilka bestämt positionerar detta författar-
skap inom moderniteten och modernismen och inte alls inom postmo-
dernismen.

Den första av dessa egenskaper i Larsmos böcker är en avancerad 
psykologisk människogestaltning. Denna inriktning mot psykologiskt 
djup sammanhänger med, och möjliggörs av, att Larsmo favoriserar ett, 
på modernt och modernistiskt vis, mimetiskt berättarsätt med betoning-
en inte på den extradiegetiska berättarakten utan istället på den intra-
diegetiska fokaliseringen. Larsmos språk är i allt väsentligt, återigen på 
modernt och modernistiskt sätt, objekt- och inte metainriktat.

Ett andra genomgående drag i Larsmos böcker är politiskt engage-
mang i kombination med stark historisk medvetenhet. Härvid belysande 
är till exempel romanen En glänta i skogen (2004). Här berättas om den 
livliga flyktingtrafik vilken pågick över gränsen mellan Sverige och Nor-
ge under det andra världskriget samt vidare om de starka motsättningar 
som då fanns på båda sidor gränsen mellan nazister och antinazister. 
Men skildringen gör inte halt vid det andra världskriget. Istället gestal-
tas i romanen hur de motsättningar som då fanns mellan demokratiska 
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och antidemokratiska, mellan antirasistiska och rasistiska, krafter inte 
tillhör bara det förflutna utan istället lever vidare ända in i vår tid. 

En tredje genomgående drag i Larsmos skrivande är hans vilja att, 
på utpräglat modernt och modernistiskt vis, bestämt hålla isär fiktiv och 
icke fiktiv framställning. Larsmo skriver därför inte, på postmodernt 
sätt, faktionsberättelser utan istället, på modernt och modernistiskt vis, 
renodlat historiska romaner av realistiskt slag, böcker vilka visserligen 
har handlingarna placerade i givna historiska sammanhang men där 
huvudpersonerna och deras ageranden skall förstås som rena fiktioner, 
som skapelser av endast författaren. I sålunda den historiska romanen 
En glänta i skogen understryks paratextuellt, i romanens efterskrift, 
med emfas: ”Naturligtvis är allt som står i denna bok ren fiktion. Den 
plats där det hela utspelar sig upphörde att existera på förra sidan.”

Ytterligare tre författare i nutiden vilken skriver historiska roma-
ner av realistiskt slag bestämt hemmahörande mer i moderniteten än i 
postmoderniteten är Anna Jörgensdotter, Bergets döttrar (2009), Aino 
Trosell, Hjärtblad (2010) och Therése Söderlind, Vägen mot Bålberget 
(2013). 

Jörgensdotters Bergets döttrar är en historisk kollektivroman, en 
skildring från Sandviken med omnejd under ett tjugotal år vid 1900-ta-
lets mitt. I Trosells Hjärtblad berättas om dalkullan Hulda från Ma-
lung som under sent 1800-tal, i likhet med många andra dalkullor vid 
samma tid, i syfte att skaffa sig arbete, beger sig bort från svältens och 
armodets Dalarna och till de rika mälarlandskapen och Stockholm. I 
Therése Söderlinds Vägen mot Bålberget skildras händelser i trakten 
Nyland vid Ångermanälven under flera århundraden från 1640-talet 
och till 2000-talets början. Handlingens hjärtpunkt är det berg i Ny-
land – Bålberget – där häxor brändes till döds under 1600-talet. Roma-
nens huvudpersoner är dels individer från 1600-talet direkt inblandade i 
dessa häxbränningar och dels efterlevande släktingar till dessa individer 
från 1700-talet och från 1900-talet och från 2000-talets början.

Gemensamt för dessa historiska romaner är att de framträder som 
just romaner. Det vill säga: handlingarna i dem alla är, liksom också 
intrigerna i Ola Larsmos historiska skildringar, visserligen förankrade i 
givna historiska sammanhang men samtidigt framstår de uppträdande 
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personerna och deras ageranden som – på genuint romanvis – helt ige-
nom fiktioner. Bergets döttrar, Hjärtblad och Vägen mot Bålberget är 
alltså, på modernt och modernistiskt sätt, renodlade fiktioner och inte 
alls, på postmodernt vis, faktioner.

Vidare gemensamt för de tre romanerna är att i dem alla fokuseras, 
återigen på modernt och modernistiskt sätt, mer på det intradiegetiska 
fokaliserandet än på det extradiegetiska berättandet. Härigenom fram-
manas, återigen liksom i Ola Larsmos historiska berättelser, känslan av 
att det som skildras skall förstås som faktiska skeenden och inte som 
blott efterhandsberättelser.

Historiemedvetenheten är också hög i alla de tre romanerna. Det 
vill säga: de tre författarna lyfter alla avsiktligt fram historien som en 
process, som en ständigt pågående rörelse från en värld och verklighet 
till en annan värld och verklighet. Härigenom framstår de i romanerna 
uppträdande figurerna mer som, på framhävt realistiskt sätt, unika var-
elser fångade i de tillfälliga historiska omständigheter i vilka de lever 
och mindre som, på högmodernistiskt vis, allmängiltiga representan-
ter för mänskligheten i alla tider. Medvetenhet finns dock, särskilt tyd-
ligt i Therése Söderlinds Vägen mot Bålberget, om historieprocessens 
dubbla karaktär av inte bara förändring utan också av upprepning. En 
av huvudpersonerna i Vägen mot Bålberget, Veronica Wedin, uppväxt 
i Nyland, engagerad släktforskare samt även utredare av Bålbergets i 
Nyland dramatiska historia, reflekterar i femtioårsåldern 2011 kring 
sina fattiga förmödrar i Nyland och kring deras liv:

Jag var beklämd över den rigida värld de levt i. Jag hade inte insett det innan, hur 
kringskuret samhället varit. […]. Det mönster som upprepade sig generation efter 
generation, födsel, uppväxt, tjäna piga, bli med barn, gifta sig, föda barn ett antal 
gånger, bli gammal, dö. 

Så såg inte livet ut nuförtiden. Eller? Om man bytte ut ”tjäna piga” mot valfri 
aktivitet typ ”resa jorden runt” eller ”gå på KTH”, så kanske inte livet rent ytligt 
sett blev så annorlunda? Valmöjligheterna idag gjorde givetvis att livet blev helt och 
hållet ett annat, men … i längden … är släktens gång att vi bör föröka oss för att 
sedan dö? (Söderlind, 2013, s. 365 f.).

Gemensamt för Therése Söderlinds, Aino Trosells och Anna Jörgensdot-
ters här berörda romaner är att de alla har karaktär av lokalhistoria. 
Hos Söderlind handlar det om Nylands i Ångermanland historia, hos 
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Trosell om Malungs i Dalarna historia och hos Jörgensdotter om Sand-
vikens i Gästrikland historia.

Ytterligare en framträdande svensk nutidsroman med inriktning lo-
kalhistoria är Mikael Niemis Populärmusik från Vittula (2000). Här 
handlar det om Pajalas i Norrbotten moderna historia och om själv-
förståelsen och identitetsupplevelsen hos de ungdomar som växte upp i 
pajalatrakten under 1960- och 1970-talen, den tid då pajalatrakten och 
Norrbotten genomgick hastig modernisering och välståndsökning. 

Romanens jag-berättare Matti, en av dessa ungdomar uppväxt i 
pajalatrakten under 1960- och 1970-talen, säger om sig själv och sin 
omgivning: 

Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade oss, 
utan en identitetsmässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra förfäder hade 
betytt noll och intet för den svenska historien. Våra efternamn kunde inte stavas, än 
mindre uttalas av det fåtal lärarvikarier som sökte sig upp från det riktiga Sverige. 
Ingen av oss tordes skriva till ”Upp till tretton” eftersom Ulf Elfving skulle tro vi 
var finnar. Våra hembyar var för små för att synas på kartorna. Vi kunde knappt 
ens försörja oss själva utan levde på bidrag. Vi såg familjejordbruken dö och äng-
arna bli överväxta av sly, vi såg den sista timmerflottningen på Torneälven och 
sedan aldrig mer, vi såg fyrtio starka skogsarbetare ersättas av en enda dieselosande 
skotare, vi såg våra fäder hänga handskarna på spiken och resa sin väg, försvinna 
på långa veckopendlingar till Kirunagruvan. Vi hade de sämsta resultaten på Stan-
dardproven i hela riket. Vi hade inget bordsskick. Vi hade mössan på inomhus. Vi 
plockade aldrig svamp, undvek grönsaker och hade aldrig kräftskivor. Vi kunde 
inte konversera, inte deklamera, inte slå in presenter eller hålla tal. Vi gick med 
tårna utåt. Vi bröt på finska utan att vara finnar, vi bröt på svenska utan att vara 
svenskar.

Vi var ingenting. (Niemi, 2000, s. 49 f.).

Förnimmelser av identitetslöshet och utanförskap är, som ovan fram-
går, centrala teman i Populärmusik från Vittula. Detsamma gäller om 
Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött. Också här är huvudpersonen och 
jag-berättaren en ung man som befinner sig i en social utanförposition 
men som samtidigt, liksom Matti i Populärmusik från Vittula, försöker 
hitta sig själv och sin plats i världen. Den unge mannen, jag-berättaren 
och huvudpersonen i Ett öga rött heter Halim. Hans utanförskap består 
däri att han inte helt behärskar det svenska språket beroende på att han 
tillhör en till Sverige och Stockholm nyligen från Nordafrika invandrad 
arabisk och muslimsk familj. 
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Likheter finns alltså mellan Populärmusik från Vittula och Ett öga 
rött. Men också betydande skillnader. Niemeis roman hör hemma i 
den moderna bokkulturen. Khemiris bok däremot kan inrangeras i den 
postmoderna skärmkulturen.

Det modernt bokkulturella i Populärmusik från Vittula består bland 
annat däri att romanen, på just utpräglat modernt och bokkulturellt 
sätt, demonstrerar sig själv som en renodlad roman, som helt igenom 
blott en fiktion, bland annat därigenom att samtliga uppträdande ge-
stalter tydligt framstår som fantasiskapelser och inte som historiskt exi-
sterande människor. 

Vidare framträder Niemeis roman som modernt bokkulturell däri-
genom att det historiska nu som står i handlingens centrum, Norrbotten 
under 1960- och 1970-talen undergående hastig modernisering och väl-
färdsutveckling, inramas av tydliga historiska bakåt- och framåtblickar. 

Boken inleds med en scen där huvudpersonen och jag-berättaren 
Matti befinner sig i Thorong-La-passet i Nepal. Härigenom signaleras 
att själva berättandet av boken sker i en framtid där Matti brutit sig loss 
från sin geografiskt och socialt begränsade uppväxtmiljö i Norrbotten. 

Bakåtblickanden sker i Populärmusik från Vittula därigenom att 
handlingscentrum, inramat av moderniseringen och välfärdsutveckling-
en i pajalatrakten under 1960- och 1970-talen, gestaltas mot bakgrund 
av den tidigare fattigdomen i samma trakt. 

Den tydligt historiska medvetenhet som finns i Niemis roman sak-
nas närmast helt i Khemiris Ett öga rött. Här ligger i allt väsentligt, på 
utpräglat postmodernt och skärmkulturellt vis, fokus på det rena nuet. 
Förhållandet sammanhänger med berättarsättet som är dagboksformen 
vilket får till följd att de händelser som relateras framstår som, ur jag-
berättaren Halims perspektiv, alldeles nyss timade dagsaktualiteter:

På fyrans nyheter i kväll dom berättade om nya effekter av Sharons promenad 
vid Klippmoskén. Redan 42 har dött, 33 palestinier, 7 arabisraeler och 2 judar. 
(Khemiri, 2003, s. 41). 

Dessutom, återigen på tydligt postmodernt och skärmkulturellt sätt, är 
skiljelinjen mellan fiktivt och historiskt verkligt mycket mera otydlig i 
Ett öga rött än i Populärmusik från Vittula. I Ett öga rött uppträder och 
blandas huller om buller, på ett sätt som inte alls sker i Populärmusik 
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från Vittula, i samma intradiegetiska värld både uppenbart fiktiva per-
soner och sådana personer som leder tankarna till historiskt verkliga 
människor i form av bland annat kända TV- och kulturpersonligheter. 
Sålunda till exempel bor jag-berättaren och huvudpersonen Halim och 
hans familj granne med två människor vilka erinrar läsaren om den 
historiskt verklige TV4-journalisten Bengt Magnusson och författaren 
Jonas Hassen Khemiri (!). Samtidigt emellertid är här, när förhållandet 
skildras i romanen, formuleringarna sådana att läsaren omöjligt kan 
ta framställningen på alldeles fullt allvar som en sann beskrivning av 
historiskt verkliga sakförhållanden. Jag-berättaren och huvudpersonen 
Halim är på väg ut ur hyreshuset där han bor och väntar på hissen:

När jag väntade på hissen jag såg med ögonvrån något var annorlunda borta vid 
Bengt Magnusson-dörren. Ovanför brevlådan det satt nytejpad klisterlapp for-
mad som ett moln med skrivet namn: Jonas Khemiri. Jag förstod Jonas måste vara 
Bengts nya bögkompis för alla vet dom som jobbar med tv är lika mycket bögar 
som dansare. Konstigt nog Khemiri låter nästan arabiskt. (Khemiri, 2003, s. 184). 

Sammanfattningsvis kan konstateras: steget från Mikael Niemis Popu-
lärmusik från Vittula till Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött är också 
steget från modern bokkultur till postmodern skärmkultur. I Niemis 
roman gestaltas, på modernt bokkulturellt sätt, i renodlat fiktiv form, 
här och nu men också där och då. I Khemiris bok däremot är, på post-
modernt skärmkulturellt vis, gestaltningen faktiv snarare än fiktiv och 
vidare elimineras här där och då till förmån för bara här och nu.
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Förfluten tid, nutid, framtid

M
odernt bokkulturell och realistisk prosa är historiseran-
de. Det betyder att i denna prosa skildras världens för-
ändringar genom tiderna och orsakerna till dessa föränd-
ringar. Det betyder också att i denna epik gestaltas det 

historiskt förflutna som en påtaglig realitet vilken är möjlig att utforska, 
förstå och beskriva.

Modernt bokkulturell och realistisk prosa är alltså riktad mot his-
toriens förändringar. Modernt bokkulturell och modernistisk epik däre-
mot är företrädesvis universalistiskt orienterad. Det betyder att i denna 
epik integreras gärna – ofta genom tekniken ”spatial form” – förfluten 
tid, nutid och framtid i en enda samtidigt närvarande totalitet. 

Härigenom frammanas i den modernt bokkulturella och modernis-
tiska berättelsen intrycket av platonsk repetition, upplevelsen av histo-
rien som mindre en förändringsprocess och som istället mer ett upprep-
ningsmönster. 

I få svenska nutidsromaner tillämpas på ett målmedvetet och syste-
matiskt sätt ”spatial form”. Ett intressant undantag härvidlag är emel-
lertid Cilla Naumanns Springa med åror (2012). Här en kortfattad pre-
sentation av boken. 

Romanen har två huvudpersoner. Den första av dessa, tillika bo-
kens jag-berättare, är den moderlösa flickan Monika vilken växer upp, 
tillsammans med sin far, på faderns bondgård i Halland. Den andra av 
romanens protagonister är en flicka från en högborgerlig familj i Stock-
holm vid namn Johanna vilken, från och med sent 1970-tal tillsammans 
med sina föräldrar, är sommarboende i den halländska trakt där Mo-
nika och hennes far lever och bor permanent. 
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Mellan flickorna Monika och Johanna utvecklas vänskap. Men efter 
ett antal år, när Monika och Johanna blivit vuxna kvinnor och själva 
fått barn, förändras förhållandet dem emellan successivt till det sämre. 
Motsättningar uppstår då tydligt mellan Monika och Johanna, samt 
även mellan deras respektive barn, på grund av familjernas olika klass-
tillhörigheter. 

Dessa klassmotsättningar blir efter hand allt starkare och leder slut-
ligen till en katastrof – den att Johannas söner med bil avsiktligt kör 
ihjäl Monikas son Lasse. Katastrofen gestaltas i romanen som en ödes-
diger återspegling, eller upprepning, av den klasskonflikt som latent, 
eller omedvetet, redan från början funnits i relationen mellan den hög-
borgerliga Johanna och den bondska Monika. 

Särskilt påfallande i Springa med åror är vidare, som ovan nämnts, 
bruket i romanen av ”spatial form”. Det vill säga: handlingen i boken, 
vilken i dess totalitet utspelas från det sena 1960-talet då Monika föds 
och till ett stycke in på 2000-talet då Monikas son Lasse omkommer, är 
gestaltad mindre som en serie händelser följande efter varandra i tiden 
från sent 1960-tal och till 2000-talet och istället mer som ett tomrum 
omspännande tiden från sent 1960-tal och till 2000-talet vilket efter 
hand fylls ut med ett bestämt innehåll. 

Denna upplevelse av mindre en rörelse framåt i tiden och av istället 
mer ett tomrum som successivt fylls med ett innehåll, denna ”spatial 
form”-effekt, åstadkoms genom dels ständiga scenförflyttningar tillba-
ka i tiden och genom dels ständiga förebådanden av sådant som senare 
kommer att inträffa. Som exempel på dessa förebådanden kan nämnas 
att Monikas son Lasses död, vilken kronologiskt sett är romanens sista 
händelse, antyds redan i bokens allra första mening. Jag-berättaren Mo-
nika säger: ”Jag ser Lasse för sista gången vid sextiden på kvällen.” 
(Naumann, 2012, s. 5).

Springa med åror kan karakteriseras som en modernistisk och bok-
kulturell roman i en postmodern och skärmkulturell tid. Modernistisk 
snarare än postmodernistisk är Springa med åror genom, som ovan 
framgått, dels bruket av ”spatial form” och genom dels frammanandet 
i boken av förnimmelsen av tillvaron som mindre en förändringsprocess 
och som istället mer ett upprepningsmönster. 
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Som ovan konstaterats är den modernt bokkulturella och moder-
nistiska prosan inriktad företrädesvis mot historiens upprepningar och 
den modernt bokkulturella och realistiska epiken orienterad mot främst 
historiens förändringar. Den postmodernt skärmkulturella berättelsen 
däremot, är riktad primärt mot vare sig historiens upprepningar eller 
mot historiens förändringar. Istället elimineras här, i den postmodernt 
skärmkulturella berättelsen, eller åtminstone starkt nedtonas, förfluten 
tid och framtid (där och då) till förmån för blott nutid (här och nu). 

Härigenom framkallas i den postmodernt skärmkulturella prosan 
intrycket av nietzscheansk repetition, förnimmelsen av världens skeen-
den som ett ständigt myller av bara enstaka händelser utan djupare lik-
heter med eller sammanhang med varandra.

Vidare utmärks den postmodernt skärmkulturella berättelsen av mer 
en orientering mot själva språket och berättandet och mot den konkreta 
verklighetsytan och mindre en inriktning mot rent abstrakta förhållan-
den och själsliga tillstånd.

En konsekvens av denna orientering inom den postmodernt skärm-
kulturella epiken mot själva språket och berättandet är metalitterär be-
toning, fabuleringsglädje och utbroderingsvilja. Mera hellre än mindre. 
Här gäller inte, såsom i modernismens bokkulturella värld, parollen 
”less is more” utan istället fältropet ”less is bore”. Vidare föreligger 
i den postmodernt skärmkulturella berättelsen, som en följd av inrikt-
ningen inom denna epik mot verklighetsytan, ett påtagligt intresse för 
konkreta detaljer samt för sinnrik intrigflätning. I samtliga dessa hänse-
enden tydligt talande är Klas Östergrens genombrottsroman Gentlemen 
(1980) och denna boks uppföljare Gangsters (2005).   

I dessa två skildringar med handlingarna förlagda till Stockholm och 
till den europeiska kontinenten under 1900-talets senare del och under 
tidigt 2000-tal härskar verkligen både fabuleringsglädje och sinnrik in-
trigflätning. Starkt metalitterära drag finns också i dessa böcker främst 
därigenom att den extradiegetiske jag-berättaren samt dessutom en av 
de intradiegetiska huvudpersonerna i båda dessa berättelser är den ro-
manskrivande författaren Klas Östergren själv.

Vikt läggs alltså i den postmodernt skärmkulturella romanen vid 
skapandet av en invecklad – helst mycket spännande, gärna thrillerbe-
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tonad – yttre handling. Som en följd härav är också i den postmodernt 
skärmkulturella berättelsen persongalleriet ofta påfallande stort. 

I dessa hänseenden belysande är John Ajvide Lindqvists Låt den 
rätte komma in (2004) och Monika Fagerholms tidigare berörda Den 
amerikanska flickan samt också uppföljaren till denna bok Glittersce-
nen: och flickan hon går i dansen med röda gullband (2009) och vidare 
även samma författares Lola uppochner (2012).

Lindqvists roman är en intrigmässigt våldsamt invecklad skräck-
skildring i stockholmsmiljö under tidigt 1980-tal. Fagerholms här tre 
nämnda berättelser, med handlingarna förlagda till svenskspråkiga 
trakter i Finland under 1900-talets senare del och under tidigt 2000-tal, 
äger också samtliga en komplicerad intrigflätning och, genom inslag av 
ond bråd död, starkt thrillerbetonade karaktärer.

Gemensamt för dessa verk av Lindqvist och Fagerholm är också, 
förutom de invecklade skräck- och thrillerbetonade yttre handlingarna, 
omfattande persongallerier. I sistnämnda bok, Lola uppochner, är anta-
let agerande personer så våldsamt stort att författarinnan sett sig föran-
låten att, för att underlätta för läsaren att kunna hålla reda på alla dessa 
figurer, inledningsvis förse boken med, på det sätt som annars ofta sker 
i detektivromaner, en personförteckning. 

Rikedom på ytplanet – stort persongalleri och sinnrik intrigflätning 
– kännetecknar alltså den postmodernt skärmkulturella prosan. Vidare 
utmärks denna prosa av, som ovan påpekats, fabuleringsglädje och me-
tafiktiva strukturer samt dessutom av, vilket även detta tidigare fram-
hållits, klichémässigt formelartade och eklektiska eller pastischerande 
skrivsätt. 

I sistnämnda hänseende särskilt belysande internationella exempel 
från 1900-talets senare hälft är John Fowles metafiktion och pastisch 
på den engelska 1800-talsromanen The French Lieutenant’s Woman 
(1969), Umberto Ecos Sherlock Holmes-pastisch Rosens namn (Il nome 
della rosa) samt Antonia Susan Byatts metafiktion Possession (1990). 

Samtliga dessa tre böcker har på olika sätt påverkat svenska förfat-
tare verksamma vid tiden runt år 2000. Beträffande Byatts här nämnda 
roman, som handlar om två litteraturforskare från 1900-talet som gör 
en sensationell upptäckt av en hittills okänd brevväxling mellan två fik-
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tiva viktorianska poeter, är denna alldeles uppenbart en av förutsätt-
ningarna för Carina Burmans likaledes starkt pastischerande Den ti-
onde sånggudinnan. Också Burmans bok är en berättelse om litteratur-
forskning och sensationella upptäckter av tidigare okända diktarbrev. 
Här är det, vid 1900-talets början, feministen och docenten i litteratur-
vetenskap i Uppsala Elisabet Gran som, på resor runt i Europa, spårar 
upp hittills obekanta brev av 1600- och 1700-talspoeten och feministen 
Sophia Elisabeth Brenner. I dessa brev antyds att Brenner var aktiv med-
lem i ett hemligt radikalfeministiskt sällskap bestående av tio kvinnor, 
eller tio systrar, från olika länder. Docent Gran känner gemenskap med 
dessa systrar. Hon igenkänner i dem sig själv.

Med största säkerhet har också Ecos Rosens namn, som även denna 
roman handlar om förkommen men nu återupptäckt äldre skrift, i detta 
fall en antik text av Aristoteles, haft någon betydelse för utformningen 
av Den tionde sånggudinnan. Ty liksom i slutet av Rosens namn brinner 
också i slutet i av Den tionde sånggudinnan den skriftliga upptäckten 
upp och försvinner sålunda åter.

Även John Fowles har i Sverige sin efterföljare. Denna tydliga svens-
ka Fowles-imitatör är Anna-Karin Palm. Redan i Palms debutroman 
Faunen (1991), delvis en pastisch på billiga viktorianska kärleksroma-
ner, är Fowles-inflytandet tydligt.

Än mer märkbart är detta Fowles-inflytande i Palms andra roman 
Målarens döttrar (1997). Här omtalas uttryckligen Fowles och här, lik-
som i The French Lieutenant’s Woman, utspelas handlingen delvis i den 
lilla staden Lyme Regis på Englands sydkust, den stad i vilken Fowles 
var bosatt till sin död 2005. Lyme Regis är också, och på detta förhål-
lande anspelar naturligtvis fullt medvetet både Fowles och Palm i sina 
respektive böcker, en litteraturhistoriskt känd stad därigenom att en 
central episod i Jane Austens Persuasion (1817) utspelas här.

I samtliga här berörda böcker av Eco, Fowles, Burman, Byatt och 
Palm knyts an till, och berättas om, gamla tider och/eller viktiga histo-
riska händelser. I Ecos Rosens namn utspelas handlingen i ett kloster 
under medeltiden. I Fowles The French Lieutenant’s Woman berättas 
om händelser i England under 1800-talet. I Burmans Den tionde sång-
gudinnan är handlingen förpassad dels till Sophia Elisabeth Brenners 
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1600- och 1700-tal och dels till det tidiga 1900-talet. Här skildras bland 
annat Titanic-katastrofen 1912, det första världskrigets utbrott 1914 
samt händelser under den ryska revolutionen 1918. Vidare i Byatts 
Posses sion och i Palms Faunen utspinner sig intrigerna dels i det viktori-
anska 1800-talet och dels i 1900-talet. Sålunda berättas i Palms Faunen 
om dels en svensk kvinna i London på 1980-talet och om dels en eng-
elsk författarinna av kärleksromaner i London på 1880-talet. Slutligen 
i Palms Målarens döttrar utspelas handlingen i England från tidigt till 
sent 1900-tal. Här berättas bland annat om händelser under såväl det 
första som det andra världskriget. Dramatiskt skildras till exempel den 
tyska bombningen av London under slaget om Storbritannien 1940.

Ytterligare en roman av Palm i vilken kombineras ett eklektiskt ma-
nér och anknytning till historiska händelser är stockholmsskildringen 
Snöängel (2011). En mycket stor mängd referenser till och allusioner 
på äldre litteratur förekommer i denna bok. Särskilt tydligt anspelas på 
Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke (1834). Huvud-
personen i denna roman är en androgyn vid namn Tintomara vilken 
oavsiktligt blir ett medverkande element i det intrigspel som leder fram 
till mordet på Gustav III under en maskeradbal på stockholmsoperan 
1792. Också i Palms Snöängel föreligger motiven androgynitet, mord 
på regeringschef och maskeradbal. Motivet androgynitet föreligger där-
för att berättelsens huvudperson, en ung kvinna vid namn Hedvig, av 
sin nära omgivning uppfattas som just en androgyn och som vidare, likt 
Tintomara hos Almqvist, en person som inte själv kan älska men som 
åtrås av sin omgivning. Motivet mord på regeringschef föreligger därför 
att handlingen utspelas vid årsskiftet 1985–1986 strax före mordet på 
statsminister Olof Palme. Mordet ifråga förebådas också uttryckligen 
i romanen och Olof Palme själv uppträder som en av berättelsens ak-
törer. Motivet maskeradbal slutligen, föreligger i Snöängel på två sätt: 
dels därigenom att Hedvig deltar i en maskerad med dans under nyårs-
kvällen och nyårsnatten vid övergången från 1985 till 1986 och dels 
därigenom att en annan av deltagarna i samma maskerad tycker sig för 
en stund, i stojet och vimlet och berusningen under maskeraden, vara 
direkt förflyttad till den maskeradbal på stockholmsoperan 1792 vid 
vilken Gustav III mördades. 



105BO G JANSSON

Samtliga ovan berörda utpräglat postmoderna romaner av Palm, By-
att, Burman, Fowles och Eco kan betecknas som historiska skildringar. 
Postmodernismen innebär verkligen också i vissa stycken det historiska 
berättandets, den historiska romanens och novellens återkomst. Däre-
mot återkommer hos postmodernismen inte själva historien eller histo-
rien som sådan. Endast det historiska berättandet, historien som språk 
och berättelse är för postmodernismen en realitet. Eller med andra ord: 
postmodernismen erkänner historien endast som efterhandskonstruk-
tion och därmed också som ytterst endast mer eller mindre fiktiv berät-
telse. Den strikt postmodernt tänkande människan uppfattar historien 
som i själva verket blott en projicering av nutiden på det förflutna.

Av dessa skäl handlar den utpräglat postmoderna historiska roma-
nen mindre om den historiska verkligheten som sådan och istället mer 
om de texter och dokument genom vilka historien för människan, och 
för historieforskaren, framträder. Den postmoderna historiska romanen 
handlar, kan man säga, inte om själva den historiska verkligheten där 
och då utan istället om historiens representationer här och nu – om his-
torieforskning samt vidare om historien som nutidens projicering av sig 
själv på äldre tider. 

I samtliga dessa hänseenden särskilt talande är Carina Burmans Den 
tionde sånggudinnan. Denna roman handlar inte direkt om poeten och 
feministen Sophia Elisabeth Brenner och hennes 1600- och 1700-tal 
utan istället om docenten och feministen Elisabet Grans uppspårande 
av och forskningar i brev av Brenner från 1600- och 1700-talen.

Brenners 1600- och 1700-tal existerar således i Den tionde sång-
gudinnan endast som en serie brev och texter, en serie brev och texter 
som leder fram inte alldeles säkert till en korrekt förståelse av Bren-
ners 1600- och 1700-tal utan istället möjligen till blott en projicering av 
nutiden, docent Grans delvis feministiskt tänkande nutid, på Brenners 
1600- och 1700-tal.

Tidigt i romanen känner Gran stark gemenskap med Brenner, senare 
i boken också med hela det hemliga feministiska sällskap bestående av 
tio systrar vars existens under 1600- och 1700-talen Brenners uppspå-
rade brev vittnar om. Gran vill vara som en av dessa systrar. Mot slutet 
av berättelsen emellertid, när Gran vid ett tillfälle befinner sig i Peters-
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burg hos furstinnan Jusipova, får hon klart för sig att denna känsla av 
gemenskap med människor från en äldre tid är bedräglig och kanske i 
själva verket blott ett resultat av det slags projicering av nutiden på det 
förflutna om vilket ovan talats. Furstinnan Jusipova säger till Gran:

Trots allt du tror, och trots att du vill kämpa, så kan du aldrig bli en av systrarna. 
De […] är borta. Systrarna hörde till den gamla tiden, och i den nya kan de inte fin-
nas. Du tolkar dem utifrån din egen tid, fyller det tjugonde århundradets vin i deras 
läglar. Men de tio systrarna var inga suffragetter, inga kvinnosakskvinnor av dina 
mått […]. Trots att du hittat så mycket har du hamnat fel. (Burman, 1996, s. 405).

Alltså: verklig gemenskap mellan människor från olika tidevarv kan 
aldrig uppstå. Ty någon alldeles direkt kontakt mellan dessa människor 
kan aldrig upprättas. Människor från förflutna tider existerar idag som 
egentligen endast fiktioner, de är blott nutidsmänniskans projicering av 
sig själv på det förflutna. Sådan är alltså den historiesyn som i Carina 
Burmans Den tionde sånggudinnan framskymtar. Sådan är också post-
modernismens historieuppfattning.

Vissa av de dokument, bland annat enstaka brennerbrev, som i 
Den tionde sånggudinnan infogas är helt autentiska. Hit hör, förutom 
alltså några brennerbrev, också ett antal artiklar ur dagstidningar från 
1910-talet. Bland dem till exempel artiklar ur Svenska Dagbladet från 
1912 som skildrar Titanic-olyckan samma år.

Detta å ena sidan. Å den andra emellertid, är också åtskilliga av de 
i romanen införlivade dokumenten helt fingerade. Hit hör de tidigare 
okända, men nu av docent Gran uppspårade, brennerbrev som handlar 
om de tio systrarna.

Genom förekomsten i romanen av dessa många dels autentiska och 
dels fingerade dokument ger språket i Den tionde sånggudinnan ett ål-
derdomligt intryck. Detta ålderdomliga intryck förstärks också av att 
romantexten genomgående är skriven i en påtagligt eklektisk stil. Hu-
vuddelen av texten är författad på ett starkt pastischerande språk som 
hör hemma mer i docent Grans 1910-tal än i Carina Burmans 1990-tal. 
Och själva det faktum att romanens handling utspelas i forna tider för-
stärker naturligtvis ytterligare denna känsla av ålderdomlighet.

Samtidigt emellertid, ger Burmans roman också rakt motsatt in-
tryck. Ty Burmans bok är alls inte enbart en berättelse om Brenners 
1600- och 1700-tal eller om docent Grans 1910-tal. Burmans berättelse 
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är också alldeles uppenbart en skildring av Carina Burmans eget 1990-
tal. Sålunda berättas till exempel om Titanics undergång 1912 på ett 
sådant sätt att läsarens tankar osökt leds till Estonia-katastrofen 1994. 
Även romanens ständigt pågående feministiska diskussion passar väl in 
i 1990-talet.

Vidare berättas hos Burman om det första världskriget samt om den 
ryska revolutionens utbrott i sådana ordalag att läsaren genast erinrar 
sig dels 1990-talets långvariga jugoslavienkonflikt och dels Sovjetunio-
nens sammanbrott vid tiden runt 1990. Slutligen skildras i Burmans 
roman litteraturvetaren Elisabet Gran från 1910-talets Uppsala på ett 
sådant vis att läsaren lätt associerar till litteraturvetaren Carina Burman 
i 1990-talets Uppsala.

Burmans roman känns med andra ord på en och samma gång både 
oaktuell och aktuell, både ålderdomlig och nutida. Just på detta dubbla 
sätt, på detta dubbelkodade sätt, är säger Charles Jencks, postmoder-
nismens främste teoretiker inom arkitekturen, det genuint postmoderna 
konstverket alltid konstruerat. Det sant postmoderna konstverket är, 
säger Jencks, alltid dels en pastisch på äldre språk och konststilar och 
dels ett vittnesbörd om nutiden. 

Genom denna dubbelkodning, denna ”dual coding” eller ”double 
coding” (Jencks, 1991, s. 12), gör hävdar Jencks, postmodernismen 
motstånd mot modernismens ständiga behov av bara originalitet och 
förnyelse. Det är, menar Jencks, egentligen djupast sett inte postmoder-
nismen utan istället modernismen som, genom sitt ständiga originali-
tets- och förnyelsebehov, sin ständiga framstegsvilja, avskaffat historien 
och sålunda gjort människan i det moderna västerländska samhället 
historiskt helt alienerad och fullkomligt rotlös. Postmodernismen är 
alltså, menar Jencks, genom sin eklektiskt pastischerande grundhållning 
en reaktion mot modernismens hänsynslöst alienerande nydaningsvilja.

Postmodernismen erkänner, skulle man kunna säga, visserligen inte 
den historiska verkligheten som sådan men däremot, till skillnad från 
modernismen, det historiska berättandets känslomässigt stora värde, 
det historiska berättandets funktion som för människan emotionell 
kraftkälla. Det postmoderna konstverket ger, genom sin starkt eklek-
tiskt pastischerande karaktär, genom sin som Jencks uttrycker det ”ra-
dical eclecticism”, historien just detta erkännande.
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Om ytterst detta handlar Carina Burmans Den tionde sånggudin-
nan. Denna roman gör detta genom just sin, på postmodernt sätt, dub-
belkodade struktur samt radikala eklekticism.

Ytterligare en utpräglat postmodern svensk nutidsroman av histori-
serande karaktär samt av radikalt eklektiskt slag är Gabriella Håkans-
sons Aldermanns arvinge (2013). Handlingen här är huvudsakligen för-
lagd till staden London under 1800-talets första år vid den tid då, i den 
franska revolutionens efterdyningar, den frihetstörstande och nyrika 
borgerligheten tog över makten i samhället från adeln. 

I vissa stycken ges i den ambitiöst utformade romanen en både in-
trängande och trovärdig gestaltning av tiden ifråga. Åtskilliga av de i 
boken framträdande personerna äger också historisk existens. Likväl 
är romanen i dess totalitet inte alls i strikt bemärkelse historieskrivning 
utan istället en fantasifullt och lekfullt utformad spännings- och även-
tyrsberättelse. I handlingscentrum står ett hemligt ordenssällskap bestå-
ende av en samling utopister som dels vurmar för antikens samhälle och 
konst – särskilt för hedonismen i detta samhälle och i denna konst – och 
som dels har ambitionen att, på förkristen hednisk grund, helt omdana 
Europa i anarkistisk riktning till ett samhälle helt präglat av individuell 
frihet, helt genomsyrat av blott fritänkeri och lust. Huvudpersonen vid 
namn Wilhelm Aldermann är en ung man bosatt i London. Han är son 
till det hemliga ordenssällskapets grundare Gideon Aldermann. Sonen 
Wilhelm står nu, vid 1800-talets början, i begrepp att, efter faderns död, 
ta över ledningen av sällskapet och föra fader Gideons stora frihetspro-
jekt vidare framåt. 

En av Gideon Aldermanns bekanta under hans levnad var Napoleon 
Bonaparte. Denne sammanträffar vid ett tillfälle också med Wilhelm 
Aldermann och meddelar då Wilhelm att han finner Gideons och hans 
ordenssällskaps stora tankar om ett framtida samhälle badande i blott 
fritänkeri och lust som verklighetsfrämmande. Dessa stora tankar är 
knappast, säger Napoleon Bonaparte, ”tillämpbara på verkliga förhål-
landen” men kan däremot, fortsätter han (med ord som ger Aldermanns 
arvinge ett inslag av självbespeglande metafiktion), ”passa i en roman” 
(!). (Håkansson, 2013, s. 801). 
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Men är verkligen Gideon Aldermanns och det hemliga ordenssäll-
skapets stora tankar om individuell frihet, om ett samhälle med fritän-
keri och lust som ideal, helt och hållet verklighetsfrämmande? Härskar 
inte just dessa ideal i vårt eget västerländska samhälle idag vid 2000-ta-
lets början? Är sålunda kanske Aldermanns arvinge i själva verket min-
dre en gestaltning av Europa under tidigt 1800-tal och istället mer ett 
åskådliggörande av samma världsdel i vår egen tid – en gestaltning av de 
ideal som härskar i västerlandet under tidigt 2000-tal?

Vidare kan om Aldermanns arvinge sägas, att denna roman äger en – 
på utpräglat postmodernt vis – starkt eklektisk karaktär därigenom att i 
berättelsen föreligger en stor mängd mer eller mindre tydliga allusioner 
på välkänd äldre litteratur. Per Svensson finner, i en anmälan av boken, 
följande litterära referenser: ”Gösta Berlings saga, Charles Dickens och 
hans gossar med mer eller mindre lysande utsikter, J.K. Rowlings utko-
rade faderlösa son, Dan Browns hemliga sällskap och konstmysterier, 
Kapten Nemo, Greven av Monte Cristo, markis de Sade, Sven Delblancs 
Mon Cousin, Rousseaus Émile, Candide, Mefisto.” (Svensson, 2013).

Härtill kan läggas också Umberto Eco och Jorge Luis Borges. Vad 
gäller Eco-imitationen klargörs den paratextuellt alldeles explicit. Gab-
riella Håkansson har, heter det på bokens omslag, ”skrivit en storslagen 
historisk äventyrsroman i Umberto Ecos anda”.

Vad beträffar Borges-inflytandet är detta påtagligt genom hela Hå-
kanssons författarskap. Redan hennes debutbok Operation B (1997) är 
alldeles tydligt i betydande stycken en Borges-pastisch (Jansson, 1998, 
s. 104). I Aldermanns arvinge framträder Borges-inflytandet främst där-
igenom att några ord av Octavio Paz om Borges historieuppfattning 
samt syn på religionen fungerar som ett av romanens motton. Tydligt 
är alltså att denna Borges historieuppfattning och syn på religionen for-
mulerad av Paz också är den historieuppfattning och religionssyn som 
Håkansson avser att förmedla genom Aldermanns arvinge. Paz ord om 
Borges historiesyn och religionsuppfattning lyder:

Historien uppfattade han som en samling kuriositeter, vettlösa bragder och veder-
styggligheter, religionen som en katalog över yrseltillstånd, av vilka några var min-
nesvärda och andra löjeväckande. (Håkansson, 2013, s. [5]).
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Tydligt är att Borges – liksom också Håkansson, åtminstone i Alder-
manns arvinge – tolkar historiens enskilda händelser som inte på mo-
dernt vis bidrag till ett större utvecklingsmönster, som element i en me-
ningsbärande helhetsstruktur, utan istället som, på postmodernt sätt, 
blott en mängd tillfälligheter – endast ”en samling kuriositeter” – utan 
djupare inbördes sammanhang och mening.

Karakteristiskt postmodernt i Aldermanns arvinge är vidare att fo-
kus i romanen ligger mer på ytverkligheten – på själva berättandet och 
på den yttre handlingen samt på miljöskildringen – och mindre på det 
inre och själsliga. Romanens verkliga styrka ligger i den yttre miljöskild-
ringen – särskilt i gestaltningen av det myllrande människolivet utom-
hus och inomhus och på gator och torg i London vid 1800-talets början. 

I stark kontrast till Håkanssons Aldermanns arvinge, samt också i 
stark kontrast till alla andra i detta avsnitt berörda postmoderna berät-
telser av Klas Östergren, John Ajvide Lindqvist, Monika Fagerholm, 
John Fowles, Umberto Eco, Antonia Susan Byatt, Anna-Karin Palm och 
Carina Burman står stilmässigt Elisabeth Rynells roman Hohaj (1997). 
I denna bok härskar inte, såsom hos de andra här nämnda författarna, 
postmodernismen utan istället modernismen. 

Det betyder att i Hohaj läggs vikten vid det inre och allmängiltiga 
och inte, på det sätt som sker i tidigare i detta avsnitt berörda böcker, 
vid det yttre och tillfälliga.

Huvudpersonen i Hohaj, tillika romanens jag-berättare, är en ano-
nym kvinna i mogen ålder vilken slits sönder av mångårig smärta orsa-
kad av hennes mans oväntade och plötsliga död för längesedan, vid en 
tid när kvinnan och mannen bodde i en ödetrakt långt upp i Norrland. 

Under åren som gått har kvinnan bott på många olika ställen söder-
ut men nu söker hon sig, i ett försök att härigenom besegra sin ständiga 
smärta, ånyo upp mot ödemarken i norr där hon en gång sammanlevde 
med sin man. Hon benämner ödetrakten Hohaj. 

Här finner hon en dag i snön vid ett gammalt hus i den närmast helt 
avfolkade trakten, på en plats benämnd Nattmyrberg, det infrusna liket 
av en åldrad kvinna. Den anonyma jag-berättaren känner samhörighet 
med den infrusna döda. Hon markerar denna samhörighet genom att 
tillfälligt flytta in i den dödas hus.
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En handgjord karta i huset med platsen Nattmyrberg utritad på ett 
märkligt sätt, genom en teckning av ett hjärta med en genomstungen pil 
och namnet Inna inskrivet i hjärtat, antyder dels en gammal kärlekshis-
toria och dels att den infrusna döda kvinnan hette Inna och att hon var 
den kvinnliga parten i den gamla kärlekshistorien.

Efter hand röjs i romanen att den gamla kärlekshistorien med Inna 
inblandad är en parallell till den anonyma jag-berättarens egen historia. 
Inna älskade i ungdomen Aron och han älskade henne tillbaka. Men 
Aron dog plötsligt och oväntat strax innan han och Inna skulle gifta sig.

Både Inna och den anonyma jag-berättaren har alltså i ungdomen 
tragiskt fått uppleva ett och detsamma: oväntad och plötslig förlust av 
sin älskade och därmed också förlust av livslycka och livsmening. 

Genom denna gemensamma nämnare uttrycker de båda historierna 
tillsammans en överindividuell sanning, nämligen den allmängiltiga san-
ningen att livets mening består i kärleken till en annan människa men 
också insikten om att den smärtsamma förlusten av samma människa 
varje dag föreligger som en risk och vidare att denna förlust ofrånkom-
ligen, förr eller senare, alltid följer.

Determinism och tragisk ödesbundenhet, ett slags dystopism, ut-
märker Hohaj. Något liknande gäller, i än högre grad, om ytterligare 
en svensk nutidsroman av modernistiskt slag, nämligen Andrzej Tichýs 
Fält (2008). 

Huvudpersonerna här är en ung man och en ung kvinna som båda 
två mentalt fullständigt brutit samman och därför befinner sig på psyk-
avdelningen på Malmö sjukhus. Mannens namn är Nadir och kvinnans 
Nadia. De är båda invandrare till Sverige och just denna invandrarbe-
lägenhet är en orsak till deras psykiska ohälsa. Men bara en orsak. Det 
andra skälet till protagonisternas problem är deras personliga bakgrun-
der. Nadir har länge, utan känsla av hemmahörighet någonstans, irrat 
omkring i flera europeiska länder som svartjobbare utan mantalsskriv-
ning och uppehållstillstånd. Nadia är dotter till polska invandrare till 
Sverige som tidigare upplevt förfärliga övergrepp på människor under 
kommunistdiktaturens tid i Polen. Ett centralt avsnitt i boken består 
av ett brev till Nadia skrivet av hennes farmor i vilken denna förtvivlat 
beskriver människohistorien som en ständig upprepning av mestadels 
bara ohyggliga grymheter. 
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Nadia själv går längre än sin farmor i svartsynthet. Detta som en 
följd bland annat av att hon studerat dokumentation av våldsamma 
övergrepp på människor, och svåra mänskliga lidanden, både i äldre tid 
och i Nadias egen samtid. Till denna dokumentation hör den amerikan-
ske krigsfotografen James Nachtweys stora verk Inferno (1999) i vilket 
visas skrämmande bilder av på olika sätt svårt skadade och plågade 
människor. Dessa bilder tillsammans med farmoderns brev framkallar 
hos Nadia en känsla av att hon är en fånge i en mörk historisk process 
som efter hand blir bara mörkare. Hon är, säger hon om sig själv, ena 
”[…] änden i en kedja vars andra ände försvann in i ett dimhöljt arton-
hundratal. I generation efter generation lades ett mörker till ett annat 
och nyansen, trots att den redan från början varit kolsvart, blev bara 
mörkare.” (Tichý, 2008, s. 159) 

Tichýs Fält är en totalt svartsynt bok. Förhållandet har föranlett 
Nils Schwartz att göra en jämförelse mellan Fält och Birgitta Trotzigs 
avancerade modernistiska prosa:

Den 30-årige Malmöförfattaren Andrzej Tichý – med polsk[t]-tjeckiskt ursprung – 
framstår med denna sin andra roman [Fält] som Birgitta Trotzigs nyskapande arv-
tagare i den svenska litteraturen, med den skillnaden att hans mörker är mörkare, 
mera vittomfamnande och mera misantropiskt. Inte ens en katolsk nådestrimma 
lyser hos honom upp människans väg i mänsklighetens natt. (Schwartz, 2013). 

Tichýs Fält och Rynells Hohaj är dystopiska verk. Som sådana är de 
inte alls unika i den svenska nutidsprosan. Tvärtom äger påfallande 
många svenska romaner från tiden runt 2000 just en påtagligt dysto-
pisk karaktär. Även tidigare under 1900-talet publicerades berättelser 
av detta slag. Men en skillnad föreligger här. Den typ av dystopi som 
dominerade tidigare under 1900-talet, under den modernistiskt bok-
kulturella epoken (goda exempel är Karin Boyes Kallocain och George 
Orwells 1984), är väsentligen framtidsskildring. Den nutida dystopin 
däremot, dystopin i den postmoderna skärmkulturen är, som påpekats 
av Therese Eriksson, gärna utpräglat här och nu-inriktad. Den skildrar 
ofta samtiden snarare än framtiden: 

Till skillnad från äldre klassiska dystopier som Boyes ”Kallocain” (1940) och Or-
wells ”1984” (1949) tycks den svenska, nutida undergångsberättelsen sällan vara 
förlagd i en oöverblickbar framtid, de är här och nu. Och där de klassiska dysto-
pierna skildrar uppfinningar eller system som går över styr, maktmedel som hamnar 
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i illvilliga människors händer […] handlar de samtida […] snarare om att jaga lös-
ningen på den katastrof som redan är här. Krasst uttryckt: vi lever redan i dystopin. 
(Eriksson, 2013).

Som exempel på denna samtida här och nu-inriktade typ av dystopi 
omnämns hos Eriksson (2013) Jerker Virdborgs Kall feber och Mattias 
Ronges Andlös (2013). Båda dessa romaner skall i det närmast följande 
kortfattat behandlas.

Virdborgs Kall feber är, som tidigare i detta arbete påpekats, en al-
lusion på och metalitterär lek med Karin Boyes Kallocain. Redan de två 
böckernas titlar (Kall feber och Kall-ocain) signalerar förbindelser dem 
emellan.

I Boyes roman utspelas handlingen i en avlägsen framtid, 2000-talet, 
i en totalitärt styrd stat kallad Världsstaten i vilken de enskilda medbor-
garna ständigt strängt kontrolleras och bevakas. 

Romanens intradiegetiske huvudperson och extradiegetiske jag-
berättare är Leo Kall, en kemist bosatt i en stad benämnd Kemistaden 
n:r 4, vilken uppfunnit ett sanningsserum benämnt kallocain. Genom 
detta sanningsserum kan den totalitärt styrda Världsstaten kontrollera 
inte bara alla medborgares yttre handlingar utan också deras innersta 
tankar. 

Den officiellt gällande uppfattningen i Världsstaten är att alla friska 
medborgare önskar ett rationellt organiserat samhälle syftande till full-
ständig kollektivism och total likriktning. Sanningsserumet kallocain 
avslöjar emellertid att detta inte alls är fallet. De flesta medborgare hy-
ser, och har länge i hemlighet hyst, drömmar om raka motsatsen – ett 
samhälle där det irrationellt fria och spontant organiskt växande sätts 
framför det rationellt kalkylerade och organiserade. 

En grupp människor bildar en sekt vilken i hemlighet försöker prak-
tisera detta drömda samhälle där inte social ingenjörskonst utan istället 
det spontant emotionella härskar. Sekten avslöjas emellertid och dess 
medlemmar tas till fånga.

Leo Kall upptäcker efter hand till sin förfäran att två av hans när-
stående, hans hustru Linda och hans chef Edo Rissen, tillhör dem som 
sympatiserar med den hemliga sektens subversiva åskådning. Kall anger 
Rissen vilken tillfångatas och avrättas. Kall själv smittas emellertid efter 
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hand också han av den hemliga sektens sätt att tänka. Han ångrar, och 
känner djup skuld över, sitt angivande av Rissen. Till slut tillfångatas 
också Kall. I fängelset nedskriver han i jag-form sin livshistoria, den 
berättelse som bildar romanen Kallocain.

Kallocain är en flerskiktad roman. Som ovan framgått kan den läsas 
som en gestaltning av en möjlig fasaväckande framtid där allt individu-
ell frihetstänkande är helt förbjudet. Men Kallocain kan också tolkas 
som en samtidsskildring. Starkt hot mot det individuellt fria förelåg ju 
vid tiden för romanens tillkomst genom dels de då framträdande tota-
litära ideologierna kommunismen och fascismen och genom dels det 
just pågående andra världskriget. Margit Abenius konstaterar om Kal-
locain: ”Romanen har tagit färg av atmosfären i Stockholm vid den tid 
då den skrevs – posterande militär på alla utsatta platser, smygande 
panik då man misstänkte sin granne och sin nästa och viskade om av-
lyssnade telefonsamtal, en avslöjandets tid då den minsta blotta i karak-
tären kunde visa sig ödesdiger.” (Abenius, 1956, s. 301).

Kallocain är alltså både en framtids- och en samtidsroman. Utöver 
detta är romanen också en djupt personlig berättelse, en gestaltning av 
en svår inre konflikt inom författarinnan själv mellan å ena sidan be-
hovet av underordning och uppoffring och å andra sidan längtan efter 
ohämmad individuell livsbejakelse och utlevelse. Denna konflikt för-
följde och plågade Karin Boye genom hela hennes vuxna liv (Abenius, 
1956, s. 41 f.) och just denna splittring inom sig själv upplever också 
efter hand alltmer romanens protagonist Leo Kall samt utvecklar i sin 
i fängelset nedskrivna livshistoria. På detta sätt är han ett Karin Boyes 
självporträtt (Abenius, 1956, s. 299).

Kallocain är alltså på en och samma gång både en samtidsskild-
ring med politisk udd och en djupt personlig bok. Abenius igen om 
romanen: ”Det är lika klart att den yttre tendensen är politisk som att 
romanens djupverkan rör vid det mest intimt personliga i diktarinnans 
värld.” (Abenius, 1956, s. 301)

I Kallocain föreligger alltså en ”djupverkan” orsakad av att roma-
nen rör vid det hos författarinnan ”mest intimt personliga”, den ovan 
nämnda svåra konflikten mellan behovet av total försakelse och begä-
ran efter absolut bejakelse. 
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Detta slags djupdimension – denna på modernt och modernistiskt 
bokkulturellt vis starka och tydliga orientering inåt – föreligger inte alls 
i Jerker Virdborgs Kall feber. Här framträder istället – på karakteristiskt 
postmodernt och skärmkulturellt sätt – mest ytan och det yttre och inte, 
som hos Boye, också djupet och det inre. 

Skillnaden i detta hänseende mellan de två böckerna visar sig redan 
i miljöskildringarna. Hos Boye är det tänkta framtidssamhälle i vilket 
handlingen utspelas i yttre hänseende endast allmänt skisserat. Arbets- 
och bostadsförhållanden, fritids- och nöjesaktiviteter, tekniska hjälpme-
del och kulturella verksamheter och så vidare omtalas men utan angi-
vande av närmare detaljer. Särskilt påfallande är avsaknaden av precisa 
beskrivningar av sådant som kommersiellt liv och varukonsumtion.

Precis tvärtom hos Virdborg. Här framhävs starkt och gestaltas tyd-
ligt den yttre miljön och alldeles särskilt detaljerat just sådant som af-
färsverksamhet och varukonsumtion. Såsom i följande passage där ro-
manens huvudperson Karin Ryd med följande ord besvarar en kollegas 
fråga om Karins bästa tips för en lyckad utekväll:

”Mitt bästa tips?” Karin log. ”Jag har tre bästa. Nummer ett: Daiquiri, nummer 
två: Margarita och nummer tre: Brandy sour.” (Virdborg, 2009, s. 128).

Handlingen i Kall feber utspelas under 2000-talets första år. Ingen all-
deles uttrycklig tidsbestämning görs i romanen men att intrigen är tänkt 
att utspelas vid just 2000-talets början framgår av att berättelsens per-
soner har tillgång till attiraljer karakteristiska för tiden ifråga sådana 
som mobiltelefoner och laptops. 

Protagonisten Karin Ryd är en framstående blodforskare som just 
fått anställning i en stad kallad forskarstaden belägen någonstans långt 
ute på den svenska landsbygden. Till att börja med känner Karin entu-
siasm inför sitt nya arbete och inför de stora vetenskapliga möjligheter 
hon väntar ska öppna sig i forskarstaden. Karin upptäcker emellertid 
snart att forskarstaden är ett mindre angenämt ställe att vistas på. Här 
härskar på en och samma gång både obehagligt glättig kommersialism 
och överdriven rationalitetstro. Vidare framstår forskarstaden som ett 
skrämmande slutet och känslomässigt sterilt ställe. Ständiga intrig- och 
maktspel synes förekomma i det fördolda. Dessutom tycks olika slags 
tvivelaktiga medicinska experiment utföras. En av de personer som sy-
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nes syssla med dessa tvivelaktiga medicinska experiment som inte tål 
dagsljuset är Karins chef Ann Frisén. 

Vidare lever i forskarstaden också några ungdomar vilka är födda 
och uppväxta där men som, på grund av forskarstadens skrämmande 
slutenhet och känslomässiga sterilitet, djupt vantrivs där. I protest mot 
denna slutenhet och sterilitet har ungdomarna dragit sig undan i en egen 
värld i forskarstadens underjordiska tunnlar och rum där olika slags 
smådjur avsedda för medicinska experiment förvaras. 

Också ett antal större men uppstoppade djur, bland dessa en ren, 
finns att beskåda som prydnader i forskarstaden vid dess entré. Ungdo-
marna som – på ett sätt som kan erinra om den frihetslängtande sekten 
i Kallocain – bildar ett slags subversiv motståndsgrupp mot forskarsta-
dens skrämmande slutenhet och känslomässiga sterilitet planerar att, 
som en demonstration mot slutenheten och steriliteten, flytta ut den vid 
forskarstadens entré placerade uppstoppade renen i det fria bland några 
träd.

Karin Ryd, som tidigt under sin vistelse i forskarstaden kommit i 
kontakt med de frihetslängtande barnen, känner sympati för dessa och 
lovar dem hjälp i deras renutflyttningsföretag.

Karins chef Ann Frisén har föreslagits som ledamot i forskarstadens 
ledningsråd. På grund av att Karin misstänker Ann för bedrivande av 
tvivelaktiga medicinska experiment försöker hon sätta stopp för Anns 
inval i ledningsrådet genom att ange henne för rådet. Karin ångrar emel-
lertid djupt detta tilltag när hon upptäcker att Ann i själva verket i det 
fördolda har verkat i samma riktning som de frihetslängtande ungdo-
marna – det vill säga haft ambitionen att bryta ned forskarstadens för-
färliga slutenhet. Karins ånger kommer emellertid för sent. Som en följd 
av att Ann av Karin angivits för ledningsrådet begår Ann självmord.

Relationen mellan Karin och Ann är uppenbart en allusion på för-
hållandet i Kallocain mellan Leo Kall och Edo Rissen. Liksom Karins 
angivande av Ann leder till dennas omkommande så leder Leos angi-
vande av Edo till dennes död. 

Under Karins vistelse i forskarstaden sprids här en livsfarlig sjuk-
dom. Till att börja med emellertid, uppfattas sjukdomen, som benämnes 
kall feber därför att dess tidiga symptom är sjunkande kroppstempe-
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ratur, som ofarlig och som en antagligen hastigt övergående epidemi. 
Skrämmande är dock att ingen känner sjukdomens ursprung och orsak. 
Efter hand tvingas forskarstadens ledningsråd också ta sjukdomen på 
största allvar eftersom många människor börjar dö i den. Myndighe-
terna utanför forskarstaden bestämmer att, på grund av den stora smit-
torisk som föreligger, ingen inom forskarstaden får lämna densamma. 
En enstaka individ lyckas dock fly forskarstaden. Denne är en ung man 
tillhörig ovan nämnda grupp av frihetstörstande ungdomar. Romanen 
slutar med att Karin Ryd, stående innanför det stängsel som omgärdar 
forskarstaden, bevittnar den unge mannens lyckade flykt. 

Kall feber kan tolkas som ett slags samtidssatir riktad mot överdri-
ven rationalitetstro och kommersialism i vår tid. Just så karakteriseras 
också romanen paratextuellt, på bokens omslag, där även en jämförelse 
med Kallocain görs:

”Jerker Virdborgs Kall feber är en dystopisk berättelse om miss-
riktad rationalitetstro och kommersiellt vansinne. En Kallocain för vår 
egen tid – om ett kontrollsamhälle som förlorat kontrollen.”

Likheter finns alltså mellan Kall feber och Kallocain. Men också 
stora skillnader. Kallocain äger, på ett helt annat sätt än Kall feber, en 
personlig klang. Detta dels därigenom att den berättelse i jag-form som 
bildar romanen, Leo Kalls livshistoria, har karaktären av personlig bikt 
och dels därigenom att motsvarigheten i Kallocain till den kalla febern 
i Kall feber, sanningsserumet kallocain, har en alldeles bestämd och 
namngiven upphovsman, nämligen Leo Kall.

I Kall feber föreligger inte alls denna personliga inriktning. Utbrot-
tet här av sjukdomen kall feber har, till skillnad från sanningsserumet 
kallocain i Kallocain, ingen känd orsak och kan därför i ursprungshän-
seende inte kopplas till någon enskild individ.

Också i berättartekniskt avseende ger Kall feber ett betydligt mera 
opersonligt intryck än Kallocain. Detta därigenom att Kall feber är, till 
skillnad från Kallocain, berättad i tredje person av en anonym allvetan-
de berättare vilken presenterar romanhandlingen till synes helt neutralt 
och objektivt i påfallande korta scener och korta stycken. Genom detta 
förfaringssätt ger Kall feber stundtals intrycket av mindre roman och 
istället av mer manuskript med scenanvisningar till en spelfilm där den 
yttre handlingen spelar större roll än den inre. 
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Om sålunda Kall feber kan liknas vid en spelfilm inriktad mot mes-
tadels ytverkligheten så kan istället Kallocain, genom dess djupverkan, 
dess orientering mot själsdjupet, samt därtill bara allmänt skisserade 
yttre miljöskildring, jämföras närmast med en nonfigurativ – en ab-
strakt – modernistisk och expressionistisk målning.

En sista viktig skillnad mellan Kall feber och Kallocain har att göra 
med tidskänslan i de båda böckerna. I Kallocain finns, på modernt och 
modernistiskt bokkulturellt sätt, ett längre tidsperspektiv. Boken hand-
lar om en människa (Leo Kall) i en stat (Världsstaten) med en historia 
bakåt i tiden. I Kall feber däremot finns, på karakteristiskt postmodernt 
och skärmkulturellt vis, inget tidsperspektiv alls vare sig bakåt eller 
framåt. Forskarstaden i Kall feber bara finns där här och nu. Och hu-
vudpersonen Karin bara helt plötsligt hamnar i denna stad här och nu.

Kall feber är en dystopi om inte framtiden utan istället samtiden. 
Romanen är också en gestaltning av en sjukdoms epidemiska utbred-
ning i denna samtid vid 2000-talets början. Detsamma gäller om Mat-
tias Ronges Andlös. Också här står i handlingens centrum en epidemisk 
sjukdom, kallad just Sjukdomen, vilken vid 2000-talets början utbre-
der sig. Här sprider sig emellertid denna sjukdom inte bara på ett sär-
skilt ställe i Sverige utan istället på flera ställen i Sverige och dessutom i 
många andra länder samt skördar mängder av människoliv. 

Den som drabbas av Sjukdomen tappar sin andningsreflex och dör i 
sömnen om han eller hon inte är kopplad till en respirator. Panik utbry-
ter därför att Sjukdomen sprider sig med en sådan hastighet att inte till-
räckligt många respiratorer hinner tillverkas för att alla av Sjukdomen 
drabbade skall kunna hållas vid liv.

Romanens huvudperson heter Eva-Lena Karlsson och kallas Leni. 
Hon är en trettiosjuårig ensamstående stockholmskvinna vilken är 
starkt engagerad inom sådana miljörörelsenära områden som återvin-
nings- och ekologiskt tänkande. Dessutom är Leni närmast maniskt 
upptagen av utforskandet av Sjukdomens uppkomst och orsak. Hennes 
uppfattning är att Sjukdomens ursprung är att söka i den västerländska 
människans yttre livsstil som innebär överkonsumtion och därmed mil-
jöförstöring. Sjukdomens hastiga uppblossande och väldiga utbredning 
i många länder är, menar Leni, naturens försvar mot överkonsumtionen 
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och miljöförstöringen och därmed en signal om att livsbetingelserna på 
jordklotet är allvarligt hotade.

Vidare ser hon ett samband mellan en massiv fågeldöd som tidigare 
inträffat och den nu hastiga spridningen av Sjukdomen. Tillsammans 
med en miljörörelsekämpe vid namn Martin samt en liten flicka Selma 
som förlorat sina föräldrar i Sjukdomen beger sig Leni, i ett försök att 
rädda mänskligheten, från Stockholm till Lund för att där, vid ett veten-
skapligt centrum för Sjukdomens utforskande, lägga fram sina teorier 
om Sjukdomens orsak.

Under resan till Lund drabbas Leni själv av Sjukdomen men tillfrisk-
nar efter en tid mirakulöst. Hennes märkliga tillfrisknande gör henne till 
ett särskilt intressant fall för Sjukdomen-forskarna i Lund. Leni under-
söks noga av dessa forskare som dock till slut tvingas medge att de inte 
alls kan förklara vare sig orsaken till Lenis insjuknande i Sjukdomen 
eller hennes tillfrisknande från densamma. Den medicinska vetenskapen 
står inför Sjukdomen fullkomligt okunnig och vanmäktig.

När Leni drabbas av Sjukdomen sker det i samma ögonblick som 
hon upptäcker att hon är förälskad för första gången i sitt liv. Föremålet 
för kärleken är reskamraten Martin. Och när Leni sedan tillfrisknar 
är det i samma stund som hon fullt ut förstår sitt stora ansvar för den 
föräldralösa Selma. 

Dessa märkliga samband mellan Sjukdomens utbrott och försvin-
nande å ena sidan och förändringar i Lenis själsliv å den andra föran-
leder Leni att ompröva sin tidigare uppfattning om att den yttre faran 
Sjukdomen är det största hotet mot mänskligheten. Istället är, förstår 
hon nu, det största hotet mot mänskligheten av en inre beskaffenhet. 
Detta stora hot är den brist på solidaritet och gemenskap människor 
emellan som föreligger i nutidssamhället genom det ha-begär, den indi-
viduella egoism och karriärhets, som utmärker samhället idag.

Paratextuellt, på bokens omslag, karakteriseras Andlös som en 
”gastkramande dystopi”. Men helt igenom dystopisk är inte boken. 
Tvärtom andas den en viss, genom Lenis upptäckt av den mänskliga 
solidaritetens och gemenskapens betydelse, försiktig optimism vilken 
pregnant kommer till uttryck genom följande ord av Leni riktade till 
Martin och Selma på bokens sista sida: ”Vi ska hålla ihop. Det kommer 
att bli värre men sedan vänder det.” (Ronge, 2013, s. 320). 
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Denna försiktiga optimism i en annars mestadels dystopisk skild-
ring, i kombination med vissa särskilda ingredienser i intrigen i Andlös, 
ger anledning till en förmodan att boken skall uppfattas som en allusion 
på en viss bestämd modernistisk romanklassiker i vilken också uttrycks 
både en djupgående svartsynthet och en försiktig optimism gällande 
mänsklighetens framtida möjligheter, nämligen Albert Camus Pesten 
(La peste, 1947). Denna förmodan att Andlös är en allusion på Camus 
Pesten stärks kraftigt av att Leni i Andlös vid ett tillfälle är sysselsatt 
med att läsa just Camus Pesten. 

I sistnämnda roman, liksom i Andlös, görs kopplingar mellan mass-
död i djurvärlden och i människovärlden. I Andlös sker detta, som ovan 
framgått, därigenom att Sjukdomen föregås av en massiv fågeldöd. På 
motsvarande sätt förebådas i Pesten den pest om vilken romanen hand-
lar, en dödlig farsot i den algeriska hamnstaden Oran under tidigt 1940-
tal, av att stora mängder råttor helt plötsligt dör. 

Camus Pesten har visserligen ofta lästs som ett slags allegori över 
nazitysklands ockupation av Frankrike under det andra världskriget 
men samtidigt står helt klart att Camus djupare syfte med sin pestskild-
ring var att på existentialfilosofiskt sätt bedriva forskning i människans 
grundvillkor. Tematiken i Pesten äger alltså, på karakteristiskt moder-
nistiskt vis, en allmängiltig syftning. 

De mänskliga grundvillkor som särskilt gestaltas i Pesten är män-
niskans behov av solidaritet och gemenskap. Romanens huvudhandling 
är den att huvudpersonen och läkaren Rieux tillsammans med några 
vänner i solidaritet med sina medmänniskor heroiskt och självuppoff-
rande tar upp den till synes hopplösa kampen mot den förfärliga pest 
som utbrutit i deras stad Oran. Pesten kan visserligen inte, det är po-
ängen i romanen, besegras bara genom solidaritet med andra männ-
iskor men genom sådan solidaritet kan ändå människan bjuda det onda 
i världen – sådant ont som till exempel pestepidemier – motstånd och 
därigenom visa hög mänsklig värdighet. Patrick McCarthy summerar 
sålunda huvudhandlingen och grundtanken i Pesten: ”Rieux and his 
friends demonstrate the moral values of courage and fraternity which 
do not defeat the plague but which bear witness against it.” (McCarthy, 
1989, s. 107).
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Tydliga tangeringspunkter finns mellan Camus Pesten och Ronges 
Andlös. Den viktigaste av dessa är tanken om solidariteten och gemen-
skapen med andra människor som högsta mänskliga värde. Men Pes-
ten och Andlös är likväl, trots tangeringspunkterna böckerna emellan, i 
grund och botten två väldigt olika typer av berättelse. 

I jämförelse med Pesten framstår Andlös som en tämligen lättviktig 
episk produkt av närmast populärlitterärt slag. Mera precist kan boken 
inrangeras i den nutida, mer eller mindre populärlitterära, genre som 
benämnts ”cli-fi” eller ”climate fiction” i motsats till ”sci-fi” det vill 
säga ”science fiction” (Eriksson, 2013).

Det populärlitterära draget i Andlös framträder främst därigenom 
att den yttre dramatiken här – trots tanken i romanen om den stora 
betydelsen av moraliska värden sådana som solidaritet och medmänsk-
lighet – spelar större roll än den inre. Denna yttre dramatik i Andlös 
består främst i ett flertal gestaltningar av grovt fysiskt våld utfört av 
pöbelgrupper som på grund av panisk rädsla för Sjukdomen genom sina 
våldshandlingar försöker köra bort misstänkta bärare av smittan Sjuk-
domen. Till dessa individer misstänkta som smittobärare av Sjukdomen 
och därför utsatta för det grova pöbelvåldet hör – under deras resa från 
Stockholm till Lund – Leni, Martin och Selma. 

Vikt läggs i Andlös också vid, på karakteristiskt postmodernt och 
skärmkulturellt vis, den yttre miljöskildringen. Exempel är följande be-
skrivning av huvudpersonen Lenis klädsel:

Svarta jeans hade hon på sig, inte tillräckligt trasiga för att vara exklusiva och inte 
tillräckligt hela för att vara nya, och en svart dunjacka som inte var så varm som 
hon önskade. Kängorna från Lundhags var köpta i en second hand-butik några 
kvarter längre bort: gamla men fortfarande snygga, höll fortfarande ihop. (Ronge, 
2013, s. 15 f.).

Dessutom framkallas i Andlös, återigen på karakteristiskt postmo-
dernt och skärmkulturellt sätt, stark här och nu-känsla. Bland annat 
fram manas denna här och nu-känsla därigenom att flera i nutiden vid 
2000-talets början levande och historiskt verkliga människor omtalas, 
bland dem etikettrådgivaren Magdalena Ribbing, prinsessan Madeleine 
och prins Carl Philip.

Helt annorlunda utformad är Camus Pesten. Här agerar inga histo-
riskt verkliga personer och här är den yttre fysiska miljön – på ungefär 
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samma sätt som motsvarande miljö i Karin Boyes Kallocain – gestaltad 
i blott allmänna ordalag. Härigenom understryks i Pesten, på renodlat 
modernistiskt bokkulturellt vis, att romanens egentliga dramatik ligger 
inte på det yttre utan istället på det inre planet och dessutom att denna 
inre dramatik skall förstås som allmängiltig och inte som specifikt knu-
ten till någon alldeles särskild tidpunkt i historien. Camus Pesten hand-
lar kan man säga – genom just sin allmängiltighetssyftning – om både 
det förflutna, om nuet och om framtiden. Det gör däremot inte Andlös. 
Dramatiken här – både den yttre och den inre – gestaltas konsekvent 
som hemmahörig specifikt i tiden omkring 2000.

Som ovan framgått är gestaltandet av större historiska sammanhang 
– och formulerandet av allmängiltigt mänskliga villkor – sällsynta i den 
svenska prosan vid 1900-talets slut och vid 2000-talets början. För-
hållandet kan, med Jean-François Lyotards terminologi, formulerad i 
författarens La condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979), ut-
tryckas så att modernitetens och modernismens ”grand récit” eller stora 
berättelse med universell syftning nu, inom epiken vid tiden runt 2000, 
ersatts av postmodernismens ”petit récit” eller lilla berättelse med an-
språk på endast tillfällig giltighet här och nu. 

Ett i detta hänseende frappant undantag är dock Agneta Pleijels 
Lord Nevermore (2000). I denna roman görs ett storslaget svep över 
människans hela historia från förmodern, över modern och till postmo-
dern tid. Dessutom uttrycks här stor sorg över utvecklingen i nutiden i 
postmodern riktning bort från den stora berättelsen med sina anspråk 
på permanent hållbarhet och kollektivt erkännande och till den endast 
tillfälligt giltiga och blott lokalt eller rentav bara individuellt accepte-
rade lilla berättelsen. 

Genom denna beskrivning i Lord Nevermore i starkt negativa ter-
mer av människohistorien som en resa bort från det kollektivt gemen-
samma, upprepningsbara och beständiga och till det blott individuella, 
unika och tillfälliga kan Pleijels berättelse, i likhet med flera tidigare i 
detta avsnitt berörda romaner, karakteriseras som en svartsynt dystopi.

Det svartsynt dystopiska draget i Lord Nevermore har lyfts fram av 
tidigare kritiker (bland dem Bergom-Larsson, 2008, s. 18). Likaså har 
romanens karaktär av angrepp på och polemik mot postmodernismens 
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favoriserande av den lilla berättelsen på den storas bekostnad noterats 
av tidigare bedömare (Blomqvist, 2006, s. 51 och Ek, 2008, s. 20).

Hos Pleijel föredras alltså – i polemik mot det postmoderna tänkan-
det – den stora berättelsen framför den lilla. Författarinnan har själv 
uttryckligen understrukit förhållandet genom att i ett anförande från 
2008 med titeln ”Varför litteraturen?” betona att hela hennes förfat-
tarskap har som incitament intresset för och behovet av just stora berät-
telser:

Människan var, tyckte jag, färgstarkare, grymmare, vackrare och gåtfullare i litte-
raturen än i den verklighet som påstods vara ”den verkliga”. Mitt beslut att överge 
allt, nästan allt, för att få skriva kan därför te sig som ett romantiskt uppbrott: jag 
ville nå fram till en häftigare beskrivning av verkligheten. En som var djupare, och 
om man så vill andligare, med fler dimensioner och skikt i synen på människan. 
Fast jag ser mig som en ganska saklig och rationell person har jag förstått att jag är 
en romantiker, särskilt när påståendet att de stora berättelsernas tid är förbi alltmer 
har fått vind i seglen. Det var ju de stora berättelserna som lockade mig! (Pleijel, 
2008, s. 7). 

Som här framgår förbinds hos Pleijel föreställningen om de stora berät-
telserna med idén om det flerdimensionellt djupa och underförstått om-
vänt de postmodernt små berättelserna med det endimensionellt ytiga.

Utöver detta förknippas hos Pleijel begreppet stor berättelse med 
historien, religionen och myten. Det framgår av följande rader ur Plei-
jels här berörda anförande i vilka författarinnan ställer frågan om or-
saken till att de stora berättelserna inte längre uppfattas som skrivbara 
och giltiga:

Varför skulle de inte gå att skriva längre? Att deras tid nu anses vara förbi – har 
det inte att göra med uttunningen eller till och med utplånandet av några viktiga 
områden som länge gränsade till litteraturen; jag tänker på myten, religionen och 
historien. Inte så att myter, religiösa legender eller historiskt stoff inte längre skulle 
vara ingredienser i samtidslitteraturen. Tvärtom används sådant stoff ofta, men då 
som utstoffering och grädde på moset: under garnityret finns ofta en iskall värld, 
rådlös, hjälplös och snurrande mot sin egen undergång. (Pleijel, 2008, s. 7).

Tydligt är, att människohistorien för Pleijel är en resa från ett bättre till 
ett sämre, från en tidigare stor berättelse med historiskt, religiöst och 
mytiskt djup och till en nutida liten berättelse helt utan sådana histo-
riska, religiösa och mytiska djupdimensioner. 
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Men denna tidigare existerande stora berättelse uppfattas inte av 
Pleijel som, på annars sedvanligt sätt, specifikt hemmahörig inom mo-
derniteten och modernismen utan istället snarare i förmoderniteten. Det 
framgår när Pleijel i sitt här berörda föredrag diskuterar Virginia Woolf’s 
modernt och modernistiskt bokkulturella roman Orlando (1928) och 
härvid skildrar hur romanens huvudperson Orlando i 1920-talets mo-
dernt och modernistiskt orienterade London tycker sig bevittna den sto-
ra berättelsens – den djupdimensionella berättelsens – uttorkande och 
död:

Orlando ser förvisso att värdena har utplånats i takt med illusionerna och idealen. 
Det finns ett samband mellan upplysningen av tillvaron, d v s moderniteten, demo-
kratiseringen och bekvämligheten å ena sidan, och litteraturen å den andra. Den 
poetiska sysslan har inte blivit lättare med tiden; detta är sant. Orlando rattar sin 
bil med cigaretten i mungipan genom det redan 1928 övertrafikerade London på 
väg från det stora varuhuset där hon köpt stövlar åt sin son. Allt tycks ha torkat ut. 
Allt är som det är. Inga övertoner. Ingen djupdimension. Världen består av buller 
och brådska. Den består av yta. Det tycks inte längre finnas stoff för poesin. (Pleijel, 
2008, s. 9).

Nedbrytningen av den stora berättelsen initieras alltså inte, enligt Plei-
jel, genom postmodernismen utan istället genom moderniteten och mo-
dernismen. På detta sätt kan Pleijels resonemang ytligt leda tankarna till 
det slags föreställningssätt som kommer till uttryck i T.S. Eliots stora 
modernistiska idédikt The Waste Land (1922). Också här gestaltas ju 
moderniteten som ett förfall – som en kulturellt endimensionell och 
andligt uttorkad tid vilken efterträder en tidigare kulturellt djupdimen-
sionell och andligt blomstrande era.

Om just moderniteten och modernismen som en nedbrytning i rikt-
ning endimensionalitet av en tidigare förmodernitet kännetecknad av 
djupdimensionalitet – och samtidigt om moderniteten och modernismen 
som ett successivt övergivande av en tidigare stor berättelse till förmån 
för en postmodernt liten sådan – handlar romanen Lord Nevermore. 

Bokens mest framträdande personer är två polacker och barn-
domskamrater från Zakopane vid namn Bronisław och Stanisław samt 
Bronisławs hustru, en brittisk kvinna uppväxt i Australien vid namn 
Ellie Rose. 
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Samtliga dessa tre personer är födda vid 1800-talets slut. Bronisław 
är vetenskapsman inom området antropologi (för övrigt kalkerad på 
den historiskt verklige polske socialantropologen Bronisław Malinow-
ski, 1884–1942). Stanisław är konstnär och författare och Ellie Rose är, 
innan hon gifter sig med Bronisław och med denne flyttar till Europa, 
sjuksköterska i Melbourne.

Tillsammans illustrerar dessa tre personer och deras liv den moder-
na samhälls- och kulturutvecklingen i världen under 1900-talets första 
hälft. Betydande avsnitt i boken ägnas framträdande händelser i världen 
under denna tid, det vill säga under modernismens era, sådana som till 
exempel det första och det andra världskriget.

Men handlingen i dess helhet i Lord Nevermore leder fram i ti-
den längre än till bara modernismens tidevarv. Via en dotterdotter till 
Bronisław förs intrigen framåt ända till sekelskiftet 2000 och postmo-
dernismens epok. Sådana viktiga världshändelser under postmodernis-
mens era som bland andra berlinmurens fall och sovjetimperiets sam-
manbrott omtalas.

Vidare pekas i Lord Nevermore också väldigt långt bakåt i tiden – 
ända tillbaka till förmoderniteten. Detta därigenom att Bronisław, un-
der en tid vid 1900-talets början, bedriver etnografiska forskningar i en 
civilisation på en korallö i Melanesien i Stilla havet vid namn Boyowa 
vilken, därigenom att den saknar skriftspråk, är helt igenom förmodern. 

Bronisław är, liksom även Stanisław och Ellie, en ivrig sökare efter 
tillvarons innersta mening och absoluta urgrund, efter det fullständigt 
ursprungliga och totalt tidlösa, det som universellt förenar allt och alla 
i en enda stor enhet och gemenskap.

Just detta totalt tidlösa, denna universella gemenskap, tycker sig 
Bronisław finna hos de förmoderna människorna på Boyowa men inte 
i sin egen moderna värld. I Bronisławs egen moderna värld är istället, 
som Bronisław själv ser saken, den enskilda människan totalt ensam, 
isolerad i sig själv, instängd i sitt eget unika jag, och därmed också en 
fånge i tiden. Tvärtom på Boyowa. Här är individen, just därför att hon 
lever i det totalt tidlösa, fullkomligt fri. Bronisław reflekterar över skill-
naden mellan hans egen moderna fångenskap i historien och i tiden och 
det förmodernt fria livet på Boyowa utanför historien och tiden:
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Historien är en störtsjö av grymheter. Ingen kan kliva ut ur den. En gång gjorde 
människan det. Det var hemligheten med Boyowa. Där stod man i förbindelse med 
tidlösheten. Från en ort utanför tiden fick människan en gång friheten som gåva. 
(Pleijel, 2000, s. 471).

Men det idealtillstånd som, utifrån Bronisławs synsätt, föreligger på 
Boyowa kommer inte, det förstår Bronisław, att kunna bevaras i läng-
den. Moderniteten kommer ofrånkomligen förr eller senare att nå också 
dit och då förstöra Boyowas förmoderna levnadssätt. Bronisław ser som 
sin uppgift att i ett vetenskapligt verk skildra Boyowas särpräglade kul-
tur i tid innan denna kultur har totalt förstörts och helt glömts bort. 
Bronisław tänker:

De [boyowanerna] kommer att tvingas underkasta sig andra kulturers obevisade 
värden. Och dessa andra har skriftspråk och kanoner, flygmaskiner och arméer. 
Hans egen uppgift är att skildra hur boyowanerna ur den stora tystnaden hämtade 
ett språk av meningsfullhet och stor rikedom och lycka innan de försvinner och 
glöms bort. Han måste skynda sig innan den stora meningslösheten – ett gapande 
svalg utan ansikte som är i färd med att sluka resten av världen – når till Boyowa. 
(Pleijel, 2000, s. 180 f.).

Liksom Bronisław är, som ovan nämnts, också Stanisław och Nellie sö-
kare efter existentiell gemenskaps- och helhetskänsla och efter tillvarons 
innersta mening och absoluta urgrund. Gemensamt för samtliga dessa 
tre personer är vidare att de söker denna innersta mening och denna 
absoluta urgrund på olika vägar – genom vetenskapliga och konstnär-
liga metoder samt också genom religiöst myttänkande och tilltro till 
kärlekens stora kraft. Men de desillusioneras alla och tvingas efter hand 
samtliga till insikten att människans väg genom historien bort från ur-
sprungsstadiet och förmoderniteten – i romanen kallad ”Mytens håla” 
(Pleijel, 2000, s. 374) – ofrånkomligen innebär en resa bort från en 
gemenskap i ett större helt och till en ensamhet i en splittrad värld. Att 
bli människa är, konstaterar på ett ställe Stanisław, ”att avskiljas från 
naturen och stirra sin ensamhet i ögat” (Pleijel, 2000, s. 218). Och på 
ett annat ställe reflekterar han: ”Människan har genom sitt tänkande 
blivit det ensamma djuret.” (Pleijel, 2000, s. 448).

Vare sig vetenskapen, religionen eller konsten kan varaktigt hos den 
moderna människan eliminera hennes känslor av en ständigt pågående 
kulturell nedbrytning, av ökande ensamhet och isolering, av tilltagande 
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meningslöshet i världen och av existentiell hemlöshet. Inte ens kärlekens 
kraft räddar varaktigt den moderna människan från hennes meningslös-
hets- och hemlöshetskänslor. Nellie formulerar, vid en tidpunkt under 
1930-talet när hon övergivits av sin make Bronisław och samtidigt fy-
siskt är på väg att brytas ned av svåra reumatiska ledbesvär, denna in-
sikt om kärlekens otillräcklighet som skapare av permanenta menings-
fullhets- och hemhörighetskänslor:

Inte bara hon själv utan också världen faller samman. Det kommer att bli krig igen. 
Tiden är en malström, en kittel av vanvett. Hon kunde inte stå emot tiden, den 
trängde in i henne. Hennes vilja räckte inte till. Kärleken kunde inte bära henne.

Världen kan inte bära sig själv.
Hennes händer kunde inte hålla fast. Hon är verkligen sjukdomen, upplösningen 

och den virvlande och strömmande malströmmen som sliter allt i stycken. Den är 
verklig. Allt annat är bländverk.

Den är urkraften. Människans handlingar leder till ingenting. De är en skrift 
som utplånas. Existensen är ett störtlopp mot intet. Och kärleken? Den är bara den 
kortvariga och bedrägliga illumination som lurar människan att tro att det finns 
hemort och mening i världen.

Sen slocknar också den. (Pleijel, 2000, s. 375).

Moderniteten är alltså en ständigt pågående hastig nedbrytningsprocess 
– ”ett störtlopp mot intet”. Ingen väg leder från denna hastiga tidsrö-
relse i nedbrytande riktning tillbaka till den förmoderna tidlösheten. 
Förhållandet understryks redan genom romanens titel Lord Nevermore 
– ett uttryck vilket Stanisław använder som smeknamn på Bronisław 
men som också är en hänvisning till Edgar Allan Poes dikt The Raven 
(1845). I några rader i denna dikt, vilka också fungerar som motto i 
Lord Nevermore, anspelas på några ställen i Gamla Testamentet (Jere-
mia 8:22 och 46:11) där balsam från Gilead symboliserar andlig läke-
dom. I Poes dikt efterfrågas detta balsam som läkemedel för en lidande 
själ. Diktens protagonist, en profetisk korp, klargör emellertid att den 
tid när detta själsläkande balsam existerade nu är förbi. Gileads balsam 
finns ”Nevermore”:

”On this home by horror haunted – tell me truly, I implore –
Is there balm in Gilead? – tell me – tell me, I implore!”
Quoth the Raven, ”Nevermore.” (Cit. Pleijel, 2000, s. [5]).

Liksom i Poes dikt lidande själar inte längre kan botas med hjälp av 
Gileads balsam så finns i Pleijels Lord Nevermore inte längre någon väg 
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tillbaka från den själsligt sjuka moderniteten och till den andligt friska 
förmoderniteten.

Lord Nevermore är, som ovan framgått, en brett anlagd idéroman 
och svartsynt kritisk betraktelse över den kulturella utvecklingen under 
främst 1900-talet i riktning bort från det flerdimensionellt djupa och till 
det endimensionellt ytiga.

I sin egenskap av brett anlagd idéroman, favoriserande den stora 
berättelsen framför de många små berättelserna, framstår vidare Lord 
Nevermore som ett i sin tid – det övervägande postmodernt orienterade 
sena 1900-talet och tidiga 2000-talet – atypiskt och apart verk.

Betydligt mer representativ för den svenska prosan vid tiden runt år 
2000 är Jerker Virdborgs Staden och lågorna. Här finns, på karakteris-
tiskt postmodernt och skärmkulturellt sätt, bara många små historier 
och alls ingen stor berättelse. Här finns också, även detta på utpräglat 
postmodernt och skärmkulturellt manér, genom starka inslag av fantas-
tik, en kraftig orientering i ontologisk riktning bort från den modernt 
bokkulturella historism, epistemologism och psykologiska realism som 
utmärker Lord Nevermore.

Huvudpersonen i Staden och lågorna är en ung man vid namn Vik-
tor. Han är också romanens fokalisator. Det är alltså genom hans ögon 
och medvetande vi tar del av berättelsens handling. 

I romanens inledning är Viktor på väg i en båt till en icke namngi-
ven stad belägen på en ö. Enstaka formuleringar här och var låter dock 
antyda att staden ifråga är Gamla stan i Stockholm. Till dessa formu-
leringar hör omtalandet på ett ställe att en ås i stadens närhet heter 
”Brunkeberg” (Virdborg, 2012, s. 358).

Viktors ärende i staden är att, av ett försäkringsbolag, få en för-
teckning över en stor mängd föremål godkänd. Dessa föremål är så-
dana som gått förlorade vid en brand i en lägenhet i ett flera hundra år 
gammalt hus i staden i vilket tidigare Viktor bott. Tydligt är också att 
Viktors hustru och son omkommit i branden medan Viktor själv van-
mäktigt sett på. 

Strax innan den båt på vilken Viktor färdas anländer till resmålet 
staden sätter sig Viktor på en plastlår med flytvästar belägen på båtens 
fördäck. Förekomsten av denna plastlår ger läsaren anledning att för-
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moda att handlingen utspelas i modern tid någon gång under 1900-ta-
lets andra hälft eller vid 2000-talets början. Också ovan nämnda inven-
tarieförteckning – vilken innehåller bland annat omnämnandet av ett 
fotoalbum och en plastmatta – ger signaler om att handlingen utspelas 
i modern tid.

En olyckshändelse inträffar. Viktor faller i vattnet och skadar sig 
härvid allvarligt. Han förlorar tillfälligt medvetandet. När han sedan 
återfår detta befinner han sig liggande på en kaj där nu också den båt 
han färdats med är förtöjd. 

Han omhändertas av ett antal personer vilka tillfälligt ger honom 
viss vård. Snart emellertid upptäcker Viktor att han av sina omhän-
dertagare är utsedd att, i deras tjänst, delta i invecklade och märkliga 
konspirationer och mystiska intrigspel utan klara syften och dessutom 
med skrämmande ingredienser sådana som bland annat grovt fysiskt 
våld, mordbrand och stöld. Viktor tvingas också verkligen att, mot sin 
vilja, aktivt delta i det obegripliga intrigspelet vilket för med sig att även 
han själv till slut blir en utövare av våldshandlingar samt även ett offer 
för sådana. Bland annat blir han orsak till en mans död samt själv utsatt 
för ett mordförsök och även för sexuella övergrepp av några kvinnor. 

Viktor känner desperation över sitt hemska öde, att vara intrasslad i 
en massa obegripliga konspirationer och i ett otal mystiska skeenden av 
delvis våldskaraktär som han själv inte alls begriper och som heller inte 
verkar på något enda tydligt sätt hänga samman med varandra. Viktor 
gör därför försök att komma bort från staden. Av sina omhändertagare 
och uppdragsgivare fått han emellertid veta att han är en fånge i staden 
och omöjligt kan ta sig därifrån. 

Viktor har inte helt glömt sitt egentliga ärende i staden – det att 
få tidigare nämnda inventarieförteckning godkänd. Han uppsöker en 
notarie som han tror kan hjälpa honom i ärendet. Notarien avspisar 
emellertid Viktor. 

Senare får Viktor av en kvinna veta att han, trots att hans omhän-
dertagare och uppdragsgivare hävdar motsatsen, faktiskt har en möj-
lighet att ta sig ut ur staden om han lyckas att hos Stadskammaren 
skaffa sig ett tullförlov. Viktor beger sig då till Stadskammaren, belägen 
i stadens slott, för att försöka skaffa sig ett tullförlov. Här tycker sig en 
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slottstjänsteman igenkänna Viktor. Slottstjänstemannen menar att Vik-
tor är en adlig person vid namn Gustaf Viktor af Linde vilken som barn 
vistats på slottet.

Helt plötsligt startar en stor brand i slottet. Det brinner ned. Viktor 
flyr huvudstupa bort från det nedbrinnande slottet och från den ö på 
vilken slottet och staden är belägen. Romanen slutar med att Viktor 
räddar sig, dock allvarligt brandskadad med svartbrända händer och 
bortsvett huvudhår, ut i vattnet som omger staden och ön.

Som ovan framgått inträffar i Staden och lågorna på det yttre in-
trigplanet ett otal våldsamma och märkliga händelser. Mest märkliga i 
romanen är emellertid inte dessa konkreta enskilda händelser utan istäl-
let de besynnerliga tidsförskjutningar som ständigt sker i berättelsen. 

Som tidigare påpekats förefaller alldeles inledningsvis handlingen i 
Staden och lågorna att entydigt utspela sig i modern tid någon gång 
under 1900-talets andra hälft eller under tidigt 2000-tal. Mycket snart 
emellertid, i samma ögonblick som Viktor vaknar upp efter sitt fall i 
vattnet vid sin ankomst till staden, blir tydligt att handlingen i själva 
verket utspelas i dels modern tid och i dels äldre tider. 

I modern tid utspelas handlingen fortfarande såtillvida att Viktor 
stundtals reflekterar över branden i vilken hans familj dog och hans 
bostad förstördes och vilken uppenbarligen – det framgår av tidigare 
nämnda inventarieförteckning – inträffade i modern tid någon gång un-
der 1900-talet eller vid 2000-talets början. 

Viktor själv alltså, äger genomgående i romanen kännedom om mo-
dern tid och uppfattar också genomgående sig själv som tillhörande 
denna moderna tid. Hans fysiska omgivning emellertid, samt de män-
niskor som omger honom, hör tydligt hemma i det längesedan förflutna 
– i de tider då ännu i Gamla stan i Stockholm inga motorfordon och as-
falterade gator fanns utan istället bara hästskjutsar samt leriga gränder. 

Märkligt i romanen är emellertid att de människor från äldre tider 
vilka direkt omger Viktor inte förefaller notera att Viktor – genom till 
exempel klädedräkt, språk eller andra attribut – tillhör en annan tid än 
de själva. Och än märkligare är att inte heller Viktor själv äger någon 
tydlig förståelse av att han är i färd med att göra en tidsresa. Belysande 
är till exempel följande ställe där Viktor blickar ut över ett antal hus vid 
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en gata i ett kvarter i staden han tror sig känna väl men som, på grund 
av att han plötsligt hamnat i det förflutna, ser ut på ett annat sätt än vad 
han är van vid. Viktor själv drar inte slutsatsen att orsaken till husens 
annorlunda utseende är en förflyttning i tiden. Istället framkastar han 
för sig själv möjligheten att han av misstag hamnat i fel kvarter. Viktor 
reflekterar:

Finns en frisör i det huset, och flera restauranger. En lång rad med stora glasrutor.
Han for med blicken längs fasaden nere vid gränden, och såg en bodlucka där 

det såldes ringar och krucifix och armband.
Restaurangerna – var är de? Alla glasrutorna?
Han kisade upp mot molnen, det snurrade till i huvudet.
Ett annat kvarter? (Virdborg, 2012, s. 42 f.).

Viktor är dock inte fullständigt omedveten om att han själv och hans 
omgivning på något sätt befinner sig i konflikt med varandra tidsmäs-
sigt. Det framgår av följande passage i vilken Viktor av en tillfällighet 
hamnat hos två för honom främmande personer boende i den lägenhet 
i det flera hundra år gamla hus där han, genom en senare inträffande 
brand, förlorade sin hustru och son. De två främmande personerna är 
en kvinna och en ung flicka:

Framför en golvspegel mitt på golvet stod en kvinna i långt tunt linne och med ut-
slaget hår. Intill henne stod en ung flicka med förkläde, hon höll upp en glansig vit 
klänning. Bakom dem slog dagsljus in genom en större fönsterlucka.

”Vem är du?”
Kvinnan i linnet skylde sig med klänningen. Han stirrade på henne, hon hade 

rosiga kinder och slät hy, blicken var klar och kroppen långsmal, håret nästan svart.
”Vet ni en sak? Det här huset finns inte kvar.”
Ingen av dem svarade, de tittade kort på varandra. 
”Den här.”
Han gick in i hörnet och klappade handen mot en kakelugn som hade klätts med 

vita plattor mönstrade med blåa blomsterslingor.
”Den finns inte längre. Förstår ni inte? Hela den här lägenheten har brunnit upp, 

och hela vinden ovanför också. De trodde det var kakelugnens fel.” (Virdborg, 
2012, s. 328 f.).

Som ovan framgått utspelas handlingen i Staden och lågorna samtidigt i 
både modern tid och i äldre tider. Men i vilka äldre tider? Något exakt 
svar på den frågan kan inte ges men olika slags signaler i boken pekar ut 
tidsperioden från sent 1600-tal och till tidigt 1800-tal som handlingens 
fokus.
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I riktning sent 1600-tal pekar det i romanen nedbrinnande slottet 
i stadens centrum därigenom att det erinrar om den stora branden i 
Stockholms gamla slott Tre Kronor i Gamla stan 1697. 

I riktning tiden runt 1800 visar i romanen särskilt två förhållan-
den. Det första av dessa är att Viktor, vid ett tillfälle, i en bok läser en 
dikt – innehållande bland andra raderna ”Niklas torn som röda gulle’, 
blänker i den mörka natt; / ur en sönderslagen ruta, tittar fram en gul-
brun katt” (Virdborg, 2012, s. 231) – vilken är Carl Michael Bellmans 
”Fredmans epistel 34” och som ingår i författarens år 1790 utgivna 
Fredmans epistlar. 

Det andra förhållande som pekar i riktning tiden omkring 1800 är 
att, i en episod i romanen, skildras hur en i samhället mycket betydande 
och adlig person rycks ut ur sin av många hästar dragna ståtliga vagn 
vaktad av uniformerade soldater och lynchas av folket på ett sådant 
sätt att den historiskt kunnige läsaren osökt drar sig till minnes pöbelns 
dödande i Gamla stan i Stockholm av Axel von Fersen 1810.

Men varje försök till bestämda och exakta tidsdateringar och även 
ortsangivelser i Staden och lågorna är egentligen helt och hållet missrik-
tade. Denna roman handlar nämligen inte alls specifikt om någon all-
dels särskild tid eller plats i det förflutna. Förhållandet markeras redan 
genom den omslagsbild som pryder boken Staden och lågorna. Denna 
omslagsbild, en målning förvarad i Konstmuséet i Budapest, föreställer 
en våldsam brand men inte (som man skulle kunna vänta sig om man 
tar för givet att handlingen i Staden och lågorna specifikt och bestämt 
utspelar sig i Gamla stan i Stockholm) slottsbranden i Gamla stan i 
Stockholm 1697 utan istället ”The Great Fire”, det vill säga den stora 
branden i centrala London 1666.

Staden och lågorna handlar alltså inte om någon alldeles särskild tid 
eller plats i det förflutna. Staden och lågorna är därför inte en modernt 
bokkulturell och realistisk berättelse. Men Staden och lågorna handlar 
heller inte om allmängiltigt mänskliga förhållanden, det vill säga om 
upprepningar av ett och detsamma i olika tider. Staden och lågorna är 
därför inte en modernt bokkulturell och modernistisk roman. 

Visserligen föreligger i boken vissa skenbara upprepningar i till synes 
olika tider av ungefär ett och detsamma. En sådan skenbar repetition i 
till synes olika tider av ungefär ett och detsamma är att Viktor i modern 
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tid till synes ungefär upprepar Gustaf Viktor af Linde från en äldre tid. 
En annan sådan skenbar repetition i till synes olika tider av ungefär ett 
och detsamma är att nedbrinnandet av Viktors lägenhet i Gamla stan 
i Stockholm i modern tid skenbart ungefär upprepar nedbrinnandet av 
slottet i Gamla stan i Stockholm i en äldre tid. 

Men dessa skenbara upprepningar i till synes olika tider av ungefär 
ett och detsamma är just bara skenbara därför att de till synes olika 
tiderna inte är bestämt olika. Tvärtom gestaltas i Staden och lågorna de 
till synes olika tiderna – modern tid och äldre tider – som i själva verket 
en och samma tid. Viktor är inte bestämt en upprepning i en särskild 
modern tid av Gustaf Viktor af Linde från en annan särskild äldre tid 
utan i stället snarare en i Gustaf Viktor af Lindes äldre tid integrerad 
storhet. Nedbrinnandet av Viktors lägenhet i Gamla stan i Stockholm är 
inte bestämt en upprepning i en särskild modern tid av nedbrinnandet 
av slottet i Gamla stan i Stockholm i en annan särskild äldre tid utan 
istället snarare en i denna äldre tid integrerad storhet. Modern tid och 
äldre tider inträffar i Staden och lågorna inte vid bestämt skilda tid-
punkter utan istället snarare samtidigt. 

Genom denna integration i Staden och lågorna av modern tid och 
äldre tider – eller genom detta interagerande i romanen mellan modern 
tid och äldre tider – skapas i Staden och lågorna inte ett intryck av tydlig 
tidsmässig strukturering och historisk ordning utan tvärtom ett intryck 
av tidsmässig strukturlöshet och historiskt kaos. Till detta intryck av 
strukturlöshet och kaos bidrar också starkt den totala oöverskådlighet 
och obegriplighet vilken utmärker romanens handling. Genom denna 
strukturlöshet och detta kaos annonserar romanen sig själv som inte en 
modernt bokkulturell och modernistisk roman och heller inte som en 
modernt bokkulturell och realistisk roman utan istället som en postmo-
dernt skärmkulturell berättelse. 

Staden och lågorna är närmast, skulle man kunna säga, ett slags ge-
staltning i allegorisk form av nutidssamhället – en beskrivning i allego-
rins form av det globaliserade nutidssamhälle i vilket människotillvaron 
och historien framstår som ett fullkomligt (och dessutom efter hand 
bara alltmer oöverskådligt och därför också totalt obegripligt och till 
synes helt strukturlöst) kaos av endast små berättelser från – på en och 
samma gång – både det förflutna och från samtiden.





135BO G JANSSON

Avslutning

E
n central utgångspunkt i denna essä om den svenskspråkiga 
prosan i vår tid har varit särskiljandet mellan historiskt sett 
tre kulturer: en äldre förmodern scenkultur, en yngre och mo-
dern bokkultur samt en nutida och postmodern skärmkultur. 

Vidare har denna nutida och postmoderna skärmkultur beskrivits som 
något av en syntes av de två föregående kulturerna såtillvida att denna 
nutida postmoderna skärmkultur innehåller element som pekar bakåt 
både till den förmoderna scenkulturen och till den moderna bokkultu-
ren. 

Tillbaka till den förmoderna scenkulturen pekar den postmoderna 
skärmkulturen genom bland annat sin påtagliga här och nu-inriktning. 
Samtidigt skiljer sig den postmoderna skärmkulturen och den förmo-
derna scenkulturen tydligt från varandra i bland annat det hänseendet 
att medan den förmoderna scenkulturens ständiga här och nu-oriente-
ring är betingad av en föreställning inom denna kultur om världen som 
ett tidlöst stillastående (blott en evig rundgång från höst, vinter, vår och 
sommar till nästa höst, vinter, vår och sommar) så är istället här och nu-
inriktningen inom den nutida och postmoderna skärmkulturen orsakad 
av en bristande framtidstro. 

I den svenska och nutida samt postmodernt skärmkulturella prosan 
uttrycks tydligt just denna bristande framtidstro. Här föreligger, liksom 
i den tidigare modernt bokkulturella epiken, en medvetenhet om tidens 
existens och ofrånkomliga rörelse ständigt framåt. Men denna ständiga 
tidsrörelse framåt är sällan i den postmoderna och skärmkulturella pro-
san förenad med, såsom många gånger i den moderna och bokkulturella 
romanen, förnimmelser av optimism och utopism utan istället tvärtom 
ofta med känslor av pessimism och dystopism. 
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Framtiden är alltså idag inte längre vad den en gång varit. Och inte 
det förflutna heller. Som tydligt framgått i detta arbete är mera breda 
och djupgående resonemang av historiserande slag sällan förekomman-
de i den svenska nutidsprosan. Några undantag har dock pekats ut i 
detta arbete, bland dem Agneta Pleijels Lord Nevermore och Kjell We-
stös Där vi en gång gått.

Som tidigare i denna essä påpekats, kan nämnda avsaknad av ett 
djupare intresse i nutidsromanen för mera breda och djupgående his-
toriserande perspektiv sammankopplas med ett idag tendentiellt för-
härskande nominalistiskt och strukturförnekande betraktelsesätt. Ge-
nom detta nominalistiska och strukturförnekande synsätt skiljer sig den 
postmodernt skärmkulturella nutidsprosan radikalt från sin föregångare 
den moderna och modernistiskt bokkulturella epiken. Inom sistnämnda 
typ av berättelse framträder praktiskt taget alltid en tydlig ambition i 
riktning brett historiserande och/eller djupgående strukturellt eller ar-
ketypiskt tänkande. 

Nutidsprosan speglar en mänsklighet benägen till flykt undan både 
framtiden och undan det förflutna och dessutom – genom den idag 
starkt framträdande genren faktionsepik vilken nedbryter skillnaden 
mellan verklighetsbeskrivning och fiktionsberättelse – en mänsklighet 
tendentiellt på flykt undan också själva verkligheten. 

Faktionsberättelsen är således inte, enligt mitt förmenande, ett ut-
tryck för, som stundom gjorts gällande, en i samhället nyväckt verklig-
hetshunger. Tvärtom synes mig faktionsberättelsens framträdande ställ-
ning idag vara väsentligen orsakad av övergången i vår tid från infor-
mations- till upplevelsesamhälle. Nutidsmänniskan, den postmoderna 
människan, söker inte, såsom den tidigare moderna människan, i första 
hand verkligheten eller sanningen om världen utan istället främst starka 
upplevelser av verkligheten och av världen här och nu. Om detta förhål-
lande vittnar, som jag ser saken, den svenska nutidsprosan i allmänhet 
och faktionsberättelsen idag i synnerhet.

Orsaken i sin tur till upplevelsesamhällets framväxt i vår tid är den 
idag hastiga medieutvecklingen. Nutidens människa lever inte huvud-
sakligen direkt i världen utan istället mestadels indirekt i densamma 
via de upplevelser som samtidens medier dygnet runt producerar i ett 
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ständigt ökande överflöd. Faktionsberättelsen – i litterär, filmisk eller 
televiserad form – är bara en av många grenar inom denna världsom-
spännande och ständigt pågående mediala upplevelseindustri syftande 
inte till i första hand verklighetsbeskrivning utan istället till främst in-
komstbringande försäljning, till maximal kommersiell framgång.

Som ovan påpekats äger idag i den svenska prosan dystopiska bud-
skap företräde framför utopiska. Varför det? Vilka är orsakerna till den 
utvecklingspessimism vilken ofta kommer till uttryck i nutidens svenska 
roman och novell? Svaret på frågan knyter uppenbart an till sådana 
påtagliga rörelser i vår tid som den hastigt pågående medialiseringen, 
globaliseringen och kommersialiseringen av världen samt därtill för-
nimmelsen idag av att – på grund väsentligen av nämnda medialisering, 
globalisering och kommersialisering av världen – en miljöförstöring på-
går vilken allvarligt hotar människans livsbetingelser på jordklotet.

Dessa nutidsfenomen tillsammans får tillvaron för den enskilda män-
niskan att framträda som inte överskådlig, begriplig, hanterlig och för-
utsägbar utan tvärtom som oöverskådlig, obegriplig, kaotisk och oför-
utsägbar. Därför i vår tid här och nu-inriktning och kortsiktighet samt 
förnimmelsen av framtiden som mera ett hot än ett löfte. Just det slags 
förnimmelse och känsla som framkallas i till exempel Jerker Virdborgs 
tidigare i denna framställning berörda dystopi Staden och lågorna.

Ur denna upplevelse av världen som i stora stycken rent kaos växer 
också naturligt fram det slags nominalistiska och strukturförnekande 
tänkesätt som latent genomsyrar den nutida svenska prosan. En följd av 
detta tänkesätt i sin tur är, i kombination med ovan berörda bristande 
framtidstro, en koncentration i nutidsepiken på här och nu snarare än 
på framtiden eller på det förflutna samt vidare en fokusering på det egna 
jaget mer än på omvärlden. Särskilt tydligt kommer denna jag-inrikt-
ning, denna självupptagenhet och självbespegling, till uttryck i sådana 
idag framträdande genrer som autofiktionen och metafiktionen. 

Vidare är uppenbart att den litterära självupptagenhet och själv-
bespegling som uttrycks genom den nutida autofiktionen och metafik-
tionen speglar ett tillstånd av självproblematisering och självprövning 
inom det litterära fältet idag. Det är en självproblematisering och själv-
prövning motiverad av de många frågor som i vår tid ofta ställs kring 
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skönlitteraturens och den litterära fiktionens betydelse och status i da-
gens samhälle samt existensmöjligheter och existensformer i framtidens 
samhälle.

Kommer romanen i termens moderna och bokkulturella bemärkelse 
att existera länge till? Och kommer tryckta böcker alls att publiceras i 
framtiden? Kommer kanske skönlitteratur och litterär fiktion att exis-
tera även i framtiden men då presenteras och publiceras i mediemässigt 
helt andra former än idag? Sådana frågor ställs i nutiden ofta av såväl 
författare som bokläsande allmänhet och professionella litteraturbedö-
mare. Hursomhelst synes tydligt, att den påtagliga metafiktionalitet och 
litterära självbespegling som föreligger i den svenska nutidsprosan, och 
som föreligger här på ett mera påtagligt sätt än någonsin tidigare i den 
svenska litteraturhistorien, är betingad av att skönlitteraturen i vår tid 
är ett, med hänsyn till existensmöjligheter och status, problematiskt och 
problematiserat fenomen. 

Som tidigare framhållits i detta arbete är inte endast själva de litte-
rära verken idag problematiserade och ifrågasatta storheter utan också 
författarrollen. Den självklara utgångspunkten i den tidigare moderna 
bokkulturella epoken var att enskilda litterära arbeten av verklig bety-
delse äger individuella upphovsmän och upphovskvinnor. Därför också 
i denna epok ett favoriserande av den rent skönlitterära eller fiktiva 
konstberättelsen tryckt i bokform, den berättelse som genom just sin 
fiktivitet och tydligt artistiska utformning och genom just att den är 
tryckt i bokform, ger intryck dels av att vara ett slutgiltigt fullbordat 
verk och dels av att verkligen äga en alldeles bestämd och individuell 
upphovsman eller upphovskvinna. Genom emellertid det idag frambry-
tande nya medielandskap i vilket digitala medier av interaktiv karaktär 
redan nu till synes är på god väg att marginalisera den tryckta boken 
och det envägskommunikativa tänkande som utstrålar ur detta gamla 
medium så hotas också föreställningen om författaren som en allde-
les särskild och unik individ. Istället växer, genom det nya digitala och 
interaktiva medielandskapet, den upplevelsen successivt fram att ska-
parakten alltid är en kollektiv snarare än en individuell process. 

Härigenom – genom denna efter hand allt starkare förnimmelse i 
den nutida och postmoderna skärmkulturen av författaren och konst-
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nären som en kollektiv snarare än en individuell storhet – pekar den 
nutida och postmoderna skärmkulturen tillbaka till den förmoderna 
scenkultur i vilken det enskilda kulturella uttrycket uppfattades som 
väsentligen anonymt, som på en och samma gång ingens och allas röst 
i samhället.

Den litterära genre i den nutida postmoderna skärmkulturen vilken 
tydligare än någon annan signalerar denna utveckling bort från den be-
stämda enskilda skaparindividen och till det anonyma skaparkollektivet 
– ingens och allas röst i samhället – är den idag starkt framträdande 
faktionsberättelsen. Detta därigenom att faktionsberättelsen inte är text 
av en enskild författare om ett givet stycke historisk verklighet utan 
istället är – mer eller mindre uttryckligen – text av en enskild författare 
om många andra texter av många andra författare om ett givet stycke 
historisk verklighet.

En tydlig utveckling i riktning bort från föreställningen om förfat-
taren och konstnären som en bestämd enskild individ och till idén om 
författaren och konstnären som alltid ett kollektiv sker alltså för närva-
rande inom det litterära och kulturella fältet. Men dock inte entydigt. 
Som tidigare lyfts fram i denna essä föreligger i nutiden i Sverige en 
motsättning inom författarkåren vad gäller just förståelsen av förfat-
tarsubjektet – en antagonism vilken fick ett pregnant uttryck genom den 
tidigare i detta arbete omtalade manifestdebatten 2009.

I denna debatt framträdde en grupp yngre författare som bejakare 
av den postmoderna föreställningen om författaren som alltid en eklek-
tiker – en lånare av material och idéer från många olika håll och därmed 
en skrivare av verk tillhöriga inte författaren själv utan i stället ett större 
och mer eller mindre anonymt kollektiv – medan samtidigt en annan 
grupp yngre författare tvärtom efterlyste en återgång till det modernt 
bokkulturella tillståndet – det tillstånd där god litteratur är sådan lit-
teratur vilken framstår som konstnärligt särpräglad och därmed som 
bestämt knuten till en alldeles individuell författarpersonlighet.

Som tidigare i denna framställning påpekats, framstår denna, i ma-
nifestdebatten 2009 framlyfta, motsättning inom författarkåren gäl-
lande förståelsen av författarsubjektet som större i teorin än i prakti-
ken. Den konstnärliga praktik, de berättarmanér och de skrivsätt, flera 
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av de debatterande författarna framvisar pekar inte entydigt i vare sig 
den ena eller den andra av nämnda två riktningar antingen bakåt till 
den förmoderna scenkulturen (genom signalerandet av eklekticism och 
anonymitet) eller bakåt till den moderna bokkulturen (genom mani-
festerandet av stark konstnärlig originalitet och individualitet). Istället 
lånas hos flera av dessa författare, liksom hos många andra författare 
idag, från båda hållen. Därför kan man om flera författarskap inom 
den nutida och postmodernt skärmkulturella litteraturen säga att dessa 
författarskap knyter an bakåt till – på en och samma gång – båda de två 
föregående kulturella tillstånden. Dessa författarskap anknyter samti-
digt till både den modernt bokkulturella epoken och till den förmodernt 
scenkulturella eran.

Utöver detta kan här avslutningsvis konstateras, att hur det än går 
med föreställningen om författarsubjektet i framtiden så finns, vilket 
förhoppningsvis tydligt framgått i denna essä, inom det svenskspråkiga 
området, fortfarande åtskilliga verkligt betydande, och därtill till synes 
alldeles individuellt existerande författarbegåvningar – till exempel Mo-
nika Fagerholm, Jonas Hassen Khemiri, Lotta Lotass och Jerker Vird-
borg. 
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Summary in English

Lying Far and Widely Without Lying
Swedish Prose Fiction in the Present Age of Post-Modernism and Screen 
Culture: Fundamental Philosophic Assumptions, Content and Form

T
he topic of this essay are the characteristics of the contem-
porary novel and short story written in Swedish.

Works by many authors are discussed in the essay. Some 
of these authors are well established and prominent writers 

from an older generation (among them are Kerstin Ekman, Per Olov 
Enquist and Torgny Lindgren) and some of these authors are talented 
younger writers (among them are Monika Fagerholm, Lotta Lotass and 
Jerker Virdborg). 

The discussion in the essay is from a media history perspective by 
taking as its starting point the relationship between pre-modern stage 
culture (the culture before 1800), modern book culture (or print cul-
ture, culture 1800–1960) and post-modern screen culture (or television 
and internet culture, the culture after 1960). Whereas the pre-modern 
stage culture communication is oral and interactive, the communication 
of modern book culture is written and one-directional. Yet post-modern 
screen culture communication once again takes up certain aspects from 
pre-modern communication such as the oral (television) and the inte-
ractive (social media, internet). Thus post-modern screen culture can 
be characterized as a kind of synthesis of pre-modern stage culture and 
modern book culture. 

Further distinctions in this essay are made from a historical point of 
view between three kinds of prose fiction: The modern and realistic no-
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vel (the kind of story written by for example Henri Stendahl, Honoré de 
Balzac and Gustave Flaubert), the modern and modernistic novel (the 
kind of story written by for example William Faulkner, James Joyce and 
Virginia Woolf) and the post-modern novel (the kind of story written by 
for example Gabriel García Márquez, John Fowles and Umberto Eco). 

One of the main thesis in this essay is that the dominant kinds of 
contemporary Swedish prose fiction are meta-fiction, documentary fic-
tion and auto-fiction. Common to these three genres or modes of writing 
are self-reflexivity and self-consciousness. That is: These three kinds of 
prose fiction always, in different ways, more or less explicitly, examine 
themselves and their own defining characteristics and thereby proble-
matise themselves as literature, fiction, and expressions of authorship.

The further reason for the dominance in contemporary Swedish pro-
se fiction of these self-reflexive and self-conscious genres or modes of 
writing is, as explained in this essay, the fact that literature in its modern 
form – i.e. in the form of printed books – is called into question today 
by critics regarding its status and importance in society and the possibi-
lity of its existence in the future.

A second main thesis in this essay is that in contemporary Swedish 
prose fiction there is an ignorance of the general, the abstract and the 
inwardly in favor of the unique, concrete and outwardly. Further there 
is, as stated in this essay, in contemporary Swedish prose fiction an igno-
rance of history as well as a distrust in the existence of universals. Thus 
the fundamental philosophic assumptions, expressed in the contem-
porary Swedish novel and short story, are tendentially anti-structuralist 
and nominalist, tracing their origins back to the post-structuralism and 
radical nominalism of Jacques Derrida. 

Another main thesis in the essay is that, as a result of the above 
mentioned anti-structuralist tendency and distrust in the existence of 
universals and abstractions, most Swedish contemporary authors reject 
“spatial form”, i.e. the technique often used in modernistic novels – the 
novels of the modern and modernistic book cultural era – to create an 
impression of the integration of past, present and future in a way which 
defies successive time. 
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A final main thesis in this essay is that, in the Swedish novel and 
short story written today, there is an orientation towards neither parti-
cularly the past nor towards especially the future but instead towards 
preferably just here and now. 

This “nowness” characteristic of contemporary Swedish prose fic-
tion – the prose fiction of the post-modernist and screen cultural age 
– is, as explained in this essay, essentially a consequence of shattered 
prospects, a result of emotions in present times of anxiety and fear re-
garding the future, caused by an experience today of the world as more 
complicated than ever before, rapidly changing and unforeseeable. 

These emotions in present times of anxiety and fear concerning the 
future are, as stated in this essay, clearly mirrored in the contemporary 
Swedish prose fiction. This entails that the ground-note in this prose 
fiction is generally – in contrast to what was the case in the fiction of 
modernity and modernism – dystopian rather than utopian. 
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D
et här är en essä i fem avsnitt om den svensk
språkiga prosaberättelsen i vår tid eller mera 
precist: ett försök till beskrivning av den svensk
språkiga prosaepikens – vid årtiondena runt år 

2000 – särskilda innehållsliga och formella karakteristika. 
Denna beskrivning görs dels i anknytning till i vår tid 

aktuella språkfilosofiska tankegångar och dels i ett medie
historiskt perspektiv. Det sistnämnda betyder att de studerade 
berättelsernas utformningar relateras till de mediespecifika 
förhållanden som före ligger i samhället vid tiderna för deras 
tillkomster. 

Flera teser eller grundtankar formuleras i framställningen. 
En av dessa är att den svenska romanen och novellen idag 
allmänt kan karakteriseras genom de tre genretermerna 
meta fiktion, faktion och autofiktion. 

En annan grundtanke gäller det språkfilosofiska synsättet 
i den svenska nutidsepiken. Grundtanken är att detta språk
filosofiska synsätt kan karakteriseras som tendentiellt nomi
nalistiskt eller strukturförnekande. 

En tredje tes är att i den svenska nutidsprosan föreligger, 
som en följd av nämnda latenta orientering i nominalistisk 
och strukturförnekande riktning, ett påtagligt ointresse för 
ett bredare och mera djupgående historiserande tänkande.

I den svenska prosaepiken idag föreligger alltså få försök 
till mera inträngande gestaltningar av det historiskt förflut
na. Men heller inget större intresse för framtiden. Istället 
utmärks den svenska nutidsprosan av en inriktning mot mest 
bara här och nu. 

Orsaken till denna här och nuinriktning är, hävdas i detta 
arbete, det förhållandet att samhället idag är så komplext, 
hastigt föränderligt och oförutsägbart att nutidsmänniskan 
förnimmer framtiden mer som ett hot än som ett löfte. 
Denna känsla av hot speglas i nutidens svenska roman där
igenom att, konstateras i denna essä, grundtonen i denna 
roman är dystopisk snarare än utopisk.
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