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1. Inledning 

I Mare Kandres tidiga författarskap finns ett starkt fokus på barndomen och de förändringar barnet 

genomgår på sin väg mot vuxenlivet. I debuten I ett annat land (1984) berättas om en flickas tidiga 

mentala utveckling och en resa hon gör med sin familj. I Bübins unge (1987) skildras, med Ebba 

Witt-Brattströms ord, ”en pubertetsrit”, där den pubertala övergången från flicka till kvinna beskrivs 

”i starkt symboliska ordalag”.
1
 Den här uppsatsen behandlar främst Mare Kandres femte bok, 

Aliide, Aliide (1991), som också den berättar om en ung flickas utveckling. 

I en artikel i 00-tals temanummer om Mare Kandre från 2006 skriver Jonas Thente att Aliide, 

Aliide är ”den av Kandres böcker som flest nämner som den främsta”.
2
 Kanske, menar han, beror 

detta på att det rör sig om en mer traditionell roman än vad man kan finna i Kandres tidigare 

produktion: ”Ingen prosalyrisk dragning här, inga tydliga hål för läsaren att fylla i.”
3
 Aliide, Aliide 

är mycket riktigt mer konventionell till formen än både Bübins unge och I ett annat land. 

Visserligen finns även i Aliide, Aliide en del experimentella drag, framför allt vad gäller 

meningsbyggnad och typografisk uppställning, men det rör sig inte alls om samma dimensioner 

som i de tidigare romanerna, vilka båda har en stark dragning åt det lyriska hållet. Med ett språk 

som inte på samma sätt gränsar till lyriken och en typografisk uppställning som till stor del liknar 

det man är van att se i en roman inbjuder Aliide, Aliide till en mer konkret läsning. Det symboliska 

drag Ebba Witt-Brattström ser i Bübins unge upptar inte samma plats. Språket är visserligen 

fortfarande typiskt för Mare Kandre, men meningarna har blivit längre och ordvalen något 

annorlunda. Språket är så att säga mer vuxet. Samtidigt är det mycket tydligt att berättandet även 

här sker ur barnets perspektiv. Det är genom Aliides blick och medvetande läsaren möter 

berättelsen, aldrig genom någon annans. I spänningen mellan dessa två förhållanden ligger 

kärnpunkten för denna undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka berättandet i Mare Kandres roman, med utgångspunkt i 

förhållandet mellan berättare och huvudperson. Jag vill undersöka hur samspelet mellan dessa två 

fungerar och vad detta får för konsekvenser för berättelsen som helhet. Aliide, Aliide har starka 

metafiktiva drag och det antyds att huvudpersonen Aliide själv också är berättare i romanen. Detta 

är givetvis viktigt för hur förhållandet mellan berättare och huvudperson gestaltar sig och jag vill 

därför i min uppsats söka en djupare förståelse av romanens metafiktiva dimensioner. Dessutom vill 

                                                 
1
 Witt-Brattström 1993, s. 175. 

2
 Thente 2006, s. 13. 

3
 Ibid. 
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jag undersöka vilka kopplingar man i sammanhanget kan göra till Mare Kandres övriga produktion, 

och jag fokuserar härvidlag de båda verk som diskuteras ovan och som alltså till sitt innehåll 

påminner om Aliide, Aliide. Jag arbetar utifrån tre övergripande frågeställningar: 

 Hur förenas barnets perspektiv med berättarens vuxnare röst och vad får detta för 

konsekvenser för romanen som helhet? 

 Hur fungerar romanens metafiktiva inslag i relation till förhållandet mellan berättare och 

berättad? 

 Kan man jämföra huvudpersonens och berättarens förhållande i Aliide, Aliide med hur 

liknande förhållanden fungerar i andra verk av Mare Kandre? 

 

1.2 Teori och metod 

Då det är berättarperspektiv och berättarteknik i Aliide, Aliide min uppsats vill undersöka lutar jag 

mig emot narratologin som teoretisk grund för mitt arbete. Framför allt använder jag mig av Gérard 

Genettes teorier, delvis kontrasterade mot Mieke Bals nyansering av desamma. Det narratologiska 

området består av ett mycket stort antal publikationer och för en total överblick krävs betydligt mer 

arbete än uppsatsens omfång och tidsbegränsningar tillåter. Gérard Genettes teorier, sådana de 

framställs i Discours du récit (1972), ligger till grund för en stor del av den moderna narratologin, 

och hans begreppsapparat har vunnit stort genomslag.
4
 Hans teoribyggnad är mycket omfattande 

och behandlar många av de frågor angående berättare och berättad som den här uppsatsen vill 

undersöka. I synnerhet är det de begrepp och diskussioner som faller under hans rubriker ”Mood” 

och ”Voice” som kommer att användas. Då Genettes teorier fått ett mycket stort genomslag har de 

givetvis också ifrågasatts. Mieke Bal, hans lärjunge och kommentator, har framfört kritik av 

Genettes begreppsapparat och föreslagit modifikationer. Jag använder mig vid behov av dessa 

kommentarer för att nyansera min uppsats och för att undvika att lägga alla teoretiska ägg i samma 

korg. På grund av det narratologiska fältets vidd, Gérard Genettes närmast kanoniserade status och 

den möjlighet till nyansering som finns hos Mieke Bal har jag alltså valt att avgränsa mig på detta 

sätt. 

Mare Kandres verk placeras ofta i en genusteoretisk kontext, och en stor del av den lilla 

forskning som finns utgår från denna tradition. Detta beror med största sannolikhet delvis på 

författarens kön, men också på de ämnen hon behandlar i sina böcker. Huruvida man ska basera sitt 

val av teori och metod på något så pass godtyckligt som en författares kön kan givetvis diskuteras, 

men med tanke på författarskapets litterära innehåll är genusanalysen givetvis inte ett irrelevant 

                                                 
4
 Jag använder mig av Jane E. Lewins engelska översättning som återfinns i volymen Narrative Discourse: An Essay 

in Method (1980). 
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verktyg i sammanhanget. Samtidigt kan man lätt se ett behov av att ibland degradera genusanalysen 

och flytta ner den på samma nivå som andra teorikomplex, även när det gäller en författare som 

Mare Kandre. Jag lägger därför inte någon särskild vikt vid teorier av den här typen i min 

undersökning – om det inte är nödvändigt eller särskilt fruktsamt – utan använder mig i första hand 

av de resultat tidigare undersökningar nått på den fronten. 

 

1.3 Forskningsöversikt och sekundärlitteratur 

Mare Kandres författarskap hör hemma i en, med litteraturvetenskapliga mått mätt, mycket modern 

kontext och om ett så pass ungt författarskap finns det givetvis inte särskilt mycket forskning. Hon 

nämns kort i ett antal litteraturvetenskapliga översiktsverk. På svenska finns exempelvis fjärde 

bandet av Nordisk Kvinnolitteraturhistoria (1997), där Cristine Sarrimo diskuterar Kandres 

författarskap i sin artikel om 1980-talets svenska prosa.
5
 På engelska finns också ett par 

översiktsverk. Helena Forsås-Scott ägnar några sidor åt Kandre under rubriken ”Experimentation 

and innovation” i Swedish Women's Writing, 1850–1995 (1997) och Ebba Witt-Brattström 

diskuterar hennes författarskap i sitt bidrag till publikationen Writing New Identities: Gender, 

Nation, and Immigration in Contemporary Europe (1997). Hos Witt-Brattström ligger dock fokus 

på romanen Bübins unge.
6
 Dessa verk är riktade mot en mer internationell publik och skrapar bara 

på ytan. Därför är de mindre aktuella för denna uppsats, annat än som exempel på vad som tidigare 

undersökts. 

Av Ebba Witt-Brattström finns även Ur könets mörker (1993), där ett kapitel ägnas åt Mare 

Kandre, Ann Jäderlund och Katarina Frostenson. Hon grundar sin text på psykoanalysen och Julia 

Kristevas teorier och undersöker främst Bübins unge, men även Aliide, Aliide upptar viss plats.
7
 En 

annan genusinriktad undersökning av Mare Kandre, där Aliide, Aliide fungerar som en primär 

källtext, finns i en artikel av Anna Williams i Tidskrift för litteraturvetenskap nummer 3/4 1995. I 

”Där allting kan ses: Familjebilder hos Mare Kandre och Anna-Karin Granberg” fokuserar Williams 

ett incestuöst övergrepp Aliide ska ha utsatts för innan själva berättelsen tar sin början, och hon 

ställer Kandres roman bredvid Anna-Karin Granbergs uttalat självbiografiska Där ingenting kan ses 

(1992). Williams menar att båda dessa verk placerar övergreppet i centrum.
8
 Även Sarrimos artikel i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria tar fasta på detta övergrepp och menar att det är just denna aspekt 

romanen i första hand bör bedömas och tolkas utifrån.
9
 

I ”Barndomens orter: Mare Kandre och rekonstruktionen av sextiotalet” publicerad i Horisont 

                                                 
5
 Sarrimo 1997, s. 526 ff. 

6
 Forsås-Scott 1997, s. 248–254; Witt-Brattström 1997, s. 331–335. 

7
 Witt-Brattström 1993, s. 173–183. 

8
 Williams 1995, s. 4. 

9
 Sarrimo 1997, s. 528. 
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1993, alltså två år tidigare än Williams artikel och samma år som Ebba Witt-Brattströms bok, 

vänder sig Annelie Bränström mot den ”psykologiserande läsart” med en ibland ”kraftig 

psykoanalytisk slagsida” som enligt henne ditintills dominerat mottagandet av Kandres böcker.
10

 

Hon pekar framför allt på Witt-Brattströms läsning och menar att denna typ av psykoanalytiska 

läsningar riskerar att tona ned och osynliggöra andra former av tolkningar.
11

 Hon vill istället läsa 

Aliide, Aliide som en generationsroman, där sextiotalsgenerationen får komma till tals och 

rekonstruera den historia som för dem som inte fullt ut fått delta i demonstrationståg och 

beatleshysteri blivit ”hängande i tomma luften – mellan det gamla och det nya”.
12

 På samma sätt 

som Bränström menar att en överdrivet psykologisk tolkning kan förhindra andra meningskapande 

läsningar, menar jag att ett överdrivet fokus på en enskild aspekt, exempelvis det övergrepp som 

Sarrimo och Williams hänger upp sina tolkningar på, riskerar att bli förenklande och dölja andra 

viktiga aspekter i ett verk som Aliide, Aliide.
13

 

Den enda avhandling som tar upp Mare Kandres författarskap är Mattias Fyhrs De mörka 

labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003). Fyhrs avhandling behandlar 

gotiken i ett mycket brett perspektiv och analyserar Aliide, Aliide och ett antal andra romaner som 

moderna svenska exempel på gotisk litteratur, men drar ändå slutsatser som mycket väl kan 

användas i denna undersökning. Fyhr koncentrerar sig på det gotiska i Kandres miljöbeskrivningar, 

i karaktären Aliide och i en labyrintisk struktur han anser genomsyra hela romanen.
14

 I övrigt finns 

det några kortare artiklar i olika tidskrifter. Av dessa kan nämnas en artikel av Nina Solomin i 

Montage, där Kandres författarskap sammanfattas, samt 90-tals (nummer 9, 1993) respektive 00-

tals (nummer 23, 2006) temanummer om Mare Kandre.
15

 Dessutom finns ett antal uppsatser på C-

nivå, men ingen som undersöker de aspekter denna uppsats koncentrerar sig på. 

                                                 
10

 Bränström 1993, s. 6. 
11

 Ibid. s. 6 f. 
12

 Ibid. s. 11. 
13

 Vilket givetvis inte betyder att dessa undersökningar saknar relevans och angelägenhet. 
14

 Fyhr 2003,  s. 178–204. 
15

 Solomin 1993/94, s. 24–26. 
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2. Analys 

I Aliide, Aliide möter vi den åttaåriga Aliide som nyligen flyttat till en ny stad i sitt gamla hemland. 

Där möter hon en värld där hon inte känner sig hemma, en värld hon trodde att hon hade lämnat 

bakom sig till förmån för ett fritt och vidsträckt land, mystiskt och spännande. I jämförelse med 

denna ”paradisiska tillvaro” (s. 5) framstår den nya staden som ”kall och skitig inuti” och ”[tycks] 

bestå av idel fallfärdiga uråldriga gamla ruckel till hus, dunkla gator och torg, ödetomter, rester av 

hus” (s. 7). Även det nygamla svenska språket framstår för Aliide, som vant sig vid det engelska 

språkets överflöd och djup, som något negativt, dunkelt och otympligt. 

Mattias Fyhr betraktar i sin avhandling miljöbeskrivningen i Aliide, Aliide som gotisk. Han 

menar att romanens miljöskildringar bär en starkt gotiskt prägel, som han bland annat vill förklara 

med författarens ”uppväxt i (post)punkmiljö”, där ett slags mental gotik varit vanlig sedan 1970-

talet.
16

 I denna tradition, menar Fyhr, används realistiska miljöer ofta som bakgrund till berättelser 

och skildringar med starkt gotiska drag. Vad man än anser om den här typen av biografiska 

tolkningar är det lätt att se en poäng i resonemanget om det gotiska kontra det realistiska. Fyhr 

pekar på hur läsaren ”kan ana att staden Aliide bor i är modern”, men att den ”genom Aliides ögon 

framstår […] som en gotisk borg med omnejd”.
17

 Läsaren upplever miljön filtrerad genom Aliides 

medvetande, och det är denna filtrering som ger den dess särprägel (vilken enligt Fyhr är att 

betrakta som gotisk).
18

 Fyhrs avhandling handlar om det gotiska i litteraturen och ett antal andra 

kulturformer. Att han i detta sammanhang gör den här typen av läsning är naturligt – och i högsta 

grad befogat – och jag är inte ute efter att argumentera för eller emot hans tolkning av Aliide, Aliide 

som gotisk. Den dubbla miljöskildringen och den ensidiga filtreringen genom Aliides medvetande 

han pekar ut är dock av så pass generell betydelse att den är användbar även i andra sammanhang, 

där den kan leda till helt andra resultat. 

Fyhrs läsning är inriktad på en särskild aspekt av romanen, och han använder sina iakttagelser 

för att driva sin specifika tes. Aliide, Aliide är en mycket mångtydig roman och den här typen av 

nischade tolkningar är därför förhållandevis lätta att genomföra. Den subjektivitet som den tydliga 

filtreringen genom Aliides medvetande skapar medför stor frihet för läsaren, och inbjuder till 

tolkningar som överskrider den explicita information som tillhandahålls av berättaren. Till den här 

typen av tolkningar hör det incestuösa övergrepp Aliides farfar antyds ha utsatt henne för, vilket ofta 

ses som det mest centrala i Aliide, Aliide.
19

 Hos Fyhr är detta övergrepp tämligen sekundärt. På 

grund av det fokus han har i sin undersökning intresserar han sig mer för kringliggande företeelser 

                                                 
16

 Fyhr 2003, s. 179. 
17

 Ibid. s. 178. 
18

 Ibid. s. 184. 
19

 Se framför allt Williams och Sarrimo. 
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som snarast kan betraktas som följder av detta eventuella övergrepp (Aliides mentala tillstånd, 

hennes känslor inför farföräldrarna och så vidare). Hos andra forskare blir övergreppet ett betydligt 

viktigare fenomen. 

Cristine Sarrimo skriver i sitt avsnitt i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria att Aliide, Aliide 

”skildrar hur Aliide hanterar ett incestuöst familjetrauma och sin relation till ett cykliskt, biologiskt 

arv som framställs såsom kvinnligt”.
20

 Även om Sarrimo också påpekar att romanen handlar om 

varför en flicka ”börjar att teckna ned berättelsen om sig själv” är det Aliides upplevelse av 

övergreppet som enligt henne styr romanen.
21

 Omgivningen är ”en bild av vad hon [Aliide] 

upplever i sitt inre. […] Något obekant och farligt gömmer sig i stadens botten såsom minnesspåret 

av en incestuös beröring gömmer sig djupt nere i Aliide.”
22

 I Sarrimos läsning reduceras 

omgivningen till en återspegling, styrd av Aliides medvetande. Detta medvetande styrs i sin tur av 

det undertryckta minnet av ett incestuöst övergrepp. 

Även Anna Williams lägger stor vikt vid övergreppet. Hon skriver i sin jämförande analys av 

Aliide Aliide och Anna-Karin Granbergs Där ingenting kan ses att båda verken ”placerar det 

sexuella övergreppet som det nav i berättelsen från vilket alla känslor, tankar och upplevelser strålar 

ut”.
23

 Så långt är allt väl och det går lätt att hålla med om att Aliides äckel inför sin kropp, hennes 

reaktion på beröring och de känslor av skräck och äckel hon uppvisar gentemot farfadern verkligen 

tyder på att en händelse av den här typen kan ligga bakom. Samtidigt benämns aldrig det Aliide 

utsatts för, det som styr hennes tankar, känslor och handlande, explicit som ett övergrepp. Inte ens 

när Aliide, med Williams ord, ”befinner sig i stormens öga och minnena tränger sig […] fram” talas 

det explicit om ett övergrepp.
24

 Istället flyttas fokus genast ut från Aliides inre till en tavla hon har 

ett mycket starkt (och felaktigt) minne av. På så sätt blir det hjul som berättelsen, i linje med 

Williams metafor, utgör utan något konkret nav. Hjulet roterar runt ett implicit tomrum. Att 

övergreppet aldrig nämns explicit betyder givetvis inte att Sarrimos och Williams tolkningar saknar 

giltighet, men fenomenets implicita karaktär gör att det inte går att finna någon riktigt fast mark att 

stå på. Den här typen av tolkningar kan inte argumenteras för som något givet, utan det handlar om 

rimlighet och sannolikhet. Tolkningar är, precis som Annelie Bränström säger, alltid beroende av 

tolkarens subjektiva val och referensramar.
25

 Att helt underkänna övergreppet som viktig företeelse 

i romanen vore ett övertramp, men samtidigt finns det, vilket Fyhrs exempel visar, tillfällen då 

sådana här aspekter får stå tillbaka. I Williams och Sarrimos läsningar fungerar övergreppet som ett 

                                                 
20

 Sarrimo 1997, s. 528. 
21

 Ibid. 
22

 Ibid. 
23

 Williams 1995, s. 4. 
24

 Ibid. s. 5. 
25

 Bränström 1993, s. 6. 
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slags huvudnyckel till Kandres roman, men inte ens en huvudnyckel passar i alla lås. 

 

2.1 Aliide och Aliide 

Aliide, Aliide är alltså en roman som filtreras genom ett enda medvetande och den innehåller i stort 

sett bara en enda röst. Nästan all dialog lyser med sin frånvaro och läsaren upplever i princip allt 

som händer genom Aliides medvetande. De få gånger en annan person kommer till tals sker det i 

form av versaler, som för att understryka att någonting främmande tränger sig in i den snäva värld 

läsaren delar med Aliide. Detta intryck av en sluten värld i romanen förstärks ytterligare av de 

metafiktiva dimensioner som blir tydliga i romanens slut, där Aliide själv framträder som romanens 

berättare (vilket även Fyhr konstaterar).
26

 

Denna metafiktiva cirkelkomposition innebär en sammanblandning av berättare och 

protagonist, de blir så att säga en och samma person. Samtidigt finns det hela tiden signaler som 

tyder på skillnader mellan dessa två instanser. Språket skiljer sig starkt från det språk man som 

läsare förväntar sig att den åttaåriga Aliide ska besitta. Ord som ”patinerad” (s. 45), 

”tyngdförskjutning” (s. 35), ”lugubert” (s. 254) och uttryck som ”allom bekant” (s. 11) låter inte 

naturligt ur en åttaårings mun. Anna Williams beskriver det som att ”Aliides upplevelser berättas av 

en annan röst, som har kontroll över historien och som kan bestämmas som den vuxnare Aliide”.
27

 

Denna spänning mellan barnets perspektiv och en vuxnare röst finns alltså med genom hela 

romanen och först i dess sista stycke antyds det verkliga förhållandet mellan berättare och berättad 

på ett tydligare sätt (utan att för den sakens skull bli helt uppenbart): 

 

KANSKE, skrev hon. JAG VET INTE; skrev hon, GE MIG DET OCH DET. NEJ, skrev hon också, 

och skrivandet av dessa och andra ord blev med tiden till den allra underligaste och mest utdragna av alla 

de underliga, utdragna handlingar hon, genom åren, i sin förvirring och maktlöshet tog till. (s. 272) 

 

Det ”NEJ” Aliide här skriver ner i en av sina föräldrars gamla kassaböcker kan identifieras som det 

”nej” (s. 5) som inleder romanen och de ”andra ord” hon nedtecknar kan därmed bestämmas som de 

ord som utgör resten av romanen.28 På så sätt skapas den cirkelkomposition som pekar ut Aliide 

själv som berättare av sin egen historia. Denna insikt om berättarens identitet gör det möjligt att 

urskilja den spänning som styr berättandet i Aliide, Aliide. 

 

                                                 
26

 Fyhr 2003, s. 203. 
27

 Williams 1995, s. 5. 
28

 Att de ord Aliide skriver ner, precis som alla andra utsagor i romanen som inte kommer direkt från berättaren, 

typografiskt framställs på detta sätt tyder på att även de tränger in i berättelsen utifrån. Detta understryker berättaren 

Aliides företräde vad gäller språkliga yttranden. När Aliides versala ”NEJ” uppträder på romanens första sida har det 

förvandlats till ett gement ”nej” och därmed införlivats i berättelsens stängda värld. 
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Narrativa nivåer 

Att Aliide själv framträder som romanens berättare kastar ett nytt ljus över dess titel. Visserligen 

nämns namnet Aliide på ett antal ställen i romanen två gånger i följd, vilket skulle kunna kopplas 

till titeln, men detta ger egentligen inte mycket till förklaring. Om man istället betraktar de dubbla 

roller Aliide axlar, som både berättare och berättad, får titeln en troligare och betydligt mer givande 

förklaring. Det finns helt enkelt två Aliide.
29

 Den här uppdelningen mellan en berättande instans 

(berättaren Aliide som egentligen inte kan identifieras förrän precis i slutet) och en berättad instans 

(den från början namngivna Aliide som berättelsen hela tiden kretsar kring) svarar mot Gérard 

Genettes uppdelning mellan ”narrator” (berättare) och ”focalizer” (fokalisator). Dessa två kategorier 

har, menar han, blandats ihop av tidigare teoretiker. Man har betraktat berättandet som företeelse 

utan att skilja på frågorna ”who sees?” och ”who speaks?”.
30

 

Skiljer man dessa frågor åt ser man att Aliide, Aliide berättas av en Aliide och fokaliseras 

genom en annan. Dessa två manifestationer av Aliide kan alltså inte ses som en och samma person. 

Berättaren Aliide berättar den andra Aliides (alltså på sätt och viss sin egen) historia, men hon gör 

det från en annan tidpunkt, från en annan temporal position. Från denna position har hon möjlighet 

att överblicka hela det händelseförlopp som kommer att leda fram till att hon skriver ner sin 

historia. På så sätt skiljer hon sig i högsta grad från den berättade Aliide som hela tiden befinner sig 

i sitt eget nu och därmed inte besitter denna möjlighet till överblick. Dessutom befinner de sig på 

olika narrativa nivåer. 

Gérard Genette menar att ”any event a narrative recounts is at a diegetic level immiediately 

higher than the level at which the narrating act producing this narrative is placed”.
31

 Berättaren 

Aliide, som befinner sig utanför den berättelse hon producerar, finns på vad Genette kallar den 

extradiegetiska nivån. Den berättade Aliide, som befinner sig inom den narrativa världen, finns 

följaktligen på den intradiegetiska nivån.
32

 Mieke Bal påpekar i en uppsats publicerad i volymen On 

story-telling: Essays in Narratology att Genettes sätt att placera berättelsen på en högre narrativ 

nivå än berättaren är förvirrande. Det borde, enligt henne, rimligtvis vara så att berättelsen placeras 

på den lägre nivån, eftersom den alltid är beroende av den berättare som producerar den.
33

 

 

Berättarens närvaro 

Den berättade Aliide är alltså beroende av berättaren Aliide som genom sitt berättande skapar den 

diskurs inom vilken hon återfinns. Berättaren Aliide är givetvis i sin tur beroende av författaren 

                                                 
29

 Därmed inte sagt att detta är den enda förklaringen. 
30
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Mare Kandre, men då befinner vi oss utanför diskursen, på en plats utanför den extradiegetiska 

nivån. Genette påpekar att man tidigare har blandat ihop handlingen att berätta med handlingen att 

skriva (på samma sätt som man blandat ihop berättandet med seendet). Enligt hans uppfattning 

skiljer sig berättarens och författarens roller åt på det sättet att berättaren känner till de miljöer som 

berättelsen utspelar sig i, medan författaren endast föreställer sig dem.
34

 Denna sammanblandning 

av författare och berättare är lätt att göra i en berättelse där berättaren inte pekas ut, vilket är vanligt 

när det gäller narrativa framställningar i tredje person. I fallet Aliide, Aliide gäller dock att 

berättaren, även om hon berättar i tredje person, faktiskt blir utpekad (om än implicit) och därmed 

blir det betydligt lättare och även naturligare att skilja på berättaren Aliide och författaren Mare 

Kandre. 

Frågan om vilken grammatisk person en berättelse framställs i (första- eller tredje-) diskuteras 

av Genette. Han menar att den grammatiska aspekten av person endast är en effekt av ett annat val 

författaren gör, nämligen det mellan en heterodiegetisk och en homodiegetisk berättare. En 

heterodiegetisk berättare är, enligt Genettes definition, en berättare som står helt utanför sin 

berättelse och alltså inte själv uppträder som person i den. Genette exemplifierar bland annat med 

Iliaden, där berättaren inte uppträder inom berättelsen. I motsatts till detta uppträder följaktligen en 

homodiegetisk berättare själv inom sin egen berättelse.
35

 Då vi redan har konstaterat att den 

berättade Aliide och berättaren Aliide är två skilda personer och att berättaren befinner sig utanför 

berättelsen kan vi hänföra berättaren i Aliide, Aliide till den tidigare kategorin. Genette menar vidare 

att det finns olika typer av homodiegetiska berättare; dels de som endast är åskådare och dels de 

som fungerar som den huvudsakliga hjälten i en berättelse. Genette kallar den senare typen för 

autodiegetiska berättare. Den här uppdelningen gäller dock inte heterodiegetiska berättare: 

”Absence is absolute, but presence has degrees.”
36

 

Vi kan alltså bestämma berättaren Aliide som en extradiegetisk och heterodiegetisk berättare. 

Man kan dock, med Aliide, Aliide som exempel, delvis invända mot det Genette säger om att 

frånvaro är absolut. Vi har redan konstaterat att berättaren Aliide och den berättade Aliide inte är 

samma person. De skiljs åt av såväl temporala som epistemologiska faktorer (berättaren berättar 

från en tidpunkt som kronologiskt ligger efter historien och vet således vad som kommer att hända, 

till skillnad från den berättade). Samtidigt är det svårt att sätta likhetstecken mellan den berättare 

som står helt fri från sin berättelse (som berättaren i Iliaden) och berättaren i Aliide, Aliide, som i 

grunden berättar sin egen historia, även om hon inte berättar sin egen historia i den tidpunkt där hon 

själv befinner sig. I någon mån kan man alltså säga att det finns grader av frånvaro, även om denna 
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gradering är av mer kognitiv än teoretiskt absolut karaktär. Efter att läsaren fått veta att Aliide i 

praktiken berättar sin egen historia uppfattas hon som mindre frånvarande i sin berättelse än 

berättaren i Iliaden, trots att de båda i strikt teoretisk mening befinner sig på samma avstånd från 

vad de berättar. 

 

Aliide, Aliide som fiktiv självbiografi 

I Anna Williams artikel placeras Aliide, Aliide bredvid Anna-Karin Granbergs Där ingenting kan 

ses. Hon motiverar denna jämförelse med de båda romanernas undersökning av det kvinnliga 

subjektet, deras fokus på sexuella övergrepp och bilden av familjen i de båda verken (vilket är det 

artikeln främst syftar till att undersöka).
37

 Samtidigt kan man vid närmar påseende upptäcka 

ytterligare en strukturell likhet, som Williams förbiser. Williams menar att det faktum att Anna-

Karin Granbergs bok är uttalat självbiografisk, medan Kandres inte är det, är något som skiljer 

romanerna åt.
38

 Hon har rätt i att Aliide, Aliide inte bokstavligt går att betrakta som självbiografisk. 

Däremot kan man, om man lämnar författaren därhän och koncentrerar sig på berättaren, med 

lätthet betrakta den som ett slags fiktiv självbiografi, där Aliide berättar sin egen historia.  

Att Aliide, Aliide berättas av en heterodiegetisk berättare utgör inget problem för den här 

tolkningen av romanen. Precis som vi tidigare konstaterat att berättaren Aliide och den berättade 

Aliide är olika personer, är också den självbiografiska berättaren och objektet för den 

självbiografiska romanen olika personer. Att Aliide berättar sin historia i tredje person är heller 

inget problem i sig eftersom även en självbiografisk författare, om jag får använda den termen för 

den berättande Aliide, har stor frihet i sitt skrivande. Det är dock inte vad man vanligen ser i en 

självbiografisk berättelse, och förtjänar därmed en närmare undersökning. 

I Discours du récit skriver Gérard Genette vid flera tillfällen om självbiografiskt (eller fiktivt 

självbiografiskt) berättande.
39

 Enligt hans uppfattning finns det i en jag-berättelse där berättaren 

berättar om sig själv två möjliga perspektiv. Antingen kan en sådan berättelse fokaliseras genom 

den berättade vid den rörliga tidpunkt han eller hon befinner sig eller genom berättaren som i 

princip alltid befinner sig vid en fast tidpunkt, kronologiskt efter berättelsen. Vidare menar han att 

detta val är friare för den självbiografiske författaren eftersom han ”– by the very fact of his oneness 

with the hero – [is] more 'naturally' authorized to speak in his own name than is the narrator of a 

'third-person' narrative”.
40

 Eftersom berättare och berättad i dessa fall är i princip är samma person, 
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bortsett från de temporala och kunskapsmässiga skillnader vi sett tidigare, har den självbiografiska 

berättaren (eller författaren) större ”rätt” att fokalisera sin berättelse utifrån sig själv snarare än sin 

hjälte. Berättaren vet också mer om berättelsen än den berättade hjälten. På så sätt kan författaren 

välja att i ett tidigt skede delge läsaren information som egentligen kommit fokalisatorn till del 

mycket senare, och därigenom föregripa själva berättelsen. I Genettes terminologi kallas detta 

föregripande för prolepsis.
41

 

I Aliide, Aliide, som alltså berättas i tredje person av en berättare som länge inte går att 

identifiera som ett med sin protagonist, är prolepsen ett narrativt verktyg som inte är lika naturligt 

att ta till. Därför blir effekten större när det ändå uppträder i texten. Den tavla framför vilken Aliide, 

i Williams läsning, ”befinner sig i stormens öga” uppträder flera gånger innan hon har återsett den, 

och till och med innan hon själv minns att hon en gång sett den.
42

 Vid ett tillfälle, då Aliide 

betraktar öppningen till farföräldrarnas jordkällare upplever hon den som sammankopplad med allt 

hon upplevt under romanens gång, ”och till och med, fastän Aliide ännu inte visste det, med den 

mörka, långa hallen i farföräldrarnas platta hus i stan, där den glömda bilden nu hängde, längst in, 

på väggen vid dörren till farfaderns rum [min kursivering]” (s. 245). De kursiverade avsnitten visar 

med all tydlighet att berättaren griper in i sin berättelse och avslöjar något för läsaren som 

protagonisten själv inte kan vara medveten om. 

Vid ett annat tillfälle, då Aliide och Idrok letar efter ett träd att bygga en koja i, kommer 

Aliide återigen, omedvetet, att tänka på tavlan: ”VAR ÄR DET DÅ?/TRÄDET HAN STÅR OCH 

HUGGER I, TRÄDET MED ALLA DE SKRIKANDE BARNEN I, OCH NÄR SKA DET 

ÄNTLIGEN FALLA?” (s.252) Aliides inre bild av ett träd fullt av barn och någon i färd med att 

hugga ner det föreställer egentligen den tavla berättelsens fokus flyttas till just när Aliide står i 

begrepp att komma i kontakt med den traumatiska upplevelse hon förträngt (som alltså enligt 

Williams och Sarrimo utgörs av farfaderns övergrepp). Denna tavla är starkt förbunden både med 

Aliides traumatiska minne och med berättelsens upplösning. Genom att bryta ner muren mellan de 

narrativa nivåerna kan berättaren Aliide antyda att den berättade Aliide börjar minnas vad hon 

förträngt, redan innan hon själv egentligen är medveten om det. Samtidigt byggs, rent 

berättartekniskt, en spänning upp inför vad som kommer hända längre fram, i och med att läsaren 

reagerar på detta brott mot den förhärskande narrativa strukturen. 

 

Berättandet och tiden 

Begreppet prolepsis syftar på berättandets förhållande till tiden. Detta ämne upptar rent fysiskt den 
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största delen av Genettes Discours du récit, men tillhör egentligen ett ämne för en annan uppsats, 

eftersom denna uppsats koncentrerar sig på förhållandet mellan berättare och berättad. En av 

Genettes diskussioner om berättande och tid är dock relevant även här, nämligen den om 

förhållandet mellan berättelsens respektive berättandets kronologiska position och utsträckning. 

Genette påpekar att berättande tar tid, men menar samtidigt att detta faktum ofta lämnas därhän i 

narrativa framställningar. Medan utsträckning i tiden är en grundläggande faktor i hur vi uppfattar 

en berättelse framställs själva berättandet ofta som ”an instantaneous action, without a temporal 

dimension”.
43

 Han menar att detta utgör en paradox då berättandet besitter en given temporal 

position, som kan bestämmas som placerad efter den berättelse som produceras, samtidigt som den 

inte har någon utsträckning i tiden.
44

 

Detta gäller för vad Genette kallar ”subsequent narrating”, alltså berättande som sker i 

efterhand.
45

 Subsequent narrating är den vanligaste typen av berättande och det kronologiska 

perspektiv som används i Aliide, Aliide. I den här typen av berättelser minskar det temporala 

avståndet mellan berättare och berättad hela tiden som en konsekvens av berättelsens framåt-

skridande. Aliide närmar sig kontinuerligt den tidpunkt då hon kliver utanför den intradiegetiska 

nivån och tar på sig rollen som berättare. Detta innebär att de så att säga möts vid ett tillfälle i slutet 

av romanen, vilket här blir så mycket tydligare av det ”NEJ” som binder samman romanens slut 

med dess initiala ”nej”. Samtidigt är romanens sista stycke skrivet i imperfekt, vilket innebär en 

lucka mellan berättelsens slut och den tidpunkt vid vilken själva berättandet avslutas. Genette finner 

samma lucka mellan berättelsens slut och berättarens position hos Marcel Proust och menar att den 

består av berättandets utsträckning i tiden. Denna lucka går, enligt Genette, inte att överbrygga.
46

 

Sista stycket hos Kandre har dock en framåtblickande karaktär i det att berättaren säger att 

”skrivandet av dessa och andra ord blev med tiden till [min kursivering] den allra underligaste och 

mest utdragna av alla de underliga, utdragna handlingar hon, genom åren, i sin förvirring och 

matklöshet tog till” (s. 272). På så sätt antyds en överbryggning av avståndet mellan Aliide och 

Aliide och berättandet får trots allt en utsträckning i tiden. Denna utsträckning bestäms inte 

definitivt, men den sägs vara ”utdragen”, vilket utgör en form av subjektiv definition och antyder att 

berättandet tagit lång tid. 

 

2.2 Aliide och världen 

Att upplevelser som filtreras genom ett barns medvetande ges en vuxnare språkdräkt är givetvis 
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vanligt i böcker om barn i allmänhet och i uppväxtskildringar i synnerhet. Som vi har sett kan detta 

bero på en självbiografisk koppling mellan berättare och berättelse. Om en berättare berättar om sitt 

eget liv måste denna berättelse kronologiskt föregå själva berättandet och berättaren är följaktligen 

äldre än sin protagonist. I och med detta blir ett vuxnare språk naturligt, eftersom berättaren de facto 

är äldre än den berättade. Samtidigt kan författaren givetvis välja att låta även språket underordnas 

berättelsen och läggas på barnets nivå. Författaren till en annan typ av narrativ framställning kan 

givetvis också göra tvärtom och låta språket anta en vuxnare form även om berättelsens unga 

huvudperson inte har någon koppling till en äldre berättare. I Aliide, Aliide är denna uppdelning av 

språk och perception mycket naturlig och ger upphov till narrativa effekter som är direkt beroende 

av frågan om vem som ser och vem som berättar. 

 

Aliides främlingskap 

Den verklighetsuppfattning vi ser hos Aliide präglas av ett främlingskap gentemot en tillvaro där 

hon inte känner sig hemma. Detta främlingskap finns på flera plan. Aliide känner sig mentalt inte 

hemma i den stad hon bor i och det språk hon talar. Hennes situation som nyinflyttad i staden, 

landet och språket antyder i sig själv ett utanförskap som är svårt att komma över. Samtidigt finns 

ett djupare främlingskap inför världen inbyggt i hennes medvetande, vilket påverkar förhållandet 

mellan berättare och berättad. Vid flera tillfällen hamnar Aliide i situationer hon inte kan sätta namn 

på och som för henne ter sig underliga eller skrämmande, trots att den vuxna läsaren känner igen 

och har begrepp för dem. Vid ett tillfälle studerar Aliide och hennes vän K exempelvis två vuxna 

personer, en kvinna och en man, som i deras ögon beter sig på ett sätt som de finner ”så fullkomligt 

absurt att det nog måste vara det löjligaste de någonsin varit med om” (s. 55). För den vuxne läsaren 

rör det sig uppenbart om en prostituerad som tar emot en kund. Kvinnans klädsel (”en baddräkt, 

nätstrumpor och ett par högklackade skor och ingenting mer”), de bådas beteende och den miljö de 

befinner sig i signalerar tydligt att så är fallet (s. 54). Men för Aliide är det något främmande som 

hon inte kan förstå. Inte heller berättaren – trots sitt vuxnare språk och en större kunskap om 

världen – definierar kvinnan som en prostituerad. Den berättade Aliide, tar här överhanden i 

framställningen. Fokalisatorns medvetande, kunskaper och språk styr berättelsen på bekostnad av 

berättarens. 

Den här typen av upplevelser återkommer flera gånger i romanen. Vid ett avgörande tillfälle 

kallas Aliide in till skolläkaren för vad som, om man tar ett steg tillbaka och betraktar det hela 

utifrån, framstår som en vanlig rutinundersökning. För Aliide är den dock något skrämmande och 

mycket ödesmättat, och händelsen beskrivs aldrig explicit som just ett läkarbesök. Hon drabbas av 

minnesförlust under själva undersökningen och efteråt känner hon sig främmande inför sin egen 



 

14 

kropp. Hon ser ”i ljuset av allt detta hur motbjudande och död den i själva verket alltid varit; äcklig, 

död, död” (s. 77). Det här är det första avsnitt där något som påminner om farfaderns eventuella 

övergrepp antyds och den här scenen fungerar som ett slags vändpunkt i romanen i och med att 

Aliide börjar minnas. Mattias Fyhr beskriver det som att ”efter detta läkarbesök är hela världen 

förvandlad för Aliide”.
47

 Efteråt hör Aliide en röst inom sig själv: 

 

Och samtidigt, då, djupt inifrån det mörka tomrum som öppnat sig i huvudet på henne, steg en liten röst 

fram. En röst som var ett barns, uppenbarligen, men ändå inte riktigt hennes egen, och vad den rösten 

med en ohygglig tydlighet sade henne var att – 

NÅGOT FRUKTANSVÄRT HAR HÄNT! (s. 78) 

 

Fyhr kopplar den här händelsen till Kandres senare roman Quinnan och Dr Dreuf (1994), där 

psykoanalytikern Dr Dreuf får symbolisera manlighetens samlade kvinnoförtryck. Han menar att 

det övergrepp som antyds kan ses som ett brott inte bara mot Aliide utan mot barn och kvinnor i ett 

större perspektiv. Han menar att den röst som alltså inte helt tillhör Aliide kan ses som en signal för 

brottets mer allmänna prägel eftersom den kan läsas som ett ”allmängiltigt barn”.
48

 Samtidigt kan 

man, med tanke på romanens metafiktiva komposition betrakta rösten som den senare Aliide, alltså 

berättaren Aliide. I ljuset av vad hon vet vid den tidpunkt berättelsen nedtecknas kan hon mycket 

säkrare än den berättade Aliide – som befinner sig i chock efter en traumatisk upplevelse – definiera 

händelsen och dessutom se vilka konsekvenser den kommer att få. Jag har visserligen tidigare 

konstaterat att Kandres bruk av versaler i romanen antyder att någon annan än berättaren kommer 

till tals, vilket skulle kunna motsäga denna tolkning. Här bryter dock berättaren in i narrativet på ett 

mer direkt sätt än i fallet med den glömda tavlan. Hon vänder sig inte till läsaren, utan direkt till 

Aliide, och på så sätt motiveras användandet av en annan typografisk kategorisering. Det är inte den 

berättande rösten utan en annan, mer direkt version av denna röst som bryter in. 

Williams pekar på att Aliides alienation också gäller familjen och den traditionella flickrollen. 

Hon ställer Aliide bredvid hennes vän K, som får representera den ”riktiga flickan”, ett ideal Aliide 

inte kan, eller vill, nå upp till.
49

 Hon försöker klä upp sig i flickaktiga kläder, uppföra sig välartat 

och hålla sig ren och fin, men allt är förgäves och redan när hon kliver utanför dörren börjar rollen 

krackelera. Till slut ger hon upp och retirerar till en position så långt bort från den självpåtagna 

flickrollen man kan komma: ”[…] varken det ena eller det andra, av intet mänskligt kön, utesluten, 

och aldrig någonsin som De Andra här – ” (s. 94) Enligt Williams medför detta att Aliide kan ställa 

sig utanför familjen, betrakta den och hemmet utifrån och från den positionen ”analysera familjens 
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strukturer och mönster”. Bara på så sätt kan hon ta avstånd från familjens slutenhet och börja 

bearbeta övergreppet.
50

 

Romanens förmedling av detta upplevda främlingskap är beroende av den ensidiga interna 

fokalisationen genom Aliides medvetande. Med extern fokalisation och en mer allvetande berättare 

hade läsaren upplevt berättelsen från en plats utanför Aliide och på så sätt delvis gått miste om 

hennes inre upplevelser av omvärlden. Det är när den berättade Aliides språk, och inte bara hennes 

kunskaper, tar överhanden i framställningen – som i fallen med läkarundersökningen och den 

prostituerade kvinnan – som detta främlingskap framstår som tydligast. Mattias Fyhr diskuterar ett 

avsnitt där Aliide och hennes vän K besöker ett museum för att lämna in en djurskalle de hittat. Han 

menar att detta museum, genom Aliides medvetande, transformeras från en realistisk miljö till en 

gotisk borg, komplett med en lönndörr och ett tillslutet rum. Dörren är egentligen ingen lönndörr, 

utan har helt enkelt inte uppfattats av Aliide innan biljettkassörskan på museet öppnar den. På 

samma sätt består det dolda rummet av en jättelik val av trä längst in i museet som tidigare har 

fungerat som kafé. Fyhr pekar här på den verkliga val som i verkligheten finns på Göteborgs 

naturhistoriska museum och menar att detta förstärker miljöns underliggande realistiska prägel.
51

 

Det finns alltså två lager i miljöskildringen i Aliide, Aliide, det underliggande, realistiska och 

det uttalade, transformerade. I Fyhrs läsning är denna dubbelhet ett gotiskt inslag, men den kan i 

grunden helt enkelt ses som en effekt av spänningen mellan fokalisatorn Aliide och berättaren 

Aliide. Eftersom berättelsen fokaliseras genom Aliides medvetande är det genom hennes blick 

läsaren betraktar världen och den får då en mycket subjektiv vinkling. Samtidigt finns den 

realistiska miljön hela tiden som bakgrund och den uppfattas delvis genom den språkdräkt den äldre 

berättaren Aliide ger berättelsen. Att läsaren kan uppfatta Aliides främlingskap på detta tydliga sätt 

hänger samman med just denna dubbelhet. Den realistiska bakgrunden ger en mall att ställa Aliides 

subjektiva upplevelser emot. Denna möjlighet till jämförelse förstärker Aliides subjektiva 

upplevelse av världen och lyfter fram den i narrativet. På så sätt hamnar Aliides främlingskap inför 

omvärlden i blickfånget. 

 

Aliide, språket och seendet 

Vi har konstaterat att berättaren Aliide och den berättade Aliide är två skilda aspekter av samma 

person. Denna partiella åtskillnad ger upphov till effekter i texten som inte hade funnits där om de 

hade varit helt skilda och beror på de båda aspekternas olika positioner i förhållande till narrativet. I 

Genettes analys av Prousts romansvit hittar han dock ytterligare en anledning till en sådan här 
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åtskillnad. Han identifierar vad han kallar en ”final revelation”, en form av epifani som drabbar 

Prousts protagonist och ytterligare utvecklar och distanserar hans tidigare jag från hans senare.
52

 

Det rör sig alltså om ett slags hopp i protagonistens utveckling: ”[…] a more radical and seemingly 

absolute difference that is not reducible simply to 'development'.”
53

 Detta hopp för i ett slag 

protagonisten närmare berättaren. När Prousts huvudperson genomgått denna uppenbarelse kan 

berättarens och protagonistens kunskaper och uppfattning av omvärlden i princip sammanfalla.
54

 

I Aliide, Aliide finns en liknande situation, där den berättade Aliide gör ett sådant hopp i sin 

uppfattning av omvärlden. Det rör sig om den passage som börjar med hennes återseende av den 

glömda tavlan. Återseendet har alltså redan förebådats av berättaren och av Aliides eget 

undermedvetna och när hon nu får se den igen upptäcker hon att hennes undertryckta minne hela 

tiden varit förvanskat. De barn hon i sin otydliga inre bild sett uppflugna i ett träd som en man 

håller på att hugga ner, visar sig vara något annat: 

 

Nej, det var ju KVINNOR! 

För nu såg hon också plötsligt att de alla hade små, små knappt skönjbara bröst! Men i övrigt såg de 

precis ut som mannen med yxan vid trädets fot, var alla fula, satta, som ofullgångna små grottmänniskor. 

Och det stod något skrivet i liten text under bilden också. Något hon förut inte kunnat se eller läsa, just för 

att hon tidigare varken kunnat se eller läsa. Men eftersom allt detta nu och för all evig tid var förändrat 

hävde hon sig än en gång upp på tå och bokstaverade sig med möda genom det ganska långa, krångliga 

ordet, och upprepade det sedan, för säkerhets skull, två gånger för sig själv –  

MISOGYNISTEN. 

Misogynisten – (s. 265) 

 

Sedan Aliide senast såg den här tavlan, då i sällskap med sin far och farfar som skrattat åt hennes 

feltolkning, har hon lärt sig läsa och kan på så sätt erövra bilden genom att sätta ett namn på den. 

Begreppet ”misogynist” är hädanefter i Aliides medvetande kopplat till denna bild, och även om 

hon inte kan förstå begreppet fullt ut har hon ändå fyllt det med något som liknar dess rätta 

betydelse. Hon har börjat erövra de abstrakta begrepp hon inte besatt när hon och K betraktade den 

prostituerade kvinnan.  

Förutom att hon lärt sig att läsa har hon också lärt sig att ”se” och detta seende är av 

avgörande betydelse för Aliides förståelse av sig själv, sin egen historia och sin omvärld. Strax efter 

att hon återsett tavlan är det dags för familjen att resa hem från farföräldrarna. Vid avfärden tvingar 

farmodern Aliide att ge farfadern en avskedskyss och i samband med detta ”[sipprar] lite kyla in 

mellan Aliides läppar” (s. 268). Denna kyla blandas med ”lite död” och trillar ”likt en vit mask” ner 

                                                 
52

 Genette 1980, s. 253. 
53

 Ibid. 
54

 Ibid. s. 253 f. 



 

17 

i magen på henne och orsakar ett illamående (s. 268). Till slut blir hon tvungen att ställa sig vid 

vägkanten och kasta upp. Dessa uppkastningar får symbolisera allt hon varit med om i romanen. 

Efteråt betraktar hon det som kommit ur henne: 

 

När det mesta var ute och hon genomsvett och utmattad öppnade ögonen och tittade efter så låg där, i 

det daggvåta gräset framför fötterna på henne, en helt ordinär, stinkande spya. Ändå kunde hon inte tro 

annat än att det nog måste vara all den gråt hon under så lång tid burit omkring på inombords, till ingen 

nytta alls. Allt detta som hon så tålmodigt svalt ner, nu låg det här, och så såg det ut; gråt, het och 

stinkande! (s. 269) 

 

När Aliide nu symboliskt har spytt upp alla sina upplevelser kan hon äntligen betrakta tingen för 

vad de är. Även om hon fortfarande håller fast i sin starkt subjektiva uppfattning att uppkastningen 

framför henne är hennes samlade gråt kan hon samtidigt betrakta den som ”en helt ordinär, 

stinkande spya”. Här framträder alltså den dubbla verkligheten för den berättade Aliide personligen. 

Dubbelheten syns direkt genom den berättade Aliides medvetande utan att den realistiska 

skildringen behöver ta omvägen genom berättaren. 

Efter denna upplevelse påbörjar Aliide ett kategoriskt tigande för att senare skriva ner sina 

upplevelser i den kassabok som antyds utgöra ett första frö till romanen Aliide, Aliide. Genom att 

erövra en mer objektivt blick har hon också skaffat sig själv möjligheten att kliva utanför sin egen 

berättelse och därigenom skapat de förutsättningar som krävs för att hon ska kunna berätta den. 

Aliide har så att säga klivit upp på en högre narrativ nivå och därigenom skaffat sig kontroll över 

den nivå som, enligt Mieke Bals synsätt, ligger under henne. Även Anna Williams betraktar seendet 

och erövrandet av detsamma som en central del i Aliide, Aliide. Hon menar att detta erövrande är 

”nära förbundet med den kritiska formuleringen av en kvinnlig identitet och en egen, självständigt 

skapad röst”.
55

 I sin analys visar hon alltså hur Aliide under berättelsens gång förvandlas till ett 

skrivande subjekt.
56

 Detta subjektsblivande är intimt kopplat till erövrandet av seendet och alltså 

även, ur ett narratologiskt perspektiv, till hur Aliide genom detta erövrande förmår kliva utanför sin 

egen berättelse och förvandla sig själv till berättare. Först när Aliide kan se en mer objektiv och 

realistisk omvärld kan hon finna ett objektivt språk och ge sin berättelse den realistiska grund som 

förmår förankra den i en intersubjektiv verklighet som hon också själv kan ta del i som ett eget, 

skapande subjekt. 
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2.3 Aliide, Aliide och Mare Kandre 

Som jag skriver i inledningen till denna uppsats är uppväxten, subjektsblivandet och skapandet av 

en identitet återkommande teman i Mare Kandres tidiga prosa. Det är över huvud taget 

förhållandevis lätt att dra paralleller mellan olika verk inom Kandres författarskap. Mattias Fyhr 

pekar ut Kandres senare roman Quinnan och Dr Dreuf (1994) som en viktig intertext till Aliide, 

Aliide. Han menar exempelvis att den skolläkare som undersöker Aliide står i förbindelse med den 

psykoanalytiker som i den senare utkomna romanen får symbolisera manlighetens samlade 

kvinnoförtryck. I Fyhrs gotiska läsning representerar båda det motiv han kallar för ”den galne 

vetenskapsmannen”.
57

 Fyhr påpekar att läkaren visserligen bara har en biroll, men att jämförelsen 

ändå har giltighet och relevans.
58

 

Quinnan och Dr Dreuf passar mycket bra som intertext till Fyhrs gotiska läsning av Aliide, 

Aliide och är ett för honom naturligt val för en jämförelse. Samtidigt kan man i just Aliide, Aliide se 

spår utav flera andra av Mare Kandres romaner. I sin artikel i tidskriften Montage menar Nina 

Solomin att man, trots att hon hela tiden förnyat sin stil och sin tematik, kan se flera gemensamma 

drag inom Kandres författarskap. Bland annat pekar hon på ätandet och måltiden som ett 

återkommande motiv. Hennes exempel på detta utgår främst från Bübins unge och romanen Det 

brinnande trädet (1988), men ätandet och måltiden är viktiga och återkommande motiv även i 

Aliide, Aliide.
59

 Främst är det under besöket hos farföräldrarna som mycket kretsar kring 

måltiderna. Det är exempelvis under en måltid som Aliide smiter undan från den övriga familjen 

och stöter på den betydelsefulla tavlan. 

Ett annat motiv i Aliide, Aliide som starkt påminner om ett annat av Kandres verk är det 

sjöodjur Aliide spanar efter i sjön utanför farföräldrarnas stuga. Ett liknande sjöodjur återfinns i 

Kandres roman Bestiarium (1999), där det får fylla det det tomrum huvudpersonen Dorés döda 

moder lämnar efter sig. I Aliide, Aliide är det lätt att tolka Aliides spanande efter detta sjöodjur som 

en metafor för hennes sökande efter sina till det omedvetna undanträngda minnen. Just detta 

sammanträffande mellan två romaner behöver alltså inte nödvändigtvis vara av någon egentlig 

betydelse för tolkningen av romanerna, men vad gäller val av motiv och tematik kan man ändå 

betrakta Aliide, Aliide som ett slags provkarta över delar av Mare Kandres författarskap. Att dessa 

intertextuella kopplingar mellan olika verk är så starka samtidigt som två andra av Kandres tidiga 
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romaner så tydligt fokuserar just barndomen och barnets utveckling gör en utblick mot dessa två 

verk relevant för denna uppsats. 

 

Aliide, Aliide, Bübins unge och I ett annat land 

Mare Kandres debutbok I ett annat land rör sig i gränslandet mellan lyrik och prosa. Den beskriver 

en resa som den mycket unga huvudpersonen gör tillsammans med sin familj, genom ett land med 

heta källor, skogar och berg med djupa grottor och hur de sedan slår sig ner i ett nytt land. Det land 

de reser genom påminner om det land Aliide lämnat bakom sig. Bergen och grottorna återkommer i 

Aliides minnen från det gamla landet och de heta källorna finns sparade bland familjens diabilder. 

Dessutom finns i I ett annat land en beskrivning av ett museum som bär starka likheter med det 

som beskrivs i Aliide, Aliide. Det finns givetvis inga odiskutabla tecken, vare sig implicita eller 

explicita, på att Aliide, Aliide utgör en faktisk fortsättning till I ett annat land – och det vore givetvis 

ett övertramp att betrakta den som en sådan – men alla dessa kopplingar och likheter mellan Aliide 

och den namnlösa jag-berättaren från I ett annat land är ändå svåra att bortse från. 

I Mare Kandres andra roman, Bübins unge, har de vidsträckta landskapen och den moderna 

och i stort sett realistiska miljön från I ett annat land förvandlats till en betydligt mera instängd 

miljö i en obestämd men historisk tid. Huvudpersonen Kindchen lever i ett förfallet hus tillsammans 

med Onkel och modersgestalten Bübin. När Kindchen får sin första menstruation dyker Ungen upp 

utan logisk förklaring. Bübin och Onkel ger sig av från huset och lämnar Kindchen ensam med 

Ungen. Ebba Witt-Brattströms beskrivning av romanen som en symboliskt skildrad pubertetsrit är 

mycket giltig. I hennes läsning representerar Ungen ”den omöjliga reträtten till Bübins omsorger”.
60

 

Ungen fungerar alltså som en representation av Kindchens barnjag, som måste försvinna i och med 

det kvinnoblivande som den första menstruationen innebär. Detta understryks ytterligare av det 

faktum att ”Kindchen” helt enkelt är tyska för ”unge”. I romanens slut slår Kindchen ihjäl Ungen 

och kastar ner henne i en brunn på gården. När hon på detta sätt har frigjort sig från sitt yngre jag 

och fullbordat sitt kvinnoblivande börjar bären växa i den tidigare sterila trädgården och Kindchen, 

som länge gått hungrig, kan äta sig mätt. När nästa menstruation kommer är Kindchen inte längre 

rädd. Nu kommer den ”som en lättnad, ett slags öppnande” (s. 147) och Kindchen kan till slut 

lämna gården där hon varit instängd och gå ut i den omgivande byn. 

Båda dessa romaner berättas, till skillnad från Aliide, Aliide, av intradiegetiska och 

autodiegetiska berättare. Kindchen berättar precis som den icke namngivna berättaren från I ett 

annat land sin egen berättelse i jag-form. Dessutom berättar båda, återigen till skillnad från Aliide, 

sina berättelser i presens. Gérard Genette menar att ”the chief temporal determination of the 
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narrating instance is obviously its position relative to the story”.
61

 Det verkar enligt Genette 

egentligen vara uppenbart att berättandet endast kan följa kronologiskt efter det som berättas. Innan 

en berättelse kan skapas måste de händelser den återger redan ha skett. Men, fortsätter han, detta 

förhållande har egentligen alltid motsagts av profetiska framställningar (vad han kallar ”prior 

narrating”) och berättelser som berättas i presens, samtidigt som de utspelar sig. Den sistnämnda 

typen av berättande kallar Genette för ”simultaneous narrating” och han skriver att detta är ”in 

principle the simplest [type], since the rigorous simultaneousness of story and narrating eliminates 

any sort of interference or temporal game”.
62

 Berättaren och det berättade trotsar alltså det logiska 

temporala förhållandet dem emellan och smälter samman till ett. Till skillnad från i Aliide, Aliide är 

alltså berättare och fokalisator i dessa båda tidigare verk hela tiden samma person. Den skillnad i 

kunskap och position i förhållande till berättelsen som finns i den senare romanen existerar alltså 

inte här. 

I ett annat land är betydligt lösare sammansatt än både Bübins unge och Aliide, Aliide och 

kategoriseras följaktligen som prosa (medan de båda andra verken kategoriseras som romaner). 

Berättelsen är i själva verket sammansatt av flera mindre segment som hålls samman av det 

gemensamma berättarjaget och den rörelse framåt i tiden som ändå finns. Språket kännetecknas 

mestadels av korta meningar som tecknar skarpa bilder av skeendet och de många bisatser som 

fyller Aliide, Aliide saknas nästan helt. ”Jag och Astrid sjunger sånger. Vi kan tre: Min lilla ponny. 

Hottentottvisan. En signaturmelodi./ Ibland ritar vi hus och hem i genomskärning. Män i brons och 

sten. Saker vi sett.” (s. 7) Ordvalen tenderar att vara enklare och korrespondera mer mot barnets 

språk än de i Aliide, Aliide. Ord som ”tunggumpiga” (s. 9) och ”snäcknävar” (s. 85), kan visserligen 

ses som ganska komplicerade sammansättningar, men består samtidigt av ord som även ett barn 

behärskar. Spänningen mellan barnet och den vuxnes språk existerar även här, trots de båda 

instansernas sammansmältning, men den är mycket svagare än i Aliide, Aliide. Att språk och 

meningsbyggnad inte är helt anpassat till barnets medvetande beror på att det rör sig om ett 

skönlitterärt verk och inte om en objektiv återgivning av ett barns medvetandeström. Textens 

implicita författare lyser igenom med sin egen specifika stil. Att detta inte gäller för Aliide, Aliide 

beror i sin tur på den heterodiegetiska berättaren, vars ålder inte kan bestämmas annat än som äldre 

än den person hon berättar om. 

På ett liknande sätt förhåller det sig med Bübins unge. Här är denna spänning dock ännu 

mindre i och med Kindchens implicerat högre ålder. Eftersom hon är äldre befinner hon sig närmare 

det vuxna språk som ibland skymtar igenom. Det finns visserligen inga explicita anmärkningar om 
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de båda berättarnas ålder, men Kindchens pubertala tillstånd antyder att hon är äldre än den unga 

flickan i I ett annat land som under berättelsens gång börjar skolan. Samtidigt är Kindchens 

identitet som huvudperson mer komplex. Ungen kan som sagt tolkas som en symbol för den del av 

hennes identitet som hon i och med kvinnoblivandet måste lämna bakom sig. Detta sker symboliskt 

genom att hon slår ihjäl Ungen och kastar ner henne i brunnen. Under berättelsens gång delas 

Kindchen alltså i två och först när en av dessa delar eliminerats kan den nya Kindchen ta klivet ut i 

omvärlden. Detta kliv tas aldrig i I ett annat land. Berättelsen slutar visserligen med att 

huvudpersonen uppnår ett slags högre grad av medvetenhet, men denna medvetenhet gäller endast 

huvudpersonen själv och insikten om hennes egen förgänglighet. 

Man kan skönja ett slags utveckling mellan de tre böckerna, vad gäller berättaren och dess 

förhållande till berättelse och huvudperson, som följer den ordning i vilken de givits ut. Den 

namnlösa jag-berättaren från I ett annat land håller sig hela tiden till sig själv. Precis som i Aliide, 

Aliide är det hela tiden genom henne som omgivningen fokaliseras. Samtidigt är det genom hela 

berättelsen hon själv som har ordet. I och med att hon berättar sin historia i presens från en 

autodiegetisk position smälter hon samman med sin huvudperson och dessa bildar en narrativ 

helhet. I Bübins unge finns denna helhet kvar vad gäller just berättarens förhållande till berättelsens 

protagonist. Det rör sig även här om autodiegetiskt och simultant berättande. Samtidigt finns det en 

tudelning hos själva protagonisten som är starkt kopplad till hennes identitet som kvinnligt subjekt. 

Det är genom denna tudelning och elimineringen av den ena delen Kindchen fullbordar sitt 

kvinnoblivande. 

I Bübins unge finns denna tudelning ännu bara på den intradiegetiska nivån. Den existerar 

endast inom berättelsen och har ingen direkt påverkan på dess yttre narrativa struktur. I Aliide, 

Aliide fullbordas sedan uppdelningen mellan berättande subjekt och berättat objekt i och med att 

den spränger berättelsens ramar och flyttar till en högre narrativ nivå. Berättaren Aliide har 

genomgått den förvandling som berättaren/protagonisten från I ett annat land bara börjat ana och 

Kindchen kämpar med i Bübins unge. Hon har, redan när hon påbörjar sin berättelse, förvandlats till 

ett kvinnligt subjekt och hon har dessutom förstått och accepterat denna förvandling i tillräcklig 

utsträckning för att vara i stånd att berätta om den. 
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3. Avslutning 

Denna uppsats har konstaterat förekomsten av två skilda manifestationer av huvudpersonen Aliide i 

Mare Kandres roman Aliide, Aliide. Dessa två manifestationer, berättaren och den berättade, skiljs 

åt av ett antal olika faktorer och den tydligaste skillnaden mellan de båda beror på att de befinner 

sig på olika narrativa nivåer. Berättaren Aliide befinner sig på den extradiegetiska nivån. Hon har 

därmed kontroll över berättelsen och över den berättade Aliide, som befinner sig på den 

intradiegetiska nivån. Denna narrativa nivåskillnad medför även andra skillnader som också de är 

avgörande för tolkningen av romanen som helhet. Aliide, Aliide fungerar i praktiken som en fiktiv 

självbiografi, där berättaren Aliide berättar fram historien om de händelser hon själv har upplevt. 

Därmed befinner hon sig kronologiskt vid en position efter berättelsen vilket medför att hon har 

kunskap om och kan överblicka de händelser berättelsen utgörs av. Som en konsekvens är hon 

också äldre än den berättade Aliide och har genomgått hela den karaktärsutveckling som berättelsen 

beskriver. När den berättade Aliide rör sig framåt genom berättelsens tidsförlopp närmar hon sig 

också den tidpunkt då hon i kraft av sina insikter förmår kliva utanför den intradiegetiska nivån och 

axla rollen som romanens berättare. Vid denna punkt möts Aliides båda manifestationer i ett 

samfällt ”nej” och berättelsen har åter nått sin startpunkt. Det är denna metafiktiva 

cirkelkomposition som gör att vi kan identifiera romanens berättare som en manifestation av Aliide. 

Konstaterandet att berättelsen innehåller två olika Aliide skapar en möjlig förklaring till den 

spänning mellan språk och perspektiv som diskuteras i uppsatsens inledning. Berättaren är alltså 

äldre än den berättade och kan se hela berättelsen utifrån. Detta medför att hon besitter ett vuxnare 

språk och en mer objektiv syn på berättelsens värld. Samtidigt begränsas berättelsens perspektiv 

hela tiden till den berättade Aliides medvetande. Genom att berättelsen på detta sätt fokaliseras 

genom protagonisten Aliide kan hennes inre utveckling tydliggöras. Läsaren placeras inuti hennes 

medvetande, utan den möjlighet till överblick som fokalisation genom berättaren hade givit, vilket 

gör att läsaren hela tiden befinner sig mycket nära den berättade Aliide och kan följa hennes 

utveckling från insidan. Denna utveckling manifesteras främst i hur Aliides sätt att uppleva sin 

omvärld förändras. Hennes från början mycket subjektivt färgade blick övergår i en mer objektiv 

och rationell syn på världen i och med den katharsis-liknande uppkastning med vilken hennes 

traumatiska minnen och allt hon upplevt under berättelsens gång symboliskt spys upp. 

Den interna fokalisationen är alltså ett berättartekniskt grepp genom vilket Aliides subjektiva 

världsuppfattning, hennes alienation gentemot omvärlden och hennes utveckling mot en mer neutral 

position tydliggörs. Samtidigt krävs även en annan möjlig verklighet för att denna subjektivitet ska 

kunna framträda tydligt; Aliide måste röra sig mot något för att kunna röra sig bort från något. Det 

något hon rör sig mot är den objektiva, realistiska världssyn berättaren representerar. Realismen 
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undertrycks genom hela berättelsen av den berättade Aliide, som vägrar uppfatta världen på ett 

realistiskt sätt. Allt hon upplever tolkas utifrån hennes egna begränsade kunskaper och erfarenheter 

och förändras i hennes medvetande. Ett museum transformeras (för att tala med Mattias Fyhr) till en 

gotisk borg, ett ordinärt läkarbesök uppfattas som ett övergrepp och  prostitution förvandlas till en 

absurd lek. Att läsaren ändå uppfattar läkarbesöket som ett läkarbesök och den prostituerade 

kvinnan som en prostituerad kvinna beror på berättaren. I kraft av sina kunskaper, sin erfarenhet och 

sin överblick över berättelsen kan hon, trots fokalisationens begränsningar, beskriva skeendet så att 

den realistiska bakgrunden lyser igenom. Detta är den dubbelhet Mattias Fyhr tolkar som gotisk, 

men den kan alltså betraktas utifrån andra aspekter än just den gotiska. 

De två olika verkligheter som genomsyrar Aliide, Aliide förenas först i slutet av berättelsen då 

Aliide genomgår den ”final revelation” Gérard Genette även finner hos Marcel Proust.
63

 Efter denna 

uppenbarelse kan den berättade Aliides blick i princip sammanfalla med berättarens. Därefter skiljs 

de åt endast av några sidor och den odefinierade tidsmängd det tagit att berätta historien fram till 

denna punkt. Huvudpersonen Aliide drabbas även av ett slags språklig uppenbarelse i och med att 

hon tillägnar sig början till en förståelse av begreppet ”misogynist”. Detta är visserligen bara ett 

enda begrepp, men metonymiskt kan det representera även andra abstrakta och för ett barn 

komplicerade begrepp som exempelvis prostitution. I slutet av berättelsen har Aliide alltså tillägnat 

sig såväl en objektiv blick som ett mer utvecklat, vuxet och abstrakt språk. Med hjälp av dessa två 

verktyg kan hon till slut kliva utanför diskursen och ta kontroll över den. Med Anna Williams ord: 

”Vid berättelsens slut är Aliide ett skrivande subjekt.”
64

 

Denna undersökning placerar också in Aliide, Aliide i den kontext som utgörs av Mare 

Kandres övriga produktion – i synnerhet prosaberättelsen I ett annat land och romanen Bübins 

unge. Det har både här och hos andra forskare konstaterats att Kandre ofta använder samma eller 

liknande teman och motiv i flera olika verk. Nina Solomin pekar bland annat ut måltiden som ett 

viktigt motiv i flera av Kandres texter och Mattias Fyhr menar att skolläkaren i Aliide, Aliide har 

rötter i samma klassiska motiv som psykoanalytikern i Qvinnan och Dr Dreuf.
65

 Man kan också 

lägga till det sjöodjur som i ungefär samma skepnad återfinns i både Aliide, Aliide och Bestiarium. 

Även om samma motiv inte alltid fyller samma funktion i de olika texterna visar dessa exempel 

ändå att Kandres olika verk ofta hänger ihop på ett innehållsligt plan. 

I relation till I ett annat land och Bübins unge representerar Aliide, Aliide på många sätt slutet 

av en glidning från barndom till vuxenskap. I I ett annat land är barnets perspektiv fullständigt 

renodlat. Den autodiegetiska huvudpersonen berättar i korta fragment fram en barndom och den 
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utveckling som sker håller sig hela tiden inom huvudpersonen. Den likaledes autodiegetiska 

huvudpersonen i Bübins unge går igenom en betydligt större förändring. I berättelsen delas hennes 

jag så att säga upp i två och barnet, den del av jaget som inte kan följa med genom den metamorfos 

som puberteten utgör, slås talande nog ihjäl och kastas ner i en brunn. I denna kontext utgör 

tudelningen av Aliides jag ett steg i det vuxenblivande dessa tre verk alla i någon mån beskriver. 

Det slutliga vuxenblivandet innebär att huvudpersonen kan ta steget ut från sin egen berättelse, 

förvandlas från en intradiegetisk och autodiegetisk till en extradiegetisk och heterodiegetisk 

berättare och därmed ta kontroll över hela diskursen. 

 

I den litteratur som behandlar Aliide, Aliide och Mare Kandres författarskap hamnar ofta 

genusteoretiska frågeställningar i förgrunden. Så länge detta sker på grundval av litterärt innehåll 

snarare än författarens kön kan ett sådant förhållningssätt givetvis anses relevant och angeläget. 

Genom att välja en annan teoretisk utgångspunkt kan man dock uppnå andra resultat som ändå är 

lika relevanta och som, genom att skilja ut sig från mängden, kan ge nya perspektiv på ett verk eller 

ett författarskap. På grund av den subjektivitet som genomsyrar Aliide, Aliide ges berättelsen en 

implicit karaktär som skapar utrymme för en mängd skilda tolkningar. Berättelsens implicita 

karaktär grundar sig i dess fokalisation och i den berättade Aliides subjektiva blick. Eftersom Aliide 

under större delen av berättelsen är oförmögen att betrakta världen från en objektiv synvinkel 

skapas ingen klar referenspunkt mot vilken explicita utsagor kan tydas. Inte heller det språk hon 

besitter är tillräckligt för att objektivt förklara världen för henne. Allt Aliide ser passerar genom ett 

subjektivt filter och förvandlas i hennes medvetande till omskrivningar där explicita referenser 

saknas. Aliides subjektiva medvetande utgör centrum i hennes värld som därför kan liknas vid ett 

hjul utan något konkret och objektivt nav. 

 Ett tydligt exempel på ett implicit fenomen i Aliide, Aliide som legat till grund för flera 

läsningar är det övergrepp som av många uttolkare ses som det allra mest centrala i berättelsen. I 

Anna Williams och Cristine Sarrimos läsningar är det minnet av farfaderns övergrepp som styr 

Aliides uppfattning av omvärlden och därmed hela berättelsen. Att övergreppet aldrig nämns 

explicit innebär att det ställningstagande som görs i deras respektive läsningar i praktiken sätter sig 

över berättelsens explicita innehåll. Att göra sådana antaganden är dock nödvändigt för att över 

huvud taget kunna producera en meningsskapande tolkning och likadant förhåller det sig med det 

antagande som denna uppsats bygger på, nämligen att det är Aliide själv som står för berättandet. I 

båda fallen handlar det om företeelser som inte finns explicit i själva texten. Istället bygger dessa 

antaganden på en mängd signaler som sammantaget bildar grund för hållbara tolkningar, trots att 

explicita referenser saknas. 
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Genettes strukturalistiska narratologi är väl lämpad för en undersökning av det komplicerade 

förhållandet mellan berättare och berättad i Aliide, Aliide, men hans teorier innehåller givetvis en 

del svagheter. Mieke Bal pekar på problem i hans terminologi och i denna uppsats har även andra 

delar av hans teoribygge visat sig delvis otillräckliga. Genette vill skilja ut de strukturer som styr 

allt berättande och på så sätt skapa ett mer eller mindre heltäckande teoribygge. Detta teoribygge 

må vara omfattande, men det är inte alltid tillräckligt, just på grund av dess fokus på teori och 

ambitionen att skapa ett allmängiltig ramverk. Det tydligaste exemplet på detta i denna uppsats är 

diskussionen om berättarens närvaro. I Genettes strikt teoretiska mening befinner sig berättaren 

Aliide på samma avstånd från sin berättelse som alla andra heterodiegetiska berättare. Samtidigt 

utelämnas i detta konstaterande det faktum att Aliide trots allt berättar sin egen historia. Rent 

kognitivt uppfattas berättaren i Aliide, Aliide som mer närstående sin berättelse än, för att följa 

Genettes eget exempel, berättaren i Iliaden. Genom att koncentrera sig fullständigt på strukturen 

och tvinga in berättelsen i en färdig terminologi riskerar man att missa viktiga företeelser som inte 

riktigt passar in i den teoretiska ramen. 

Vetenskapliga undersökningar av litterära verk är, som Annelie Bränström påpekar, alltid 

beroende av forskarens subjektiva synsätt. Att Williams och Sarrimo tolkar Aliide som offer för ett 

incestuöst övergrepp är en konsekvens av deras val av teoretisk bakgrund och, som Bränström 

skriver, deras livserfarenheter och litteratursyn.
66

 Deras tolkningar är giltiga och väl underbyggda, 

men på grund av litteraturtolkningens subjektiva karaktär lämnar de ändå oundvikligen vissa 

faktorer därhän. På samma sätt placerar även denna undersökning vissa av romanens aspekter i 

förgrunden på bekostnad av andra. Genom att applicera Genettes narratologiska teorier på Aliide, 

Aliide kan man synliggöra de strukturer som styr berättandet i romanen, men man får samtidigt 

finna sig i att berättelsens innehåll och handling hamnar i bakgrunden. Detta leder givetvis till en 

annan typ av undersökning, och det kan inte påstås att denna metod skulle vara bättre lämpad till en 

undersökning av Aliide, Aliide än någon annan. Vad man däremot kan påstå är att en större teoretisk 

och metodisk mångfald vidgar perspektiven och ger en mer heltäckande litteraturvetenskaplig bild 

av romanen. 
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