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ABSTRACT: 

 

English Title: "The Reality, which Relentlessly Destroyed His Constructions" - A Study of 

Henry Parland's Sönder 

 

In this thesis the aim is to examine how objects matter with regards to orientation in the work 

To Pieces written by the Finnish author Henry Parland. The question posed by Sara Ahmed in 

Queer Phenomenology becomes the starting point of this work. The aim of returning to this 

question is to accentuate the role of objects in the process of orientation. More specifically 

how the things themselves make up the life-world, which can be described as a “coherency of 

things”. When the lifeworld and the subject is aligned the world is familiar and open. It 

becomes a world that lets the subject in question extend itself and act as it intends. When the 

orientation fails, the subject becomes disorientated, the world falls apart. The things are used 

as tools to extend the subject in its world. But things are not mere tools for the subject to 

extend itself with. The things can be seen as having agency, something that is examined 

through the theory of agential realism by Karen Barad. Here the agency of matter is examined 

in such a way that the binary opposition of subject-object is questioned. Instead Barad suggest 

that we return to the matter itself and examine how it intra-acts in such a way that the 

boundaries and entities are formed within the so-called phenomena. Together these two 

theories are put to work in the novel To Pieces which becomes a place for them to join 

together by showing how orientation is formed reciprocally in the subject-object discourse. 

The novel is full of human intra-action with things, be it mirrors, photografies, cigarettes, 

hats, or other humans who are reduced to objects. From here the things themselves set in 

motion a kind of revolution, which questions the anthropocentric order.   
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING: 

I följande uppsats undersöks objektens roll i orienteringsprocessen i romanen Sönder av 

Henry Parland. Utgångspunkten återfinns hos Sara Ahmeds text Queer Phenomenology där 

frågan kring subjektets orientering undersöks. Föremålen utgör världen, det är kring dem som 

subjektet, dvs. Jaget kan orientera sig. Världen blir till bland och med tingen. Detta är något 

som blir explicit i Sönder. Vi får i romanen följa hur protagonisten Henry återskapar minnet 

av sin döda kärlek Ami, med syftet att skriva ned henne som hon var. För att åstadkomma 

detta frammanar och framkallar han minnet av henne genom en uppsättning av objekt, främst 

två fotografier och en grå hatt. Dessa föremål blir till orienteringsverktyg som tillåter Henry 

att sträcka sig vidare in i minnets horisont.  

    Dessa ting är dock inte bara passiva verktyg som finns till för honom, de kan genom Karen 

Barads teori agentiell realism läsas som agenter som i lika hög grad som Henry besitter agens. 

Även om den tar sig andra uttryck. Det är speglar som riktar Henry, fotografier som ”talar” 

till honom och cigaretter som uttrycker känslor. Kort sagt tingen får komma till liv i Sönder. 

Genom att låta dessa teorier mötas blir Sönder till en plats där ett slags reciprokt förhållande 

uppstår mellan subjekt och objekt. Där denna gräns suddas ut och en annan, icke 

antropocentrisk ordning blir möjlig. Subjektet får sin riktning via objekten som omger det, 

men objekten är i samma grad medskapande av den gemensamma världen.  
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Inledning och syfte 

Senaste vecka var det ett år sedan din död, Ami och jag måst be dig om 

ursäkt för att jag först nu kom att tänka på det. Jag vet inte vad det beror 

på att jag så helt och hållet glömde bort, jag kommer inte ens ihåg vad 

jag gjorde den dagen. Troligtvis satt jag på konsulatet, bläddrande i 

opersonliga, stela papper.1   

 

Så inleds det så kallade kärleksbrevet som författaren Henry skriver till sin bortgångna kärlek 

Ami.2 Ett opersonligt, distanserat och allmänt oartigt brev, som snarare artar sig till att bli ett 

slags affärsförslag till denna döda kvinna. Hans önskan är att få skriva ned henne som hon 

var, eller i vart fall som han minns henne, och inte som ”ett konglomerat av uteslutande goda 

egenskaper och drag”, ett slags helgon. (27) 

    I Henry Parlands postumt publicerade metaroman Sönder (1932 i antologin Återsken) får vi 

följa hur Henry skriver fram en roman – det är med andra ord en roman om att skriva en 

roman. Mer specifikt handlar denna bok om att skriva fram en nyligen död älskarinna – Ami. 

För att återuppliva sina minnen nyttjar sig Henry av olika objekt. Han framkallar bland annat 

bilder – fotografier – av Ami, vilka då ska väcka hans minnen till liv, i ”sann” proustiansk 

anda.3  

    Henry orienteras genom att han förhåller sig till olika föremål i hans närhet, han formas och 

formar världen med hjälp av dessa saker. Med avstamp i Ahmeds fråga ”[w]hat does it mean 

to be orientated?” ämnar jag undersöka objektens roll i orienteringsprocessen.4 Mer specifikt, 

hur romanens protagonist orienteras och i förlängningen berörs av objekten i Sönder. Saker, 

saker och saker, vi är ständigt omgivna av dessa saker. De är faktiskt överallt, ibland synliga, 

ibland osynliga – oavsett finns de alltid där. Dessa saker utgör vår värld, det är genom tingen 

som världen formas. Insikten att vi orienterar oss genom en massa ting, som på olika vis 

                                                 
1 Henry Parland, Sönder (om framkallning av veloxpapper.), Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 

2014, sid. 26.  
2 I romanen skriver Henry Parland fram en protagonist vid samma namn, och romanen anses vara mer eller 

mindre självbiografisk. Det är dock viktigt att skilja mellan dessa två, dels den verklige författaren Henry 

Parland och hans fiktive författare Henry Parland. För att skilja mellan dessa kommer jag framöver att referera 

till den fiktive författaren (och protagonisten) som ”Henry”, medan den verklige benämns som ”Parland”, 

alternativt ”Henry Parland”. 
3 Parland anspelar tydligt på Prousts ofrivilliga minne, men till skillnad från detta är det parlandska minnet något 

som aktivt kan väckas till liv genom olika minnestekniska apparater och tekniker, exempelvis fotografier och grå 

hattar. Minnet hos Parland blir heller aldrig fullbordat, författaren och protagonisten får aldrig helt tillgång till 

sitt förflutna, även detta i kontrast till Proust. Sönders motto lyder ”denna bok är kanske ett plagiat av Marcel 

Proust.” (24) Släktskapet är tydligt, men det är också ett lekfullt förnekande av möjligheten till det fullständiga 

återskapandet. För längre diskussion kring mottot se Caroline Haux, Framkallning: skrift, konsumtion och 

sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder, Makadam, Diss. Stockholm, Stockholms 

universitet, Göteborg, 2013, sid. 219-225. och Per Stam Krapula: Henry Parland och romanprojektet Sönder, 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ., Diss. Uppsala, Univ., Uppsala, 1998, sid. 264-276. 
4 Sara Ahmed, Queer Phenomenology, Duke University Press, Durham och London, 2006, sid. 1.  
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formar hur vi upplever världen, vad vi kan göra, och, kanske än mer intressant, vad vi inte kan 

göra. Våra val, och möjliga val blir först tillgängliga via denna orientering. I Sönder är just 

sakerna högst närvarande. Det är allt som oftast sakerna som sätter igång skeenden i romanen, 

den växer på så vis fram ur en massa ting som på olika sätt finns i Henrys närhet.  

    Samtidigt saknas något i denna relation. I Sönder kan sakerna uttrycka så mycket mer än 

vad Ahmeds teori om orientering erbjuder, för objekten talar tillbaka på olika vis. De driver 

på berättelsen på ett oväntat sätt, även om det till en början är svårt att se. Kanske var även jag 

fast i den antropocentriska ordningen till den grad att jag inte såg ”[a]tt även det icke levande 

kan ’resa sig mot den bestående ordningen’.”5 som Henry Parland själv uttrycker det i 

”Sakernas uppror”. Sakerna tycks göra uppror mot en ordning där enbart det mänskliga 

subjektet tillåts vara agent. Med sin teori om agentiell realism öppnar Karen Barad för en 

annan ordning där materia kan anses ha agens på olika vis. I romanen Sönder tycks Parland på 

flera sätt föregripa det resonemang som Barad för. Men det är givetvis först när de processer 

som romanen ger uttryck för sätts i ljuset av det synsätt som Barad företräder som denna 

relation till tingen framträder. Min läsning öppnar upp genom Sönder till att visa hur vi 

människor förhåller oss till sakerna i vår omgivning. Dessa ting är faktiskt med-skapande av 

den värld vi bebor och föreställer oss. 

    Inom fenomenologin har livsvärlden en framträdande position. Enligt min mening är 

Sönder en roman som kan utnyttjas för en kritisk diskussion av framförallt 

orienteringsbegreppet. Med det synsätt som jag argumenterar för i min läsning av Sönder kan 

detta begrepp ges en ny dimension. Syftet är att visa att Sönder är ett litterärt exempel på hur 

vi kan förstå objektens agens framförallt genom att romanen luckrar upp gränsen mellan 

subjekt och objekt. Detta ger livsvärlden en dimension där de (till synes) döda tingen får en 

explicit plats. Därför är denna uppsats inte endast en diskussion av orienteringsbegreppet utan 

också en kritisk diskussion om hur livsvärldsbegreppet kan utvecklas. I denna nya förståelse 

av livsvärlden kan vi börja se en reciprok relation mellan subjekt och objekt, istället för en där 

subjektet är överordnad objektet. Sönder visar oss att objekten är lika delaktiga i påverkandet 

och formandet av världen, och har i den mening agens i samma utsträckning som subjektet. 

Relationen mellan subjekt och objekt blir på så vis mer dynamisk och den tidigare hierarkin 

luckras upp.  

 

                                                 
5 Henry Parland, Återsken [Elektronisk resurs] ., Söderström, Helsingfors, 1932 http://hdl.handle.net/2077/35043 

sid. 68. 
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Metod och material 

I uppsatsen ger jag mig i kast med Sönder via ett slags tematisk närläsning, detta med 

fenomenologiska glasögon på. Närläsningen sker utifrån ett antal olika teman, som jag följer i 

analysen, tydligt uppdelat under olika rubriker. Dessa kan grovt delas in i två större sjok, 

nämligen 1) där jag tematiserar objekt som befinner sig i nära relation till Henry – vår 

protagonist – och i detta verkar som orienteringsverktyg. 2) De människor som befinner sig i 

hans närhet, främst Ami, men även karaktärer som Gunnar och mannen med den grå hatten. 

Det kommer även självfallet att ske överlappningar mellan dessa två moment. Fokus kommer 

att ligga på hur dessa objekt, både ”döda” och ”levande” orienterar Henry på olika vis och 

formar de rum som omger honom, liksom även de val han fattar med mera. I relation till detta 

kommer även tingens agens att lyftas fram med hjälp av Barads teori agentiell realism.6 En 

teori som kompletterar och fördjupar förståelsen av tingens betydelse för berättelsen.  

    Henry Parlands roman Sönder (om framkallning av Veloxpapper) utkom första gången 

postumt 1932, i antologin Återsken. Sönder blev aldrig färdigställd och är olika former av 

sammanställningar utifrån det efterlämnade manuskriptet, och det har över åren tolkats på 

olika vis. Jag väljer att utgå från Per Stams utgåva (2014[2005]), både då det är den senast 

utkomna, och den utgåva som bäst överensstämmer med manuskriptet och dess sättning. 

(Stam har till skillnad från tidigare utgåvor inte ändrat ordningen på kapitlen i Sönder) Det är 

även denna utgåva som senare uttolkare oftast har nyttjat sig av. Min läsning följer dock inte 

strikt kapitlens ordning, utan för min läsning är det snarare olika teman som uppträder i 

romanen som är av intresse.  

Sönders handling  

I Sönder gestaltas den fiktive Henry Parlands återskapande av sin döda kärlek Ami. Han vill 

skriva fram henne som hon var och inte som ett slags helgon. Via två stycken fotografier av 

Ami och en grå hatt orienterar sig Henry i sina minnen och återberättar fragmentariskt och 

subjektivt deras tid tillsammans. Det är med andra ord en roman och att skriva en roman, och 

objektet för denna fiktiva roman är relationen till denna döda Ami. Vi får dels följa hur denna 

kärlekshistoria utspelades, samtidigt som vi får följa Henrys minnesprocess att skriva fram 

romanen. Det finns alltså en stark koppling till Marcel Prousts A la recherche du temps perdu. 

    Den första delen av boken, vilket också utgör merparten av den korta romanen, behandlar 

                                                 
6 En teori som lyfter fram materians agens, och upplöser dikotomin mellan subjekt och objekt. Denna teori 

kommer att behandlas utförligare i uppsatsens teoretiska kapitel. 
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deras sista tid tillsammans. Denna tid präglas av konflikter och missförstånd – och kanske i 

viss mening tristess. Samtidigt hägrar en otrohetsaffär i bakgrunden, om den är äkta eller falsk 

får vi aldrig veta. En dold rival med en likadan grå hatt som Henry själv verkar ibland få 

övertaget och utmanövrera Henry. Händelseförloppet presenteras fragmentariskt i olika 

scener, allt som oftast i urban miljö. En slags försoning sker när Ami ligger för döden och 

Henry än en gång intar rollen som den ”främste” och närmaste mannen i hennes liv.  

    I den andra delen är vår protagonist missnöjd över sitt personporträtt av Ami. Han tycker 

sig ha uttömt det första fotografiet och vänder sig istället till ett tidigare för att på så vis fånga 

Amis karaktär bättre. I detta fall utgår han från hur de först träffades och blev ett par. 

Historien är således disponerad på så vis att vi börjar i mitten och rör oss mot slutet för att 

sedan hoppa tillbaka till början. En slags konstruerad bild av Ami träder fram, som bryts 

sönder då den kommer Henrys person allt för nära. Denna konstruktion kontrasteras mot en 

annan kvinna, den s.k. Brigitte – en kvinna som Henry intresserar sig för under ett 

badstrandsbesök.7 Till skillnad från Ami håller Henry avståndet till Brigitte och låter därmed 

konstruktionen leva vidare. 

Biografi och kontext 

Henry Parland (1908-1930) fyller en, inom den finlandssvenska modernismen, förvånansvärt 

stark position. Under hans livstid publicerades enbart en diktsamling, Idealrealisation (1929), 

och ändå har han nått något av en kultstatus. Parland var kort sagt ett ”hett stjärnskott i det 

unga litterära Finland” och som Haux mycket riktigt påpekar ”blev han inte mindre intressant 

genom sin tidiga bortgång.”8 Med detta sagt var Henry Parland en mycket flitig och aktiv 

skribent, som skrev flertalet essäer och dikter – oftast publicerade i tidskriften Quesego.9 Han 

arbetade även som bekant med romanen Sönder som aldrig hann slutföras.  

    Han skrev ofta om samtida moderna fenomen som bilar, motorcyklar, film, mineralvatten 

och jazz. Hans stil var säregen, influerad av dels finlandssvenska och nordiska modernistiska 

författare (inte minst av hans nära vän och mentor Gunnar Björling), men också av dadaism, 

rysk formalism, nysaklighet (neue Sachlichkeit) och Prousts A la recherche du temps perdu 

(1913-1927).10 Denna rikedom av influenser visar på en nyfikenhet och vilja att ta till sig det 

                                                 
7 Henry vet inte namnet på denna ”Brigitte”, det är ett namn som han tilldelar henne i sin imaginära konversation 

med henne. 
8 Haux, 2013, sid. 32. 
9 En kortlivad tidskrift som publicerade fyra nummer mellan åren 1928 och 1929. Se Stam, 1998, sid. 55-61. 
10 Romansvit i sju delar, den försa Du côté de chez Swann (Swanns värld) gavs ut 1913, Le Temps retrouvé (Den 

återfunna tiden) 1927. 



9 

 

nya, det moderna, det som händer här och nu. Parlands författarskap är ett slags smältdegel av 

olika influenser som behandlar det samtida, urbana livet. Detta ger Parland en unik position i 

den finlandssvenska modernismen och just det gör honom intressant för vidare studier. Hans 

texter erbjuder lika många ingångar som han har olika influenser och varje läsning erbjuder 

nya dimensioner att utforska. 

Tidigare forskning och områdesöversikt 

Forskningen kring Henry Parland och romanen Sönder är inte direkt omfångsrik, men det 

finns ändå en hel del relevant forskning både kring hans person och hans postumt publicerade 

roman. 

    På senare år har vi i huvudsak två avhandlingar skrivits, nämligen Per Stams Krapula – 

Henry Parland och romanprojektet Sönder från 1998 och Caroline Haux Framkallning – 

Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder från 2013. 

    Avhandlingen Krapula är det mest omfattande forskningsprojektet kring Henry Parland och 

Sönder.11 I Stams avhandling kontextualiseras Parlands verk i stort, med speciellt fokus på 

just Sönder. Stam placerar Parlands verk dels i skarven mellan finlandssvensk modernism, 

tysk expressionism, rysk formalism, dadaism och die neue Sachlichkeit, fransk romankonst 

m.fl., men också mellan då moderna populärkulturella yttringar och konstformer så som jazz, 

film och inte minst reklam. Utöver detta finns även en biografisk sammanställning över Henry 

Parlands liv. Fokus i denna kartläggning hamnar främst på Henry Parlands relation till den 

ryska formalismen, vilket Stam hävdar att tidigare forskning inte utforskat tillräckligt 

ordentligt. 

   Utöver en analys av Sönder presenteras i Stams avhandling också en omfattande 

genomgång av manuskriptet över Sönder, vilket kröns med en presentation av den egna 

(Stams) läsning av manuskriptet. Detta för att motivera den nuvarande ordningen av det 

ofullbordade manuskriptet som också det har utförts av Stam. Utöver denna presentation av 

manuskriptet presenteras även en omfattande närläsning av romanen, delvis hur texten är 

uppbyggd (narratologiskt), men också vilka de centrala teman som texten behandlar.   

    Caroline Haux avhandling Framkallning tematiserar en modernitet som lyfter fram ytlighet, 

teknik och varuvär(l)den i två samtida romaner nämligen Karin Boyes Astarte och Henry 

Parlands Sönder.12 Det som biografiskt binder samman dessa två romaner är att båda var 

                                                 
11

 Stam, 1998. 
12 Haux, 2013. 
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menade för samma romanpristävling. Haux menar att även om romanerna i sig själva inte är 

lika så delar de samma typ av frågeställningar ”med fokus på nuet och det moderna 

konsumtionssamhället”.13 Haux utgår från fyra teman i sin läsning av Sönder (och Astarte för 

den delen) 1) Varuformens och konsumtionens funktion i texten, 2) sexualiteten och begärets 

iscensättning, 3) medier och andra teknologiers symboliska estetiska funktioner, samt 4) 

skrivande och allegorisering. Ett övergripande fokus i Haux avhandling är framkallningens 

funktion. Hon binder samman sin läsning genom den dubbla betydelsen i begreppet, dels dess 

fototekniska funktion och dels dess äldre frammanande aspekt. I båda hennes romaner är det 

framkallandet av kvinnan som står i fokus.  

    Utöver Haux och Stams respektive avhandlingar är det större akademiska arbetet kring 

Henry Parland och hans roman Sönder Ghita Barcks avhandling pro gradu från 1952 vid 

namn ”Henry Parland”.14 Vilken kan ses som ett pionjärarbete inom forskningen om Henry 

Parland. Avhandlingen bidrar med noggrant tecknade biografiska och kontextuella 

sammanhang, vilka kompletteras med intervjuer med bl.a. Oscar Parland, Gunnar Björling 

och Sven Grönvall.15 Barck fokuserar på att placera in Henry Parland i sin litterära kontext. I 

likhet med Per Stams bidrag är det här tysk expressionism, rysk futurism, die neue 

Sachlichkeit och finsk modernism som lyfts fram. Barck utför även en biografisk läsning av 

Parlands ouvre, där fokus ligger på att psykologiskt försöka förstå Sönders tillblivelse. Här 

länkas även romanen samman med Prousts A la recherche du temps perdu. 

    Vid sidan av dess tre avhandlingar är det främsta och mest omfattande materialet kring 

Henry Parlands författargärning hans yngre brors biografiska och textkritiska kommentarer i 

de tre samlingsvolymerna Hamlet sade det vackrare, Den stora dagen efter, Säginteannat, 

tillsammans med uppsater i Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen (1991). Dessa texter 

fyller en central roll i Parlandforskningen och även om de förvisso inte är rent vetenskapliga 

präglar de hela den då rådande forskningen kring Henry Parlands författarskap.16  

    I övrigt finns det en hel del artiklar skrivna över åren kring diverse tematiska områden i 

Parlands litterära gärning. Värda att nämna bland dessa är framförallt Betsey Robbins 

”Fenomenet Henry Parland” som i denna artikel undersöker receptionen och kanoniseringen 

av hans författarskap. Fokus ligger på att redogöra för hur Parland blev, trots sin knappa 

                                                 
13 Ibid., 12. 
14 Ghita Barck, ”Henry Parland”, i Svenska litteratursällskapet i Finland Historiska och litteraturhistoriska 

studier 27-28, pro gradu -avh., Helsingfors, svenska litteratursällskapet, 1952, sid. 137-218.  
15 Oscar Parland var Henry Parlands yngre bror, Gunnar Björling och Sven Grönvall var finlandssvenska 

modernister som umgicks nära med Henry Parland.  
16 Per Stam, 1998, sid. 34. 



11 

 

litterära produktion en av de främsta företrädarna för den finlandssvenska modernismen. Här 

är ett av de viktigaste skälen, enligt Robbins mytologiseringen av författaren i fråga.17 

    Ett vanligt spår i Parlandsforskningen har varit att jämföra romanen Sönder med Prousts A 

la recherche du temps perdu. Detta görs bl.a. av Karin Petherick och Robert Åsbacka: 

Petherick i ”Four Finland-Swedish Prose Modernists”.18 Åsbacka i ”Att skriva sig fri. Om 

Henry Parland och Marcel Proust”, i vilken Åsbacka menar att det saknas en ordentlig 

parallelläsning mellan de två författarna.19 Kring relationen mellan Proust och Parland har 

även Erik Stenmark skrivit i artikeln ”Två ledmotiv i Henry Parlands Sönder”.20 Stenmark 

fokuserar på två centrala ledmotiv i Sönder nämligen fotografiet och den grå hatten, dvs. lyfts 

dubbelgångarmotivet fram i intertextuell relation till främst Proust. 

    2008 hölls en konferens kring Henry Parland, hundra år efter hand födelse. I anslutning till 

denna utkom en antologi med främst artiklar kring Henry Parland och hans författarskap vid 

namn Erhållit Europa, vilket härmed erkännes (2011).21 Här samlas flertalet olika spår i 

Parlands författarskap, bl.a. Johannes Göranssons ”Hela livet är ett enda DA DA DAA!” som 

läser Parlands dikter som en slags ”ready-mades” och dåtidens ekonomiska situation. Ett 

liknande moment görs av John Sundholm som kopplar samman Parlands relation till medier 

och populärkultur i ”Detektivens blick och filmens minne”. Sanna Nyqvist undersöker stadens 

roll och det urbana livet i relation till Sönder i ”Herregud vad jag älskar gatorna”. Leif Friberg 

undersöker relation mellan die neue Sachlichkeit och Parlands författarskap i ”Lite svalkande 

likgiltighet”. Renate Bleibtreu gör en intermedial läsning av Sönder i ”Henry Parland går på 

bio” och tidigare nämnda Robert Åsbacka gör i ”Att komponera en karaktär” en slags 

intertextuell läsning med fokus på kärleksrelationen och skrivandet mellan Sönder och A la 

recherche du temps perdu.  

    Agneta Rahikainens bok Jag är ju utlänning vart jag än kommer En bok om Henry Parland 

                                                 
17 Betsey Robbins ”Fenomenet Henry Parland”, i Betsey Robbins och Stefan Malmberg, Studier i Henry 

Parland, Meddelanden nr 11 Åbo akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen Åbo 1985 s. 5-44. 
18 Karin Petherick,”Four Finland-Swedish Prose Modernists. Aspects of the Work of Hagar Olsson, Henry 

Parland, Elmer Diktonius and Rabbe Enckell”, i Scandinavia. An international Journal of Scandinavian Studies, 

Suppl., Special Issue to Modernism in Finland-Swedish Literature, red. Johan Wrede, London 1976. 
19 Robert Åsbacka, ”Att skriva sig fri. Om Henry Parland och Marcel Proust”, i Finsk tidskrift. Kultur, ekonomi, 

politik, 1996 s. 133-145. 
20 Erik Stenmark, ”Två ledmotiv i Henry Parlands Sönder”, ”, i Finsk tidskrift. Kultur, ekonomi, politik, 1968 s. 

436-454. 
21 Clas Zilliacus (red), Erhållit Europa, vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier, Svenska 

litteratursällskapet, Helsingfors, 2011. 
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(2009) presenterar ingående Henry Parlands liv från 1925-1930. Här varvas bilder och texter 

(främst brev), dikter och essäer från Parlands arkiv med en levnadsteckning över författaren.22  

Centrala begrepp 

Fenomenologi och fenomen 

I denna undersökning av Parlands Sönder utgår jag teoretiskt från Sara Ahmeds tolkning av 

fenomenologin. Som namnet antyder är begreppet ”fenomen” av central betydelse för hur vi 

ska förstå denna filosofiska tradition, vilken kommer inom kort presenteras mer utförligt. I 

följande uppsats kommer vi även att stöta på en annan användning av begreppet ”fenomen”, 

detta i Karen Barads agentiella realism.23 Det är därför av största vikt att redogöra för hur 

dessa begrepp används och framförallt hur de skiljer sig åt. Jag kommer här först att kort 

presentera hur fenomenologin förstår fenomenet, för att sedan övergå till att redogöra hur 

fenomenet förstås och används av Barad. 

    Den fenomenologiska traditionen försöker förstå hur våra medvetande akter fungerar. Som 

Wallenstein skriver i inledning till Edmund Husserl så innebär det ”[a]tt gå till fenomenen 

innebär för Husserl inte att skilja mellan något givet för medvetandet och tingen i sig, utan att 

gå till sakerna själva, till deras mångfasetterade sätt att bli tillgängliga för oss”.24 På så vis 

löser Husserl det filosofiska problemet hur vi får tillgång till världen. Det som är tillgängligt 

för subjektet är fenomenet, dvs. det som medvetandet erfar. Frågan huruvida det är föremålet i 

sig, eller en illusion blir ointressant, då det är själva akten av att bli medveten om något som 

är intressant. Således rör det sig om en epistemologisk (kunskapsteoretisk) fråga. 

    Karen Barad utvinner begreppet ”fenomen” [phenomena] från sin läsning av Nils Bohrs 

kvantfysik. Denna kvantfysiska läsning visar att den gängse förståelsen av ting som separata 

entiteter skilda från betraktaren, via ett s.k. ”Cartesian Cut” inte överensstämmer med hur 

materia struktureras.”This is a central notion in Bohr’s philosophy-physics, and he uses the 

term ’phenomenon’ to desginate particular instances of wholeness”.25 Så istället för att se en 

uppdelning mellan subjekt-objekt väljer Barad att beteckna det som fenomen, dvs. enskilda 

instanser av helheter, eller kanske bättre uttryckt sammanvävningar av materia. Det fenomen 

                                                 
22 Rahikainen, Agneta (red.), Jag är ju utlänning vart jag än kommer: en bok om Henry Parland, Svenska 

litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2009. 
23 Detta presenteras mer utförligt i själva teoriavsnittet, för vidare läsning rekommenderar jag Karen Barad, 

Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning, Duke University 

Press, Durham, N.C., 2007. 
24 Sven-Olov Wallenstein (red), Edmund Husserl, Axlbooks, Stockholm, 2011, sid. 7. 
25 Barad, 2007, sid. 118-119. 
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som Barad definierar kan alltså sägas vara av ontologisk karaktär, till skillnad från 

fenomenologins vilken snarare har en epistemologisk. 

 

Orientering 

Begreppet orientering leder ofta i en svenskspråkig kontext tankarna till sporten orientering, 

alltså när en med en karta och kompass ger sig ut i skog och mark och försöker hitta olika 

kontroller på så kort tid som möjligt. Här handlar det snarare om hur vi ska förstå hur världen 

gör sig tillgänglig för oss. På så vis delar den förvisso flera likheter med ovan nämnda sport i 

och med att begreppet orientering handlar om hur vi får fram en riktning i världen. 

    Utifrån en fenomenologisk analys där subjektet är utkastad i världen är vi med Sara 

Ahmeds ord orienterade ”[i]f we know where we are when we turn this way or that way, then 

we are orientated. We have our bearings.”26 Det handlar i förlängningen om att kunna röra sig 

i den värld som avtäcker sig framför oss. Detta är i sin tur nära kopplat till hur världen 

avtäcker sig för subjektet i fråga. Världen – rummet vi bebor, är medvetna om och rör oss i – 

består av subjektet och en mängd objekt av diverse former och slag. Vi har i egenskap av 

subjekt en relation till alla dessa ting. Denna relation tar sig olika uttryck, vi kan t.ex. vara 

mer hemma med vissa föremål än andra. ”To be orientated is also to be turned toward certain 

objects, those that help us to find our way. These are objects we recognize, so that when we 

face them we know which way we are facing.”27 Objekten bildar med andra ord en slags 

grund att utgå ifrån, en grund ifrån vilken vi kan sträcka oss vidare ut i världen som omger 

oss. Objekten är således grundläggande för vår orientering.  

 

Litteratur och fenomenologi 

För fenomenologin är den vardagliga upplevelsen, den direkta erfarenheten det centrala. Det 

kan röra sig om att ägna sig åt hur medvetandet sträcker ut sig i rummet där (den 

fenomenologiska) betraktelsen sker, eller har skett. Eller så kan den fenomenologiska rörelsen 

försöka sätta fingret på ett särskilt fenomen, vilket dock allt som oftast har att göra med vad 

som är tillhands eller är omedelbart tillgängligt för betraktaren (fenomenologen). Därför kan 

det te sig underligt att applicera en sådan teori på något som litteratur. För det är ju just inte 

den direkta erfarenheten av att läsa, den taktila akten av att bläddra sig fram, eller för den 

delen ”scrolla” sig fram genom ett dokument som denna uppsats är ute efter att kartlägga. Nej 

                                                 
26 Ahmed, 2006, sid. 1. 
27 Ibid., 1. 
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snarare syftar den till att undersöka hur en fiktiv person kan förstås utifrån en 

orienteringstematik, vilket som tidigare påpekats springer fram ur Ahmeds förståelse av att 

vara orienterad. Även Ahmed, som förvisso tar viss hjälp från skönlitteraturen, håller sig mest 

till det omedelbart tillgängliga, och då först och främst till bordet. Något som i stort varje 

skrivande person har en speciell relation till, explicit eller implicit.  

    Så hur kan en fenomenologisk skönlitterär läsning visa sig fruktbar? Jag menar att ett svar 

finns att finna hos Merleau-Ponty som skriver följande angående fenomenologin i inledningen 

till sitt huvudverk Phénoménologie de la perception: 

 

Om fenomenologin var en rörelse innan den blev en doktrin eller ett 

system, är detta varken någon slump eller något bedrägeri. Den är 

mödosam liksom Balzacs, Prousts, Valérys eller Cézannes verk: genom 

samma slag av uppmärksamhet och förundran, genom samma 

medvetandets fordran, genom samma vilja att gripa världens eller 

historiens mening i dess födelsestadium. Den förenar sig i detta avseende 

med det moderna tänkandets strävan.28 

 

Merleau-Ponty målar upp ett samband mellan s.k. modern litteratur och fenomenologi, detta i 

och med att både fenomenologin och den moderna litteraturen verkar via samma form av 

uppmärksamhet och förundran över hur världen är beskaffad.29 Detta är ett mödosamt 

kartläggande, som inte kan påskyndas utan måste tillåtas ta sin tid. Det rör sig om ett försök 

att fånga världen som den är, och detta ”är” menar då oss som betraktar och erfar världen på 

olika vis. En första hands upplevelse av en omgivande värld. 

    Litteraturen, i varje fall den moderna, blir för Merleau-Ponty ett sätt att fånga, och sätta ord 

på denna erfarenhet. Lovisa Andén beskriver detta i sin avhandling som att i ”motsats till 

filosoferna närmar sig författaren dessa frågor [de filosofiska], inte genom att direkt inrätta 

dem i begrepp och analysera dem, utan genom att gestalta och frambringa dem inför oss.”30 

Likaså kan författaren – eller konstnären i bredare bemärkelse – gestalta och således 

frambringa en erfarenhet av världen. När världen visar sig singulärt inför subjektet 

sammanlänkas även denna erfarenhet av världen med konsten. Avgrunden däremellan visar 

sig som ett slags chimär utifrån ett fenomenologiskt tänkande. Syftet för (den moderne) 

författaren och fenomenologen är densamma, att avtäcka världens vara.  

                                                 
28 Maurice Merleau-Ponty, ”Vad är fenomenologin”, i Lovtal till Filosofin, Anna-Petronella Fredlund Foultier 

(red), Brutus Östlings förlag Symposium, Stockholm, 2004, sid. 60. 
29 Det rör sig alltså om vad Merleau-Ponty hävdar är modern litteratur, och inte vad vi idag brukar klassificera 

som sådan.  
30 Lovisa Andén, Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal, Uppsala 

universitet (diss.), 2017, sid. 120.  
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    Det finns en direkt relation mellan Sönder och Marcel Prousts roman A la recherche du 

temps perdu, som var en uppenbar inspirationskälla till Sönder och även nämns i romanens 

motto.31 Om Proust genom sin mastodontroman A la recherche du temps perdu, som Andén 

skriver, avtäcker ”det förflutna och nuets omslutande av varandra” kan Parlands roman 

snarare anses visa på denna sammanflätnings omöjlighet, att den är ofullständig, schematisk 

och i slutändan ”bara” en konstruktion.32 Sönder avtäcker en erfarenhet, en erfarenhet som 

stannat vid ett minne av en människa och hur det är att skriva fram henne igen, och att detta 

framskrivande aldrig kan fullbordas, för människan kan inte fångas i all sin komplexitet. 

Teori – Sammanflätningar 

Jag läser Sönder utifrån Ahmeds förståelse av hur vi orienterar oss med föremål – objekt – i 

vår närhet, och hur dessa (med)skapar världen som erfars runt omkring oss. På så vis, menar 

jag, att fenomenologin kan verka som ett verktyg att just avtäcka denna erfarenhet som 

gestaltas och frambringas i romanen.  

    Samtidigt saknas ett perspektiv hos Ahmed, för även om tingen är med och formar världen 

får de inte komma ”till tals”, de tillskrivs ingen agens. De blir till verktyg att bruka och forma 

världen med. Ett sätt att orientera sig i tillvaron som subjekt. Ett kritiskt perspektiv på detta 

förhållningssätt erbjuds av Karen Barad. Hon erbjuder en läsart som visar på hur agens kan 

omtolkas och också förläggas hos objekten. På så vis kan objekten anses få en likställd 

position med subjekten.  Även om de kommer från olika teoretiska bakgrunder visar det sig 

att de båda ger sig i kast med likartade problem. Även om detta sker utifrån olika grunder och 

ingångar, vilket jag i en avslutande del söker överbrygga för att sedermera föra över 

diskussionen till uppsatsens huvudsakliga syfte, nämligen läsningen av Parlands Sönder. 

    Innan vi går in på denna sammanflätning mellan Ahmed och Barad kommer jag att 

presentera dem kortfattat. Då teorierna här endast summariskt behandlas kommer de mer 

specifika aspekterna att förläggas till analysen, i vilken de vävs samman med Parlands 

romanprojekt Sönder.  

 

Sara Ahmed: Orientering och fenomenologi 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv ställer Sara Ahmed frågan vad det överhuvudtaget 

innebär att vara orienterad och hur vi kan förstå denna orientering som ett fenomen i Queer 

                                                 
31 Som sagt har både Haux och Stam diskuterat mottot utförligt i sina respektive avhandlingar. Se Haux, 2013, 

sid. 219-225 och Stam, 1998, sid. 264-276. 
32 Andén, 2017, sid. 120.  
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Phenomenology (2006). Det är en fråga som springer ur viljan att förstå sig på hur subjektet 

rör sig i sin värld och hur det finner sin riktning: 

 

What does it mean to be oriented? How is it that we come to find our 

way in a world that acquires new shapes, depending on which way we 

turn? If we know where we are, when we turn this way or that, then we 

are oriented. We have our bearings. We know what to do to get to this 

place or to that. To be oriented is also to be oriented toward certain 

objects, those that help us find our way. These are the objects we 

recognize, such that when we face them, we know which way we are 

facing. They gather on the ground and also create a ground on which we 

can gather. Yet objects gather quite differently, creating different 

grounds. What difference does it make what we are oriented toward?33 

 

Det är en till synes enkel position som Ahmed tecknar fram, vi är orienterade när vi vet var vi 

är, i vilken riktning som vi pekar mot. Vi vet hur vi kan röra oss i den värld vi har framför oss, 

och vi vet var vi kan ta oss. Vi är orienterade kring olika objekt, mer eller mindre nära oss. 

Dessa objekt hjälper oss att finna denna riktning, hjälper oss att bli orienterade i den värld vi 

känner. De blir till en slags grund att stå på, en grund att utgå ifrån. När dessa ting inte längre 

är i den ordning som vi känner så förlorar vi denna bäring. Det handlar om att strukturera sin 

egen värld, vilken Husserl skulle kalla vår Lebenswelt, via dessa olika objekt, eller ting.34 

    Utgångspunkten för Ahmed återfinns hos Husserl och hans s.k. transcendentala 

fenomenologi, vilken först presenteras i Idéer (2004 [1913]).35 Hennes utgångspunkt är att, 

utifrån Husserls reflektioner, teoretisera kring hur vi orienterar oss i världen, genom att se hur 

subjektet – allt som oftast ”jaget” – sträcker ut sig och möter sin omvärld, vilken uppenbart är 

fylld av ett otal objekt. Först och främst berör detta hur vi blir medvetna om de objekt som 

finns i vår direkta omgivning. För att begreppsliggöra detta vänder sig Ahmed till ett, inte 

minst för oss skrivande personer, högst närvarande objekt, nämligen bordet, vilket blir i 

hennes queera fenomenologi till objektet par excellence. Detta ”jag” som sträcker ut sig i 

världen är inte ett metafysiskt sådant. Det handlar här inte om Descartes ”jag” – ett jag som är 

skiljt från kroppen – utan om kropp och jag som ett och samma. Det är kroppen som är vår 

koppling till den värld som omger oss.  

                                                 
33 Ahmed, 2006, sid. 1. 
34 Vi kommer att få tillfälle att återkomma till Lebenswelt senare i texten. Kort sagt kan begreppet översättas till 

livsvärld, och åsyftar då den värld som vi – subjekt – bebor. I denna värld finns det otaliga objekt, och även 

andra subjekt, som vi möter och interagerar med på olika vis. 
35 Idéer är egentligen ett trebandsverk, som så många andra av Husserls mer eller mindre avslutade projekt, 

däremot är bara det första publicerat på svenska, och mig veterligen den enda som inte publicerats postumt. 

Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Thales, Stockholm, 2004. Volym 2: 

Edmund Husserl, Ideas: general introduction to pure phenomenology, Routledge, London, 2002[1931].  
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    ”Utgångspunkten för orientering är den punkt från vilken världen vecklar ut sig: kroppens 

’här’ och ’var’ den bor.”36 Orienteringen utgår alltid från kroppen och den plats den just nu 

befinner sig på, det är från denna punkt som vi kan sträcka ut oss ifrån och göra världen 

bekant.37 Den värld som jaget först möter är den av Husserls benämnda ”naturliga 

inställningen”, vilket väldigt kort kan sammanfattas som på det sätt, oreflekterat och direkt, 

som världen ger sig till känna för oss subjekt. Och denna värld är ”[o]ändligt utbredd i 

rummet”.38 Det rör sig alltså helt enkelt om att vi har en begränsad tillgång till en oändlig 

värld, som ständigt avtecknar sig i fragment för vårt medvetande. I denna värld är vi inte 

ensamma utan andra objekt är i olika formationer överallt.  

 

We are turned toward things. Such things make an impression upon us. 

We perceive them as things insofar as they are near to us, insofar as we 

share a residence with them. Perception hence involves orientation; what 

is perceived depends on where we are located, which gives us a certain 

take on things.39 

 

Vi riktas alltid mot något, detta något i sin tur lämnar ett intryck i oss. Vi blir med andra ord 

berörda av vår omgivning. En värld bringas till liv, en värld bestående av olika ting, vilka i sin 

tur är mer eller mindre nära till hands. Men vad Ahmed här accentuerar är just att de objekt, 

de ting, som är nära, eller bättre uttryck tillhands är avhängiga utifrån vår orientering i just 

denna värld. Jag kan enbart ha en uppfattning om tinget i min närhet om min orientering 

tillåter detta, om det överhuvudtaget är möjligt att närma mig det. Och genom att detta objekt 

eller ting uppmärksammas tar jag ett ”steg” i dess riktning, jag orienterar mig mot det. Genom 

att orientera mig mot ett objekt så lämnar det som vi tidigare nämnt ett intryck i mig: ”I might 

like them, admire them, hate them and so on”.40 Genom att röra mig mot ett objekt 

positionerar jag mig mot och med dem på samma gång. Det kan i sin banalaste form innebära 

att om jag tycker om något börjar jag röra mig i deras omgivning, eller göra dem till en del av 

min. 

    När väl denna relation mellan subjektet, och hur det orienterar sig mot objekt i dess närhet 

etablerats, lyfter Ahmed fram objektets temporala aspekter. Kort sagt frågar sig Ahmed hur 

                                                 
36 Ahmed, ”Orienteringars vikt” i Ord & Bild, P. A. Norstedt & söner, 2013, sid. 13.  
37 En tanke som springer ur Merleau-Pontys filosofiska gärning. Merleau-Ponty accentuerar betydelsen av 

kroppens och medvetandets relation till varandra, och att de är sammanflätade i erfarenheten. För vidare läsning 

rekommenderas Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi 1. uppl., Daidalos, Göteborg, 1999[1945]. 
38 Husserl, 2004, sid. 107.  
39 Ahmed, 2006, sid. 27. 
40 Ibid. 
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objektet blir en ”arrivant”, vad möjliggör dess framträdande i dess nuvarande form.41 I 

relation till detta reflekterar hon över hur objektets don-het relaterar till objektet som 

orienteringsverktyg. Det är alltså föremålets betydelse för subjektets förmåga att sträcka ut sig 

och vidga möjligheterna till att orientera sig i världen som det här handlar om. Detta blir 

också centralt för min fortsatta analys av Sönder.  

 

Karen Barad: agentiell realism 

I kontrast mot Ahmed utgår inte Barad från subjektiviteten, eller hur vi (i egenskap av 

subjekt) sträcker ut oss i världen. Snarare försöker hon i än högre utsträckning bryta upp 

dikotomin som tillskrivs Descartes (här refererar Barad till ”the Cartesian cut”, dvs. 

uppdelningen mellan kropp och själ, men också mellan subjekt-objekt.). Hon vill bryta upp 

dikotomin mellan subjekt och objekt. För Barad handlar det inte om att se hur vi orienterar 

oss, eller hur vi möter en omvärld, utan snarare om att se hur vi, i likhet med all annan materia 

är införlivade i ständiga och gemensamma ”reconfigurings of the world”.42 Det rör sig om ett 

försök att bryta med en gängse föreställning om att vi – människor – sitter med en unik 

position att verka och förändra världen som omger oss, och istället förstå detta s.k. ”oss” för 

vad det är, nämligen materia. Och i egenskap av materia intra-agerar denna med annan 

materia. Lägg märke till skillnaden mellan att inter-agera och att intra-agera, det förstnämnda 

har prefixet ”mellan-”, medan det sistnämnda har ”inom-”. Detta brukar sig Barad av för att 

påvisa hur vi egentligen snarare är en del av fenomen (phenomena). Den skiljegräns som allt 

som oftast dras upp mellan ett subjekt som agerar med ett objekt löses på så vis upp, och det 

handlar snarare om agens från båda hållen. Vi – subjekten – är varken mer eller mindre 

agenskraftiga. 

    Först och främst rör det sig om att ”phenomena do not merely mark the epistemological 

inseparability of observer and observed […] rather, phenomena are the ontological 

inseparability/entanglement of intra-acting ’agencies’”.43 Vi kan på ett annat sätt förstå denna 

definition av fenomenet som hur vi ska förstå materiens sammanflätning, dess dynamiska spel 

                                                 
41Termen “arrivant” tas här i bruk av Ahmed (som hon lånar från Derrida) för att beskriva hur objekt inte bara 

finns tillgängliga utan att de faktiskt anländer [arrives] genom ett stort ”kanske” [perhaps], det är inte givet att 

de, objekten, finns tillgängliga för subjektet. ”For Derrida, the arrivant signifies the ‘perhaps’ of the ‘what 

arrives?’ As he puts it: ‘What is going to come, perhaps, is not only this or that; it is at last the thought of the 

perhaps itself. The arrivant will arrive perhaps, for one must never be sure when it comes to arrive, but the 

arrivant could also be the perhaps itself, the unheard of, totally new experience of the perhaps.’  To say the 

object is an arrivant is to signal not only that it is nearby but also that its nearness is not simply given.” Ahmed, 

2006, sid. 39.  
42 Barad, 2007, sid. 139. 
43 Ibid. 
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med annan materia. Detta är inte enbart en epistemologisk utgångspunkt, utan även en 

ontologisk.  

    Utgångspunkten för Barad är att se till fenomenet som minsta beståndsdel för hur världen 

är beskaffad, ”[p]henomena are constitutive of reality. Reality is composed not of things-in-

themselves or things-behind-phenomena but of things-in-phenomena.”44 Världen som vi 

känner formas i olika fenomen och kopplingar däremellan. Det är först i fenomenet som tinget 

får sina gränser och former. Den diskursiva praktik som sker inom fenomenet bestämmer hur 

olika entiteter däri får sin form, likaså vi människor som är upptagna i denna relation. 

    Barad sammanför genom denna form av läsning Niels Bohrs (m.fl.) kvantfysiska 

upptäckter med framförallt Judith Butlers performativitetsteori och Michel Foucaults 

maktanalyser. Hon förflyttar dock dessa teoriers fokus från människans agens till att gälla för 

all materia, vilket hon plockar upp från Bohrs upptäckter inom kvantfysiken.  

    Det rör sig om en relationell ny ontologi, där ”… relata do not preexist relations, rather, 

relata-within-phenomena emerge through specific intra-actions.”45 Intra-aktioner, hur materia 

intra-agerar inom fenomenen konstituerar en omgivning, att då förstå det som en subjekts-

objekts relation vore att göra våld på en värld som snarare består av otaliga kopplingar där det 

egentligen bara rör sig om materia som stöter på annan materia. Det som uppstår genom dessa 

specifika intra-aktioner är vad som blir till. Och denna tillblivelse är vad som, enligt Barad, är 

agens: ”Agency is not an attribute but the ongoing reconfigurings of the world. The universe 

is agential intra-activity in its becoming.”46 Agensen är alltså inte något som tillskrivs ett 

subjekt, eller objekt, utan just det som formar materien, ger den dess gränser etc. Det vi 

uppfattar som partikulära entiteter blir till inom denna inom-agentiella rörelse, den dynamik 

som formar världen föregår det partikulära.  

 

Ahmed och Barad: sammanflätningar och beröringspunkter 

Sara Ahmed utgår från subjektet och dess möjlighet att sträcka ut sig i världen, medan Karen 

Barad i kontrast upplöser behovet, och möjligheten, att dela upp relationen mellan subjekt och 

objekt, utan gör dem istället till samma sak – gränsdragningar inom fenomen. Hur kan dessa 

två teorier möta varandra på fruktbart vis?  

    Jag tror att följande passage av Ahmed kan verka som en ingång i just ett sådant möte dem 

                                                 
44 Barad, 2007, sid. 140.  
45 Ibid. 
46 Ibid., 141. 
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emellan: 

  

Att säga att orienteringar spelar roll påverkar hur vi förstår materia. 

Orienteringar kan forma på vilket sätt materia är viktig. Om materia 

påverkas av orienteringar, hur kroppar riktas mot saker, följer att materia 

är dynamiskt, instabilt och kontingent. Vad som blir viktigt är i sig en 

effekt av närhetsrelationer: vi berörs av det som kommer nära, precis 

som det som kommer nära påverkas av riktningar vi redan rör oss i.47 

 

Det rör sig om kroppar, dvs. om massa, vilket i sin tur kan förstås som materia, och denna 

materia är reciprokt i rörelse med en omgivning. Det Ahmed förstår som en riktning, en 

orientering, kan på samma gång ses som en slags diskursiv akt inom ett visst specifikt 

fenomen. De gränser som uppträder hos Barad kan tolkas utifrån den orienteringsprocess som 

Ahmed presenterar. Likaså kan vi förstå denna orientering som ett uttryck för vad som är 

möjligt inom ramen för ett fenomen i Barads mening. Enkelt uttryck kan vi se en slags möjlig 

växelverkan mellan dessa teorier, där den ena kan överlappa med den andra. 

     Snarare än att motverka varandra kan de två komplettera varandras teorier. Där subjektets 

funktion måste upplösas för att visa på den underliggande agensen i ”objekten” som verkar 

kan Barad visa på hur detta snarare rör sig om en intra-aktiv diskurs. Och att således berörs 

”beröraren” – subjektet – lika mycket av ”objekten” inom dess horisont. Ahmed och Barad 

finner varandra i hur de båda fokuserar på det relationella, det rör sig om en dynamik inom 

fenomenet, en ömsesidig påverkan av den värld som finns runtomkring. Och deras slutsatser 

sammanfaller i mångt och mycket, även om de kommer från olika idétraditioner. Där Ahmed 

lyfter fram det familjära och hur det upplevs så påvisar hon samtidigt hur dessa ting berör oss 

och påverkar oss. Barad kommer i sin tur från ett kvantfysiskt håll, från vilken hon 

extrapolerar en teori utifrån hur elektroner relaterar till varandra. Hon rör sig på en mer, i 

fysikalisk mening, grundläggande nivå i sina studier, men dessa genomsyrar allt som kommer 

därefter.48  

    Både Ahmed och Barad förstår denna relation som något performativt, dvs. att det är i 

själva görandet, eller skeendet som konstituerandet faktiskt sker. De delar även uppfattningen 

om att det rör sig om en process, i tid och rum. Orienteringen är inte bara där, utan den blir 

till, något som blir än mer tydligt senare i texten då begrepp som ”arrivant” och ”don-het” 

presenteras. Likaså är intra-agensen ett blivande, alltså uppenbart något som inte bara är, utan 

                                                 
47 Ahmed, 2013, sid. 11. 
48 Barad presenterar denna kvantfysiska grund tydligt i Meeting the Universe Halfway (2007), jag kommer tyvärr 

inom ramen för denna uppsats inte att gå in närmare på detta, utan hänvisar istället till hennes egen diskussion i 

fråga. Jämför med sid. 2-39, och 97-132. 



21 

 

snarare en riktning, en orientering. Istället för att ställa dem mot varandra går de att ställa 

bredvid varandra, och låta deras respektive texter på ett organiskt vis mötas och utveckla 

förståelsen av Sönder.  

Inledande scener: Ramberättelsen 

Tonen för romanen sätts väldigt tydligt i de inledande scenerna, det som jag väljer att kalla 

ramberättelsen. Det är här som förutsättningarna för den kommande romanen skisseras fram; 

spegeln riktar Henry mot skrivandet, Henrys kärleksbrev skriver fram syftet och fotografiet 

som väcker minnet till liv framkallas.  

Inledande spegelscener och desorienterade rum 

I det första inledande kapitlet synar sig författaren i spegeln, här får vi chansen att bekanta oss 

med författarens yttre och sinnesstämning. Vi får med andra ord en bild av vem det är vi ska 

följa i kommande berättelse. Beskrivningen vi får av författaren är distanserad, hans 

ansiktsdrag radas upp efter varandra vilka i sin tur leder in på vilken personlighet som 

avspeglingen ger sken av.  

 

Det var något långdraget, ganska vanligt, men inte heller helt 

opersonligt. Ögonen vore gråa och trötta. Håret mörkt, det stretade bakut 

ifrån pannan och samlade sig slätt och tjockt över öronen. Munnen var 

en smula uttråkad och tung, den ville verka ironisk, men det krävde en 

ansträngning. […] Hakan sade ingenting. (25) 

 

Det är bara författarens yttre som visas i spegeln, inga tecken på att det pågår en inre 

verksamhet avslöjas. Det visas förvisso känslor och inställningar i de specifika ansiktsdragen, 

exempelvis munnen som är tung och trött och inte riktigt orkar anta ett ironiskt uttryck, även 

om den vill det. Haux påpekar mycket riktigt att bilden vi får av författaren är att 

”’[t]otalintrycket’ [b]eskrivs utifrån, som vore det en främlings.”49 Att det rör sig om yta blir 

än tydligare när vi några rader längre ned i Sönder kan läsa: 

  

Totalintrycket var tveksamhet, parad med rätt mycket självkänsla. Ibland 

dominerade det ena, ibland det andra draget, beroende på humöret, som i 

sin tur dikterades av kravattens och den alltid halvstärkta, långsnibbade 

kragens inbördes förhållande och harmoni. Denna åter stod i samband 

med en hel massa yttre företeelser, såsom tillgången på pengar, 

cigaretter, intryck etc. Det oaktat kunde det ibland hända, att författaren, 

trots tadellösa kragsnibbar var på ett uruselt humör. Det skulle emellertid 

leda oss till alltför djupsinniga reflexioner att närmare in på ämnet, 

                                                 
49 Haux, 2013, sid. 244. 
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varför vi nöjer oss att konstatera faktum: han var stämningsmänniska. 

(25) 

 

Via ytliga och yttre omständigheter kan vi spåra författarens humör, när det väl skiner igenom 

något som kräver djupsinniga reflektioner så har vi inte tid eller möjlighet att följa detta spår, 

utan ett snabbt konstaterande sker istället. Haux kopplar detta till spegelns funktion, där 

”reflektioner med djup är en anomali i speglarnas ytliga värld”.50”Spegeln återkastade bilden 

utan varje intresse” vilket den gjort i över ett och ett halvt år och spegeln är formligen ”utled 

på författarens fysionomi och kravatter.” Som både Stam och Haux tidigare uppmärksammat 

blir objekten ofta personifierade, de tillskrivs ett slags agens.51 Spegeln inte bara reflekterar 

författaren utan gör så på ett visst vis, med en viss inställning till författarens fysionomi och 

hans olika kravatter som han har för sig. Spegeln agerar här precis som ett kameraobjektiv 

och blir ”oerhört trötta på att jämnt och ständigt se samma ansikte”. (26) När författaren, utled 

på sin egen trötta spegelbild, räcker ut tungan åt den så gör den ögonblickligen detsamma. 

(26)  

    Denna inledande spegelscen innehåller flera intressanta aspekter för den kommande 

romanen. Den verkar som en ingång till romanen, vi träder in i spegeln via författaren som 

dubbleras. När spegelbilden tillskrivs ett slags agens så blir det också otydligt vem det är vi 

följer, författaren eller dess spegelbild? Författaren blir till ett objekt för sin egen blick, 

spegeln upprättar en distans till författaren som också blir till två, en spegelbild och en som 

speglar sig. Vilket haux beskriver på följande vis: 

 
När ’författaren synar sitt yttre’ på det avstånd som spegeln upprättar, ser 

denne sig själv som objekt. ’Författaren’ klyvs i två, samtidigt som 

ansiktet sönderdelas i skilda drag för den synande blicken. 

Fragmenteringen är förutsättningen för, eller utgör iscensättningen av, 

’författaren’ som kopia (eller kopior) i den historia som ska följa.52 

 

Denna splittring av författaren blir än tydligare när spegelbilden verkar agera på eget bevåg 

”[d]en återkastade hans ansikte uttråkat och gäspande, och när han det oaktat fortsatte att 

stirra, gjorde den en grimas.”, eller när ”[f]örfattaren sträckte ut tungan åt sin spegelbild, som 

ögonblickligen gjorde lika, tände en cigarett och började skriva.” (26) Vem är det som 

skriver? Spegelbilden eller författaren, antagligen båda. Stam menar att vi ska förstå denna 

scen som avskiljandet mellan författaren, Henry, ”i berättandets tid och Henry i berättelsens 

                                                 
50 Haux, 2013, sid. 245. 
51 Stam, 1998, sid. 313 och Caroline Haux, 2013, sid. 195.  
52 Haux, 2013 sid. 245. 
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tid.”53 Notera att spegeln bara reflekterar yta, djupet är som sagt en anomali i speglarnas 

värld. Detta blir ett slags återkommande fenomen i romanen, där vi aldrig egentligen får 

någon tillgång till djupet, utan det speglas bara, via ytan, i ansiktsuttryck och andra yttre 

markörer. Spegeln kan med andra ord ses som en ingång i romanen, både gällande dess stil 

och dess sätt att uttrycka sig, men också genom att faktiskt skapa en slags kopia, vilket blir en 

förutsättning för romanen i sig. 

    Hur ska vi förstå denna speglingseffekt i relation till Ahmeds fenomenologiska Perspektiv?  

Först och främst vilka olika objekt är det som intentionalt erfars?54 Författarens ansikte, via 

spegeln som medium, är vad vi utgår ifrån. Vad innebär det att det intentionala objektet 

speglas? Spegeln blir till en bakgrund som möjliggör ansiktets framträdande, eller snarare 

synandet av ansiktet. Men spegeln verkar också som ett verktyg som orienterar oss i texten. 

Det ansikte som vi tidigare synade genom spegeln – författarens – framträder för oss på ett 

speciellt sätt, vi ”vandrar” längs det fragmenterade ansiktet, mellan dess olika drag som 

tillsammans skapar en helhet, ett ”totalintryck”. Jag menar däremot att det sker ett slags 

desorienterande effekt när spegeln tar över presentationen, när det speglade ansiktet börjar 

leva ett eget liv. Det rör sig inte längre om en familjär situation utan vi ”hajar” till, slungas ut 

ur bekvämligheten. 

    Utgångspunkten för erfarenheten är just kroppen eftersom vi, som Merleau-Ponty skriver, 

är ”not just subjects, we are incarnate subjects.”55 Erfarenheten är alltså immanent förlagd till 

kroppen som är vårt sätt att möta vår omgivning. Det är kroppen som spatialt sträcker ut sig i 

denna omgivande värld. Kroppen är mediet för att erfara världen.56 När speglingen övertar 

rollen som aktiv agent i berättelsen och författaren intar en passiv roll. Det är spegeln som 

speglar författaren inte författaren som speglar sig, det är spegelbilden som tänder cigaretten 

och börjar skriva. Kroppens utsträckningsmöjlighet ifrågasätts, vem, eller vad är objektet för 

                                                 
53  Stam, 1998. sid. 253. 
54 Termen ”intentionalitet” är central i den fenomenologiska traditionen, och kan kort förklaras i det att subjektet 

i sina medvetenhetsakter är medvetet om något, det är för Husserl en egenskap som varje medvetande besitter. 

Det som Husserl vill lyfta fram med sitt begrepp ”intentionalitet” är att det finns ett Jag, dvs. ett cogito som 

riktar sig mot något. Cogitot är alltid ofrånkomligen delaktigt i riktadheten. Denna riktadhet kan ta sig olika 

uttryck: ”Karaktären hos denna jagblick mot något varierar beroende på akten: i varseblivandet är det en 

varseblivande, i fiktion en fingerande, i gillandet en gillande, i viljandet en viljande blick osv.” Idéer sid. 125. 

Erfarenheten, sättet vi blir intentionalit medvetna om något har alltid en kvalitet. Ett sätt som erfarenheten blir 

till. Det kan röra sig om att gilla något, uppmärksamma något m.m. Se Husserl, 2004, sid. 123-125. 
55Jean-Michel Rabaté Benjamin Kahan, (red), A Handbook of Modernism Studies, Wiley-Blackwell, Chichester 

2013, sid. 330. 
56 Kroppen är inte, i Merleau-Pontys anda heller skild från ”jaget”, det är inte en kropp bland andra, som relaterar 

till andra kroppar ”objektivt”, snarare är det jaget som sträcker ut sig i rummet. Det är alltså inte ett tomt kärl 

(som i Descartes dualistiska filosofi) som inrymmer cogitot, utan är snarare sammanflätat med medvetandet i ett 

gemensamt vara. Jämför med Merleau Ponty, 1997 sid. 41. 
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Henrys syn, ”jaget” eller spegelbilden av ”jaget”? Ahmed skriver att ”[i]n simple terms, 

disorientation involves becoming an object.”57 Spegelbildandet gör just författaren inte bara 

till en avspegling av sig själv utan också till objektet för sin egen blick. Sin egen 

intentionalitet. Det uppstår även en fråga kring vem det faktiskt är som ser. Är det 

spegelbilden eller författaren som speglar sig.  Den kropp som speglas blir genom detta kort 

sagt desorienterad då den blivit till sitt eget objekt i dubbel bemärkelse. 

     En fråga pockar särskilt på uppmärksamhet när idén av att spegeln, dvs. ett objekt, kan 

”överta” rollen som subjekt (fastän denna uppenbarligen saknar ett medvetande), uppstår en 

rad frågeställningar som måste redas ut innan vi kan gå vidare med analysen av spegelns 

funktion i övrigt. Först och främst är det egentligen inte subjektivitet som spegeln per se 

tillskrivs, utan snarare agens. Det finns en väsentlig skillnad däremellan, vilket Karen Barad 

visat genom sin posthumanistiska teori agentiell realism.58  

    När betraktaren är en lika stor del av fenomenet som det hen betraktar, kommer 

författarjaget (?) och spegelbilden att intra-agera och den fiktiva gränsen dem emellan att 

upplösas. Författaren är således spegelbilden, liksom spegelbilden är författaren.  

    Hur kan vi applicera denna, nya, modell av agens på romanen? Teorin är uppenbart 

betydligt yngre än romanen själv, och dessa tankegångar var således inte omlopp under 

Parlands livstid. Som jag ser det kan vi förstå det skifte i agens som sker i bl.a. ovanstående 

spegelscen, hur vi flyttar från och mellan subjekt, hamnar i en osäkerhet på vem, eller vad 

som agerar genom Barads teori kring agentiell realism. Teorin tillåter oss att se och läsa 

spegeln som agent, som agerar och berör Henry, utan att för den skull tillskrivas ett 

medvetande. Spegeln är del av samma fenomen som Henry, de har en intra-aktion snarare än 

en interaktion. Både spegeln och Henry deltar i författarblivandet tillsammans och formas 

med och av varandra. Den intentionala akt och dess skiftningar kan ses som meningsskapande 

processer inom själva fenomenet. Det är en sammanflätning av materia som performativt 

konstituerar möjligheterna för en skrivakt, med andra ord är en materiell diskurs igång mellan 

spegeln och Henry, skrivdon med mera.  

 

                                                 
57 Sara Ahmed, 2006, sid. 159.  
58 Kort sagt kan hennes teori ses som sprungen ur ett försök att få kvantfysiken, då främst via Nils Bohr och 

humanistisk teori främst sprungen ur Judith Butler och Michel Foucaults teorier att mötas. Hon menar att de 

gränser mellan objekt och subjekt som vi tar för givna egentligen inte finns förutom på ett konstitutivt plan. 

Snarare är de två entiteterna införlivade i samma fenomen, där de båda berör och påverkar varandra. För mer 

ingående presentation av teorin rekommenderar jag hennes bok Meeting the Universe Halfway, Quantum 

Physics and the Entanglement of Matter and Meaning från 2007. En längre och mer utförlig ingång till denna 

teori presenteras i det föregående teoretiska kapitlet. 
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Spegeln som möbel och verktyg 

I ramberättelsen för Sönder tar således spegeln delvis över rollen som agent. I varje fall kan 

dess funktion i berättelsen sägas vara desorienterande för den konventionella uppdelningen 

mellan objekt och subjekt i och med att den dubblerar författarjaget. Men spegeln har också 

andra funktioner; bl.a. den normativa. Spegeln är i ett familjärt rum, och är där i egenskap av 

en del i möblemanget. Via Ahmed kan vi läsa hur spegeln i egenskap av möbel verkar 

normerande: 

 

Furniture involves technologies of convention, producing arrangements as an 

arrangement of things: in the presumption that life should be organized in certain ways, 

in this space or that, for doing this or for doing that, where you find this or you find 

that. […] Over and over again we see the repetition of this form, which ‘invites’ one to 

inhabit spaces by following these lines. Furniture too is an orientation device, a way of 

directing life by deciding what we do with what and where, in the very gesture toward 

comfort, the promise of ‘that sinking feeling’.59 

 

Spegeln kan ses som en sådan möbel som deltar i Parlands livsvärld genom att den är med i 

formandet av rummet. Vad som är möjligt och vad som är önskvärt etc. Kanske i slutändan 

bäst beskrivet genom vad som är bekvämt att göra i rummet. Det är konventionen som styr 

vårt beteende, vi lär oss hur vi brukar ett visst objekt och anpassar våra kroppar därefter. 

Spegelns position ställer den i relation till andra objekt i rummet, den hindrar vissa 

rörelsescheman och bejakar andra. Dess kanske mest framstående drag är att den återspeglar 

ting och personer i rummet. Av uppenbara skäl är det bara ytan som speglas, alla försök till 

djup som vi sett tidigare är anomalier för spegeln.  

    Spegeln i egenskap av att vara möbel är en del av bakgrunden och som Ahmed skriver ”[a]s 

soon as we notice the background, then objects come to life, which already makes things 

rather queer.”60 Den håller sig inte till sin roll som spegel, eller i vart fall inte på det sätt som 

vi föreställer oss. Vi kan läsa detta tillsammans med följande rader: ”’every Lifeworld is a 

coherency of things’ […], then queer moments happen when things fail to cohere. In such 

moments of failure, when things do not stay in place or cohere as place, disorientation 

happens.”61 Spegeln i fråga följer inte dessa mönster, den agerar på eget bevåg, och låter i 

slutändan två världar mötas, två parallella linjer som ”points that should not meet.”62 Om att 

vara orienterad är att ha världen ordnad där allt verkar höra hemma, höra samman, är att vara 

                                                 
59 Ahmed, 2006, sid. 168. 
60 Ibid. 
61 Ibid., 170.  
62 Ibid., 169.  
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desorienterad när världen inte längre verkar stämma, när tingen verkar vara ur sin plats, att de 

är skeva. Och spegelns värld inkräktar på den ”verkliga” och tar på sätt och vis över dess roll. 

Vi skulle kunna se detta som en slags diagetisk portal där vi skiftar berättad värld, men också 

som ett möte mellan två världar som generellt sett snarare bör ses som parallella men som nu 

möts genom det skeva och kolliderar med varandra. De har på sätt och vis hamnat i samma 

rum, och denna närhet ”hotar” den interna ordningen. 

    Om vi följer Ahmeds resonemang kring hur vi orienterar oss kring objekt och hur vi omger 

oss med objekt som tillåter oss agera i vår värld, verkar spegeln i romanens inledningskapitel 

som just ett sådant orienteringsverktyg.63 Det möjliggör i en viss mening skrivakten hos 

författaren, men den verkar också orientera författaren mot en ytlig värld. Det som speglas är 

ju bara ytor, djupet förpassas till andra forum för uttryck. Den formar den livsvärld som 

Henry bebor, den tillåter ytor att framträda, medan det under ytan förpassas från rummet. På 

så vis blir spegeln en del av Henrys horisont, hans yttersta gräns i världen. 

    Spegeln är ett av de ”verktyg” som författaren omger sig med för att kunna skriva, den blir 

till en förutsättning för att kunna inleda den här formen av berättelse, genom att klyva 

rummet, blir inte bara Henry till en spegling utan och till en kopia. Vem är det som handlar, 

spegelbilden eller den avspeglade, gör det någon skillnad?  

    Speglarna i Sönder agerar som omkopplingspunkter, där vi ovan sett en omkoppling till 

skrivandet, är romanen full av dylika speglar som kopplar om från offentligt till privat etc. Vi 

kommer att återkomma till dessa situationer senare, men låt oss för stunden lägga fokus på 

omkopplandet till skrivakten. Den börjar med ett ”kärleksbrev” riktat till Ami, den förlorade 

kärleken. Detta brevskrivande kommer att övergå till ett romanskrivande. Spegeln möjliggör 

alltså skrivakten genom att rikta författaren mot skrivandet.  

 

Kärleksbrev och affärsförslag. 

I ”kärleksbrevet” skrivs romanens syfte fram, att skriva fram Ami sådan som hon var och inte 

som det helgon, som efter hennes död, blivit den rådande bilden av henne. Författaren vill, 

eller snarare ”måste, slå sönder denna helgonbild, ty det är inte du. Du skall hjälpa mig 

därmed.” (28) Det rör sig alltså om att Ami ska hjälpa till med att ha sönder denna helgonbild 

av henne själv, även om detta kanske kommer att ta ont, ”det är onekligen en smula brutalt”. 

(28) Det blir tydligt att det egentligen inte är för Amis skull, utan snarare för Henrys som han 

                                                 
63 Orienteringsverktyget kommer att vidare behandlas i avsnittet ”don-het”. Kort sagt kan orienteringsverktyget 

beskrivas genom dess funktion, att det hjälper subjektet att sträcka ut sig i världen och bli orienterad. I 

ovanstående fall hjälper det författaren att finna sin riktning.  
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återuppväcker henne, om än blott för en stund, från de döda. Och som Henry mycket riktigt 

påpekar så har de ju ”bara börjat och vem tänker då på slutet?” (28) Det är även bara av ren 

artighet som denna förfrågan, eller snarare offert, presenteras till Ami. Så att hon ska vara 

medgörlig, även om hon nu ändå bara råkar vara en minnesbild.64 

    Det rör sig alltså om att Henry – den fiktive författaren – försöker konstruera Ami, det är ett 

händelseförlopp som sker helt och hållet på hans bevåg och hon är uppenbart inte närvarande 

annat än som minne. Genomgående i romanen behandlas hon som ett objekt av Henry, och 

han förundras när hon gör något som inte svarar enligt den bild som han målat upp av henne. 

Hon blir till ett verktyg för honom, ett objekt att röra sig med, men Ami är allt annat än ett 

viljelöst objekt. Snarare visar sig Ami ha både vilja och agens, vilket vi kommer att 

återkomma till. Den tillsynes objektifierande läsningen av Ami kommer att senare påvisa en 

agens som gör uppror mot den konstruktion som Henry skapat. Det är på så vis en slags 

subversiv aspekt av Amis tillblivelse i romanen. Jag kommer som sagt att återkomma till detta 

i ett senare skeende efter att jag skissat fram hur hon, för Henry, framträder i romanen. 

    Genom att spegelscenen kopplar ihop författaren och hans förvärv, skrivandet, i form av 

”kärleksbrevet” så bestämmer den även riktningen för Henry.65 Den ger honom en riktning, 

spegeln är verktyget som låter Henry få ett slags riktadhet mot skrivandet. Men även brevet 

visar på en bakomliggande orientering i Henrys liv. Han inleder med en ansats till en ursäkt 

varför han inte tidigare skrivit och varför han glömt bort hennes dödsdag. Denna ”ursäkt” sker 

dock väldigt sakligt och verkar mest vara av artighet. Haux menar att brevet är både brutalt 

och har en nonchalant ton, men också att det lyfter fram förutsättningarna för den kommande 

texten, glömskan och Amis död.66 Om vi följer resonemanget kring vad som är möjligt att ha 

tillhands beror på en tidigare orientering i sitt liv, så säger brevets affärslika struktur något om 

den Henry som vi möter. Han framställer ett slags offert till Ami, ett affärsförslag. Han 

erbjuder sig att skriva fram henne som hon var, i utbyte mot att hon hjälper honom att minnas. 

Uppenbart är att detta egentligen enbart är för honom och att det egentligen är av ren artighet 

som han nämner det. Hennes åsikt i frågan är egentligen för Henry ovidkommande då hon 

endast är en minneskonstruktion. Det skulle även vara nära till hands med en analys av den 

kvinnosyn som Henry här framför. Är kvinnor passiva, agenslösa objekt för männens begär? 

Henry verkar onekligen behandla Ami på ett sådant vis. Men även om så är fallet verkar ändå 

                                                 
64 Den Ami som Henry vänder sig till är en minnesbild av den nu döda Ami. Vi kommer dock att se framöver 

hur denna Ami inte fogar sig i denna ordning. 
65 Tillsammans med flertalet andra orienteringsverktyg. 
66 Haux, 2013, sid. 226-227. 
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Ami agera på ett vis som undgår Henrys fattningsförmåga, hon är en person med egen vilja 

och drivkrafter. Henry verkar dock inte se, eller uppskatta dessa. På så vis bryter Ami mot 

denna uppfattning som Henry verkar besitta, något som rubbar hennes bild av henne. 

    Relationen till Ami kompliceras ytterligare i romanen då det egentligen rör sig om 

åtminstone två olika Ami. En konstruktion som Henry talar med för att tvinga fram och fånga 

minnet av henne, denna tar sig uttryck via främst fotografiet som framkallas i romanens 

inledning. Den andra Ami är själva minnet av den faktiska Ami, men som endast framträder 

via Henrys minne, vi har med andra ord inte tillgång till Ami, utan enbart diverse 

konstruktioner av henne. 67 

    Affärsöverenskommelser fyller en viktig roll i Sönder. Detta får vi bekanta oss med i detta 

kärleksbrev. Senare kommer flertalet affärsscener att utspela sig i romanen, med Ahmeds 

förståelse av orientering så tenderar kroppen att rikta sig mot vissa former av objekt, eller 

mönster. I Henrys värld är affärer en del av hans orientering och även när han ska skriva ett 

”kärleksbrev” tar det sig uttryck som ett slags affärsförslag. Som Ahmed skriver:”The work of 

repetition is not neutral work; it orients the body in some ways rather than others.”68 Det är av 

stor vikt att Henry organiserat sitt liv kring mer eller mindre säkra affärer och detta lämnar 

avtryck I hur han verkar tänka och agera. Henry är en affärsman, bland andra orienteringar, 

och genom repetition har han orienteras sig mot sådana typer av handlingar och mönster. 

Uttryckt på detta vis kan vi förstå varför brevet tar sig form som ett affärsförslag, då det sättet 

att skriva och uttrycka sig kommer ”naturligt” till Henry. Det blir en del i hans disposition att 

tänka och praktisera ”affärer”, och detta smittar av sig i andra sammanhang. Nu är detta 

självfallet inte en uttömmande förklaringsmodell, men det kompletterar en tidigare förklaring 

där ”kärleksbrevet” kan ses som en slags motor för romanen, som ett brev där drivkrafterna 

bakom romanen presenteras, det som driver historien framåt.  

    Vi orienteras med att vi genom våra handlingar rör oss närmare vissa objekt och 

uttrycksformer än mot andra. Vi kan till och med stänga ute vissa möjligheter genom att 

närma oss andra. Vi formar vår värld genom att dras mot vissa objekt, som vi då låter komma 

oss närmare än andra. För Henrys del blir han författare genom att orienteras kring skrivakten, 

och affärsman genom andra performativa akter. “What he sees is shaped by a direction he has 

already taken, a direction that shapes what is available to him in the sense of what he faces 

                                                 
67 En intressant fråga som tyvärr får inta en perifer roll i min uppsats. Caroline Haux behandlar själva 

framkallandet och Amis roll som musa betydligt mer ingående i sin avhandling Framkallning 2013. Haux, 2013 

sid. 250-274. 
68 Ahmed, 2006, sid. 57. 
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and what he can reach.”69 Denna riktadhet är alltså i en viss mening spatial, men också 

temporal. Henry omger sig med föremål som tilltalar honom, deras framträdande har en 

historia bakom sig, hur de blev till, och hur de kom hit. Henry formar, alternativt skapar, sin 

livsvärld genom att över tid orienteras kring vissa saker. Vilket i sin tur innebär att andra stöts 

bort. Vi kommer att närma oss detta via fotografiet, och framkallningen av detta.  

 

Fotografi och framkallning   

Spegelbilden jämförs i Sönder med kameran, de blir båda trötta av att fota/spegla samma 

ansikte. (26) De rör sig även båda med ytor, det som fångas på bild är en projektion av en 

yttre omvärld, det inre förpassas till andra rum. Om vi fortsätter detta släktskap så speglar 

spegeln precis som objektivet fångar ögonblicksbilder. Ett fragment av ett liv som om 

författarens regel för fotografi gäller enbart får exponeringen högst vara i en femtedels 

sekund. (31) 

    Som vi tidigare uppmärksammat är det ytliga uttrycket i centrum för hur texten utvecklas 

och avkodas, därför är det föga förvånande att det första vi får veta när det kommer till 

fotokonsten är att inneha rätt prylar, författaren är noga med att påpeka vilken utrustning 

denne har och vilka fördelar detta ger honom. ”Jag äger en Zeiss-Ikon-Kamera, 6x9, 

ljusstyrka F:6;3. Jag skulle helst hava köpt en med ljusstyrkan F:4;5, men det skulle varit 

nästan dubbelt dyrare och jag kunde inte få ihop så mycket pengar på en gång.” (31) Det är en 

kännare som uttalar sig, som vill göra till känna att han minsann vet vilken kamera det är som 

gäller. Den är också uttryckligen dyr, även om den inte är den absolut dyraste. Han har lagt ut 

över de tre senaste åren ”en förmögenhet för plåtar, tillbehör och framkallning.” (31) Direkt 

ska vi förstå att han – Henry – vet vad han sysslar med och att han inte är en nybörjare. Han 

förstår hur en för sig med kameran, dvs. hur en uppträder med den. Han är också noga med att 

uppvisa hur dyr kameran är, och att han således inte tummar på kvalitén och antagligen varit 

tvungen att göra uppoffringar för att kunna ha råd med kameran som han inskaffat. Detta 

nästintill fetischartade förhållningssätt gentemot sina prylar hos Henry visar vikten av rätt yta, 

rätt stil. Med andra ord rätt framställning av sin person. 

    Ej heller ska bilderna vara för konstnärliga, vilket landskapsfotografier ämnar vara, nej 

fotografiets uppgift är att ”fånga en given situations samtliga detaljer och ingenting annat. 

Därför ska ett fotografi också alltid vara en ögonblicksbild.” (31) Fotografier har med andra 

ord ett objektivt anspråk på att visa sanningen. Men inte vilken sanning som helst utan just 

                                                 
69 Ibid., 51.  
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ögonblickets. Men egentligen är det inte själva fotograferandet som verkar vara av intresse 

utan det är snarare framkallningsprocessen som nästintill antar en helig form. Det är ett slags 

ritual i Henrys liv, vilken han ”alltid framkallar själv”, som han utför 3-4 gånger om året. (31) 

Det kan liknas vid en sakral upplevelse som stegrar sig:  

 

Jag lägger plåten i skålen och låter framkallningsvätskan smeksamt glida 

över gelatinhinnan, som av det röda lampljuset fått en aning färg på sin 

matta, bleka hy. Jag svänger skålen långsamt fram och tillbaka och mitt 

hjärta bultar allt hastigare. När de mörka fläckarna på plåten, likt ett 

utslag som allt mer och mer griper ikring sig, börja visa sig, når 

upplevelsen sin kulminationspunkt. (32) 

 

Samtidigt som upplevelsen är stark och nästintill sakral för vår något blaséartade författare så 

tränger just distansen upp till ytan igen så fort som denna process är över. ”Det är blott sällan 

jag begår något misstag då längre, mina händer arbeta precist och maskinmässigt och mitt inre 

känner en trött anspänning”. (32) Henry är en van framkallare som med sin erfarenhet sällan 

begår misstag i framkallningen, även om just detta är ett ständigt pockande hot. Det är en 

pendlande rörelse mellan att bli rörd och att bli kall och mekanisk.   

    Framkallandet visar på arbetet som krävs för att bilden ska bli till. För att locka fram Ami 

från dödens skuggor, krävs att ett precist och noggrant arbete utförs. Detta får ej heller utföras 

slarvigt, klumpigt eller i för den delen för mycket affekt. Vi kommer att återkomma till detta 

senare, men jag önskar ändå att här uppmärksamma detta arbete, denna framkallning i relation 

till Ahmeds förståelse av objektet som en ”arrivant” ett föremål som anländer med en historia, 

vad som krävs för att objektet möjligt att erfara ska kunna anlända.  

    I Ahmeds tolkning av fenomenologin lyfter hon fram föremålets bakgrund. Detta till 

skillnad från Husserl som mer spatialt förstått tingens relation till bakgrunden. De kan hos 

Husserl vara både bakgrund åt något annat, men också vara i bakgrunden. Hos Ahmed får 

även föremålets temporala bakgrund komma fram.  Denna bakgrund förstår Ahmed som: 

”The background would be understood as that which must take place in order for something 

to appear.”70 Det finns flera sätt att tematisera inom fenomenologi bakgrunden. Exempelvis, 

kan vi ”vända” på seendet, och istället försöka se det bakomliggande, alltså göra det till 

objektet för vår intentionalitet. Ett annat alternativ är att se till vad bakgrunden möjliggör i 

dess bakgrund-varo. Men vi kan också, vilket Ahmed föreslår, se till dess temporalitet, dess 

tillblivelse, hur blir det till ett objekt som träder fram i min värld.  

                                                 
70 Ahmed, 2006, sid. 37-38. 
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    Först och främst är detta fram-trädande endast möjligt om båda objekten ”co-incide”, dvs. 

att båda tar plats i samma rum.71 Men detta samtidiga fram-trädande, är inte av sig givet, det 

har en tillkomstshistoria. Som Ahmed skriver:”An arrival takes time, and the time that it takes 

shapes ‘what’ it is that arrives.”72 Det är tiden för objektet att anlända som formar det till vad 

det är. Utan denna tidslighet vore objektet som vi möter [faces] inte detsamma. Att objektet 

tar och får plats i subjektets livsvärld, att det hamnar så att säga innanför dess horisont är 

uppenbarligen inte en självklarhet. Det är något som tar tid, och är villkorat i dess tillblivande. 

    I en viss mening så avtäcker Parland denna temporala relation mellan tinget och dess 

”ankomst”. Vi får följa framkallningsprocessen, om än fragmentariskt. Vi får ett slags 

förståelse av fotografiets tillblivelse, av det arbete som ligger bakom det. Än tydligare blir 

detta då vi får se vad som händer med ett fotografi när han – författaren – blir för ivrig. 

 

Förresten bör du taga mig ut ur skålen om du inte vill förstöra min hy 

helt och hållet. Ser du inte att jag redan blivit solbränd som om jag under 

hela mitt liv inte gjort annat än tagit solbad. Raska på! Jag rycker 

förskräckt till och drar bilden opp ur skålen. Småleendet på Amis läppar 

har stelnat till ett skärande streck och ansiktet skymmes av en mörk 

slöja. Kopian är förstörd. - - Älskade lilla Ami, förlåt, att jag tog emot 

dig såhär oartigt, men när jag såg ditt lilla kära söta ansikte, glömde jag 

bort alla regler både för artighet och framkallning av Veloxpapper. (36-

37) 

 

När arbetet misslyckas och produkten, fotografiet av Ami, blir förstört på grund av Henrys 

känslotillstånd, avtäcker den förstörda bilden sin tillkomsthistoria. Den ska ju framkallas på 

ett visst vis. När den inte blir som den är tänkt kan den ej heller hjälpa Henry i hans projekt, 

att skriva fram henne som hon var. Det rör sig nämligen om projekt att återuppväcka de döda. 

Om än för en kort stund. Det intressanta är att objektet avtäcks som just objekt i dess 

misslyckade framträdande. När processen funkar friktionsfritt är dess vara i viss mening 

osynlig, men när den inte längre funkar som tänkt så visar den både på sin historicitet och sin 

don-het. 

  

Don-het 

Här anser jag det lämpligt att tillägga en diskussion kring föremålets ”don-het”, dess 

brukbarhet och vad det innebär för dess roll som orienteringsverktyg.73 Inledningsvis är 

                                                 
71 Ibid., 39. 
72 Ahmed, 2006, sid. 40. (min kursiv) 
73 Begreppet ”don” kan vara förvirrande, det tyska ordet ”Zeug”, skulle idag snarare översättas till ”sak”, således 

kan don anses underligt och åtminstone ålderdomligt. I Vara och Tid är den etablerade översättningen ”don”, 
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objektets don-het bara möjligt om objektet är tillräckligt nära, att det är tillhanda. Subjektet 

måste med andra ord ha tillgång till föremålet för att kunna bruka det, annars är dess don-het 

ej längre aktuell. Det finns alltså ett spatialt moment i relationen mellan föremålet som don 

och kroppen som jagets utsträckning i världen. Denna handgripliga möjlighet brukar i 

fenomenologiska termer beskrivas som ens ”horisont”. Horisont är vad som är inom 

förnimbart räckhåll, horisonten i sig självt är inget som i sig kan betraktas som ett objekt, utan 

är snarare gränsen mellan vad som är inom räckhåll och vad som är utanför.74 

  I mer specifik bemärkelse utgör kroppens horisont de gränser som kroppen måste agera 

inom. Kroppen blir synlig som kropp när dess gränser blir aktualiserade, när kroppen hindras 

agera på ett visst vis. Av vikt är att uppmärksamma att denna horisont kommer ur ett 

normerande rörelseschema, den skapas genom att kroppen upprepande sätter vissa föremål 

före andra. Ett sätt att beskriva detta är att använda sig av termen performativitet. Vi formar 

och blir formade av vårt agerande med objekten i vår närhet och av det som vi inte för in i vår 

närhet.  

    Ahmed pekar på det kroppsliga fenomenet förslitningsskador, som ett talande exempel på 

hur vi formas och anpassas efter vad vi orienterar oss efter. ”The object on which and through 

which I work hence leaves its impression: the action, as intending, as well as tending toward 

the object, shapes my body in this way or that. The work of repetition is not neutral work; it 

orients the body in some ways more than others.”75 Jag skulle här vilja uttrycka det som att 

objektet och tillika kroppen sedimenteras med varandra. Det går egentligen inte att skilja 

denna sedimentationsakt från varandra, för de är redan så präglande av varandra. De berättar 

en gemensam historia, vilken lämnar avtryck på i kroppen och i föremålet. Det finns en slags 

ömsesidighet i denna subjekt-objekts relation.  

    Föremålet inom horisonten är i någon mening gripbart, redo att brukas. Men vad är det då 

som konstituerar föremålet? Vad gör föremålet till att det är just detta föremål och inte ett 

annat? När det nu har blivit placerad i vår horisont vad gör det till gripbart? Ahmed griper här 

an Heideggers förståelse av föremålet som don: 

 

In ordering his phenomenology around equipment, Heidegger departs 

from Husserl by suggesting that the pragmatic orientation of things is 

                                                 
något som i sin tur beror på hur Heideggerforskningen har översatts och diskuterats. Begreppet don har fördel 

över begreppet sak, i det att vi kan ”dona”, dvs göra något med objektet, vi kan inte ”saka” det blir alltså lätt ett 

verb. Don-het uttrycker med andra ord objektets instrumentella aspekt. Se Martin Heidegger, Vara och Tid, 

Daidalos, Göteborg, 2013 sid. 87-88.   
74 Ahmed, 2006, sid. 55. 
75 Ibid., 57. 
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associated within their being, or what he describes as the 

’equipmentality’ of objects. Equimentality is about what ‘things’ or 

‘objects’ allow bodies to do: they have an ‘in-order-to’ structure, which 

assigns or refers to something. So what makes the object ‘itself’ is what 

it allows us to do, and that ‘doing’ takes the object out of itself and 

makes it ‘point’ toward something, whether that something is an action 

or other objects.76 
 

Föremålet blir enkelt sagt till genom att det tillåter oss att handskas med det, att bruka det för 

ett specifikt ändamål.77 Föremålen formas efter vad de kan göra,”the wheel can roll, the desk 

can hold a computer, the pen can write”.78 Häri visar sig tingets historicitet, det har blivit 

format till vad det är för ett specifikt syfte, det finns med andra ord arbete förlagt in i donet.  

    När donet inte längre fungerar slutar det verka som don, dess linje är bruten. Hammaren 

som inte duger till att hamra med längre förlorar sin tillhandenhet [Zuhandenheit] visar den 

sitt syfte, vilket expliceras när den inte längre kan utföra sin uppgift.79 Donet blir synlig 

genom att visa vad den inte längre är kapabel till.80 Det är uppenbarligen ett dubbelt riktat 

fenomen, det kan röra sig om att tinget, i detta fall hammaren, går sönder på något vis och är 

därmed inte kapabel att utföra sin uppgift, eller så har jag, brukaren av donet förlorat 

förmågan att bruka donet.  Det rör sig alltså i slutändan om funktionalitet. Om vi kan bruka 

oss av tinget så är det brukbart, det är funktionellt. Ahmed skriver att 

 

[w]hen things are orientated they are facing the right way: in other 

words, the objects around the body allow the body itself to be extended. 

When things are orientated, we are occupied and busy. The ‘point’ of 

this occupation might even make the face of the object recede from view. 

Occupation is hence not just about ‘any body’, for an object tends toward 

some bodies more than others, depending on ‘the tendencies’ of bodies. 

[…] When orientation ‘works,’ we are occupied. The failure of 

something to work is a matter of a failed orientation: a tool is used by a 

body for which it was not intended, or a body uses a tool that does not 

extend its capacity for action.81 

 

Vi orienterar oss mot och med objekt, när dessa inte fungerar som vi tänkt oss bidrar de inte 

till att göra vår livsvärld mer brukbar, de förlänger inte vår utsträckning i världen. Om vi 

                                                 
76 Ahmed, 2006, sid. 45-46. 
77 Dessa ”don” rör sig ju främst om mänskligt skapade föremål, vilka är skapade för ett syfte, dekorativt eller 

brukbart. Men ett liknande förhållningssätt kan appliceras på ting som vi inte skapat. Kort sagt så förhåller vi oss 

till vår omvärld som en värld för oss, som vi kan bruka och använda oss av etc.  
78 Ahmed, 2006, sid. 46. 
79 Heidegger för en längre diskussion kring donets [Zeug] tillhandenhet och beskaffning i stort. Det är utifrån 

denna analys som Ahmeds förståelse av begreppet don-het (equipmentality) springer ur. Jämför med Heidegger, 

2013, 87-88.  
80 Ahmed, 2006, sid. 47. 
81 Ibid., 51. 
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återvänder till Sönder och det framkallade fotografiet, hur hjälper då detta Henry – författaren 

– i hans förvärv, i hans skrivande? Och vad händer när detta inte längre väcker hans minne till 

liv, när det uttömt hans minne? 

 

Fotografiet som don – återupplivandet av döda 

Nu när jag medvetet gått händelserna i förväg kan vi backa bandet aningen och kort skissera 

upp händelseförloppet för fotografiets don-het utifrån ovanstående teoretiska utläggning. Efter 

att ha först misslyckats med den första fotokopian av Ami gör Henry ett nytt, och den här 

gången lyckat, försök. Detta beskrivs i kapitel tre ”Ami kommer”, och följs upp av ”Ami blir 

ledsen”. Dessa kapitel kastar in oss i romanen, och för in läsaren från ramberättelsen in i 

själva historien. Fotografiet verkar som en minnesteknisk apparat. Den väcker minnet av 

Henrys och Amis tid tillsamman till liv, eller i vart fall fragment av detta. En ny horisont har 

öppnats för Henry, en ny dimension av hans värld finns tillgänglig att undersöka. 

    Det är en ”magisk” process att väcka de döda från de levande, men även det magiska har en 

praktisk och smutsig baksida ”[d]e där trollelixiren med vilkas tillhjälp jag väckt opp dig från 

de döda, lämna förbannat fula fläckar efter sig på kläderna.” (38) Detta uttalande kommer sig 

av att Ami från fotografiet bannar Henry för att hon blir mottagen av honom i så fula och 

illasittande kläder. Vilka han enbart bär för att slippa befläcka sina vanliga. Än en gång 

avtäcks arbetet (och de spår – fläckar – som arbetet efterlämnar) som krävs för att fotografiet 

ska anlända, att bli en arrivant. Men hur inleder detta historien? Hur väcker Ami minnena till 

liv? Jo genom att Henry återskapar minnena genom att samtala med fotografiet. Vi får anta att 

detta rör sig om en (re-)konstruktion, men han tillskriver i vart fall fotografiet en röst. Ami får 

komma till tals. Genom att tillskriva fotografiet en agens, när det prasslar till för att ”hålla på 

sitt. ”- Vad du är dum Ami, nu måste vi ju börja om igen. Vad fan tjänar det till att bråka, när 

du ändå vet att det måste ske. Eller vill du visa, att du kan hålla på ditt?” (41) När det 

prasslande och bråkiga fotopapperet inte vill foga sig för det in Henry i tankebanor som får 

historien att avtäckas. De tidigare raderna följer av ”Jag vet ju från förut. Kommer du ihåg när 

du en gång – det var väl två år sedan – ringde opp mig mitt på natten och sade att du skulle 

fara ut till landet och väcka opp någon stackars fan. Det var väl Ragnar Ström som den 

sommarn bodde någonstans vid kustbanan.” (41) Vi skrider alltså via papprets prasslande till 

historien. Till en början är minnet osäkert, var det till Ragnar Ström? För att sedan bli mer 

klart. Minnet får sin ”linje” genom att fotografiet orienterar det ditåt. Henry får riktning via 

fotografiet och historien kan påbörjas. Fotografiet blir för Henry ett don – ett verktyg – som 

han kan sträcka ut sig med i sitt minne.  
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    Men i denna framkallningsprocess av Amis fotografi sker även något annat, något som 

kopplar an till föremålets agens, det är inte bara så att Henry och objektet – Amis fotografi – 

sammanflätas och gemensamt sedimenteras in i en orienteringsakt utförd av Henry, subjektet. 

Jag menar att även själva fotografiet i sitt tillblivande äger en agens som berör och sätter 

Henrys tankar i rörelse. Henry är kort sagt inte den enda med agens i detta utbyte, Amis 

fotografi besitter sin egen agens och brukar sig av den. Jag menar att detta kan läsas som ett 

konstnärligt uttryck av hur Barad tänker sig agens och relationalitet. Gränsen mellan subjekt 

och objekt uppstår diskursivt i fenomenet genom intra-aktion.  

    Hon, Ami, bemöter och ger Henry svar på tal, hon talar med sin egen röst, och låter sig 

endast motvilligt inordnas i Henrys tankeschema. Än mer tydlig blir denna agens när hon 

riktar Henrys uppmärksamhet mot olika skeenden i framkallningsprocessen. Vilka han i sin 

iver inför att träffa Ami än en gång försakar: ”Förresten bör du taga mig ut ur skålen om du 

inte vill förstöra min hy helt och hållet.” (36) Ami vänder hans uppmärksamhet mot det 

faktum att hon håller på att svärtas av att ligga för länge i framkallningsbadet. Här följs 

”förslaget” med ett imperativ ”[r]aska på!”, till vilket Henry ”rycker förskräckt till och drar 

upp bilden opp ur skålen.” Ack förgäves då ”[s]måleendet på Amis läppar har stelnat till ett 

skärande streck och ansiktet skymmes av en mörk slöja.” (36) Vad kan vi lära av detta korta 

utbyte? Att det de facto är Ami som driver på förändringen, vi såg ett liknande skeende med 

spegeln, men här blir det än tydligare. Hon, eller snarare fotografiet av henne, tar på sig att 

värna om Amis bild, att inte låta den gå till spillo, även om detta sker försent. För att fortsätta 

tala med Barad sker här först en intra-aktion, där fotografiet i lika hög grad som Henry är 

införlivat i ett gemensamt fenomen där materian omstöps (Barad använder ordet reconfigure, 

men jag upplever att konnotationen för omkonfigurera på svenska inte riktigt sammanfaller 

med dess engelska motsvarighet.)där den värld som konstitueras är i tillblivelse. När Henry 

tar upp henne försent stelnar hon och låses i ett oönskat format, och måste således göras om. 

Ami antyds vara arg över detta misslyckande och Henry ber henne att inte vara det, utan att 

snarare vara medhjälplig och hjälpa honom att väcka minnena till liv. (37) 

    Som vi sett ovan verkar hon som ett orienteringsverktyg för Henry i hans minnesjakt, 

fotografiet hjälper honom att sträcka ut sig och fästa dessa minnen. Men vi kan genom Barad 

vända på denna process och snarare se den som ett performativt moment, där relationen 

mellan Henry och Amis fotografi(er) kan ses som en egen diskurs – alltså en process som 

omstöper den materiella relationen. Att Ami faktiskt får ett slags röst, även om den troligtvis 

bara tar sig uttryck i Henrys huvud, kan ses som ett konstnärligt försök att fånga en liknande 

dynamik dem emellan. Vi kan se hela framkallningsprocessen, med allt vad det innebär, som 
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en anordning [apparatus].82 

 

In my further elaboration of Bohr’s insights, appara-tuses are not mere 

static arrangements in the world, but rather appa-ratuses are dynamic 

(re)configurings of the world, specific agential practices/intra-

actions/performances through which specific exclusionary boundaries 

are enacted. Apparatuses have no inherent “outside” bound-ary. This 

indeterminacy of the “outside” boundary represents the im-possibility of 

closure—the ongoing intra-activity in the iterative recon-figuring of the 

apparatus of bodily production. Apparatuses are open-ended practices.83 

 

Den anordning som fångas i framkallningen är en syntes av olika materiella skeenden, där 

Henry, fotografiet av Ami och utrustningen bland andra ingår. Det är en slags performativ 

praktik, eller kanske snarare dialektik som är igång, där en slags förhandling pågår, ett 

ständigt blivande [becoming]. Dessa tillstånd är uppenbart aldrig statiska, utan i ständig 

förändring, en tillblivelse kan inte vara stillastående.  

    Minnesakten konstitueras och förändras genom detta möte, och endast en bild av Ami blir 

tillgänglig. Gränsen för var detta minne kan nå avgörs för hur långt som bilden kan ta i 

samklang med Henry diskursen vidare. Således kan Amis fotografi anses agera med agens, i 

den mening att fotografiet deltar i den performativa praktiken att skapa och omforma världen.  

    Så ja, Henry använder sig av fotografiet som ett minnesverktyg. Något att orientera sig med 

och därmed kunna följa sin minneslinje i den mening som vi undersökt genom Ahmed. 

Samtidigt kan själva fotografiet tillskrivas och undersökas utifrån förutsättningen att själva 

fotografiet har en egen agens i fråga. Vilket blir än tydligare när vi kan följa hur det får Henry 

i rörelse, dvs. får honom att minnas, får honom att agera etc. Det går alltså att undersöka 

denna process från två håll, ett som sätter ett subjekt i centrum som vi utgår ifrån, och ett som 

löser upp själva dikotomin, eller det så kallade ”Cartesian cut”, mellan subjekt och objekt som 

tagits för givet allt för länge.84 Jag menar att båda alternativen är gångbara och behövs inte 

nödvändigtvis sättas i polemik mot varandra. Snarare kan de ses som olika infallsvinklar av 

hur en scen likt denna kan studeras. 

 

                                                 
82 Även en uppenbar parallell till Deleuze och Guattaris begrepp anordning [assemblage] kan här göras, jag tror 

att dessa två begrepp överlappar på ett givande sätt. För både Barad och Deleuze och Guattari handlar det om ett 

slags ontologiskt ihopsamlande av saker i ett specifikt schema. Vidare läsning återfinns för Barad i Meeting the 

Universe Halfway och för Deleuze och Guattari, Kapitalism och schizofreni. Tusen platåer, Tankekraft, 

Hägersten, 2015. 
83 Karen Barad, ”Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, 

Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, no. 3 (Spring 2003): 801-831. sid. 816. 
84 Ibid., 815. 
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Amis död och uttömda fotografier    

Vi kommer att få tillfälle att studera relationen mellan Ahmeds och Barads respektive teorier 

vid ett senare tillfälle, men låt oss nu för stunden istället fokusera på vad som händer när 

minnet via fotografiet är uttömt. 

    När Ami väl har dött och den tiden där kring har blivit nedskriven är Henry missnöjd med 

sin prestation. ”Kommen såhär långt visste författaren med ens inte alls huru han skulle 

fortsätta.” (111) Han står handfallen framför hennes bild, utan att veta hur han ska fortsätta, 

bilden har slutat att verka som orienteringsverktyg. Berättarlinjen är bruten, fotografiet är inte 

längre dugligt för dess ändamål, det förlänger inte längre författarens minne. Här är just 

”förlängandet” av minnet intressant, precis som i ovanstående redogörelse kring objektets 

”don-het”, så verkar ju donet, eller verktyget som en förlängning av kroppen i dess handlande 

i världen. Hammaren hjälper kroppen att, exempelvis, slå in spiken för att på så vis kunna 

hänga upp tavlan. Görandet är alltid för något. Precis så verkar också denna utsträckning i 

minnet. Fotografiet framkallar minnen hos Henry för att hans ska kunna skriva fram Ami. När 

denna utsträckning av minnet inte längre är verksam, är rollen som orienteringsverktyg hos 

fotografiet överspelad. Nu är det ”bara” ett vanligt fotografi bland andra. Att dess funktion är 

överspelad blir tydligt i romanen då författaren, tillsynes utan några som helst hinder, byter ut 

fotografiet mot ett annat av Ami. Detta är taget innan de träffade varandra. 

 

Men nu, när arbetet var i det närmaste fullgjort, och bilden inte hade 

någonting mer att berätta, märkte han, att den ändå inte givit allt det, som 

han föresatt sig att avporträttera. Ty det fanns drag hos Ami, som inte 

syntes på den, drag som i allmänhet inte ville eller kunde visa, men vilka 

i ett obeaktat ögonblick plötsligt kunde dyka opp obekant varifrån och 

förändra hennes ansikte totalt. (112) 

 

Den tidigare bilden som orienterat Henry, har blivit obrukbart, det har uttömt sitt innehåll. 

Men han inte lyckats fixera Ami. Inte som han minns henne. Det finns sidor som han inte 

lyckats fånga än, delar av konstruktionen som inte är uttömd. Eller är det just det som är 

problemet? Att han inte kan fånga den riktige Ami, utan det blir bara en skiss. Jag menar att vi 

kan se detta behov av byte som ett slags desorienterande ögonblick. När den inslagna vägen 

inte längre verkar hållbar, eller snarare tar slut, blir även författaren riktningslös. Som vi sett 

tidigare vet ju inte författaren ”inte alls huru han skulle fortsätta.” (111) Att byta fotografi kan 

ses som ett försök av Henry att ”reach out for support […] for a place to reground and 
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reorientate [his] relation to the world.”85 Han söker nytt stöd i sitt fixerande hos Amis äldre 

fotografi, som han hoppas kan öppna minnets horisont igen. Det blir ett sätt att reorientera sig 

i minnesakten, att återigen minnas Ami och på så vis ha en fast riktning – en orientering.  

    Jag väljer här att lyfta fram hur vi griper efter ny grund så fort som den tidigare rycks 

undan. Om vi lever i världen genom att försöka sträcka ut oss och hitta en riktning, ett 

hemmahörande, blir varje desorientering ett hot mot den värld som är familjär, eller enklare 

uttryckt så hotas min värld. Livsvärlden organiseras genom att vi omger oss med ting som är 

familjära i en ordning som vi är familjär med, om denna ordning slutar fungera omkullkastas 

den världsordning vi skapat. Tingen hamnar ur ordning, vi förlorar vår riktning – vår 

orientering, vi blir utan grund att stå på och utgå ifrån. Vår möjlighet att ta riktning försvinner 

när tingen runt omkring oss inte längre inordnar sig i det familjära systemet. 

    Henry är uppenbart inte speciellt sentimental, han kan utan större problem släppa taget om 

det tidigare orienteringsverktyget och byta ut den mot en ny. Detta klingar även väl med en 

annan tematik i berättelsen, att allt egentligen är kopior, att original inte är hemmahörande i 

denna berättelse. Det går således alldeles utmärkt att hoppa från en kopia till en annan. 

Kanske kan denna förståelse av desorientering öppna upp en ny förståelse för romanprojektet 

Sönder. ”Disorientation involves contact with things, but a contact in which ’things’ slip as a 

proximity that does not hold things in place, thereby creating a feeling of distance.”86 Hela 

tiden i romanen hanterar Henry saker, ibland i form av människor, men dessa föremål verkar 

inte, på ett tillfredsställande vis, verka tillräckligt inordnande i hans värld. De kommer nära, 

ibland för nära, men han får aldrig till någon ”kontakt”, utan föremålen ter sig allt som oftast 

främmande i slutändan. Det rör sig med andra ord om Henrys oförmåga att binda relationer 

till tingen runt omkring honom. Exempelvis kan vi se hur han förhåller sig i del II till flickan 

vid stranden som han döper till Brigitte: ”Att börja tala med henne var han för rädd för, 

emedan han redan skapat sig en föreställning om henne och inte ville ånyo uppleva en likadan 

missräkning, som han redan upplevt med Ami föregående kväll.” (124-125) Det framstår som 

ett hot att närma sig andra allt för mycket då de kanske skulle visa sig otillräckliga i relation 

till den bild som han konstruerat. Än tydligare blir detta i relation till objektet par excellence 

Ami.  

                                                 
85Ahmed, 2006, sid. 112. Orignalcitatet lyder: ”Bodies that experience disorientation can be defensive, as they 

reach out for support or as they search for a place to reground and reorientate their relation to the world.” 
86 Ibid., 166. 
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Ami 

Romanens oumbärliga men samtidigt svårfångade drivmotor är Ami. Jag kommer i följande 

avsnitt att fokusera några av de många roller och funktioner som Henry tillskriver henne. 

Avsikten är att fokusera på ett antal nyckelfunktioner för hur Ami beskrivs, hur hon verkar, 

passivt och aktivt, i relation till Henry – vår skrivande protagonist – och således försöka visa 

hur hon fungerar som ett slags orienteringsverktyg för honom. Henry har konstruerat henne 

för sina egna syften, som ett objekt för hans egna syften och begär men inte som det subjekt 

hon egentligen är. Den agens som finns i Ami tycks dold för författaren. Jag tror just att denna 

konflikt som genomsyrar romanen, att Henry försöker förstå sig på och teckna fram den 

avlidne Ami, fast han enbart sett henne som ett slags objekt för hans begär, alltså inte som ett 

subjekt i egen rätt, driver den framåt och gör den till ett sådant intressant studieobjekt. För 

Hennes agens lyser klart igenom, och ändå får inte Henry syn på detta.  

 

Konstruktionen Ami: automatisering och ostranie 

Per Stam har skrivit utförligt om Ami och vi kan med hjälp av hans text försöka att skissera 

denna konstruktion innan vi mer ingående studerar Ami som orienteringsverktyg. Stam 

skriver:  

 

Det problematiska i Henrys relation till Amy är att han aldrig ser henne, 

endast den bild han för ögonblicket konstruerar av henne. Hans seende är 

när det gäller Amy automatiserat, och trots hennes försök att bli sedd – 

att göra det oväntade för att bryta igenom Henrys förutfattade mening 

om henne – leder detta bara till att Henry ser sig tvungen att konstruera 

en ny bild.87 

 

Stam lyfter här fram viktiga aspekter av det hela, det är ju aldrig Ami som får komma till tals, 

och alla hennes försök att bryta igenom och bli sedd som ett subjekt mer eller mindre 

ignoreras eller missförstås av Henry.88 Som Stam skriver kan del II i Sönder sammanfattas 

som Henrys försök att förstå vem denna Ami var och varför deras relation inte blev som han 

tänkt sig. Således kompletterar del II del I genom att gå längre tillbaka i tiden för att hitta 

något som han hittills missat hos Ami. Något som kan förklara varför det gick som det gick 

för dem. Stam brukar sig av begreppsparet ”Ostranenie” och ”automatisering” för att förklara 

                                                 
87 Stam, 1998, sid. 278. 
88 Detta är en sanning med modifikation, dels får Ami komma till tals i romanen, även om Henry är uppenbart 

dålig på att lyssna till vad det är hon säger. Och även om Henry inte lyssnar till henne, så tillskrivs hon en agens, 

något som jag senare i analysen kommer att behandla utifrån Barads teori kring agentiell realism.  
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denna (och många andra relationer) i Sönder. Ostranenie är avbrottet från automatiseringen – 

vardagslunken, den avtrubbade perceptionen. Vi har sett detta tidigare inte minst hos spegeln 

som författaren inledningsvis synar sig i. Spegeln ”återkastade bilden utan varje intresse, den 

hade gjort det flere gånger om dagen under 1½ års tid och hunnit bliva utled på författarens 

fysionomi…” (25-26) Spegeln tycks tröttna på att återspegla samma bild och för att livas upp 

behöver den likt kameraobjektiv nya ansikten att spegla. Genom ett avbrott kan bilden komma 

till liv, det kan vara så enkelt som att författaren sträcker ut tungan åt sin egen spegelbild, 

vilket blir till ett slags brott från ”vardagslunken”.  

    När det kommer till Ami och Henrys relation går den från att ha varit något nytt och 

spännande till att bli tråkig och vanemässig. Eller som Stam ser det från att ha varit något som 

verkat som ostranenie till att bli automatiserat. Än mer talande blir detta utifrån det faktum att 

deras relation uppstod ur en otroligt tråkig kväll i ett väldigt tråkigt sällskap. Denna 

uttråkadhet tillsammans blir till ett band dem emellan.89 De har också tillsammans tämligen 

tråkigt: ”Såvitt författaren kunde erinra sig, hade han alltid tråkigt i Amis sällskap.” (133) De 

verkar båda två vara automatiserade människor frusna i ett tillstånd som båda vill ifrån, men 

inte riktigt vet hur: ”Två förfrusna människor, vilka sålunda sökte tina opp isskorpan som 

skiljde dem från den övriga världen.” (134) 

    Henry behöver den icke automatiserade Ami för att kunna avtäcka henne. Det är därför som 

han inte kan nöja sig med en redan framkallad bild utan måste mana fram henne igen. På sätt 

och vis sammanfattar Stam hela romanen när han påvisar den konfrontation som finns mellan 

den verkliga Ami och konstruktionen av henne. Henry känner en ”sugande missräkning” när 

han upptäcker att hans illusion om henne inte riktigt stämmer överens med verkligheten, hon 

visar sig vara en människa av kött och blod, med mänskliga behov (här kan främst hennes 

hunger och sug efter kvällsvard nämnas). Han påbörjar en slags avklädningsprocess där hon 

skulle visa sig vardaglig och banal, dvs. helt ointressant. Han hindras dock i detta av alla 

dessa olika rivaler som poppar upp till ytan när han väl känner att han ”äger henne”, eller 

kommit underfund med henne. Slutligen så dör hon innan han hinner fram till sitt mål.  

     

Grund-läggande Ami 

Ami blir i slutändan det som Henry orienterar sig kring, det som han inte kan släppa utan 

ständigt rör sig mot i romanen. Antagligen på grund av att han aldrig blev riktigt klar med 

                                                 
89 Se Parland, 2014, sid. 117-118. 
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henne.90 Vem var hon egentligen? Detta är den ständiga fråga som återkommer i romanen. 

Gång efter annan uttrycker Henry sitt missnöje med sina försök att fånga henne som person i 

romanen. Hans nedskrivna bilder håller med andra ord inte. Samtidigt är det Ami som ger 

romanen riktning. Ami blir det som håller romanen samman, dess lim. Tydligt är att Ami får 

ett slags instrumentellt värde för Henry. Han har som sagt misslyckats med att fånga och 

avtäcka henne. 

    Henry behandlar Ami som ett slags verktyg att nå ut i sin omvärld, han får en annan roll i 

rummet när han har Ami vid sin sida. Ahmed skriver angående heteronormativiteten: ”The 

woman’s body becomes the tool in which the man ’extends himself.’ The naturalization of 

heterosexuality as a line that directs bodies depends on the construction of women’s bodies as 

being made for men…”91 Här kan vi dra oss till minnes hur Ahmed argumenterar för hur vi 

orienterar oss kring objekt beroende på vad de gör, deras don-het för att tala med Heidegger. 

När donen ”fungerar” verkar de sömfritt och tillåter kroppen – i detta fall Henrys – att sträcka 

ut sig i världen. Med andra ord förlänger de hans möjligheter att verka och vara i sin livsvärld. 

Ami är dock inte bara ett verktyg, hon är uppenbart en människa, ett subjekt, med egen vilja 

och agens. Det uppstår en slags spricka mellan Henrys värld – vilken vi får tillgång till och 

Amis, vilken vi bara kan ana bakom Henrys.  

    Tydligt blir detta i restaurangscenen, där deras olika upplevelser diametralt skiljer sig från 

varandra. Den scen utspelar sig efter att Henry och Ami haft sitt stora bråk på hans kontor, där 

hans svartsjuka mot mannen med den grå hatten verkligen får fäste. Henry har undvikit 

umgänge med Ami, istället har han hållit sig något sånär i hennes närhet, bara hälsat 

distanserat och gömt sig bakom en tidning. En dag går de dock in samtidigt i restaurangen, 

och ser varandra genom tamburspegeln. Än en gång fyller spegeln en viktig roll då det är 

genom den som en kontakt kan återupprättas (detta har närmare behandlats i avsnittet om 

speglarnas funktion i texten). Här visar sig Amis instrumentella roll vid själva inträdet i 

restaurangen.  

 

 En människa som kommer in på en restaurang blir alltid en smula 

förvirrad medan hon tar de första stegen, av de många borden, bland 

vilka man måste välja, av de otaliga fientliga ögonen som suga sig fast 

vid en och redan på förhand synas stämda till ens nackdel. En person 

                                                 
90 Henry behandlar Ami som ett slags vara, något en kan kassera när en väl är färdig med den. Intresset för Ami 

upprätthålls då han inte helt kommer underfund med henne, förstår sig på vem hon är. ”och skulle inte dendär 

historien med den grå hatten varit, skulle han måhända lyckats avslöja henne helt och hållet. Han skulle i så fall 

ofelbart blivit led på henne och knappast spelat någon roll alls vid hennes död, om inte Amis tvetydiga beteende 

tillfört henne någonting nytt och eggande.” (117) 
91 Ahmed, 2006, sid. 71.  
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som kommer in på en restaurang betraktas av gästerna som redan suttit i 

10 minuter vid sina platser, som en gröngöling […] Och ve den 

nyinträdde om hans kravatt åkt åt sidan, eller om han glömt att borsta av 

kläderna i tamburen. Hans människovärde sjunker då ögonblickligen 

några grader under nollpunkten, som även den mest korrekte blir taxerad 

till såframt han inte är skådespelare eller har en någorlunda tvivelaktig 

dam i sällskap. Ty framförallt i det senare fallet utbytes den fördomsfulla 

granskningen genast mot ett urskuldande leende: se dendär är åtminstone 

ingen nattmössa. Han har säkert ett nachspiel säkerställt…  (78-79) 
 

Vemsomhelst kan träda in i restaurangen och förväntas bli upptagen som en av de invigda. 

Som gröngöling blir en dömd av omgivning som nästintill fientligt bedömer och kategoriserar 

ens person. Räddningen finns i att antingen vara en skådespelare, vilken förväntas vara 

excentrisk och egen, eller att ha en tvivelaktig dam i sitt sällskap, eller snarare en dam som 

kan axla rollen som tvivelaktig dam. Henry tyr sig till Ami en dylik situation och det var 

därför en ”lättnad för mig att tillsammans med Ami träda in i salen och lydigt följa hennes 

säkra gång mot ett bord som hon knappast visste av ännu, men som hennes medfödda 

restauranginstinkt redan hade vädrat.” (79) Amis medfödda instinkt ger dem tillträde till ett 

rum, som om det inte vore i sig stängt så i vart fall inte lika öppet. Än mer så då ”[d]et vore 

kanske för mycket sagt att hennes yttre skulle ha ordnat henne in under de ’tvivelaktigas’ 

kategori, men det innehöll i alla fall tillräckligt därav för att säkerställa oss ett inte alltför 

kritiskt mottagande av publiken. ”(79) Det är uppenbart att hennes värde här bedöms 

instrumentellt, det är genom hennes yttre som han Henry får tillgång till restaurangen. Det är 

inte hon som får ut värdet per se, utan dem som får se sitt värde höjt. Hennes yttre verkar som 

en spegling tillbaka på Henry och ”mellan korselden av avklädande blickar; vilka 

tillfredsställda över resultatet välvilligt gledo över på mig: jojo. Du har fångat dig en bra bit i 

kväll och därför måste du vara en trevlig karl!” (79)  

    Henry värderas genom Ami, vilket också höjer hennes värde för honom. Det finns också en 

uppenbar sexualisering av denna relation, Amis värde – eller kanske bättre uttryckt – hennes 

brukbarhet skapas genom hennes yttre och avklädning. Jag kommer här att föra in en analys 

av hur Ami verkar som ett verktyg för Henry, för att senare komma in på hur hon bryter mot 

denna funktion.  

    Det är uppenbart att det på Henry verkar som att kvinnan är gjord för mannen, att kvinnan 

är mannens verktyg för att sträcka ut sig i världen. Detta har vi redan sett prov på, genom hur 

hon – Ami – tillåter Henry att få högre status på restaurangen. Statusen kommer sig av att 

vara mannen med Ami. Med vad händer med henne i relation till Henry när hon blir till ett 

objekt, ett verktyg som är redo att brukas?  
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    Ahmed skriver kring objektens don-het (equipmentality) att ”[e]quipmentality is about 

what ’things’ or ’objects’ allow bodies to do: they have an ‘in-order-to’ structure, which 

assigns or refers to something. So what makes the object ‘itself’ is what it allows us to do, and 

that ‘doing’ takes the object out of itself and makes it ‘point’ toward something…”92  Det rör 

sig alltså om en dubbelsidighet hos objektet. Dels visar det sig som i sin i-sig vara, genom att 

avtäcka vad det brukas för, och dels pekar det mot ett görande utanför sig självt. Ett relativt 

rörigt sätt att säga att donet blir till för oss när det visar vad det brukas till, och att i detta 

pekar den även på ett görande, eller kanske än bättre ett donande.  

    Ahmed tar till bordet för att exemplifiera denna rörelse, där skrivbordet pekar mot 

skrivandet och samlar objekt i relation till detta kring sig, den både anordnar skrivandet som 

möjlighet och pekar oss mot själva skrivandet.93  Det finns en reciprocitet i detta, där ”[i]t is 

not just that the object tends toward something, where the tendency supports an action, but 

that the shape of the objects is itself shaped by the work for which it is intended.”94 Så 

objektet inte bara riktas mot vissa former av aktiviteter, utan formas också av dem. 

Skrivbordet, både utformas, men påverkas också av att brukas och blir mer och mer inbonat i 

ett skrivande rum. Akten att skriva på bordet med allt vad det betyder lämnar spår i bordet på 

olika vis. 

    Men hur kan detta översättas till att göras gällande för en läsning av Ami? Hon är ju inte 

bara ett don bland andra, det är inget dött ting vi har att göra med, utan en livs levande person. 

Det är uppenbart att en rak översättning av teoretiserandet kring objektet inte direkt kan 

kopplas på när det gäller Ami. Men kanske kan vi lyfta fram hur Henry agerar jämtemot 

henne som om hon vore ett objekt? Ett verktyg för hur han kan sträcka ut sig i världen.  

    Ami verkar som en statushöjare för Henry, genom hennes yttre, hennes kläder och 

världsvana manér, med en touch av tvivelaktighet, kan han få tillgång till rummet. Hennes 

”in-order-to” skulle kunna relateras till hennes bruksvärde som bordsdam. Hon blir till en 

fixeringspunkt i restaurangen, där han genom henne inte bara får tillträde utan Henry har, 

genom Ami, ”blivit upptag[en] som hedersgäst[…] i restaurangens rättrogna ptolemeiska 

värld.” (80) För Henry blir Amis världsvanhet synbar genom att hon går att bruka för att få 

detta tillträde, och den riktadhet mot att få en upphöjd plats i rummet visar på den riktadhet 

som denna handling alltid bär på. Såtillvida pekar Ami på en möjlighet för Henry.  

    Men det är något som bryter av i berättelsen. Hon inordnar sig inte som objekt utan 

                                                 
92 Ahmed, 2006, sid. 46.  
93 Ibid.  
94 Ibid. 
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uttrycker agens. Hon vill inte längre bli sittande utan uttrycker en önskan som slungar ut 

Henry ur hans bubbla: ”- Jag vill dansa” (81) en enkel mening som vänder på 

förutsättningarna för scenen, även om detta inte framgår direkt. Dansen i sig följer sin egen 

uppsättning av regler, och bara för att en uppgått som hedersgäst i de sittandes sällskap så kan 

en inte vänta sig samma bemötande i dansen. Det gäller att rigoröst följa dansens inneboende 

regler, vilka om så ej följs per automatik straffar sig: 

 

Kvintessen av dessa lagar, vilka egentligen borde finnas oppspikade på 

väggen i varenda en dansrestaurang, är att man under det man dansar 

ovillkorligen måste ha huvudet tömt på varje slag av tankar eller 

tankefrön, d.v.s. försöka bringa sin hjärna i ett övergående tillstånd av 

uppmjukning och absolut passivitet. Därför är det egentligen förbjudet 

att tala under det man dansar, och ifall detta visar sig vara omöjligt, får 

man för guds skull inte säga någonting förnuftigt, utan konverserar i en 

lätt, ologisk form, som låter kroppen fritt anpassa sig efter musiken. (82) 

 

Straffet? Att en kommer ur takt, och trampar sin partner på tårna, och således gör sig till 

åtlöje. För att inte försätta sig i en sådan besvärlig situation behöver en bara gör en sak, inte 

tänka eller försöka att vara aktiv, utan bara följa med passivt, gå på automatik så att säga. Att 

ge sig in i dansen är vad som blir fallet för Henry, det är under dansen som sprickan dem 

emellan läcker igenom. Här kan vi dra oss till minnes hur Stam argumenterar för Amis 

”ostranenie”. Genom att bryta med Henrys illusion och visa egen agens ändras fokus i texten. 

En vändning sker. Hon slungar honom ur den säkerhetszon som han försatt sig i. Hon avsäger 

sig rollen som hans statusförhöjare, och vägrar verka som hans utsträckning i världen.  

    Denna rörelse inleds genom att hon dansar för närgånget, vilket nu Henry i efterhand 

mindes att hon alltid gjort, ”hon kunde inte annorlunda.” (83) Detta rubbar den 

sinnesstämning som Henry känt mot Ami, han tinas upp av den plötsliga närheten till henne 

och bryter fatalt mot dansens alla regler. Han börjar prata allvar. Han tar upp anledningen till 

varför de varit åtskilda den senaste tiden och ber om ursäkt, och menar att de ska ses varje dag 

framöver. Ami i sin tur visar med sitt kroppsspråk att han ska vara tyst och fortsätta dansa, 

utan att låta sig komma ur takten genom att ”prata allvar”. Det tycks som om en avgrund 

öppnas mellan dem under återstoden av kvällen. En avgrund som Henry inte först märker då 

han blivit starkt medryckt av närheten till Ami. (Den rika mängden konjak som förtärs vid 

bordet både före och efter dansen gjorde nog också sitt för att förvärra saken.) Jag kommer 

alldeles strax att behandla denna spricka som uppstått dem emellan, men jag ämnar först att 

redogöra för hur hon slutar verka som ett verktyg för Henry.  

    När hon inte längre är riktad i samma riktning som Henry slutar hon att ”sträcka” ut honom, 
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han blir berusad och mer eller mindre oregerlig. Han pratar bredvid mun och är troligtvis inte 

längre upptagen som en ”hedersgäst” bland klientelet. Snarare axlar han rollen som suputen 

som hindrar andra i deras dans. Han stöter emot andra dansande par och ställer till det. Ami, 

först förvånad och sedan mest uttråkad lyssnar ovilligt till hans orerande, och skålar förvisso 

lydigt med för deras återuppståndna vänskap, men verkar inte alls speciellt intresserad.  

 

Amis agens? 

Ett intressant moment i detta skeende är hur vi kan spåra agensen i texten, vem besitter den 

och hur sätts händelser igång? Utifrån Karen Barads teori kring agentiell realism så är 

subjektiviteten inte särskilt avgörande för agensen, utan snarare är det möjligheten att delta i ” 

a relationality between specific material (re)configurings of the world through which 

boundaries, properties, and meaning are differentially enacted…”95 I denna strukturering 

konstitueras de gränser, egenskaper och meningar som vi rör oss med. Således kan vi utifrån 

Barad återgå till det vi i början diskuterade kort, nämligen Amis tystnad. Hon är förvisso 

relativt tyst i restaurangscenen ovan, det är till det yttre Henry som styr och ställer, och hon 

låter sig följa med. Men det är de facto hon som tar initiativet till att de till en första början 

sätter sig tillsammans. Han var själv ”människoskygg vid denna tid. […] Hon var inom 

räckhåll, tredje bordet till vänster, och jag visste att det endast behövdes tre-fyra steg för att nå 

det. Och detta var tillräckligt.” (77) Hon vänder uppochned på denna vilja, och förändrar med 

andra ord Henry. Han går från att vara motvillig till kanske alltför villig, vilket i sin tur får 

Ami ur riktning och snarare distanserar henne. De rör och påverkar varandra. Henry har inget 

synbart övertag, eller för den delen större påverkan, snarare tycks det vara Ami som besitter 

starkast agens i sammanhanget. Genom att se till hur de båda blir agenter i ett ”fenomen”, där 

de båda två är medskapande kan vi forma oss en ny bild av hur deras samspel ser ut. 

    De är införlivade i ett virrvarr av scener, där vi dels i sammanhanget kan nämna deras 

relation, restaurangscenen och triangeldramat. Skådeplatsen för stunden blir den icke 

namngivna restaurangen med dansgolvet. Det är ett rum som tillåter vissa orienteringar och 

inte andra, det formas i samklang med dessa olika scener, eller kanske bättre uttryckt 

”fenomen”, som tillsammans bildar en slags anordning som blir en smältpunkt för dessa 

skeenden. De ska dels reda ut sitt förhållande som är på nedgång, dels hantera Henrys 

svartsjuka mot mannen med den grå hatten (som figurerar kort i slutet av denna scen) och 

samtidigt hålla sin roll eller ställning i det sociala samlivet på restaurangen. De både berör och 

                                                 
95 Barad, 2007, sid. 139. 
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berörs av varandra och av omgivningen, och formar på så vis världen, de ändrar den genom 

sin agens som tar sig uttryck genom att påverka och förändra den omgivande världen. Ur detta 

virrvarr av möjligheter formas den värld som Henry lever i, hans livsvärld och vi kan förstå 

den som ett uttryck för effekterna av intra-agentiella rörelser. Ett ständigt blivande där materia 

intra-agerar med annan materia. 

Gunnar, rivalitet och begär 

Den enda manliga vännen i Sönder som får göra sin röst hörd är Gunnar (som mycket väl 

skulle kunna vara modellerad på den verkliga Gunnar Björling, Henry Parlands nära vän och 

mentor, antar här rollen som en slags beskyddande, och förebrående, äldre (?) vän).96 Tillika 

var det Gunnar som presenterade Henry för Ami. I detta avsnitt kommer jag att följa hur 

cigaretten, vilken tar en framträdande roll i Gunnars uttrycksspektrum, riktar och styr 

konversationen dem två emellan.  

    Gunnar ”var ovanligt inbunden och tvär dendär kvällen och den obligatoriska cigaretten 

krökte sig stridslystet oppåt mellan de sammanbitna läpparna.” (45 min kursiv) Redan från 

första början får vi förstå genom cigaretten att Gunnar är ovanligt tvär och svårhanterlig den 

här kvällen och att en dust mellan honom och Henry är att vänta. Konflikten inleds när Henry 

efter att berättat om sin nattliga utflykt tillsammans med Ami till Ragnar konfronteras av 

Gunnar huruvida han varit på tjänsten idag eller ej. Henry slår ifrån sig och kommer med 

undanflykter varför han ej skulle ha varit nåbar under dagen, något som bara ökar Gunnars 

misstänksamhet. Ett korsförhör iscensätts, där Ami hamnar i fokus.  

 

- Du tycks aldrig kunna få nog av dendär historien, sade han i en ton som 

höll på att bliva rentav hotande. Du har nu hållit på i över ett halvt år, 

och den enda synliga resultat som blivit uppnått under tiden, är att några 

människor slutat hälsa på dig. Har du kanske inte själv märkt det? Du är 

galen i så fall! 

 

Ami är uppenbarligen centrum för konflikten, Gunnar tycker att Henry blivit galen av 

samvaron med henne. Det tar sig uttryck i form av en uppläxning där Gunnar ifrågasätter 

Henrys livsval och var hans prioriteringar ligger. Han antyder även att Henry har lyckats 

bränna ett antal broar genom sitt – som det förefaller – rätt så tvivelaktiga beteende. Gunnar 

verkar dock måna om Henry och det är kanske, i vart fall på ytan, hans ekonomiska 

                                                 
96 Ett argument skulle kunna göras för att även Stenberg och Sven får göra sina röster hörda i kapitel 6, men 

ingen av dessa figurerar i ett fysiskt möte med Henry, och de kan nog inte heller beskrivas som vänner, utan 

snarare som bekanta. 
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bekymmer som oroar honom. Här än en gång antyds att Henry är en oförsiktig affärsman som 

dragit på sig allt för stora skulder. I detta skeende verkar det som att Henry enbart har två 

månader kvar innan kreditens tidsfrist är över. 

    Cigaretten har uppenbarligen betydelse för hur vi ska läsa scenen mellan Gunnar och 

Henry. Den riktar berättelsen mot ett visst håll, och cigaretterna är det som ger riktning åt 

deras relation med varandra. Således kan vi ställa upp följande imperativ: följ ciggen! 

    Som vi redan sett sätter cigaretten tonen för den kommande konfliktfyllda dialogen mellan 

Henry och Gunnar. Cigaretten söker sig uppåt och framåt när stämningen är hetsig. För att 

sedan ”slockna[…] långsamt och motvilligt i ett hörn.” (49) Cigaretten fungerar även som ett 

verktyg för Henry att rama in sin relation till Gunnar i romanen. Det är ett uppenbart tecken 

på hur (o)vanor kan fungera som Ahmed beskriver dem i Queer Phenomenology; rökningen 

sker konstant i detta umgänge, och det är åtminstone fem cigaretter som tänds i denna dialog. 

Antagligen röktes det betydligt fler då Gunnar sällan syntes utan sin ”obligatoriska cigarett.” 

Den upprepade akten där cigaretterna och Gunnar flyter in i varandra och mer eller mindre 

”co-incide”. Det blir på sätt och vis svårt att avgöra var den ena börjar och den andre slutar. 

Cigaretten blir en förlängning av Gunnars uttrycksmaskin. Det är en osynlig och sömlös 

gräns, som inte visar några tecken på friktion. Däremot stöter den undan Henry. Efter att ha 

besökts Gunnars nedrökta våning söker han genast den friska luften utomhus. Röken blir med 

andra ord en immanent del av Gunnar och hans värld.  

    Cigaretten fungerar som ett kommunikativt verktyg eller don. Ett känslouttryck gör sig 

gällande via och genom cigaretten som medium i samspel med Gunnars ansiktsuttryck. För att 

tala med Ahmed: ”Objects, as well as spaces, are made for some kinds of bodies more than 

others.”97 Självfallet rör det sig om i dessa uttryck i någon mening om en spegling av Gunnars 

känslor i föremålet – cigarretten. Det är ett slags projektion, och ett tolkande från berättarens 

sida av hur han upplever sin vän Gunnar. Men även om det stämmer som Stam menar att detta 

är en berättarteknik apparat som är i görningen, så tror jag ändå sakernas ”uppror” går att läsa 

på ett mer givande sätt.98  

    Om vi följer dem som tecken på orienteringar så kanske vi kan få till stånd en ny förståelse 

av hur dessa scener verkar i romanen. Som Ahmed skriver: ”The ground into which we sink 

our feet is not neutral: it gives ground to some more than others.”99 Gunnars värld, som han 

tydligt markerar via cigaretten är inte neutral. Det är hans värld och ingen annans. Det orsakar 

                                                 
97 Ahmed, 2006, sid. 51. 
98 Stam, 2008, sid. 230-233. 
99 Ahmed, 2006, sid. 160.  
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till och med ett slags illamående hos Henry. Det är en värld som blivit till genom upprepade 

handlingar, dvs. cigarett efter cigarett. När vi belyser Gunnar och Henry utifrån ett dylikt ljus 

kan vi erinra oss hur Ahmed beskriver framträdandet: 

 

The body emerges from this history of doing, which is also a history of 

not doing, of paths not taken, which also involves the loss, impossible to 

know or to even register, of what might have followed from such paths. 

As such, the body is directed as a condition of its arrival, as a direction 

that gives the body its line.100 

 

Gunnar får sitt framträdande genom sitt agerande över ett tidsspann. Hans liv är intimt 

förknippad med cigaretten, förlängningen av hans kropp, det verktyg med vilket han sträcker 

ut sig i världen. Detta förbund har formats över ett troligtvis långt tidsförlopp och är nästan en 

lika stor del av hans orientering som hans egen kropp. Det är en väg som format hans liv på 

olika vis, och stängt vägar för honom som vi bara kan spekulera kring. Att orientera sig kring 

något, utesluter samtidigt andra orienteringar. Det är alltså inte bara en riktning, det är 

samtidigt uteslutandet av andra riktningar. 

 

Cigaretten som värld och dess agens 

Här vill jag slutligen koppla an till Ahmeds förståelse över hur vi lever tillsammans med 

tingen, som vi sett tidigare hur en ”co-incide” i ett delat rum med tingen. Parland har en egen 

”filosofi” kring hur tingen och människorna är inordnade tillsammans i världen. Detta är 

tydligast presenterat i ”Sakernas uppror” i vilken vi kan finna rader som ”Revolutioner […] 

[a]tt även det icke levande kan resa sig mot den bestående ordningen”, ”Tingen protesterar 

mot uppfattningen, att de existerar endast för vårt behov.” Eller ”I helvete! Vi håller på att gå 

under, emedan vi vill sova! Emedan vi vill använda en gammal utnött mänsklighets måttstock 

på allt.”101 Parland uttrycker en stor omsorg över tingen och deras agens. Harri Veivo 

sammanfattar essän på följande vis:  

 

On the one hand, Parland emphasizes that the active, lively character of 

things cannot be reduced to their relationship to humans, but is equally in 

force in the interrelations of objects, independent of humans; he puts 

man and things on equal footing as actors engaged in shared activities, 

where man is also shaped according to the needs of things.102 

                                                 
100 Ibid., 159. 
101 Jämför med Henry Parland, Återsken, 1932, sid. 68-69. (etext från litteraturbanken) 
102 Harri Veivo,”Jazzing up Modernism Parland Björling”, Modernism/modernity, vol 22. John Hopkings 

University Press, 2015, sid. 667-689. 



49 

 

 

Uppenbart är att Henry Parland tillskrev tingen en mer eller mindre likställd position med oss 

människor. Men vad jag finner mest intressant är hur vi tillsammans med tingen är ”engaged 

in shared activities”, för Parland verkar det med andra ord inte bara handla om att vi rör oss 

med tingen utan att även tingen är lika involverande i görandet med oss. Det är enkelt uttryck 

en slags reciprok relation som Parland målar fram. Det finns en nyckel här till hur vi ska 

förstå de ting som Parland brukar sig av i Sönder, hur tingen kommer till liv och intar en lika 

stor plats i berättandet som de människor som vi möter. Det finns egentligen ingen större 

skillnad mellan hur t.ex. Ami eller Gunnar presenteras och deras respektive ägodelar. I det 

ovanstående kapitlet har Cigaretten varit minst lika talande som Gunnar själv, det är genom 

cigaretten som vi kan förstå vad som försiggår.  

    Vi kan ta Parlands perspektiv på tingen och människorna som mer eller mindre jämställda i 

sin relation till varandra, och läsa dem som olika agenter som snarare intra-agerar än 

interagerar för att följa Karen Barad.103 I hennes teori upphör gränsen mellan subjekt och 

objekt och i deras ställe rör vi oss med olika agenter. Vilka tillsammans bildar ett fenomen 

vari rörelsen sker. Agensen har inget för Barad med fri vilja att göra, utan handlar om hur 

materia omstruktureras och påverkas av annan materia.  

   Den värld som vi, via Ahmed, sett formas kring relationen mellan cigaretten och Gunnar 

kan nu tas steget längre som ses som ett gemensamt formande av världen, en gemensam 

konstitutiv relation, som fenomen till en värld. 

    Den separata entiteten är i sig inte viktig, och är troligtvis egentligen bara en chimär, 

genom anordningen så formas världen och gör sig meningsfull och förstådd.   

    Utifrån Barads teori kan vi se och acceptera den mening som skapas av att cigaretten verkar 

leva sitt eget liv, dess vippande upp och ned, och att dess motvilliga slocknande i ett hörn får 

lika stor mening som det som faktiskt uttalas i sammanhanget. Cigaretten blir till ett verktyg 

för Gunnar att sträcka ut sig i världen med, men den är också delaktig i att forma hans värld, 

och han formar även cigarettens. Det är relationen mellan cigaretten och Gunnar som är 

intressant. Jag menar att Barads teoretiska ramverk kan fördjupa det som Ahmed benämner 

som ”co-incide”. Inte nog med att de sammanfaller så går de faktiskt upp i ett gemensamt 

fenomenellt fält, där de mer eller mindre blir sammanflätade med varandra. I detta möte kan 

den fenomenologiska förståelsen av livsvärlden få en ny dimension av att objekten får ingå 

som medskapare istället för byggstenar. Den värld Gunnar bebor och lever i, skapas av hans 

                                                 
103 Jämför med Barad 2007.  
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cigarretter, men Gunnar är också där och skapar cigarrettens värld. Det blir en symbios mellan 

två entiteter, som är så pass sammanflätade med varandra att de egentligen bara är en massa 

samlat i ett fenomen. 

 

Det tända släckta fönstret. 

I detta avsnitt ämnar jag undersöka hur det tända fönstret verkar som en slags riktning för 

Henry som senare, när det visar sig vara släckt verkar på ett slags desorienterande vis i och 

med att det rycker undan mattan för Henrys fötter, han förlorar sin fasta grund. Det kommer 

även att leda till att han möter sin rival – Mannen med den grå hatten.  

    Efter besöket hos Gunnar behöver Henry frisk luft, han har varit i Gunnars värld allt för 

länge och måste rensa skallen från all rök. Han ger sig ut på en nattlig promenad och ”råkade 

komma förbi Amis hus.” (50) Hennes fönster är det enda som är upplyst så pass sent på natten 

(runt kl ett) och Henry i sin ”absolut säkra äganderättskänsla till henne…” tänker inte så 

mycket på det, utan tror sig snarare tagit miste på vems fönster det var som var tänt. (50) Men 

desto längre han går desto mer dröjande blir hans steg.  Efter en stund stannar Henry upp helt. 

Han kan uppenbarligen inte släppa tanken och det som först varit ett sakligt begrundande blir 

mer och mer misstänksamt:  

 

Var det faktiskt Amis fönster som jag sett, eller något annat? Denna 

tanke, som i början inte innehållit någonting annat än ett rent sakligt 

begrundande av fenomenet, blandades efterhand ihop med ett ständigt 

tilltagande intresse för vad Ami kunde göra så där sent. Jag gick 

långsamt tillbaka. Nu skymtade redan huset där hon bodde och jag sökte 

ivrigt efter det upplysta fönstret, men kunde inte upptäcka det. Jag såg 

hela tiden upp mot tredje fönsterraden, där hon bodde och stötte nästan 

ihop med en man som hastigt kom gående över gatan. (50) 

 

Det som börjar i en trygg och säker äganderätt gentemot Ami transformeras sakta men säkert 

till en slags pockande oro. Först i form av ett intresse men sen mer och mer ivrigt som ett 

sökande. Så pass intressant är detta att Henry inte ser sig för och stöter nästan ihop med en 

främmande man. Detta i sig vardagliga möte skulle i vanliga fall inte spela någon större roll 

om det inte vore för den oro som böljar upp inom Henry.  

 

Men under det att jag vandrade hemåt började någonting kväljande 

bubbla opp i mitt inre. Jag visste ännu inte riktigt vad det var, ty än så 

länge var det för formlöst för att kunna samla sig till en bestämd tanke 

eller känsla […] En karl hade skuffat till mig utanför hennes port. Han 

hade ursäktat sig och lyft på eller rättare sagt rört vid hatten. Den var grå, 
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med frambrättena nervikta. Vem kunde han vara? Lång, åtsittande 

överrock och en grå sommarhat med nervikta frambrätten. Och plötsligt 

satte jag mig upp i sängen och skrattade vilt ut i det skumraska rummet; 

jag ägde ju själv en likadan hatt! (51) 

 

Lägg märke till den förskjutning av historien som sker under denna korta tidssekvens. Först är 

det ett oskyldigt möte med en främmande person, för att sedan i Henrys värld bli till något 

helt annat. Han blir tillstött av mannen och inte tvärtom. En rival med likadan hatt som han 

själv, vilken i så fall kostat 140 Fmk hos Stockmann, om den nu vore köpt där. Ami ska enligt 

utsago vara väldigt förtjust i herrhattar och prövar dem gärna, alltså torde hon lagt märkte till 

främlingens likadana hatt.104 Snabbt har denna man gått från att vara en främling till att vara 

en hemlig älskare till Ami. Svartsjukan är ett faktum.  

    Den grå hatten kommer att fylla en central funktion i romanen och hela Henrys 

minnesprocess kommer att orientera sig kring den, men låt oss för stunden lägga hatten på 

hyllan och fokusera på själva mötet med den främmande mannen. 

    Haux menar att i själva knuffen sker en slags kontaktskopiering, det är i och med denna 

kontakt med den andre som Henry blir varse den andre.105 Detta leder fort till att en slags 

kopia av Henry blir till. Hatten blir ju till samma som Henry själv har, det är egentligen inget 

som först figurerar i scenen utan är snarare något som Henrys oroliga fantasier skapar. Detta 

är en del av det led av olika kopior som florerar i berättelsen i flertalet olika former.  

    Jag skulle dock här villa tillägga ett moment i denna kontakt som snarare har med Henrys 

orientering att göra. För att belysa denna scen behöver vi först gå tillbaka till det ömsom 

upplysta ömsom släckta fönstret. Först och främst blir fönstret för Henry i scenen det 

intentionala objektet. Det är dit hans blick vandrar och resten blir till en bakgrund för fönstrets 

tänd-het. På sätt och vis är det ju snarare vad fönstret döljer för honom som är av intresse, 

nämligen Amis nattliga göromål. Såtillvida kan vi korrigera tidigare påstående och snarare 

påvisa att det är Ami som är det intentionala objektet och att det tända fönstret blir till en slags 

grund för detta objekt.106 När fönstret inte återfinns vid Henrys återvändo, försätts denna 

situation i ett slags tvivel, vad var det egentligen som Henry hade sett? Var det Amis fönster, 

eller ett annat? Har han misstagit sig? Här menar jag att ett slags desorienterande moment sätt 

i rörelse. Det som gav riktning åt Henrys intentionalitet har ryckts undan från honom och 

inget ljus finns i sikte. Tvivlet griper honom. Än mer desorienterande blir det när han rycks ur 

sina tankar och sitt sökande av en främling som nästan knuffar till honom. Ahmeds 

                                                 
104 Jämför med Parland, 2014, sid. 51. 
105 Haux, 2013, sid. 247. 
106 Jamför med Ahmed, 2006, sid. 27-36. 
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framställning av desorienterade situationer tycks här belysa situationen med fönstret, 

belysningen och den grå hatten: 

 

Say for example, that you are concentrating. You focus. What is before 

you becomes the world. The edges of that world disappear as you zoom 

in. The objects – say the paper, and the thoughts that gather around the 

paper by gathering as lines on the paper – becomes what is given by 

losing its contours. The paper becomes worldly, which might even mean 

you lose sight of the table. Then, behind you, someone calls out your 

name. As if by force of habit, you look up, you even turn around to face 

what is behind you. But as your bodily gestures move up, as you move 

around, you move out of the world, without simply falling into a new 

one. Such moments when you ‘switch’ dimensions can be deeply 

disorientating.107  

 

Henrys värld har zoomat in och blivit till det där fönstret som tidigare var upplyst. Som han 

redan nu förlorat men ändå söker efter med ljus och lykta. Han är inte medveten om en 

omgivning i rörelse, annars hade han uppmärksammat att en främling höll på att springa in i 

honom. När knuffen sker blir det än mer än ett enkelt tilltal något som slungar ut honom ur 

hans värld, in i en annan. Hela hans värld bestod för stunden av Amis försvunna fönster. 

Förvisso tillåter detta uppryckande Henry att fortsätta hem, men han kan inte släppa taget om 

denna tanke, som snarare förvandlas till ett mentalt monster.  

    Främlingen fokuseras genom hatten, en likadan som Henry själv har, och gör i likhet med 

framkallningens fixeringssalt blir främlingen till en fixerad figur. Ett sätt att försöka förstå hur 

den här mannen blir en så central del i berättelsen kan förklaras genom hur han verkar inom 

en reorienterande akt av Henry. För att få ordning på den värld Henry lever och verkar i måste 

han inordna denna främling så att han passar in i den konstruktion han skapat. Således kan 

mannen få axla rollen som rivalen, den som försöker att ta Ami ifrån honom. Det rör sig alltså 

om ett försök att få saker och ting att hänga samman, att vara i linje med varandra från Henrys 

sida.  

    Utifrån detta uppstår en ensidig rivalitet, där Henry svartsjukt övervakar och anklagar Ami 

för otrohet. Det handlar egentligen om männens relation till varandra, och att den bara tar sig 

uttryck i ett slags begär gentemot Ami. Mannen figurerar på flertalet ställen i romanen, allt 

som oftast som ett tankespöke, vilket oinbjudet träder fram och spökar för Henry i närhet till 

Ami. Genom hatten när Ami ber om jobb, eller när en främling potentiellt lägger in en stöt på 

                                                 
107 Ahmed, 2006, sid. 157-158. 
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Ami på restaurangscenen via spegeln. Vi kommer i nästa avsnitt behandla denna mans olika 

framträdanden mer utförligt.  

 

Den grå hatten och Amis ekonomiska bekymmer. 

I föregående kapitel ägnade vi oss åt att undersöka hur den mystiske främlingen manifesteras 

genom skildringen av Henrys nattliga vandring utanför Amis fönster. I följande avsnitt 

kommer vi att ägna oss mer ingående åt att studera hur denna rival framträder genom den grå 

hatten, en likadan som Henry själv äger. I följande kapitel kommer jag att behandla hur hatten 

framträder och hur den verkar som orienteringsverktyg, men också hur dess agens läcker 

igenom. 

    För att vara i romanen Sönder är det ett tämligen långt avsnitt som vi här rör oss med, vilket 

sträcker sig över flertalet kapitel.108 På sätt och vis är det under denna sekvens som historien 

kulminerar innan själva peripetin då Amis sjukdom uppenbarar sig. Vi kommer att bekanta 

oss med fragment ur olika scener som tillsammans skapar en slags historia kring hur deras 

förhållande mer eller mindre slås i spillror.  

    I kapitel VIII inledningsscen möts vi av en Henry som rätt likgiltigt mottar Ami, som har 

något viktigt att säga. Hon har fått tag på hans hatt ”som hon vände och synade och sedan 

med ett ryck lade ifrån sig.” (62) Hon antyds att inte vara en viktig person, värdig att 

imponera på, utan personalen har tydligen misstagit henne för en sådan. Hastigt anmärks, 

likgiltigt, att hon ”såg ovanligt fräsch ut” då vändningen kommer: ”tror du, du skulle ha råd 

att bestå dig med en maskinskriverska till?” (62) frågar Ami. En förbluffad Henry svarar först 

med ett skratt, svarar därefter inte på en lång stund för att sedan förringa hennes förfrågan 

som om det vore ett slags skämt.  Amis värde, för Henry, är än en gång på nedgång. Hon 

mottas likgiltigt, och anses uppenbarligen inte vara en person som han behöver imponera på. 

Uppenbarligen är hon i behov av pengar. Pengar som hon förtjänat för egen maskin och inte 

enbart fått till skänks. Med andra ord vill hon slå sig fri från sitt ekonomiska beroende till 

andra – främst från män. Härav följer ett intressant meningsutbyte dem emellan som, enligt 

min mening, återspeglar hur deras relation till varandra upplevs från Henrys sida. 

 

– Vad i Herrans namn har gått åt dig, Ami? Är du sjuk? Eller - - inte har 

du väl druckit någonting idag?  

Hon tog åter min hatt och synade den mycket noga: varför - - - varför 

talar du såhär till mig. förstår du inte – att jag vill göra slut på dendär 

                                                 
108 Sid 62-87 kapitel 8-12.  
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historien. Varför kan jag inte arbeta och förtjäna pengar lika väl som 

någon annan. – Där har vi det, avbröt jag. Det är just det att du inte kan 

arbeta och förtjäna pengar som någon annan. Det passar dig inte. Det – 

det kommer att förstöra dina händer, käre Ami, se inte så ledsen ut, men 

förlåt, du duger till vad tusan annars som helst – men inte till arbete. (63) 

 

Ami reduceras på ett sådant uppenbart vis till en vara (vilket Haux skrivit mer ingående om). 

Hon tillskrivs attribut som gör henne rentutav olämplig för arbete; hon är för ömtålig och kan 

skada sina fina händer, vilket vore synd då det skulle minska hennes andrahandsvärde. Hon 

förblir ett objekt inför honom, inte ett subjekt. Ett slags prydnadsföremål. Någon som en 

måste behandla varligt för att inte fördärva ytan.  

    I anslutning till detta börjar Ami, istället för att kasta saker på Henry, att gråta. Vilket han 

anmärker att hon gjorde ofta och olämpligt nu för tiden.109 Vilket får honom att reflektera om 

han inte gått lite väl hårt fram mot Ami, kanske var hon i behov av pengar? Än en gång 

missar Henry målet, det är kanske inte pengarna i sig, men själva problematiken att vara 

beroende av andra för sin försörjning. Men hans reflektioner ändrar snabbt fokus tillbaka till 

hatten. Hatten som Ami sitter och klämmer på, snyftandes.  

 

Hoppressad i ena handen höll hon min hatt, vars nedvikta brätten 

otvivelaktigt löpte faran att bli oppvikta. Så snart den där affären gått 

igenom borde jag verkligen köpa mig en ny. – Dendär hade kostat 140 – 

hos Stockmann. Eller var det dendär mannens hatt, som jag träffat då på 

natten som hade kostat så mycket? Varifrån kunde jag veta, huru mycket 

hans hatt hade kostat? Javisst vi hade ju likadana! – Det var kanske då 

hans som Ami höll i handen just nu? - - Men nej, för fan huru kunde 

dendär karlens hatt ha kommit hit. (Jag kastade för säkerhets skull en 

blick på hängaren vid dörren, där fanns ingenting.) Naturligtvis var det 

min hatt som Ami förstörde som bäst. Men dendär mannen - -, och åter 

vandrade mina tankar någonstans långt bort från Amis bekymmer och 

sorger, men stötte överallt på motstånd och måste vända tillbaka till 

hatten, kring vilken de började kretsa i allt hastigare cirklar. (63-64) 

 

Ett intressant skifte som sker i texten är just hur fokus flyttas från Ami och hennes 

ekonomiska bekymmer över till rivalen, via den egna, dubblerade hatten. En förvirring 

uppstår där frågan kring vems hatt det egentligen rör sig om blir den utlösande faktorn, vilket 

leder ner Henry i grubblerier kring den andre potentiella mannen och hans likadana hatt. 

Kostnaden för hatten är viktig, det visar på status och möjlighet att betala för sig. Likaså blir 

Amis förhållande till hatten, det är ju den hon kramar och tyr sig till, och som behöver köpas 

på nytt när hon förstört dess brätten. Likaså blir hennes hanterande av hatten en metafor för 
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hur hon lämnar Henry och tyr sig till den andre när hon lägger ifrån sig Henrys hatt och 

kramar den andres. Denna rörelse fullbordas dock aldrig, utan Ami plockar ju åter upp hans 

hatt.  

     Än mer intressant för hur hatten verkar som orienteringsverktyg för Henry är hur hans 

tankar, när de kommit för långt bort från hatten, stöter på patrull och återvänder till att 

cirkulera allt hastigare kring hatten. Det är alltså egentligen inte kring mannen i sig som hans 

tankar kretsar, utan snarare runt hatten. 

    På sätt och vis börjar det med en fråga kring hattens framträdande. Är det hans eller den 

andre mannens hatt? Hur kom den hatten hit? Och vad kostar det att ersätta den hatt som Ami 

sitter och förstör? På så vis blottas hatten som ett tillverkat föremål som massprodukt. Det går 

att införskaffa en identisk hatt, hos Stockmann.110  

    Den grå hatten blir till en fixeringspunkt för Henry att ty sig till. Beskrivningen att tankarna 

rör sig kring hatten i ”hetsigare cirklar” antyder hur hatten anordnar rummet. Uttrycket kring 

hatten rör sig i den spatiala sfären.  

    Det är också tydligt att hatten lämnar ett nästan starkare intryck än Ami självt, och det är 

snarare till hatten som Henry återvänder till – dvs. rör sig med – när han ska minnas tiden 

kring Amis död.  

 

– Det är underligt, men varje gång jag försöker sätta mig tillbaka till 

tiden före Amis död, sker detta bäst genom att som utgångspunkt taga 

dendär hatten, som en natt skymtat förbi mig och som inte lämnar mig i 

fred ens nu. (64)  

 

Hatten är nästan kuslig i sitt uttryck, den lämnar Henry utan någon ro. Han kan inte riktigt 

förstå varför den satte ett så djupt spår, det var ju först långt efter det oskyldiga mötet med 

mannen som minnet av hatten satte sig så djupt. Det verkar vara ett slags lek från Parlands 

sida att använda hatten istället för Prousts madeleinekaka, med skillnaden att precis som med 

fotografiet kan minnet väckas till liv med vilja. Det är alltså inte ett ofrivilligt minne.  

 

Ty det finns kvällar; när Ami själv tydligen är på misshumör och hennes 

fotografi får ett uttråkat, likgiltigt uttryck, och då skulle jag inte kunna 

skriva ett ord, om jag inte haft dendär olycksaliga hatten. Jag behöver i 

så fall (fastän jag ogärna gör det, emedan den i första hand blott väcker 

oro och förstämning) endast föreställa mig den så tydligt som möjligt, 

för att genast se framför mig den sommarkvava gatan och ett stort stelt 

fem-våningars hus med döda fönster. Och sedan börjar även akustiska 

                                                 
110 Stockmann kan närmast liknas vid NK i Sverige, även om det är betydligt större, enligt utsago det femte 
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föreställningar dyka upp. […] dröjer en stund vid detta minne, och låter 

det fylla ut hela min föreställningskrets, skjuts någonslags luckor i mitt 

medvetande plötsligt åt sidan, och jag träder obehindrat in bland denna 

sommars händelser. Jag behöver då endast luta mig ned och lyfta den ena 

eller andra situationen opp från marken, för att känna huru den sprattlar 

mellan fingrarna på mig… (64-65) 

 

Hatten visar sig vara en långt mer potent källa till minnen än fotografiet, om än mycket mer 

smärtsamt. Den ger genom sitt minnesflöde tillgång till en både spatial och taktil tillgång till 

en minnessekvens som annars är dold. Uppenbart blir att hatten som orienteringsverktyg 

öppnar upp en värld som annars är fördold för Henry. Den låter honom sträcka ut sig i sin 

minnesvärld och ger tillgång till minnen han annars aldrig hade haft tillgång till. Den tillåter 

honom också uppenbart att skriva, även när fotografierna trilskas och är på ”misshumör”.  

    Således kan vi se hatten som en anordning som samlar ihop minnena, orienterar dem och 

slutligen ger dem den riktning som faller på Ami. Den tecknar fram en linje att följa och 

öppnar för Henrys fortsatta skrivande.  

 

Hatten berör Henry – Hattens agens 

Som vi sett ovan verkar hatten som ett potent orienteringsverktyg för Henry, den möjliggör 

frammanandet av minnen som inte ens Amis fotografi(er) kan väcka till liv. Jag vill här 

tydliggöra för hur hatten berör Henry, eller, för att tala med Barad, undersöka hur hattens 

agens tar sig uttryck i Sönder.  

    Agens, som vi definierat den via Barad, innebär möjligheten att påverka sin omgivande 

värld på olika vis. Detta sker inom olika konstellationer av fenomen – vilket är den 

grundläggande beståndsdelen av hur världen träder fram. I denna förståelse av hur världen 

ordnas är materien sammanflätad i olika former och strukturer.111  

    Henry och hatten kan i det avseendet betraktas som ett fenomen, en sammanflätning av 

materia i vilken ett slags diskurs sker, i vilken entiteter, gränser etc. konstitueras. Det är som 

sagt ett performativt blivande. Inom denna ram kan vi följa hur inte enbart Henry har agens 

och för berättelsen framåt, utan även i lika hög grad är det hatten som får Henry att 

återuppleva sina minnen. Detta är en relativt friktionsfri process, det krävs ingen ansträngning 

från Henrys sida, utan minnena kommer lätt och smidigt fram, och när så sker ”… skjuts 

någonslags luckor i mitt medvetande plötsligt åt sidan, och jag träder obehindrat in bland 

denna sommars händelser.” (64-65) 

                                                 
111 Jag förklarar detta mer utförligt i teoriavsnittet. För vidare läsning: se Barad, 2007, sid. 132-188. 
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    Hatten avbryter, eller kanske snarare formar nya fåror för hur Henrys minne riktas. När 

fokus först ligger på, som vi såg ovan, Ami och hennes potentiella ekonomiska bekymmer, 

alternativt hennes vilja att bli fri, så förs Henrys tankar snarare in på hatten. Han kan inte 

fokusera på något annat, utan den pockar i hans medvetande och avkräver en slags 

uppmärksamhet. På så vis kan vi läsa detta i samklang med Barads förståelse av materiell 

diskursiv praktik, och mer specifikt hur diskursen ”is that which constrains and enables what 

can be said.”112 Och här vill jag tillägga, att den inte enbart styr vad som kan och får sägas, 

utan också vad som är möjligt att göra och tänka. Relationen mellan Henry och hatten kan 

förstås som just ett sådant “field of possiblilites [which] is not static or singular but rather is a 

dynamic and contingent multiplicity.”113 Det är inte en statisk relation som Parland tecknar 

fram, utan det händer alltid något så fort hatten dyker upp.  

 

Jag såg till slut endast Ami och hatten, som hon höll i handen, och 

rummets väggar, skrivmaskinerna, kontorsbordet, allt gled bort, obestämt 

vart, efterlämnade mig ensam med min fix-idé, som girigt nosade sig 

fram till mitt hjärta. (66) 

 

Hatten fixerar Henrys minne som föser allt annat åt sidan och gör det till en del av en 

undanglidande bakgrund. Kvar finns endast hatten och Ami – fast i en ”fix-idé” som fäster sig 

allt starkare i Henrys hjärta. I relation till hatten styrs Henrys minnen in på just denna relation. 

Ami och rivalen, allt annat blir oviktigt. Det är hatten som styr i denna riktning. Den kodar 

minnets riktning så att säga mot en fast punkt, nämligen Ami och hennes otrohet med en 

annan – rivalen. Hatten triggar igång Henry – för in hans tankar i ett spår. Ett spår som vi 

redan sett honom beträda förut. För att tala med Ahmed är ”[t]he work of repetition […] not 

neutral work; it orients the body in some ways rather than others.”114 Den diskursiva praktik 

som sker inom fenomenet orienterar Henry mot vissa tankemönster och en fix idé framträder. 

Genom denna intra-aktion, som ständigt pågår inom fenomenet dras gränser upp för vad som 

kan och fås tänkas, vad som blir intressant och vad som kan hamna i bakgrunden.  

Speglar 

Som vi tidigare har sett fyller speglar en viktig funktion i Sönder, de verkar som träffytor där 

möten kan uppstå men också som omkopplingsstationer som för berättelsen vidare. I en annan 

mening är spegeln ett verktyg för ett seende som sträcker sig bortom de kroppsliga 
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begränsningarna och vidgar synfältet. Med spegelns hjälp kan subjektet inte bara se sig självt 

utan också se bakom sig själv och de vinklar som annars inte blir tillgängliga. Den vidgar på 

så vis subjektets tillgång till sin värld. I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram några av de 

olika spegelscener som framträder i romanen, var de finns och vilken funktion de fyller i 

rummet i fråga.  

 

Amis tamburspegel    

 En tamburspegel i Amis lägenhet fyller en viktig funktion i hur Henrys sinnesstämning 

växlar fram och tillbaka. Han har efter det stora bråket inne på kontoret inte växlat några ord 

med Ami, och alla hans ”orubbliga föresatser att aldrig mera växla ett ord med henne [Ami], 

och om möjligt inte ens tänka på henne, har med ens gått opp i intet, så att jag under dedär 5½ 

timmarna, inte en enda minut tvekade om jag skulle gå till henne eller inte.” (73) Detta efter 

att han mer eller mindre av en slump stött på hennes telefonnummer och ringt dit. Han är 

eldig, och upphetsad och han beter sig nästintill som besatt när han ränner omkring längs 

gatorna i väntan på att klockslaget skall inträffa. När han då äntligen ”några minuter före 6 

stod utanför Amis dörr, kunde uppfatta situationen med en viss eftertanke.” (74) När distansen 

minskas svalnar även Henrys känslor, en eftertänksamhet faller sig på, det hinner dock aldrig 

riktigt bli något av denna eftertänksamhet utan direkt efter att Henry trätt in i tamburen och 

han ”mekaniskt synade mig i spegeln, var min hjärna åter lika tom på alla tankar, som tidigare 

på dagen, och jag steg in i rummet där Ami satt endast driven av dendär upphetsningen”. (74) 

Genom spegeln sker något med Henrys sinnesstämning, hans eftertänksamhet spolas helt bort 

och hans tidigare sinnesstämning återfinner sig. Denna i sin tur kommer sig strax därefter att 

även den avta med varje steg som han närmade sig Ami med, och istället ersättas av en otrolig 

trötthet – en total kapitulation från Henrys sida sker däri. 

    Vad är det för funktion som spegeln fyller i denna scen fyller? För ett kort ögonblick 

kopplar spegeln Henry tillbaka till det känslostadium han tidigare haft. Denna växling mellan 

upphetsning och eftertänksamhet tar musten ur honom. Han blir matt och näst intill utslagen. 

Detta förlopp kan förstås i samband med Ahmeds begreppsliggörande av människans 

orientering i tillvaron. Antingen kan det ses som att spegeln reorienterar Henry, tillbaka till 

upphetsningen, eller som att den verkar desorienterande då den slår undan eftertänksamheten. 

Detta beroende på var en vill förlägga grunden, är det i det upphetsade känslotillståndet? Eller 

är det i det mer eftertänksamma? Oavsett kan båda dessa förhållningssätt i sin tur ledas till att 

konstatera att spegeln, i Barads mening, verkar inneha något slags agens, den påverkar och 

omstöper ju uppenbart Henry på olika vis. Vid en tillsynes mekanisk spegelakt, vänds Henrys 
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känslotillstånd på ända, om än bara för stunden. Spegeln gör således uppenbart något med 

honom. Det är spegeln som handlar, som agerar, Henry är objektet som fogar sig i denna 

rörelse.  

 

Speglar i restaurangen 

I detta avsnitt kommer vi att närmare bekanta oss med två speglar. Den första av dem är 

placerad i restaurangens tambur.115 och det är i denna spegel som Ami och Henry återigen 

möts efter deras senaste möte, eller kanske bättre beskrivet som uppgörelse. Vilken i sin tur 

slutade i Henrys totala kapitulation.116 

    Spegeln i restaurangens tambur möjliggör ett möte mellan Henry och Ami som annars 

verkar omöjligt. Innan spegeln öppnar upp för ett nytt möte var det ”som om något gått sönder 

[dem] emellan dendär eftermiddagen, då [Henry] försökt tina opp [sin] förfrusna kärlek”.117  

(76) Spegeln kopplar dem samman, och överbryggar på så vis distansen mellan Ami och 

Henry. Spegeln arrangerar därmed det nya mötet mellan de två. Efter Henrys försök att tina 

upp sin ”förfrusna kärlek” var de två som främlingar för varandra och när de möttes sker så 

endast kort och artigt, och allt som oftast brukade Henry förskansa sig ”bakom tidningen som 

[han] på förhand sökt fram för detta ändamål”. (77) Men en dag möts de när de båda synar sig 

i restaurangens tamburspegel, och äntligen kan ett upptinande ske:  

 

En dag råkade vi samtidigt komma in på restaurangen. Jag upptäckte det 

först när vi båda stodo framför spegeln i tamburen och synade vårt yttre 

förrän vi gick in. Ami stod en aning framför mig, och hennes huvud som 

jag såg i spegeln gjorde en förvånad rörelse som skulle vara en hälsning. 

(77-78)   

 

Spegeln öppnar här upp för två i min mening intressanta aspekter, dels framtvingar den ett 

möte dem emellan, ingen av dem kan riktigt gå därifrån utan att avslöja sig, och å det andra så 

blir spegeln till mediet för deras kommunikation, de talar inte direkt till varandra utan snarare 

till varandras spegelbilder som dyker upp i samma spegel. Så tamburspegeln blir både till ett 

rum där de kan träffas igen, och dels ett medium för kommunikation.  

    Utifrån Ahmeds fråga ”how does the object arrive into one’s field of vision? What is 

                                                 
115 Tamburspeglar verkar vara viktiga omkopplingspunkter i Sönder.  
116 Sista stycket i förra kapitlet lyder: ”Jag svarade ingenting. Hon hade ju så förbannat rätt. Här var jag nu igen, 

och därmed var ämnet egentligen uttömt. Hade jag kanske något att tillägga? Halv moderligt, halvt ironiskt böjde 

sig Ami ner över mig. Och jag kröp ihop närmare värmet som trängde ut genom halsurringningen och kände mig 

som en hundvalp som äntligen hittat en bekväm sovplats framför brasan.”  
117 Ursprungscitatet lyder: ”som om något gått sönder oss emellan dendär eftermiddagen, då jag försökt tina opp 

min förfrusna kärlek”, ändringarna är gjorda för att få texten att flyta på bättre. 
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behind its arrival?”118 kan vi tänka oss ett liknande frågande för hur två subjekt i en 

intersubjektiv värld kan mötas. De två subjekten Henry och Ami möts framför en 

tamburspegel i en restaurang, ett möte som hittills verkar ha undvikits av dem båda. 

Tamburspegeln kan i denna situation förstås som den plats där de kan, för att tala med Ahmed 

än en gång, ”co-incide” vilket hon beskriver som ”a happening that bring things near to other 

tings, whereby the nearness shapes the shape of each thing.”119 Så med utgångspunkt i hennes 

förståelse av hur vi orienterar oss kring objekt – vilket i förlängningen också kan röra sig om 

subjekt, kan vi läsa deras samtidiga ankomst till restaurangtamburen inte enbart som ett 

slumpmässigt möte, utan som ett slags synkroniserad orientering, där de båda finns inom 

varandras orienteringar på olika vis. Spegeln blir platsen som slutligen möjliggör detta möte. 

Platsen som omkopplar från distans till närhet.  

    Men spegeln representerar här inte enbart ett rum eller en plats, utan är också ett medium 

för kommunikation. De vänder sig till varandras spegelbilder och inte till varandra direkt. 

Hälsningen från Ami som vi såg ovan sker ju i spegel till spegelbilden av Henry och likaså 

sker ett kommande kommunicerande via spegeln.  

 

- Ser jag inte hemsk ut? frågade hon min spegelbild, medan hon pinade 

kammen genom sina alltid litet tillrufsade lockar. Jag är så trött i dag. 

Kammen hade glidit ut ur lockarna och de suckade lätt till. 

- Kanske du ser litet trött ut sade jag. Men det brukar du ju vara ganska 

ofta. Jag skulle inte vågat säga det rakt i ansiktet på henne, men sådär, åt 

spegeln kunde jag riskera det. Den återkastade ett leende som slukades 

av hallen bakom min rygg. (78) 

 

Amis fråga vänder sig inte till Henry, utan till hans spegelbild. Följaktligen svarar Henry inte 

Ami direkt, utan just hennes spegelbild – som han dessutom vågar sig på att pika, något han 

aldrig skulle gjort direkt riktat till henne. Och i slutändan är det faktiskt spegeln som gör 

något, det är den som återkastar leendet. Således kan vi här koppla an till ett tidigare 

diskuterat moment i texten, nämligen spegelns agens. På så vis kan vi förstå den ovanstående 

situationen som ett fenomen i Barads tappning. Där de tre entiteterna Henry, Ami och Spegeln 

intra-agerar med varandra och således inom denna diskursiva akt möjliggör ett slags möte och 

kommunikation mellan de två tillskrivna subjekten Henry och Ami. Även om spegeln i detta 

faktiskt agerar i den mening att den är med och omformar, den materiella ordningen som 

råder dem emellan.  

                                                 
118 Ahmed, 2006, sid. 38. 
119 Ibid., 39. 
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    Genom spegeln desorienteras deras kroppsliga distanser och gränser. Vilket gör så att de 

stöter ihop (detta i och med Henrys urskuldande gest gentemot hennes fråga ”Varför ser man 

dig så sällan nuförtiden” (78) ). Även om hon först blir aningen stött för det dem närmare 

varandra och skapar en ordning där nästa fråga kan komma, om han Henry vill slå sig ned 

med henne ett tag, då hennes sällskap är så pass tråkigt. Spegeln är införlivad i denna knuff i 

det att den som medium för kommunikationen inte tar hänsyn till den ”verkliga” världen 

bortom sig och rubbar uppfattningen av rummet och dess olika distanser. Henry och Ami förs 

närmare varandra via spegeln.  

    Ytterligare en spegel förekommer i samma restaurang, denna placerad så att de två 

middagsgästerna (Henry och Ami) kan se det sällskap som Ami lämnat i förmån för Henrys 

sällskap. Spegelns positionering i rummet låter dem att se något som de i vanliga fall inte har 

inom sitt synfält. Spegeln sträcker ut och böjer deras syn. Spegeln blir på så vis ett verktyg 

som ”extend ’the reach’ of [their] actions.” 120 I detta fall uppenbarligen deras synfält. Deras 

horisont förlänas en ny vidd.  

    I restaurangscenens slutskede, när Ami tröttnat på Henry och hans berusade tillstånd, hon 

delar inte alls hans upphetsning över deras återfunna närhet (något som förvisso enbart verkar 

vara ensidigt från hans sida), kommer mannen med den grå hatten gående in i handlingen. 

Antagligen tänker han bjuda upp Ami och på så vis rädda henne undan Henry. Något Henry 

förekommer genom att hinna bjuda upp till dans, innan mannen kan ta till orda. Mannen med 

den grå hatten antyds i någon mening i tysthet med en gest även han bjuda upp Ami. Som 

ställs inför valet mellan dem två. Henry har dock rummets möblemang på sin sida då mannen 

för att nå fram till Ami tvingas försöka runda bordet. Henry tar tillfället i akt och tränger sig 

före, och stänger på så vis vägen för sin rival. Allt Ami kan göra är att ge mannen med den 

grå hatten ” en hjälplös, modfälld blick”. (86)  Rivalen får dock aldrig synas i bild, högst 

skymtas han för ett ögonblick då Henry böjer sig ned för att plocka upp något han tappat. 

Mannen med den grå hatten är synlig för Ami, men vi läsare får inte tillgång till hennes blick. 

Här upphör spegelns funktion som förlängare av Henrys blick, dess funktion är bruten, den 

kan inte vara behjälplig i hans utsträckning i världen. Detta troligtvis beroende på dess 

position i rummet. 

    Sammanfattningsvis kan speglarna i Sönder tillskrivas olika funktioner, och i dessa med 

mer eller mindre grader av agens. De verkar som orienteringsverktyg och låter Henry sträcka 

ut sig i rummet, oavsett om det rör sig om hans synfält, eller hans möjlighet att börja skriva. 

                                                 
120 Ahmed, 2006, sid. 44. I originalcitatet är ”[their]” ”our”.  
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Speglarna verkar även som omkopplingsstationer på sätt och vis, platser som tillåter vissa 

möten, främst då mellan Henry och Ami – och blir på så vis en plats för objekt, eller subjekt, 

att co-incide, dvs. dela på samma rumstidsliga position. Eller växlar känslotillstånd från varmt 

till kallt etc. Speglarna kan även verka som ett medium för kommunikation, det forum där 

kommunikativa akter kan genomföras, och tillåta vissa saker att bli förmedlade som annars 

aldrig skulle ha vågats yttras. Spegeln är också med och formar rummet, den bebor hellre 

vissa rum än andra och bidrar till hur rummet upplevs. Kort sagt så fyller spegeln flera 

funktioner i romanen, och den är minst sagt mångfasetterad i sina olika uttrycksformer. Det är 

en möbel, men som sådan är den med och drar upp gränserna för rummet, vad som kan och 

tillåts ske, och vad som är brukligt. Den låter oss betraktare få tillgång till en annan vinkel, ett 

annat synfält, men genom detta så desorienteras vi även, våra rörelser blir spegelvända och 

därmed otillförlitliga, vi stöter i saker, och vår uppfattning blir skev.   

Sammanfattning och avslutande diskussion 

Uppsatsen har diskuterat hur de olika objekt och personer som förekommer i romanen Sönder 

har orienterat huvudpersonen Henry i hans tillvaro. Med Sara Ahmeds Queer Phenomenology 

kan detta ses som att objekten riktar och introducerar Henry i olika banor i livet. De hjälper 

honom att minnas tillbaka och återskapa minnet av sin döda flickvän Ami. Objekten blir till 

verktyg som låter Henry sträcka ut sig i sin värld, i sin Lebenswelt. Objekten är också 

fundamenten som bygger upp hans värld. Samtidigt är det inte bara ”döda” ting som omger 

Henry utan även andra människor. Dessa, och då framförallt Ami, verkar också som ett slags 

objekt för Henry. Han ser sällan den ”riktiga” Ami, utan det är en slags konstruktion som han 

har att göra med. Alltså det är den bild av Ami som han vill ha som han sätter i verksamhet i 

berättelsen. Ami vägrar dock att låta sig inordnas i denna ordning och verkar på så vis som ett 

slags desorienterande moment, som kan rubba den ordning som Henry sammanställt.  

    Subjektets värld blir till genom objekten, något som kan dras längre och peka på objektens 

agens. Det är ju i samma utsträckning de som gör och formar världen. Objekten får komma 

till sin rätt genom Karen Barads agentiella realism. Istället för att se relationen som ett 

agerande subjekt som rör sig med objekt i sin närhet, visar Barad på hur vi kan se detta som 

en mer reciprok relation. Objekten är lika delaktiga i påverkandet och formandet av världen, 

och har i den mening agens i samma utsträckning som subjektet. I Sönder ser vi tecken på 

detta när det är speglarna som pekar Henry vidare, cigaretter som uttrycker känslor och 

fotografier och hattar som väcker minnen till liv. Även Ami, som är en slags 

minneskonstruktion är full av agens, och driver historien framåt i kanske ännu högre 
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utsträckning än Henry som snarare hamnar på åskådarplats och tvingas anpassa sig efter sin 

omgivning.  

    Texten agerar mötesplats för Ahmed och Barad, där de i sitt möte skapar en ny dimension i 

texten, där objektens plats lyfts fram och kommer i ett nytt ljus. Där objekten tillåts vara 

delaktiga från inte bara ett utan två perspektiv. Från Ahmed accentueras sakernas vikt för att 

skapa och forma rummet. Detta explicerar också vårt beroende av denna relation. Barad 

utvecklar tankegången och visar på en slags jämställdhet mellan subjekt och objekt. Sakerna 

kan inte längre reduceras till enbart verktyg som subjektet kan (för)bruka, utan de är i högsta 

grad medskapande av världen. Objekten har agens. I någon mening är det kanske just därför 

som romanen får titeln Sönder? Henry förväntar sig att världen ska statiskt finnas tillgänglig 

för honom, så att han kan sträcka ut sig och bruka den så som han vill. Spegeln ska återkasta 

hans spegelbild objektivt, fotografiet ska fånga ögonblicksbilder. Och Ami ska vara 

kärleksintresset som passar in i hans världsbild, kvinnan som låter honom sträcka ut sig i 

världen, få tillgång till olika rum. Kort sagt en statushöjare. Men varken tingen, och 

framförallt inte Ami inordnar sig i denna ordning. De vill andra saker och lever på olika vis 

egna liv. Genom detta faller Henrys konstruktioner sönder då de vägrar att inordna sig i hans 

världsordning. Henry är på sätt och vis blind för denna relation. Han ser inte att objekten reser 

sig mot den antropocentriska ordningen. På sätt och vis föregriper Henry Parland 

problematiserandet av den ordning Karen Barad teoretiserar. Han låter sakerna komma till liv, 

och vänder sig mot uppfattningen att tingen skulle vara döda. Detta blir dock först tydligt när 

begreppsapparaturen för att tala om dessa saker finns tillgänglig. 

    Uppsatsens inledande fråga kretsade kring objektens betydelse för orienteringsprocessen. 

Genom min läsning av Sönder visar jag att objekten inte enbart är delaktiga i själva 

orienteringsprocessen, utan att de också är medskapare av denna. Den fenomenologiska 

traditionen har alltid utgått från subjektet ifråga, vad annars kan vi människor göra? 

Fenomenologins studieobjekt är själva upplevelsen så som den upplevs. Det är uppenbart ett 

egocentriskt studiemönster, med utgångspunkten att det är det enda som vi faktiskt kan ha 

säker tillgång till.  

    De kvantfysiska rön som Barad utgår ifrån problematiserar och bidrar med ett helt annat 

perspektiv. Här är all materia, om vi går ned på kvantfysisk nivå, inget annat än ett 

oöverskådligt fält. En massa som är sammanflätad i en oupplöslig knut. Den värld som vi 

upplever blir först tillgänglig för oss som fenomen, alltså för att tala med fenomenologer en 



64 

 

ontisk erfarenhet.121 Barads fenomen, kan sammanlänkas med den fenomenologiska 

förståelsen av livsvärlden och på så vis visa på materians betydelse för dess utformning. 

Världen blir till i en performativ diskursiv intra-agentiell akt mellan materia som omstöper 

världen i ett s.k. fenomen. I fenomenet formas de gränser och singulariteter som vi är vana vid 

att se, gränsen mellan jagets kropp och, exempelvis, dess kläder är ett slags gränsdragande 

som sker i denna fenomenella process. Subjektet blir med andra ord inte en diskret entitet, 

utan är snarare en sammanflätning av materia. Att som subjekt bli orienterad innebär att 

förhålla sig till saker i sin omgivning, men dessa saker är inte enbart där som ”don”, dvs. som 

verktyg att orientera sig med och sträcka ut sig i världen med, utan är också med och skapar 

världen. Både för oss, men också för egen del. Den agens som tillskrivs subjektet som ett 

medvetet varande i en värld fylld av objekt problematiseras med Barad. Främst genom att den 

ordning av Subjektet (dvs. människan) som ensamt agerande varande i världen ifrågasätts.  

    Undersökningen är enbart i sina inledande faser, det finns en myriad av olika relationer 

mellan subjekt och objekt i romanen, och för den delen i Parlands poesi och essäer. Det som 

presenterats i uppsatsen får ses som ett axplock av de möjligheter som finns att fördjupa 

denna läsart. Tanken är att genom detta axplock visa på en mångfald som återfinns i romanen 

och i detta lyfta fram och på så vis accentuera sakernas betydelse för texten. Något som i 

förlängningen kan appliceras på världen utanför Sönder och på så vis belysa en ny dimension 

där sakerna får komma till tals.  

 

  

                                                 
121 Ontisk skiljer sig från ontologisk i det att den är förvetenskaplig, och menar en mer direkt erfarenhet av 

världen. Ett begrepp som Heidegger etablerade i Vara och tid.  
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