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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

 
I roman efter roman spränger hon förnuftets gränser och låter känslorna flöda. Genomgående är förmågan 

att se in i en annan värld och erfara det som är dolt för andra eller bara en oerhört stark sensibilitet hos 

huvudpersonen. Individen får tillgång till det undermedvetna och bearbetar sina fantasier.1 

 

Så skriver litteraturvetaren Margaretha Fahlgren om Marianne Fredrikssons författarskap. 

Marianne Fredriksson debuterade på den skönlitterära scenen 1980, och skrev sammanlagt 15 

romaner som har översatts till 47 språk. 1999 låg två av hennes romaner på listan över de tio 

mest sålda romanerna i världen, däribland Simon och ekarna från 1985.2 Trots sin stora 

kommersiella framgång både i Sverige och framförallt utomlands har Fredrikssons aktning i 

svenska litterära kretsar inte varit långlivad. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon beskriver 

hennes status under 1990-talet: ”Hennes romaner fördömdes och förlöjligades och hon osynlig-

gjordes i den litterära offentligheten samtidigt som hennes läsarskaror växte.”3 Fredriksson var 

alltså en välläst men inte kritikerälskad författare. Vad kan detta bero på? Möjligtvis kan det 

handla om det starkt andliga och känslobetonade draget i hennes romaner, som det inledande 

citatet beskriver. Fredriksson är känd både för sin psykoanalytiska ådra med inspiration från 

Carl Gustav Jungs teorier, och för sina huvudkaraktärers starka spirituella sensibilitet.4 Flertalet 

artiklar tar upp hennes intresse för andlighet, antika myter och alternativt tänkande, men sällan 

nämns hennes romaner i samband med termen magisk realism. Detta trots att de teman och 

narrativa tekniker som präglar Fredriksson författarskap på många sätt verkar överlappa med 

den magiska realismens litterära tradition. Därför vill jag göra en läsning av ett av Marianne 

Fredrikssons verk som tar avstamp i den internationella diskussionen om genren magisk 

realisms teoretiska utgångspunkter. Verket jag har valt är Simon och ekarna, en av Fredrikssons 

mest sålda romaner. Förhoppningsvis kan denna analys infogas med och bidra till svenska 

litteraturstudier om magisk realism och uppmuntra till vidare undersökningar av Fredrikssons 

författarskap utifrån genrens särdrag.  

 

 
1 Margaretha Fahlgren, ”Den goda historien”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 

https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/den-goda-historien/ (hämtad 2020-12-16). Margaretha 

Fahlgren skriver avsnittet om Fredriksson men texten i dess helhet har flera författare.  
2 Lennart Peterson, ”Nu är hon större än Strindberg”, Aftonbladet 12/4 2000, 

https://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/12/fredriksson.html (hämtad 2020-12-16). 
3 Lisbeth Larsson, ”Lillemor Marianne Fredriksson”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 

www.skbl.se/sv/artikel/MarianneFredriksson (hämtad 2020-12-16). 
4 Larsson 2020. 
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1.2 Tidigare forskning  

Talia E. Crockett skriver i artikeln ”The Silence of Fragmentation: Ethical Representations of 

Trauma in Young Adult Holocaust Literature” om användningen av textuell tystnad i berättelser 

om Förintelsen för unga vuxna. Crockett baserar sin text på teoretiska resonemang utvecklade 

av bland annat Lydia Kokkola och Leona Toker, och applicerar dessa teorier på tre böcker 

skrivna för unga vuxna som berör frågan om Förintelsen och det sammanhängande traumat. En 

av dessa tre böcker är Simon och ekarna. Crockett börjar med en redogörelse för diskussionen 

kring den samtida Förintelselitteraturens dilemma: det är både något obeskrivligt och något som 

måste beskrivas för att undvika att historien upprepar sig. Kan man skriva fiktiva verk om ett 

så stort lidande utan att förminska, försköna eller urvattna den historiska verkligheten, och i 

vilken mån överförs detta dilemma till unga vuxnas litteratur? Crockett betonar den upplysande 

effekt Förintelselitteratur kan ha för allmänheten, och särskilt för yngre läsare som enligt studier 

uppvisar en ökande kunskapsbrist om Förintelsen. Hon menar alltså att det är viktigt att skriva 

om Förintelsen; frågan är inte huruvida det bör skrivas utan hur det bör skrivas litteratur för att 

tackla dilemmat som uppstår när obeskrivligt trauma möter behovet av beskrivning. Enligt 

henne hittas lösningen till det etiska dilemmat i de stilistiska grepp som unga vuxna-författare 

använder för att skildra Förintelsen: fragmentering och tystnad. Hon genomför i sin artikel en 

undersökning av hur Fredriksson använder textuell tystnad som stilmedel för att skildra 

Förintelsens textuella framställning i Simons liv.5 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka inslag av magisk realism i Marianne Fredrikssons 

roman Simon och ekarna. Detta görs genom följande frågor: 

• Hur skildras de övernaturliga elementen i Simon och ekarna, och på vilket sätt samspelar 

eller kontrasterar de med de realistiska elementen i romanen?  

• På vilket sätt påverkar de övernaturliga elementen berättelsens tematik? 

 

1.4 Teori, metod och material 

Magisk realism som term användes för första gången av konsthistorikern Franz Roh i Tyskland 

1925 för att beskriva en framväxande men splittrad rörelse inom konstvärlden. Det som ut-

märkte rörelsen var avbildningen av vardagliga objekt på ett sätt som frammanade en ny världs-

 
5 Talia E. Crockett, ”The Silence of Fragmentation: Ethical Representations of Trauma in Young Adult 

Holocaust Literature”, Barnboken, 43, 2020. 
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bild och väckte bilder av en fantastisk verklighet bakom objekten. Termen magisk realism 

tävlade dock mot den synonyma termen ny objektivitet, och fick inte något riktigt fäste i sitt 

ursprungliga sammanhang.6 Det var istället i den latinamerikanska litteraturen som magisk 

realism under andra halvan av 1900-talet fick sitt stora genombrott. Under 1950-, 60-, och 70-

talen spred sig den magiskt realistiska litteraturen explosionsartat inom Latinamerika och så 

småningom också internationellt.7 Magisk realism som koncept har genomgått en mängd trans-

formationer i en hel del olika sammanhang och det finns en myriad av olika variationer på själva 

begreppet, dess faktiska betydelse och den litteratur som man vill hävda att den betecknar. Irene 

Guenther beskriver svårigheten i att spåra termens historia: 

 

Because of the fluidity of boundaries, the ambiguity of definitions, and the sometimes untraceable trans-

formation of concepts, conjecture and fact have intertwined in the history of Magical Realism and its 

eventual dissemination. In effect, Roh’s artistic child of the 1920s has become a present-day historian’s 

nightmare.8 

 

Jag kommer inte att reda ut de olika definitionerna och varianterna av den magiska realismen 

utan nöja mig med att konstatera att magisk realism är ett komplext begrepp som kräver avse-

värd efterforskning för att kunna kartläggas.9 Denna uppsats har inte textomfånget för en sådan 

kartläggning, och därför använder jag något förenklat termen magisk realism som ett paraply-

begrepp för den litterära genre eller strömning som analysen behandlar.  

Enligt litteraturvetaren Maggie Ann Bowers är den latinamerikanska magiska realismen idag 

känd för namn som Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges och Isabel Allende, medan den 

engelskspråkiga världen står för namn som Toni Morrison och Salman Rushdie.10 Många av de 

mest välkända magiskt realistiska författarna – Márquez, Rushdie, Morrison – hämtar sin över-

naturliga inspiration från den mytologiska och kulturella kontext de skriver om och i. Bowers 

skriver att Márquez har berättat att de magiska elementen i hans magnum opus, Hundra år av 

ensamhet, inspirerats av hans colombianska mormors spirituella folkberättelser, medan 

Morrisons magiska realism hämtar material från folktron hos afrikansk-amerikanska slavar 

under 1700- och 1800-talet. Folktron innehar därmed traditionellt en betydelsefull roll i den 

 
6 Irene Guenther, ”Magical Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimar Republic”, i Magical 

realism. Theory, History, Community, Wendy B. Faris och Lois Parkinson Zamora (red.), Durham och London: 

Duke University Press 1995, s. 33—36. 
7 Wendy B. Faris, Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of the Narrative, Nashville: 

Vanderbilt University Press 2004, s. 37. 
8 Guenther 1995, s. 34.  
9 För en grundläggande genomgång av termens historia och uppkomst se till exempel Guenther 1995 eller 

Bowers 2004.  
10 Maggie Ann Bowers, Magic(al) realism, London och New York: Routledge 2004, s. 5—6.  
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magiskt realistiska litteraturen.11 Vissa, som författaren Alejo Carpentier, går steget längre och 

menar att endast den litteratur som har sitt ursprung i just den latinamerikanska folktron på 

riktigt kan kallas för magisk realism. I sin essä ”On the Marvelous Real in America” från 1949 

hävdar han att det är den inneboende magin i den latinamerikanska världen som föder den 

magiskt realistiska litteraturen, och avfärdar därmed den litteratur som har sitt ursprung i andra 

delar av världen – framförallt Europa – men ändå gör anspråk på den magiskt realistiska stilen.12      

Många teoretiker har senare kritiserat Carpentiers syn på magisk realism, och menat att 

magisk realism är en narrativ form som visserligen förekommer i en särskild kulturell kontext, 

men som inte kan begränsas till bara ett specifikt geografiskt område eller en specifik kultur. 

Diskussionen kring genrens geografiska koppling resulterade bland annat i att Roberto 

González Echevarría började använda termerna ontologisk och epistemologisk för att beskriva 

två olika typer av magisk realism.13 Bowers beskriver termerna:  

 

Ontological magical realism can be described as magical realism that has as its source material beliefs or 

practices from the cultural context in which the text is set. […] Epistemological magical realism, on the 

other hand, takes its inspiration for its magical realist elements from sources which do not necessarily co-

incide with the cultural context of the fiction, or for that matter, of the author.14 

 

Dessa två former av genren kan framstå som en tydlig och rättfram uppdelning, men Bowers 

poängterar att det är ett misstag att se dem som helt separata från varandra eftersom det kan 

leda till tanken att författare endast kan skriva antingen ontologisk eller epistemologisk magisk 

realism. I praktiken så menar Bowers att magiskt realistiska författare kan ta både en ontologisk 

och epistemologisk position i sitt skrivande.15 

Begreppet magisk realism är som sagt ökänt svårt att definiera på ett sätt som adekvat för-

klarar den omfattande historiken bakom det litterära konceptet. En av de mer åskådliga och 

precisa är Wendy B. Faris definition, som beskriver fem kriterier som brukar finnas i den littera-

tur som faller under termen magisk realism. Hennes definition lyder som följer:   

 

 
11 Bowers 2004, s. 92—93. 
12 Alejo Carpentier, ”On the Marvelous Real in America”, i Magical realism. Theory, History, Community, 

Wendy B. Faris och Lois Parkinson Zamora (red.), Durham och London: Duke University Press 1995, s. 75—88. 
13 Bowers jämför, liksom Faris, dessa två kategorier med begreppsparet folkloric magical realism och scholarly 

magical realism som Bowers attribuerar till Jeanne Delbaere och Faris attribuerar till Jean Weisgerber. Se 

Bowers 2004, s. 91 och Faris 2004, s. 27. 
14 Bowers 2004, s. 91. 
15 Bowers 2004, s. 92. 
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First, the text contains an "irreducible element" of magic; second, the descriptions in magical realism detail 

a strong presence of the phenomenal world; third, the reader may experience some unsettling doubts in the 

effort to reconcile two contradictory understandings of events; fourth, the narrative merges different realms, 

and finally, magical realism disturbs received ideas about time, space, and identity.16 

 

Magiskt realistisk litteratur ska alltså först och främst innehålla ett obestridligt element av magi, 

det vill säga någonting som inte kan förklaras med västerländsk empirisk diskurs. Detta element 

beskrivs narrativt på samma sätt som icke-magiska element; de uppfattas och befästs genom 

sinnesintryck.  

Det andra kriteriet innebär att textens beskrivningar ska signalera den urskiljbara, förnimbara 

världens starka närvaro, som en motvikt till magins fantasifullhet. I den realistiska traditionen 

används realistiska, detaljerade beskrivningar för att bygga upp och skapa en verklighet som 

imiterar vår värld. Magisk realism följer i den realistiska traditionens fotspår och använder sig 

av samma realistiska, detaljerade beskrivningar för att skapa en fiktiv värld som visserligen 

imiterar vår värld på vissa sätt, men som också avviker genom dess magiska aspekter. Faris 

betonar hur den urskiljbara världens starka närvaro ofta också innebär en stark förankring i det 

historiska.  

Det tredje kriteriet behandlar läsarens upplevelse av att läsa magisk realism, och det tvivel 

som kan uppstå när hen möter magiska element i en annars realistiskt skriven text. Läsaren kan 

uppleva tvivel kring hur verkliga eller inte icke-verkliga de magiska elementen är, eller kring 

två motstridande förståelser av händelser, baserat på läsarens förutfattade meningar och tros-

system. Detta är enligt Faris kulturellt betingat: ”And because belief systems differ, clearly, 

some readers in some cultures will hesitate less than others, depending on their beliefs and 

narrative traditions.”17 Vidare så kan textens narrativ i sin tur både förstärka och underminera 

läsarens tvivel, genom att till exempel förpassa magiska element till drömmar men ändå låta 

dem bära med sig odisputabla fakta, eller genom att beskriva magiska fenomen i omväxlande 

abstrakta och materiella termer och på så sätt förvirra läsaren. Faris menar att även när texten 

inte medvetet uppmanar läsaren till att tveka så är vi läsare så investerade i den traditionella 

realismens regelverk att vi inte kan låta bli att fundera över hur sant eller möjligt det som 

beskrivs i magisk realistisk litteratur är.  

Det fjärde kriteriet formulerar Faris som en narrativ närhet eller sammanfogning av två 

världar eller riken. Det kan ske till exempel genom en karaktär som hör till båda världarna och 

 
16 Faris 2004, s. 7.  
17 Faris 2004, s. 17. 
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därmed inte helt hör hemma i någon av dem, genom an annan världs intrång i vår värld, eller 

genom att en representant för vår värld gör intrång i en annan värld. Oavsett hur de två världarna 

kommer i kontakt så bereder deras möte väg för en konfrontation av normer. Dessa världar 

behöver inte vara konkreta på det sätt som förekommer i till exempel fantasy eller science 

fiction, utan snarare kan det handla om abstrakta och halvformulerade koncept eller idéer som 

finns på något annat plan än vår värld. Faris skriver: ”In terms of cultural history, magical 

realism often merges ancient or traditional – sometimes indigenous – and modern worlds. 

Ontologically, within the text, it integrates the magical and the material.”18  

Slutligen beskriver Faris femte kriterium hur den magiska realismen, på ett typiskt modernt 

eller postmodernt sätt, rubbar etablerade idéer om tid, rum och identitet. Det kan handla om att 

texten framställer tidsförloppet på ett sätt som gör läsaren osäker på hur snabbt, långsamt, eller 

kronologiskt tiden egentligen framskrider i verket. Det kan handla om att framställa textens 

rymd/rum på ett förvrängt sätt, eller så tvivel hos läsaren kring vilka rum som tillhör vår värld 

och vilka som tillhör den andra, magiska världen. Vidare kan detta kriterium också handla om 

förvrängningen av den individuella och fasta identiteten. Faris menar att magisk realism inte 

bara präglas av en narrativ tvetydighet och en kulturell hybriditet, utan också av en slags 

personlighetsmässig mångfald hos sina karaktärer. Hon tar upp exempel på karaktärer vars 

sinne besitts av hundratals individer, karaktärer vars sinne på obestämd tid byts ut mot en annan 

karaktärs sinne, och karaktärer som absorberar andra karaktärers känslor eller tankar och 

därmed får sin identitet utsuddad.  

Tillsammans utgör dessa fem kriterier en användbar grund för att utforska hur Simon och 

ekarna förhåller sig till den magiska realismens typiska drag, så som de framställs av Wendy 

B. Faris. I min analys kommer jag att återkomma till samtliga kriterier men i varierande grad 

och inte i samma ordning som Faris numrering.      

Utöver de fem kriterierna så kommer jag också att använda mig av termen fokalisation, 

ytterligare ett nyckelbegrepp i Faris teoretiska ramverk. Hon förklarar:   

 

In magical realism, the focalization – the perspective from which events are presented – is indeterminate; 

the kinds of perceptions it presents are indefinable and the origins of those perceptions are unlocatable. 

That indeterminacy results from the fact that magical realism includes two conflicting kinds of perception 

that perceive two different kinds of events: magical events and images not normally reported to the reader 

of realistic fiction because they are not empirically verifiable, and verifiable (if not always ordinary) ones 

 
18 Faris 2004, s. 21.  
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that are realism’s characteristic domain. […] In other words, the narrative is ”defocalized” because it seems 

to come from two radically different perspectives at once.19 

 

Faris beskriver hur fokalisering i magisk realism ofta karaktäriseras av en dubbelhet: det narra-

tiva perspektivet inkluderar på samma gång empiriskt bevisbar realism och empiriskt obevisbar 

magi. Därmed blir det narrativa perspektivet avfokaliserat (min översättning). Avfokalisering 

sker således när en realistisk bas av empiriska bevis kombineras med rapporter om overkliga 

och icke-empiriska fenomen. Denna kombination skapar en dissonans, en oenighet som Faris 

menar kan beskrivas som en avfokalisering av det narrativa perspektivet. Hon betonar själv att 

termen är märkbart svår att definiera och beskriva, just därför att den beskriver något som be-

finner sig i en slags motsatsställning, ett oförenligt mellanläge. Magiskt realistiska narrativ 

frambringar enligt Faris ett narrativt utrymme som hon kallar för ”the ineffable in-between”, på 

svenska det obeskrivliga emellan (min översättning).20 Det som är obeskrivligt är inte de 

magiska fenomenen i sig, som ju är inkluderade i de detaljerade beskrivningarna, utan snarare 

deras närvaro i ett narrativ som annars är starkt bundet till den realistiska traditionen. Den 

magiska närvaron gör själva narrativet till platsen för det obeskrivliga, eftersom det är där som 

det realistiska och det magiska samexisterar. Faris förklarar: ”We might say that defocalization 

creates a narrative space of the ineffable in-between because its perspective cannot be ex-

plained, only experienced. Within it, one does not know quite where one is, what one is seeing, 

or what kind of voice one is hearing.”21 Således fungerar det obeskrivliga emellan som en 

möjlig lösning för det narrativa problemet kring den magiska realismens oförenliga fokali-

sering.     

Som framgår tidigare i avsnittet har magisk realism en snåriga historisk bakgrund som ofta 

ställer krav på att teoretiska texter om ämnet inkluderar en diskussion om genrens geografiska 

och kulturella sammanhang. Magisk realism har som sagt länge betraktats som någonting 

hemmahörande i en starkt kolonial kontext, oftast i Latinamerika. På senare år har dock detta 

bestridits, och magisk realism och dessa karaktärsdrag kan identifieras på många håll i världen. 

Hur ser det då ut i Sverige? I en uppsats från 2007 har Paula Masdeu gjort ett försök att placera 

magisk realism på den svenska litterära kartan, genom att analysera tre svenska romaner med 

aspekter av magisk realism. 22 Masdeus valda romaner är alla utgivna efter sekelskiftet, till 

 
19 Faris 2004, s. 43. 
20 Faris 2004, s. 45. 
21 Faris 2004, s. 46. 
22 Paola Masdeu, Övernaturliga Vardagar. En studie av det övernaturliga i svensk litteratur som medel för 

social kritik, uppsats framlagd vid Södertörns högskola 2007, s. 49. 
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skillnad från Simon och ekarna som gavs ut 1985, men trots detta är uppsatsen ett bra exempel 

på hur genren magisk realism kan undersökas i svensk litteratur. Masdeu menar att det svenska 

samhällets höga grad av sekularisering innebär att lokal folktro i Sverige inte nödvändigtvis 

fyller samma roll som den gör i latinamerikansk eller andra former av magisk realism. Istället 

menar hon att svensk magisk realism inspireras av andra populärkulturella fenomen, som till 

exempel skräckromantiken eller vampyrgenren.23 I min analys tar jag upp hennes tes kring 

Sveriges sekularisation och resonerar kring hur mitt material förhåller sig till hennes antagande.    

Mitt material är Marianne Fredrikssons roman Simon och ekarna, som gavs ut 1985 på 

Wahlström och Widstrand förlag.24 

 

2. Analys  
2.1 Romanens handling  

Simon och ekarna är en vardagsskildring i skuggan av andra världskriget, om den halvjudiske 

pojken Simons uppväxt i ett socialistiskt arbetarhem i Göteborg.25 Han är adopterad av Karin 

och Erik Larsson och växer upp utan vetskap om sin judiska härkomst eller adoptionen. Simons 

biologiska föräldrar är Eriks kusin Inga, som lämnade bort Simon för att undvika skammen av 

ett utomäktenskapligt barn, och en judisk fiolspelare från Berlin som träffade Inga under en 

kort tid i Sverige och aldrig kom tillbaka. Karin och Erik har valt att inte berätta för Simon om 

hans härkomst, på grund av faran den innebär för Simon. Andra världskriget och jude-

förföljelsen är ständigt närvarande i 1940-talets Göteborg, och Simon, tillsammans med sin 

bästa vän Isak, växer upp under tyngden av den skräcken utan att riktigt förstå den. Romanen 

inleds med att Simon vid elva års ålder bestämmer sig för att ta avstånd från sin barndoms 

fantasivärld. Han gör en överenskommelse med klungan av ekar som han lekt bland hela sitt 

liv, att de ska sluta tala med honom, vara tysta och låta honom ”se på världen så som andra såg 

den”.26 Denna förhandling mellan den konkreta verkligheten och en annan, mer drömsk 

verklighet (eller overklighet) sker gång på gång i Simons liv. Återkommande möter han en man, 

som senare visar sig vara Gudea, en sumerisk prästkung som levde runt 2100 före vår tide-

räkning. Simon utvecklar ett starkt intresse för fornhistoria som följer honom genom livet och 

flätas samman med hans upplevelser av magiska fenomen.  

 
23 Masdeu 2007, s. 19.  
24 Marianne Fredriksson, Simon och ekarna, Stockholm: Wahlström och Widstrand 1985. 
25 Värt att notera att Simons judiska status i denna analys refererar till hans etniska tillhörighet och inte till någon 

religiös tillhörighet, eftersom han varken har en judisk mor eller har konverterat till den judiska tron. 
26 Fredriksson 1985, s. 8.  
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2.2 Obestridliga element av magi i Simon och ekarna  

Simons närhet till en annan värld etableras mycket tidigt i romanen, i samband med hans försök 

att avlägsna sig från den och växa upp. Simon har under sin barndom pratat med en klunga ekar 

som växer på en äng i närheten av hans hem: ”Bakom sig hade han berget och ängen med landet 

som är men inte finns. Vid ängens slut där myllan djupnade fanns ekskogen, där träden talat till 

honom genom åren.”27 Ekarnas förmåga att kommunicera med Simon skulle initialt kunna av-

färdas som resultatet av ett barns livliga fantasi, men texten slår snart fast att ekarnas magi 

kvarstår även när Simon distanserar sig från den: ”Namngivet, uppmätt och jämfört fjärmade 

sig trädet från pojken.”28 I avståndstagandet till ekarna inkluderas även ”den lille mannen med 

den besynnerliga runda hatten” som har varit Simons följeslagare under hela hans liv.29 Orsaken 

bakom Simons beslut att bli vuxen hör ihop med hans rädsla för att göra sina föräldrar besvikna; 

han har alltid varit boklig och i dagarna innan romanens början har han blivit den första i 

arbetarsläkten som ska få studera på läroverk. Han vill därför sluta upp med ”drömmerierna”, 

som Karin kallar det, och istället ”bli som andra barn” som inte pratar med ekar eller besynner-

liga små män.30 Hans försök lyckas till viss del: när han återvänder dagen efter och finner ekarna 

tysta som överenskommet är han nöjd. Men den lille mannen visar sig fortfarande i drömmar, 

och läroverket visar sig uppmuntra, snarare än kväsa, Simons drömmerier. Här stöter han för 

första gången på sumerernas historia och hänförs, inte bara av det fantastiska i en uråldrig 

kultur, utan också av dess släktskap med hans barndoms magi: ”[…] elvaåringen visste bortom 

orden, att den värld som nu öppnades för honom hade släktskap med ängen därhemma”.31 

Kopplingen som etableras mellan barndomens magi och sumerernas magi utvecklas under 

romanens gång, särskilt när Simon senare i livet upptäcker att den lille mannen som han pratat 

med bland ekarna ser precis ut som en staty av den sumeriska fursten Gudea. Hans intresse för 

fornhistoria blir en väg för att utforska och närma sig det magiska på ett annat sätt än genom 

barndomens ekar.  

Ytterligare en av Simons upplevelser som leder honom tillbaka till barndomens magi är 

klassisk musik. En judisk familjevän, Ruben, tar med honom på konsert och han transporteras 

genom musiken till sumerernas tid och ser världen genom ögon som han förstår tillhör präst-

kungen Gudea, den lille mannen med den besynnerliga hatten som han försökt lämna bakom 

 
27 Fredriksson 1985, s. 8. 
28 Fredriksson 1985, s. 8. 
29 Fredriksson 1985, s. 8. 
30 Fredriksson 1985, s. 16—17. 
31 Fredriksson 1985, s. 24. 
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sig. Efter konsertens slut försöker han beskriva prästkungens närvaro i både musiken och hans 

liv för Ruben, med föga framgång då Ruben svarar: ”Jo, jag tror dig. Han var en del av din 

verklighet en gång, din inre värld. Det är vanligt att barn skapar sig fantasifigurer till tröst i 

ensamheten.” Simon ser det förnuftiga i förklaringen men känner ändå att ”någonting var fel i 

det som Ruben sagt”.32 Här erbjuds läsaren både en magisk och en icke-magisk förklaring till 

Simons upplevelse, och vid första anblick kan det tyckas rimligt att anta Rubens förklaring och 

avfärda det magiska. Vid en närmare läsning väger emellertid Simons outsagda invändning 

tyngre än Rubens förklaring, på grund av textens behandling av de magiska elementen. Över-

gången mellan Simons synvinkel och prästkungens synvinkel präglas av ett fokus på ett av 

Simons sinnen: ”Och Simon hörde gräsen sjunga i ett annat land och i en annan tid, när världen 

ännu var ung och full av hopp.”33 Det finns ingen tvekan i texten: Simon hör, snarare än tycker 

sig höra. Genomgående i Simons upplevelser av magiska element är att de uppfattas och befästs 

genom sinnesintryck precis som icke-magiska element. Simon pratar med ekarna, ser mannen, 

hör ett annat land genom musiken, på samma sätt som han pratar, ser och hör alla icke-magiska 

företeelser i världen. De magiska delarna av verkligheten är så verkliga och påtagliga för Simon 

att han förvånas över att inte alla som var på konserten träffade hans prästkung genom musiken. 

Tonvikten som ligger på Simons fysiska sinnesintryck förekommer i många av hans möten med 

Gudea. I ett drömskt avsnitt när Simon plågas av feber och bryter benet beskrivs omväxlande 

Simons sinnesintryck i vår värld med hans sinnesintryck i den andra världen. I vår värld kände 

han ”hur han föll, att han slog sig i fallet utanför muren och blev liggande på en avsats där 

ökenvinden kylde av febern men ökade plågan i benet till det oändliga”. I nästa mening 

”sträckte Gudea fram sin hand, Simon tog den, en liten hand, besynnerligt fast i greppet”.34 

Efter ett samtal med Gudea gör den vanliga världen sig påmind igen: ”Simon skrek av smärta 

och någonstans stack man en nål i hans arm och den vilda plågan vek.”35 Därefter återvänder 

hans medvetande till den magiska världen och förankras där: ”[…] Gudea lade sin hand på hans 

axel, en lätt beröring fylld av ömhet som Simon kände igen”.36 Textens och magins ständiga 

förankring i fysiskt uppfattbara sinnesintryck är ett essentiellt bidrag till magins obestridliga 

närvaro i Simon och ekarna.   

 

 
32 Fredriksson 1985, s. 75. 
33 Fredriksson 1985, s. 69. 
34 Fredriksson 1985, s. 332. 
35 Fredriksson 1985, s. 333. 
36 Fredriksson 1985, s. 334. 
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2.3 Möten mellan världar  

Alla dessa magiska företeelser och skeenden tillhör det som Faris refererar till som en annan 

värld, eller ett annat rike, i sin beskrivning av det fjärde kriteriet för magisk realism.37 Hon 

menar att magiskt realistiska texter ofta sammanfogar två världar, och att detta kan ske på 

många olika sätt och i många olika former. Faris betonar att det inte behöver vara en konkret 

och komplett värld som kommer i kontakt med vår värld utan snarare att den kan bestå av 

abstraktaktioner eller vaga bilder, och denna beskrivning passar väl in på Simon och ekarna. 

Simons magi tycks ha ett antal olika hemvister: den hör främst hemma hos sumererna i det 

forna Mesopotamien, men den är också sprungen ur svensk lokal folktro, naturen och träden, 

och dessutom så är den en del av det mänskliga medvetandet och skapandet, till exempel i 

musiken. Genomgående sker dock Simons kontakter med den andra världen främst i en forn-

historisk kontext, genom samtalen med den sumeriska prästkungen och de bilder Simon får se 

av Gudeas liv. Märkbart här är att den andra värld som Simon får kontakt med inte är 

främmande eller omänsklig, utan istället skild från Simons värld genom tid. Detta är enligt Faris 

inte ovanligt, och de olika världarna har ofta en tydlig historisk avgränsning:  

 

[…] literally dead people or metaphorically dead buried beliefs – that are ’impossibly old’— may be revived 

to question ’appallingly new’ realities of contemporary life in narratives that combine post-Enlightenment 

realistic descriptions with pre-Enlightenment elements of magic.38  

 

Ett vanligt förekommande drag inom magisk realism är alltså sammanfogningen av moderna 

och forntida världar, och ofta går gränsen för vad som räknas som modernt eller forntida vid 

upplysningstiden. Äldre, ockulta trossystem som mänskligheten försökte begrava för gott under 

upplysningen används för att kritisera och underminera de nya, realistiska system som härleder 

sitt kulturella herravälde till upplysningens förnuftsideal. I Simon och ekarna är det således det 

forna sumeriska samhället som får låna ut sitt trossystem till romanens magiska element i syfte 

att skina nytt ljus på den samtida, icke-magiska världen. När prästkungen, Gudea, dyker upp i 

Simons liv är det ofta i koppling till turbulenta och omvälvande händelser i Simons liv, för att 

ge hjälp, förklara eller väcka frågor hos pojken. I Fredrikssons roman framträder alltså ett mer 

personligt syfte för de magiska elementen än det som Faris beskriver. Det samtidskritiska draget 

i romanen är inte särskilt uttalat, och fokuset ligger snarare på sammanvävningen av personligt 

liv och större världshändelser. Mer om detta under rubrik 2.3 Den urskiljbara världens närvaro. 

 
37 Faris 2004, s. 21.  
38 Faris 2004, s. 38. 
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Lokal folktro ses ofta som en grundpelare i genren magisk realism, särskilt i den del av 

magisk realism som Echevarría kallar för till den ontologiska.39 För många författare i den 

ontologiska traditionen är det den egna kulturens folkliga legender, berättelser och platser som 

ger upphov till magin i deras litterära verk. Den andra världen, som Faris benämner den, är 

alltså en representation av den folktro som genomsyrar det kulturella sammanhang som texten 

befinner sig i, till exempel latinamerikanskt. Masdeu skriver i sin uppsats att ”det inte finns 

samma slag av folkliga tro i Sverige, som är ett sekulariserat samhälle”.40 Hon verkar alltså 

placera svensk magisk realism i traditionen av epistemologisk magisk realism, som lånar 

inspiration till textens magi från källor utanför textens egna kulturella sammanhang. Jag vill 

emellertid hävda att sekulariseringen av Sverige inte utesluter närvaron av svensk folktro i 

magiskt realistisk litteratur, och vidare att sekulariseringen inte heller utesluter möjligheten att 

finna ontologiska drag i svensk magisk realism. Magin i Simon och ekarna präglas visserligen 

främst av forntida historia från Mesopotamien, alltså epistemologisk magisk realism, men det 

går också att identifiera svensk lokal folktro i texten. 

I en del av romanen träffar Simon på en lastbilschaufför, Andersson, som ger honom skjuts 

från Stockholm till Göteborg. Under resans gång besöker de Omberg där Andersson berättar 

för Simon om de gamla berättelserna kring platsen, till exempel legenden om drottning Omma, 

som omgav sig med jättar och härskade över det magiska folk som levde där innan kristen-

domens intåg. Dessa berättelser presenteras dock inte som fiktion, utan återges med samma 

övertygelse och allvar som berättelserna om hur de kristna munkarnas byggde sina kloster i 

trakten. När Simon frågar vart drottning Omma och hennes jättar tagit vägen får han till svar: 

”De gick till en annan verklighet och där har de det bra, sade Andersson, så säker i rösten som 

om han just varit och hälsat på dem.”41 De mytologiska berättelserna sammanflätas med be-

skrivningar av lokala platser och naturmiljöer: ”Ner till vänster har du Rödgavelns grotta, som 

var porten till bergakungen sal, sade Andersson men Simon hann aldrig se de svindlande stupen 

innan de var i utförslöpan mot Stocklycke ängar, vaktade av stora ekar.”42 Märk här före-

komsten av ekar, som liksom hemma i Göteborg står uppvuxna på en plats starkt kopplad till 

magi och den andra världen. Andersson ger också Simon råd om hur man ska nå bergakungens 

sal: ”Blunda, grabben, sa han. Slå av hjärnan och gå inåt, mot bergakungens sal i ditt eget 

hjärta.”43 Resan med Andersson uppmärksammar Simon på magin som besitter jorden och 

 
39 Bowers 2004, s. 91—92. 
40 Masdeu 2007, s. 19.  
41 Fredriksson 1985, s. 230. 
42 Fredriksson 1985, s. 230. 
43 Fredriksson 1985, s. 231. 



14 

 

historien runt omkring honom och fungerar därmed som en förankring i den svenska lokala 

folktron. Kopplingen mellan Ombergs ekar och barndomens ekar därhemma förstärker ytter-

ligare denna förankring och slår fast att magins ursprung kan spåras till den lokala svenska 

folktron och naturen likaväl som till den forna sumeriska kulturen. Simons omvärld håller 

snabbt på att sekulariseras – mycket tydligt demonstrerat när Simon och Andersson mellan 

filosoferandet kissar på varsin minnessten i den gamla kristna kyrkan – men folktron och de 

gamla berättelserna kan fortfarande existera sida vid sida med det moderna Sverige, åtminstone 

för karaktärerna i Simon och ekarna. Sveriges omfattande sekularisering behöver således inte 

utesluta att den gamla folktron kan figurera som inspirationskälla för magiskt realistiska texter.    

I Simon och ekarna fungerar den andra världen som en möjlighet, något som kan nås genom 

vilja och som också kan stängas ute genom viljestyrka. I romanens första scen väljer Simon 

aktivt att försöka bryta sin kontakt med den andra världen, genom att förkasta de representanter 

för den andra världen som han fram till den punkten hade accepterat som en del av sin värld. 

Här sker alltså ett avskiljande: ”[…] på torget växte ekarna, Simons ekar från barndomslandet 

och framför dom stod en liten pojke med ursinnet brinnande i ögonen och ropade ut sin avskilj-

ning, mätte, bedömde, värderade och namngav träden”.44 Simon begår ett aktivt val att försöka 

avskilja sig från den andra världen och dess magiska närvaro i hans liv. 

Avskiljandet som tema återkommer senare i romanen, efter att Simon under en konsert sett 

en väldig våg som drar fram över världen och aldrig försvinner på riktigt, därför att den alltid 

är en del av havet. Simon verbaliserar sin insikt till en bekant: ”Vågen dör inte, sade han, Den 

kan inte utplånas för den faller aldrig för frestelsen att avskilja sig.”45 Denna insikt följs av en 

diskussion kring människans behov av att avskilja sig från andra för att skapa sig en egen iden-

titet, där vågens delaktighet i havet ses som en metafor för hur människan måste ge upp jaget 

för att vara en del av en större helhet. Simons bekant kallar den större helheten för ”Gud”, men 

Simon tar avstånd till detta och menar snarare att det man upplever när man inte faller för 

frestelsen att avskilja sig är ”verkligheten”.46 För att vara i verkligheten måste man alltså släppa 

sin individualitet och bli en del av det kollektiva. Här skymtar de teorier av Carl Gustav Jung 

som Marianne Fredrikssons böcker ofta inspirerats av.47 Särskilt tydlig blir den jungianska 

inspirationen i ett samtal som Simon i slutet av romanen har med Gudea. Gudea berättar om 

sina försök att återupprätta det sumeriska språket för att göra människan delaktig i helheten, 

 
44 Fredriksson 1985, s. 333. 
45 Fredriksson 1985, s. 162.  
46 Fredriksson 1985, s. 165. 
47 Larsson 2020. 
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eftersom det i sumeriskan finns rester av ”ett urgammalt språk, människornas äldsta, det som 

kunde talas med djuren och träden, himlen och vattnet”.48 Han lyckas med att återupprätta su-

meriskan men det finns inte tillräckligt mycket kvar av det urgamla språket för att göra 

människan delaktig i helheten igen. Gudea tillägger: ”Nu gör den stora Guden ändå ett nytt 

bemödande med varje barn som föds, ett försök att återupprätta helheten. Några år i början av 

varje liv, kan människorna fortfarande meddela sig med allt som lever, med floderna och 

himlen. Sedan går det mesta förlorat.”49 Detta kan ses som en variant av Jungs kollektiva 

omedvetna, ”hela mänsklighetens samlade historiska arv”, som barn har kontakt med under sina 

första levnadsår men som sedan återkommer mer subtilt i form av strukturer i den vuxna männi-

skans psyke.50 Simon är således ett avvikande barn, eftersom han behåller kontakten med det 

som kan kallas för det kollektiva omedvetna, helheten, eller den andra världen ända upp till elva 

års ålder och därefter sporadiskt under hela sitt liv.  

Simons försök att avskilja sig från den magiska världen kan alltså betraktas som ett försök 

att också avskilja sig från den egna världens gemensamma medvetande. Här blandas den psyko-

analytiska teorin med magin och mytologin för att tillsammans skapa ett slags allomfattande 

ramverk som förklarar mänsklighetens existens och plats i världen. I en av Simons musik-

visioner sjunger floden till prästkungen: ”Du är bara en gäst hos verkligheten, därför att du inte 

ser den. Du ser bara de namngivna delarna, aldrig de samband ur vilka helheten växer.”51 Det 

är helheten som magin härstammar från, men det är också helheten som är den faktiska 

verkligheten. Därmed ifrågasätts i Simon och ekarna den empiriska verkligheten både genom 

magin och genom Jungs psykoanalytiska teorier. Faris skriver: ”[…] a Jungian rather than a 

Freudian perspective is common in magical realist texts; that is, the magic may be attributed to 

a mysterious sense of collective relatedness rather than to individual memories or dreams or 

visions”.52 Det jungianska draget i Simon och ekarna kan således betraktas som ytterligare en 

viktig beståndsdel av den magiska realismens närvaro i romanen.    

    

2.4 Den urskiljbara världens närvaro och rubbandet av identitet  

Faris andra kriterium centrerar kring den realistiska delen av magisk realism, alltså den ur-

skiljbara världens närvaro. Hon beskriver hur texten skapar en kopia av vår värld: ”Realistic 

 
48 Fredriksson 1985, s. 333. 
49 Fredriksson 1985, s. 333. 
50 Nationalencyklopedin, C.G. Jung, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/c-g-

jung (hämtad 2020-12-23). 
51 Fredriksson 1985, s. 71. 
52 Faris 1995, s. 183. 



16 

 

descriptions create a fictional world that resembles the one we live in, often by extensive use 

of detail.”53 På så sätt skapas i den realistiska traditionen en fiktiv värld som ger illusionen av 

att vara en exakt spegling av vår värld. När det magiska beskrivs på samma sätt som denna 

kopia av vår värld, med detaljerade men anspråkslösa skildringar, resulterar det i en narrativ 

effekt som förkroppsligar den magiska realismens typiska tvetydighet. Genom att först ta av-

stamp i den realistiska traditionen men därefter förvränga och frångå den skapas en bekant men 

samtidigt främmande berättelsestil. Detta kan vi se i Simon och ekarna genom dess konstanta 

skifte mellan konkreta, realistiska händelser och drömska, magiska händelser, som båda skild-

ras genom samma detaljerade, sakliga berättarperspektiv. Faris beskriver vidare hur den 

realistiska traditionen också framträder i den starka historiska närvaron i mycket magiskt 

realistisk litteratur. Hon kallar historien för ”the weight that tethers the balloon of magic” och 

menar att magisk realism ofta är mycket väl lokaliserad i historien, oavsett om det är genom 

rekonstruktionen av en historisk händelse, inplaceringen av nya karaktärer i kända historiska 

skeenden, eller alternativa versioner av officiellt sanktionerad historieskrivning.54  

Simon och ekarna, som utspelar sig under andra världskriget och efterkrigstiden, är mycket 

väl förankrad i historien. Historiska händelser så som Molotov-Ribbentrop-pakten, Sovjet-

unionens bombning av Helsingfors, och operation Barbarossa införlivas i handlingen och har 

en stor påverkan på livet i romanen. När kriget efter månader av spänning till slut bryter ut 

skildras dess påverkan på alla aspekter av Simons liv: ”Även i skolan nästa dag var något 

förändrat, som om luften rensats och förenkling skett. Detta var landets stora hamn mot väster, 

mot havet och England. Nazisterna var få.”55 Krigets och historiens signifikanta närvaro i hand-

lingen innebär att Simon och ekarna i praktiken skulle kunna beskrivas som en historisk roman 

i ännu högre grad än en magiskt realistiskt roman. Det är dock i sin narrativa stil som den 

utmärker sig och ansluter till en mer magiskt realistisk tradition. Precis som de magiska 

elementen narrativt behandlas som en självklar del av verkligheten så nonchaleras ofta kriget 

och placeras på samma nivå som vardagsföreteelser: ”På själva dagen D, när den stora 

invasionen slog sitt brohuvud i Normandie, tog Isak och Simon realen, med bra betyg. Simon 

fick premium i svenska, skolans litterära pris som det hette.”56 Vardagliga händelser och världs-

händelser räknas upp i samma mening, med samma berättartekniska tonvikt på varje del: ”Och 

Karin arbetade i jorden, Erik sjöng och sträckte kölen till den tredje kostern och amerikaner och 

 
53 Faris 2004, s. 14. 
54 Faris 2004, s. 16. 
55 Fredriksson 1985, s. 23. 
56 Fredriksson 1985, s. 85. 
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engelsmän befriade Paris.”57 Genom denna sammanblandning av historiska fakta och fiktiva 

personliga redogörelser förankras Simon och ekarna i historien, samtidigt som den största 

vikten läggs vid själva berättelsen och dess karaktärer. Det är alltså främst genom krigs-

skildringarna som den realistiska litterära traditionen i romanen framträder.  

Magisk realism framhäver ofta det konstiga och bisarra i den verkliga världen. Enligt Faris 

är det möjligt att ”a magical event highlights the extraordinary nature of reality” på ett sätt som 

poängterar att den västerländska uppdelningen mellan realistisk verklighet och bisarr 

overklighet är arbiträr och inexakt.58 När Simon får reda på att han är adopterad trodde han först 

att det var en del av hans drömvärld, tills han ”insåg att det otroliga trots allt utspelades i 

verkligheten”.59 Här är verkligheten, den påtagliga världen, så chockerande och overklig att de 

två världarna tillfälligt byter plats: ”Simons ögon vandrade bort från Karins ansikte mot 

fönstret. Snön föll, det skymde. Allt som skedde nu var utanför verkligheten.”60 Därigenom 

destabiliseras dikotomin mellan verklighet och overklighet och den magiska realismens tve-

tydighet framträder återigen.  

Även i Faris femte kriterium, rubbningen av etablerade idéer om tid, rum och identitet, åter-

finner vi den magiska realismens dubbelhet och transformerande kraft. Tiden i Simon och 

ekarna verkar följa en kronologisk ordning, men det finns ändå en viss skevhet. Simons 

profetiska förmåga innebär att han ibland redan har en aning vad som ska hända, eller vet vad 

som har hänt. Eftersom han i delar av romanen medvetet håller den andra världen på avstånd 

så ignorera han ofta detta brott mot tidens lagar. Den mest betydelsefulla och intressanta 

rubbningen i romanen handlar snarare om identitet, eftersom så mycket av Simons identitet är 

nära sammanbunden med hans kontakt med den andra, magiska världen.  

När Simon på sin första konsert genom musiken förflyttas till sumerernas land är det inte 

helt tydligt för läsaren huruvida det är Simon eller prästkungen som är berättaren. Det narrativa 

skiftet mellan Simons perspektiv och prästkungens perspektiv är otydligt och vagt, vilket upp-

muntrar läsarens förvirring: Simon ”hör gräsen sjunga” på slätten och några meningar senare 

beskrivs världen utifrån ”en man” som befinner sig på slätten.61 Att detta är ett narrativt skifte 

från en karaktär till en annan är tämligen svårt för läsaren att avgöra. Under hela konserten 

skildras världen därefter utifrån den man som verkar vara prästkungen, fast på något sätt har 

Simon också upplevt detta, inte bara betraktat utan också deltagit i mannens inre känsloliv och 

 
57 Fredriksson 1985, s. 86.  
58 Faris 2004, s. 10. 
59 Fredriksson 1985, s. 141. 
60 Fredriksson 1985, s. 141. 
61 Fredriksson 1985, s. 69—70. 
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tankar. De två framstår i stunden som ett medvetande.  Först när Simon efter konserten refererar 

till Gudea som ”han” separeras de till två enskilda medvetande.62 I den magiska världen 

sammanblandas således Simons och prästkungens perspektiv på ett sätt som gör läsaren osäker 

på vem som egentligen är avsändaren. Detta sker i ökande grad under romanens gång. Simon 

hör till vår värld och förknippas därmed hos läsaren med det realistiska, verkliga, och påtagliga. 

När hans narrativa röst och perspektiv försvinner in i den andra världen och sammanblandas 

eller förväxlas med en figur som är så otvivelaktigt förknippad med det magiska och overkliga 

sker det som Faris kallar för avfokalisering. Hon menar att narrativet i magisk realism ofta är 

avfokaliserat därför att det tycks komma från två olika perspektiv, ett realistiskt och ett magiskt, 

som är radikalt annorlunda från varandra. I Simon och ekarna blir dessa två perspektiv således 

representerade av två karaktärer vars synvinklar förväxlas och flätas ihop i det narrativa 

utrymmet som uppstår mellan realismen och det magiska. Faris kallar detta utrymme för det 

obeskrivliga emellan och menar att det är genom textens oförenliga kombination av realistisk 

tradition och magiska fenomen som det obeskrivliga uppstår. Den personlighetsmässiga 

mångfald som finns bland flera av romanens karaktärer, både magiska och icke-magiska, bidrar 

alltså till destabiliseringen av det narrativa perspektivet. Under Simons drömska besök i den 

andra världen träffar han ibland diverse kvinnliga gestalter som verkar motsvara både hans 

biologiska mor Inga och hans adoptivmor Karin. Ofta sammanblandas dessa, både till namn 

och till deras sammanhang. I en dröm träffar Simon två sumeriska kvinnor, Gudeas två mödrar, 

som han förstår är Karin och Inga, men de har ombytta roller. Inga är här adoptivmodern och 

Karin, eller Ke-Ba som hon heter i den andra världen, är den biologiska modern.63 Att Simons 

mödrar förväxlas med Gudeas mödrar i drömmen bidrar ytterligare till att sudda ut gränserna 

mellan deras båda karaktärer och perspektiv.      

Även Andersson, lastbilschauffören som invigde Simon i Ombergs mytologi, återkommer i 

annan form under historiens gång. När Simon efter ett insjuknande i malaria ligger inlagd på 

sjukhus blir han undersökt av brittisk överläkare, en ”liten man” som påminner både om Gudea 

och Andersson: ”Det gick en stöt genom Simon, hela hans väsen fick skärpa när han kände igen 

handen, beröringen. Han stirrade på de korta fingrarna, vågade höja blicken upp mot ansiktet 

och såg in i ögonen som log sitt hemlighetsfulla leende.”64 När Simon frågar läkaren om de inte 

setts förut svarar läkaren att det har de och han ”minns mycket väl den där morgonen på 

 
62 Fredriksson 1985, s. 74.  
63 Fredriksson 1985, s. 335—336. 
64 Fredriksson 1985, s. 341. 
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Omberg”.65 Här kopplas Gudeas kännetecken – den välbekanta beröringen, det gåtfulla leendet 

– ihop med Anderssons karaktär på ett sätt som antyder för läsaren att de hela tiden har varit 

samma person. Den här identitetsfördubblingen bidrar till att knyta ihop berättelsens alla spre-

tande delar, men fungerar också som ett led i romanens rubbande av den separata identiteten. 

Om Gudea, Andersson och läkaren är samma person eller samma medvetande, och Simons 

karaktär dessutom på flera sätt blandas ihop med Gudeas, hur avskilda är de då egentligen? Här 

ser vi alltså hur Simon och ekarna både genom avfokalisering och genom rubbandet av 

identiteten ansluter sig till den magiskt realistiska litterära traditionen som Faris beskriver.   

 

2.5  Verklighet eller overklighet  

Faris tredje kriterium behandlar det tvivel som en läsare av en magiskt realistisk text kan upp-

leva under handlingens gång. Hon menar att det är vanligt att texten uppmuntrar till tvivel kring 

de magiska elementens existens, och att detta är en essentiell del av den magiskt realistiska 

traditionen. Hon beskriver det tredje kriteriet som: ”[…] this strange combination of acceptance 

and skepticism that characterizes the reader’s experience in magical realism”.66 Vidare 

poängterar Faris vikten av kulturell tillhörighet när det kommer till läsarens villighet att accep-

tera eller inte acceptera de magiska elementen som en del av textens verklighet.67 

Simon och ekarna kan utan svårighet placeras bland den grupp av magiskt realistiska texter 

som växlar mellan att försäkra läsaren om magins existens och att så tvivel om magins existens. 

Detta görs främst genom de drömmar som efter elva års ålder är Simons huvudsakliga kontakt 

med det magiska och den andra världen. Faris benämner drömmar i magisk realism som ett 

verktyg för att vilseleda läsaren: ”Magical realist scenes may seem dreamlike, but they are not 

dreams, and the text may both tempt us to co-opt them by categorizing them as dreams and 

forbid that co-option.”68 Det faktum att Simons magiska upplevelser så lätt kan förpassas från 

den påtagliga världen till drömmarna indikerar att de endast var ett barns fantasier, men så fort 

läsaren leds till att för första eller femte gången acceptera denna ståndpunkt så erbjuder texten 

en alternativ förklaring som omkullkastar den ståndpunkten. På så sätt fungerar drömmarna 

som ett litterärt verktyg för att dra läsaren mellan tvivel och övertygelse kring de magiska 

elementens existens. När Simon i tonåren berättar för andra människor om sina upplevelser 

finner han själv en förklaring för drömmarnas betydelse: ”På något sätt har jag alltid varit i det 

 
65 Fredriksson 1985, s. 341. 
66 Faris 2004, s. 20. 
67 Faris 2004, s. 17. 
68 Faris 2004, s. 18. 
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landet, sade han. Hela barndomen var jag där och nu når jag dit i drömmarna.”69 Drömmarna 

förklaras alltså här som ett sätt att i vuxen ålder få åtkomst till barndomens rike och magi. 

Återigen stöter läsaren på tvivel: betyder detta att de magiska elementen endast existerar i 

Simons huvud, eller är det något som finns oberoende av honom?  

Vid många tillfällen i texten verkar det rimligt att avfärda magin som något som endast sker 

i Simons huvud eller drömmar, men tvivlet väcks återigen då texten avslöjar att även Karin 

pratar med ekarna: ”På hemvägen strövade hon i bergen, satt på varma hällar och talade med 

vinden och blåklockorna. En dag hittade hon vägen till Simons gamla ekar och sedan gick hon 

dit varje dag, hälsade på och fick till stånd en vänskap med de stora träden.”70 Karin verkar dela 

Simons andlighet och öppenhet för drömmar, och tänker på de magiska element hon upplever 

som något verkligt, eller åtminstone något som påverkar hennes verklighet. Precis som i Simons 

samtal med ekarna framställs samtalet som någonting som tar plats utanför hennes medvetande: 

”Och ekarna lyssnade i stort allvar och lärde henne att hon inte måste förstå.”71  

Under Simons tonår genomgår han en period av oupphörligt ljugande som bidrar ytterligare 

till att destabilisera skillnaden mellan verklighet och overklighet. Vid vissa tillfällen refererar 

Simon till den lille mannen vid ekarna som en av hans lögner, trots att han aldrig har berättat 

för någon om honom. Samtidigt får läsaren bilden av att det inte är riktigt så enkelt. En av 

Simons vardagslögner, att han var sen till skolan på grund av en olycka på Karl Johansgatan, 

visar sig sedan som av en lyckosam tur vara sann: det var en olycka på den gatan samma dag. 

Simon förklarar för sig själv det osannolika sammanträffandet utifrån hans föräldrars religiösa 

varningar: ”Djävulen ser till de sina.”72 För läsaren blir den påhittade historiens förverkligande 

ytterligare en del i pusslet kring vad som är verkligt eller inte. Är olyckan bevis på Simons 

synskhet, eller bara en vardaglig slump? Simon tänker själv att ”det finns en verklighet som 

byggs av lögner men äger sanningen”.73 Här antyds att lögnerna egentligen kan fungera som en 

väg till något som är både sant och verkligt, att man genom osanning kan se igenom slöjan och 

skåda verkligheten bakom. Romanens budskap kan ses som en metakommentar på sin egen 

litterära form: den fiktiva romanen kan gå bortom sådana koncept som fakta och sanning för att 

istället genom lögnen och fiktionen nå en högre nivå av verklighet.  

Hela Simon och ekarna fungerar nästan som en utdragen förhandling och utredning kring 

detta tvivel, inte bara för läsaren men också för Simon. Han inleder romanen med att avsäga sig 

 
69 Fredriksson 1985, s. 165. 
70 Fredriksson 1985, s. 105. 
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vetskap om de magiska elementen och spenderar sedan majoriteten av handlingen med att växla 

mellan ett förnekande av magins existens och en total acceptans av magins existens. När Simon 

är ledsen söker han efter stöd från den andra världen, men finner den ej: ”[…] någon lättnad 

gavs inte och barndomens lille man var för länge sedan försvunnen”.74 Här har läsaren inget 

annat val än att acceptera Simons övertygande dödförklaring av barndomens magiska närvaro, 

men strax därefter går Simon på konsert och upptäcker åter magin i världen. På så sätt dras 

läsaren med på Simons egen resa genom tvivel och övertygelse, ofta utan att kunna avgöra vad 

som egentligen är sant och vad som är Simons förvridna synvinkel. När Simon når slutet på sin 

resa och bestämmer sig för att återupprätta förbundet med barndomens ekar når även läsaren 

slutet på sin resa och kan liksom Simon ge upp tvivlet. Faris beskriver hur berättarens acceptans 

av magin i hög grad formar läsarens egen acceptans av magin.75 Det är Simons övertygelse och 

slutgiltiga acceptans av det magiska elementet i världen som är tonsättande för läsarens accep-

tans av det magiska elementet i romanen.   

 

2.6 Förintelsens trauma i Simon och ekarna  

Utöver de stilistiska och narrativa tekniker som ryms inom Faris fem kriterium för magisk 

realism påverkas den litterära stilen i Simon och ekarna också av sitt historiska sammanhang: 

andra världskriget och Förintelsen. Talia E. Crockett argumenterar i ”The Silence of 

Fragmentation: Ethical Representations of Trauma in Young Adult Holocaust Literature” att 

författare av ungdomslitteratur hanterar sådant historisk trauma genom att adoptera en stil som 

är rik på narrativa tystnader och luckor. Hon beskriver denna stil:  

 

By writing in a form rife with silent gaps in narrative, knowledge, and understanding, young adult 

authors can select that which they reveal to their readers according to present historical knowledge 

while simultaneously mimicking the chaotic, fractured experience of trauma itself. Ultimately, 

that which is not said becomes as powerful as that which is.76  

 

Istället för att skriva explicit och försöka sätta ord på det som är obeskrivligt, använder sig dessa 

författare alltså av en utpräglad tystnad i texten. Tystnaden kan till exempel visa sig i form av 

narrativa luckor, bristfällig information till läsaren, eller genom karaktärers oförmåga att förstå 

traumat som omger dem. Dessa tomrum i texten resulterar, enligt Kokkolas teori som den be-
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skrivs av Crockett, i ett ökat deltagande från läsarens sida: hen måste kritiskt och aktivt fylla i 

de luckor som uppstår, och får därmed en djupare empatisk förståelse för textens ämne. I Simon 

och ekarna erbjuds läsaren inte alltid den information som krävs för att fullt ut förstå hand-

lingen, utan måste vänta på att relevanta fakta avslöjas senare i boken. Crockett skriver: ”[…] 

much of the pertinent information within this text is initially withheld and then revealed with 

little warning.”77 Det är till exempel först när Simons familjehistoria avslöjas som läsaren kan 

börja förstå det som tidigare har skett ur det rätta perspektivet: hans adoptivföräldrars rädsla för 

upptäckt, kommentarer om Simons utseende från illvilliga vuxna, mobbningen som Erik är 

snabb med att förhindra genom att lära Simon slåss. Det överhängande hotet från Nazityskland 

och delvis också från den svenska antisemitismen ses i ett helt annat ljus så fort Simons här-

komst uppdagas för läsaren.  

Crockett menar att även Isak, Simons bästa vän och Rubens son, fungerar som en central 

punkt för textuell tystnad i romanen. Isak blev utsatt för sexuella övergrepp av en grupp inom 

Hitlerjugend innan hans familj flydde från Berlin, och har förtryckt dessa minnen. Han upplever 

ofta en oförklarlig känsla av skräck och återupplever sitt trauma, utan att kunna identifiera 

källan till det. Precis som Simons historia måste pusslas ihop av läsaren själv så kräver Isaks 

fragmenterade och förtryckta historia aktivt läsarengagemang för att förstå den. Informationen 

är utspridd i texten på ett sätt som gör läsaren lika förvirrad och osäker som Isak själv är. 

Crockett sammanfattar: ”Isak attempts to repress his traumatic memories of abuse as a coping 

mechanism, and Fredriksson uses information diffusion to mimic this experience for the 

reader.”78 Således får läsaren, genom utspridningen, förskjutningen, och förseningen av 

information ta del av en traumatisk process som imiterar den traumatiska process som Isak går 

igenom när han uppdagar och bearbetar sina förtryckta minnen.   

Ytterligare en aspekt av den textuella tystnaden i Simon och ekarna som Crockett identifierar 

handlar om den kunskap och information som karaktärerna får. Romanen fokaliseras genom 

Simons och Isaks perspektiv, och de är barn som inte får ta del av all information. De vuxna 

försöker skydda dem från den värsta kunskapen, till exempel genom att skicka ut dem ur köket 

för att inte låta dem höra berättelser om vad som pågår i Tyskland under nazisternas styre. 

Crockett menar dock att läsaren antas ha tillräcklig kunskap om Förintelsen för att kunna läsa 

mellan raderna och därmed fylla in de textuella luckor som författaren lämnar.  

Den magiska realismen både förstärker och komplicerar det som den textuella tystnaden gör 

i texten. I tystnaderna som uppstår lämnas ett tomrum där magin kan ta plats, till exempel när 
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Simon och Isak skickas ut från köket för att besparas berättelserna om ”judarnas öden i 

Tyskland”.79 Varken läsaren eller Simon ges någon ytterligare information om vilken sorts öden 

som skildras i de vuxnas samtal, men medan läsaren kan förlita sig på sin historiska förkunskap 

för att läsa mellan raderna måste Simon försöka tyda situationen utan den. Han förstår på barns 

vis att hans föräldrar är rädda och oroliga för kriget, men efter att han hört Erik ringa ett kryp-

tiskt telefonsamtal för att uppmana någon att bränna ett brev så börjar han förstå att det inte 

bara handlar om rädsla för kriget i allmänhet. Han vet redan, på något sätt, att det handlar om 

honom: ”Frågorna snurrade i hans huvud, vem talade Erik med, vad var det för brev, vems liv 

var i fara? Sedan knöt sig magen för han insåg, att han hade svaret på den sista frågan. Detta 

gällde honom.”80 Under natten framträder representanterna för den magiska världen för att 

trösta Simon:  

 

Vaknade och grät och höll sig kvar i skymningslandet mellan sömn och vaka. Gick mot trädet, ekarna, och 

lyckades till slut finna landet som är men inte finns, och mötte sin man, den lille med den konstiga hatten 

och det gåtfulla leendet. De satt en stund och talades vid som de brukat genom åren, utan ord och bortom 

tiden.  

På morgonen stod han länge framför köksspegeln, som hängde ovanför kallvattenkranen vid diskbän-

ken, och såg in i de främmande ögonen, som var hans men olika alla andras, mörkare än Karins, mörkare 

till och med än Rubens.81  

 

I raderna om Simons ögonfärg anas en skymt av Simons bortträngda vetskap om sin judiska 

härkomst – han verkar på något plan vara medveten om sin härkomst, trots att han inte låter 

tanken ta konkret form ens i sitt eget sinne. Senare under romanen förstår Simon att brevet som 

skulle brännas var bevis för hans judiska börd; hans föräldrars rädsla handlade om risken för 

Simons liv ifall nazisterna skulle ta makten i Sverige. Här ser vi hur magin tar vid där den 

textuella tystnaden lämnar. Samtalet om judarnas öden i Tyskland omges av en textuell tystnad, 

men denna tystnad övertas sedan av de magiska elementen: Simons synska förmåga, halv-

drömmens samtal med den lille mannen, och den omöjliga, undertryckta vetskapen om Simons 

härkomst som läsaren bara får ledtrådar till. Samtidigt som den textuella tystnaden låter 

Fredriksson skriva om ett historiskt trauma från periferin så låter den magiska realismen läsaren 

förstå att det är mer som pågår bakom kulisserna.           
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Jag anser alltså att magin i Simon och ekarna ofta uppehåller sig i samma område som den 

textuella tystnaden, eftersom den på ett liknande sätt leker med kunskapsluckor, informations-

brist och det oförklarliga. Det vill säga, precis som de textuella tystnaderna behandlas som 

någonting naturligt och obetydligt i berättelsen så läggs ingen avsevärd narrativ vikt vid de 

magiska fenomenen i handlingen. Läsaren får begränsad information om Förintelsen och får 

själv fylla i luckorna; läsaren får begränsad information om magin och får själv fylla i luckorna. 

Samspelet mellan den textuella tystnaden och den magiska realismen bidrar till att skapa en 

narrativ stil som kan skildra både obeskrivligt trauma och övernaturliga fenomen utan att förlora 

sin förankring i verkligheten.    

Utöver det så finns det också någonting kring barndom som spelar in både för tystnaden och 

för den magiska realismen. Simons kontakter med den andra världen kopplas tidigt i romanen 

ihop med hans barndom och barnslighet – när han tar avstånd från barndomen så tar han också 

avstånd från den andra världen. Det är inte förrän senare som han förstår att den andra världen 

erbjuder en insikt i hans egen värld och hans egen identitet som han behöver även i vuxen ålder: 

”I många år skulle han grubbla över vad det var som han avstått från den här dagen långt borta 

i barndomen. Vid tjugo skulle han få en aning om det och sedan skulle han tillbringa livet med 

att försöka återerövra det.”82  

I koppling till den textuella tystnaden så menar Crockett att Simons unga ålder resulterar i 

en fokalisering som begränsar läsarens information om händelseförloppet. Denna begränsning 

anser jag kompliceras av den magiska realismens närvaro i romanen, som i detta fall näst intill 

motarbetar den textuella tystnadens informationsluckor. Det är sant att Simon under majoriteten 

av romanens handlingsförlopp är ett barn och inte har tillgång till all information, men han är 

samtidigt inget vanligt barn. Hans kontakt med den andra världen innebär ofta att han vet lika 

mycket som de vuxna, även om han inte alltid sätter ihop ledtrådarna. Inte sällan är det till och 

med så att han vet mer än alla andra karaktärer, som till exempel när han slår fast, baserat på en 

feberdröm, att hans biologiska far har dött i Förintelsen: ”Simon var så bestämd att ingen kom 

sig för att invända och bara Isak tänkte: Hur fan kan han veta det.”83  

Samtidigt som tystnaden och magin verkar spela ut varandra så resulterar både dessa i att 

läsaren blir mer indragen och involverad i handlingen. Informationsluckorna öppnar upp för 

läsaren att fylla i med sin egen fantasi och historiska förkunskap, samtidigt som Simons 

magiska kunskap ger ledtrådar om saker som pågår bortom romanens tid och rum och uppmanar 

läsaren till att tänka okonventionellt. Samspelet mellan tystnaden i informationsflödet och 
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magins drömska ledtrådar uppmuntrar läsaren till aktivt läsande utan att leda hen hela vägen 

fram.    

 

2.7 Magisk realism som subversion  

Bowers skriver att magisk realism har en inneboende förmåga att bära med sig subversiva och 

överträdande kvaliteter, som framträder redan i själva termen magisk realism: ”If in magical 

realism, as we have established, the magical is presented as a part of ordinary reality, then the 

distinction between what is magical and what is real is eroded.”84 Detta leder till en avveckling 

av den litterära realismens strikta uppdelning mellan vad som är verkligt och vad som inte är 

det, alternativt en breddning av vad som kan inkluderas i det verkliga. Oavsett vilket så menar 

Bowers att denna avveckling är ett direkt resultat av den magisk realismens subversiva 

kvaliteter. Även Faris och Zamora framhäver den magiska realismens förmåga att ifrågasätta 

och överträda: ”Magical realist texts are subversive: their in-betweenness, their all-at-onceness 

encourages resistance to monologic political and cultural structures […]”.85 Ofta kan denna 

subversiva sida av magisk realism framträda i relation till en postkolonial kontext, eller till en 

patriarkal kontext. Berättelser om förtryckta grupper kan, med hjälp av den magiska realismen, 

korsa gränser och utmana befästa idéer kring gruppen eller gruppens position i samhället. På 

samma sätt som det postkoloniala subjektet är fångat i gränslandet mellan två kulturer så är den 

magiskt realistiska texten fångad i gränslandet mellan två diskursiva system – det realistiska 

och det magiska. Dessa två diskursiva system befinner sig i ständig dialog med varandra, och 

genom den dialogen framträder den magiska realismens kärna.   

I Simon och ekarna handlar det subversiva inte om en kolonial eller patriarkal kontext, men 

likväl är den relaterad till förtyck och maktpositioner. Texten förhåller sig delvis till den judiska 

förföljelsen och det historiska traumat, och delvis till det svenska klassystem som Simon växer 

upp i. Den judiskt kulturella och historiska aspekten av Simon och ekarna genomsyrar texten 

på ett mer diskret sätt än den magiska realismen, men är ändå mycket närvarande. Simon vet 

inte själva om sin judiska härkomst under en stor del av romanen, och har ingen riktig relation 

till den delen av hans kulturella bakgrund, men genom den magiska realismen får han ändå en 

möjlighet att närma sig det. Han har aldrig träffat sin judiska far, och kommer aldrig att göra 

det. Trots det är fadern högst närvarande i texten, både genom mysteriet som omger Simons 
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85 Faris och Zamora, ”Introduction. Daiquiri Birds and Flaubertian Parrot(ie)s”, i Magical realism. Theory, 

History, Community, Wendy B. Faris och Lois Parkinson Zamora (red.), Durham och London: Duke University 

Press 1995, s. 6.  



26 

 

härkomst och genom de drömmar och uppenbarelser som Simon upplever i sitt liv. Faris skriver 

att ”[…] a sense of cultural loss and recovery often generates magical realist fiction, whether 

or not the social situation is postcolonial […]”.86 De omfattande kulturella förluster som det 

judiska folket lidit under Förintelsen skildras visserligen i textens periferi och textuella tyst-

nader, men blir framförallt synligt genom Simons bristande kunskap om sitt arv. När han i 

vuxen ålder försöker hitta information om sin far leder spåret till Auschwitz och gaskamrarna, 

precis som hans drömmar sade honom.      

Simons kulturella kontext är inte postkolonial, men han befinner sig ändå, precis som det 

postkoloniala subjektet som Faris nämner, i gränslandet mellan två kulturer.87 Hans 

socialistiska uppväxt i en svensk arbetarfamilj såväl som hans kulturella arv från sin judiska far 

påverkar hans upplevelse av världen avsevärt. Dessa två kulturella kontexter får sina motsvarig-

heter i de polära diskursiva system som realismen och magin representerar.  Avslöjandet av 

hans biologiska föräldrars identitet skakar Simon, både på grund av känslan av plötsligt utan-

förskap i sin adoptivfamilj och på grund av att det förändrar sättet han ser på sig själv. Han 

förbinder omedelbart avslöjandet med den magiska världen, overkligheten, som han har försökt 

förtrycka: ”Jag har alltid vetat, tänkte han, på något sätt har jag alltid vetat. Jag har aldrig hört 

hemma här. Det var en gammal tanke, den hörde till overkligheten, till fantasierna.”88 Simon 

har på något sätt alltid haft vetskap om sin härkomst, men har försökt mota bort denna vetskap 

på samma sätt som han har försökt mota bort den overkliga världen. Således bekräftas det nära 

sambandet mellan Simons judiska härkomst och hans magiska upplevelser. Sambandet 

förstärks också av Simons musikaliska sida, som han verkar ha ärvt av sin fiolspelande far. 

Simon själv kan inte spela fiol men älskar musik och det är också genom den som han återigen 

möter den magiska värld som han försökt lämna i barndomen. Genom musiken, och senare 

också litteraturen, närmar han sig den andra världen och kan förstå den på ett nytt sätt. Detta 

ställs i kontrast till den svenska arbetarkontexten – Simons adoptivföräldrar förstår inte hans 

intresse för vare sig musik eller litteratur, som de betraktar som överklassens sysselsättningar 

snarare än arbetarklassens. Det är med den judiska familjevännen Ruben, från Berlin, som 

Simon får plats och uppmuntran att utforska musiken, litteraturen och hans nära kontakt med 

den andra världen.    

 
86 Faris 2004, s. 134. 
87 Faris 2004, s. 134—135. 
88 Fredriksson 1985, s. 141. 
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Samtidigt kan det inte påstås att de magiska elementen i Simon och ekarna på något sätt är 

frånvarande i den svenska kulturella kontexten. Ekarna som Simon besöker är i högsta grad 

förankrade i den svenska arbetarjorden, inte minst genom Karins samtal med ekarna.   

Precis som Simons identitet är en ständigt rörlig och pågående förhandling mellan de olika 

kulturella kontexterna han tillhör så består själva texten av en kontinuerlig dialog och förhand-

ling mellan det realistiska och det magiska. Ingen av dessa förhandlingar får någon faktisk 

lösning i texten; Simon är både av judisk överklasshärkomst och svensk arbetarson, och texten 

framställer en verklighet som både är magisk och realistisk. Dessa uppgifter är motsatta men 

ändå förenliga, och det är denna dualism som ger texten sin magiskt realistiska karaktär.    

 

3. Sammanfattning och slutdiskussion 

Jag ville undersöka inslag av magisk realism i Simon och ekarna och detta har jag gjort genom 

att redogöra för hur de övernaturliga elementen i romanen samspelar och kontrasterar med de 

realistiska elementen i romanen, och genom att undersöka den påverkan detta har på 

berättelsens tematik. I min analys har jag funnit att samtliga av Wendy B. Faris fem kriterier 

för magisk realism kan identifieras i romanen, om än i varierande grad. Kriterium ett, den obe-

stridliga närvaron av magi, löper som en röd tråd genom hela analysen eftersom det är denna 

magiska närvaro som analysen i stort bygger på. Kännetecknande för magins närvaro i Simon 

och ekarna är de sinnesintryck som förankrar de magiska elementen i den verkliga, påtagliga 

världen. Dessa sinnesintryck, i kombination med en traditionellt realistiskt beskrivande stil, är 

det som gör romanens magi obestridlig och oförneklig. Den påtagliga världens närvaro, 

kriterium två, förankras delvis också genom beskrivningar i den realistiska litterära stilen, men 

även genom romanens starka historiska tematik. Andra världskriget hänger som en skugga över 

romanens handling, och ofta skildras historiska händelser i samma stil och på samma nivå som 

karaktärernas dagliga liv. Detta i kombination med de realistiska beskrivningarna av magiska 

element resulterar därmed i en roman som skildrar vardagsliv, magi och världskrig med samma 

narrativa tyngd. Det finns alltså ingen tvekan om att Fredrikssons roman uppfyller Faris första 

och andra kriterium.  

Vidare kan vi se att det tredje kriteriet, det tvivel kring magins existens som texten både kan 

uppmuntra och söka omintetgöra hos sin läsare, i högsta grad är en del av Simon och ekarnas 

grundläggande budskap. Tvivlet är inte bara en sidoeffekt av romens magiska tematik utan 

också en essentiell del av hur handlingen konstrueras runt om huvudkaraktärens egen tvekan 

kring magins existens. Läsaren och Simon följs tillsammans åt genom resan från övertygelse 
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till tvivel och tillbaka till övertygelse igen, och resultatet blir en roman som ständigt balanserar 

på gränsen mellan det verkliga och overkliga. I den magiska realismens stil suddar Simon och 

ekarna till och med stundvis ut gränsen helt, och argumenterar för att det som vi räknar som 

verklighet inte är den enda verkligheten, eller den mest sanna verkligheten. Här finner vi Faris 

fjärde kriterium: sammanblandningen av två världar. Den magiska världen, i Simons liv främst 

representerad av den forntida sumeriska kulturen, fungerar som en destabiliserande kraft som 

ifrågasätter vår världs syn på en absolut verklighet. Med inspiration från den jungianska psyko-

analysen beskriver Fredrikssons roman hur vår uppfattning av verkligheten inte nödvändigtvis 

är den sanna, utan hur det istället finns en större helhet som vuxna människor i sin avskildhet 

är blinda för. Genom sina kontakter med den magiska världen kan Simon se bortom vår 

verklighet och få en inblick i den stora helheten som är dold för många andra.  

Som ett led i romanens aktiva destabiliserande av dikotomin mellan verklighet och 

overklighet blir också den personliga identiteten underminerad och utmanad. Faris femte 

kriterium beskriver hur magiskt realistisk litteratur ofta rubbar etablerade idéer om tid, rymd 

och identitet. I min analys av Simon och ekarna har jag främst funnit exempel på hur identitet 

behandlas som någonting rörligt och ombytligt. Karaktärers perspektiv flyter in i varandra och 

gränserna mellan olika medvetande suddas ut, vilket leder till en avfokalisering av narrativet. 

Läsaren är inte helt säker på om berättelsen kommer ifrån ett realistiskt eller magiskt perspektiv, 

och därmed uppstår något som inte går att förklara eller kategorisera, det obeskrivliga emellan. 

Tillsammans bidrar både rubbandet av identiteten och det avfokaliserade narrativet till Simon 

och ekarnas säregna litterära stil. 

Utöver Faris fem kriterier fann jag i min analys att Crocketts teori om textuell tystnad som 

ett stilmedel i ungdomslitteratur om Förintelsens trauma var användbar för att undersöka Simon 

och ekarna. Precis som Crocketts textuella tystnad använder sig av informationsbrist, kunskaps-

luckor och oförklarade händelseförlopp för att skriva runt Förintelsen så rör sig de magiska 

elementen ofta i textens periferi och gömda områden. Genom romanen ser vi hur den magiskt 

realistiska stilen och den textuella tystnaden används omväxlande: dels för att skildra 

Förintelsen som obeskrivlig på grund av sin traumatiska natur, dels för att skildra förhållandet 

mellan det realistiska och det magiska som obeskrivligt på grund av sin oförenlighet. Resultatet 

blir en litterär stil som förlitar sig både på läsarens vilja att förstå det outtalade och på läsarens 

förmåga att acceptera det som inte kan förklaras eller lösas.  

En essentiell egenskap hos magiskt realistiska texter är enlig både Faris och andra forskare 

en subversiv och kulturellt överträdande kvalitet som ofta hänger samman med postkoloniala 

sammanhang. I Simon och ekarna förekommer visserligen denna överträdande kvalitet, men i 



29 

 

koppling till Simons status som ett barn av två olika kulturella sammanhang. Dessa två 

sammanhang förenas inte genom en historisk bakgrund av kolonialism och kulturkrockar utan 

genom Simons egen personliga bakgrund. Kopplingen mellan Simons judiska härkomst och de 

magiska elementen i hans liv är stark, framförallt genom den frånvarande fadern, men även den 

svenska arbetaruppväxten lyser igenom i de magiska elementen. Tillsammans blir Simons två 

kulturtillhörigheter ett uttryck för den dubbelhet som de magiska elementen och den realistiska 

traditionen bildar i texten.                        

Syftet med min uppsats var att undersöka inslag av magisk realism i Simon och ekarna, men 

jag hoppades också att på något sätt kunna bidra till att identifiera den magiska realismens plats 

i den svenska litteraturen och ge genren ett svensk sammanhang. Genom analysen har jag funnit 

att användandet av lokal folktro och mytologi på inget sätt är begränsat till magisk realism i 

länder som har en starkare folklig tradition än Sverige. Som Simon och ekarna visar så är det 

fullt möjligt att integrera tidigare seklers lokala folktro med 1900-talets sekulariserade Sverige 

i litterär form. Fredrikssons verk bygger inte bara på en forntida och främmande kultur utan 

hämtar också inspiration från folkliga legender i det svenska landskapet och kan därför 

inkluderas i både den epistemologiska och ontologiska magiska realismen. Det är själva 

sammansmältningen av gammal folktro och realistisk diskurs som lägger grunden för magisk 

realism, och Sverige är inget undantag.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att Marianne Fredriksson, välläst men inte kritikerälskad 

författare, med Simon och ekarna tar del av en internationell och kraftfull litterär rörelse som 

skiner ett nytt ljus på hennes författarskap.  
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