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1. INLEDNING 

”Rubriken är snärtig, men samtidigt svårbegriplig”
1
 

”Alfredson representerar efterkrigstidens humoristiska estetik inom litteraturen, i vilken 

lekfullheten är upphöjd till norm.”
2
 

Hans Alfredson är en förbisedd författare, men däremot inte en förbisedd 

kulturpersonlighet, tvärtom, hyllad är han i mångt och mycket. Louise Vinge skriver i boken 

Skånska läsningar en essä om Hans Alfredsons författarskap och påstår att”som 

romanförfattare blir han inte riktigt tagen på allvar”.
3
  

Hans Alfredson är kanske mest känd för det omåttligt framgångsrika samarbetet med Tage 

Danielsson i AB Svenska Ord.
4
 Men har individuellt producerat såväl teaterpjäser, filmer, 

varit chef för Skansen, hederdoktor i Lund och publicerat en rad olika böcker. Däribland 

dagboksromanen Gummitummen: Skizzer ur en fren dagbok som publicerades vintern 1966. 

Dagboksromanen är en litterär form styrd utav sin icke-litterära utgångspunkt dvs. dagboken. 

Den mest personliga formen av skrivande, med en tydlig kronologi skriven dag för dag, helt 

enkelt översatt till fiktion. Detta väckte mitt intresse, dagboksromanens ytliga funktion som 

den ärligaste formen av fiktion, där man möter ett jag som inte ljuger. Detta i relation till den 

bok som Hans Alfredson skrivit med Gummitummen. Då Gummitummen kanske inte vid 

första anblick tycks handla om ett så särskilt ärligt jag, väckte paradoxen intresset att se hur 

Alfredson angriper denna givna form. 

Alfredson hade sin mest produktiva tid under sextiotalet, under denna tid påbörjades även 

fältet inom konsten att ”öppnas”. Konsten och litteraturen började bli eklektisk och 

vedertagna begrepp och former utmanades. En del av detta öppnande, kan kopplas till 

konkretisterna med författare såsom Erik Beckman, Åke Hodell, samt Öyvind Fahlström. 

Fahlström författade 1953 ”manifest för konkret poesi” ”Hätila ragulpr på fåtskliabeln”.
5
 Där 

konkretismens grundtanke formuleras, att använda sig av ”språket som konkret materia” och 

                                                           
1
 Hans Alfredson, Gummitummen: skizzer ur en fren dagbok, Bonnier, Stockholm, 1966, s. 78. 

2
AnnaKarin Kriström, "De gränslösa böckerna": allålderslitteratur i Sverige under 1960- och 1970-talen, med 

studier i Hans Alfredsons och Barbro Lindgrens tidiga författarskap, Uppsala universitet, Diss. Uppsala : Uppsala 

universitet, 2006,Uppsala, 2006, s. 20. 
3
 Louise Vinge, Skånska läsningar, Corona, Malmö, 1999, s. 155.  

4
 För utförligare studier om Alfredson och Danielsson och AB Svenska Ord se Staffan Schöier & Stefan Wermelin 

, Hasse & Tage: Svenska ord & Co : saga & sanning (2005), eller Tonström, Göran, Hasse & Tage och deras 

Svenska ord(1994). 
5
 Öyvind Fahlström, ”Hätila ragulpr på fåtskliabeln”, Odyssé 1953:2-3. 
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”Form och innehåll som helhet”.
6
 1953 var Hans Alfredson litteraturstudent i Lund och 1966 

publicerades Gummitummen. Detta gör tidsaspekten signifikant. 

Finns det ett samband mellan Alfredsons utnyttjande av dagboksformen och konkretismen? 

I linje med Louise Vinges citat ovan vill jag se vad som finns bakom skämten. Hans 

Alfredson säger själv i en intervju att i ”hela mitt liv har sysslat med att skriva lustigheter, 

men ofta skrivit lustigheter som handlat om allvarliga ting.”
7
 

Med denna uppsats vill jag undersöka en liten bit av Alfredsons författarskap och hans 

koppling samtiden med blicken inriktad på Gummitummen. 

 

1.1 Bakgrund och mottagandet av Gummitummen 

”Ett skolexempel på struntprat i högre rymder”
8
 

Den 21 december 1966 kunde man läsa följande i Arbetet: ”Hasse Alfredson har kommit med 

en bok som […] har drivit formen av skrivar-crazy till ett svårslagbart mästerskap”.
9
 

När Gummitummen: skizzer ur en fren dagbok ges ut på Bonniers vintern 1966, är pressen 

skeptisk. Åke Lundqvist säger i Dagens Nyheter ”Den är dum, det kan man säga utan att såra 

författaren”,
10

 Joel Ohlsson skriver i Sydsvenska Dagbladet att ”Upptakten […] är visserligen 

lovande […] men sen är det långt mellan de partier som gör samma intryck som hans 

muntliga prestationer”,
11

 och Kerstin Ekmans avslutar sin recension av boken med: ”sömning 

blev jag i alla fall”.
12

 

Gemensamt för merparten av recensionerna är jämförandet med Hasse Alfredsons sceniska 

prestationer. I Svenska Dagbladet skrivs följande reaktion: ”Därför blir det osäkrare när denne 

talakrobat tar till skrivmaskinen. Absurditeterna blir ibland alltför halsbrytande när de 

framställs i kyliga bokstäver”.
13

 

                                                           
6
 Öyvind Fahlström, Bord: dikter 1952-1955, Bonnier, Stockholm, 1966, s. 57f. Manifestet publicerades i 

bokform i och med denna utgåva 1966 och fick där undertiteln ”manifest för konkret poesi”. Vid kommande 

refereraranden till detta manifest används denna utgåva. 
7
 Transkriberat från programmet ”Allvaret bakom skämtet”, ur: SR Minnen, 2008-01-10, Hämtat från Sveriges 

radios öppna arkiv 2012-05-02, 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=956051&codingformat=.m4a&metafile=asx. 
8
 Kerstin Ekman, ”Sällskap vid lunchbordet”, Aftonbladet 1966-12-11. 

9
 Åke Dahlgren, ”Grallimatik, gummitumme eller ett gormanderskt slag”, Arbetet 1966-12-21. 

10
 Åke Lundqvist, ”En dum bok”, Dagens nyheter 1966-11-18. 

11
 Joel Ohlsson,”Kåsörer och andra”, Sydvenska dagbladet 1966-12-20. 

12
 Ekman, 1966. 

13
 Carl Henrik Svendstedt, ”Världen som krumelur”, Svenska dagbladet 1966-12-05. Se även Ohlsson 1966-12-

20. 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=956051&codingformat=.m4a&metafile=asx
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Recensenterna är eniga om att Alfredsons komiska talang ligger i mötet med publiken och 

hans konstnärskap inte är helt lämpat för den litterära sfären. Denna dagboksroman viftas bort 

i en handvändning som galet struntprat. Ingenstans i recensionerna reagerar kritikerna på 

dagboksformen eller på hur den ställer sig till det samtida litterära klimatet. Endast hur den 

ställer sig i jämförelse med författaren själv. 

I en kort tv-dokumentär från början av 80-talet, samtalar Per Gunnar Evander med 

romanförfattaren Hans Alfredson.
14

 Vid frågan om hur han började skriva allvarliga romaner 

som de senare En ond man och Tiden är ingenting, svarar Alfredson att han redan tidigt hade 

seriösa tankar som han aldrig riktigt vågade skriva ut. Alfredson berättar hur han i de tidiga 

böckerna istället skruvade till de lite allvarligare bitarna till absurd ”comedy”, och nämner 

t.ex. att Gummitummen har episoder som från början var för seriösa för att han skulle våga 

skriva dem. 

Louise Vinge skriver att Alfredsons ”framtoning som underhållare […] har placerat honom 

i ett fack som den seriösa kritiken inte riktigt vill titta in i”.
15

 Detta faktum tillsammans med 

mottagandet och Alfredsons egna ord ovan stärker relevansen för en litteraturvetenskaplig 

studie av Gummitummen. 

 

1.2 Syfte, frågeställning och metod 

Syftet med uppsatsen är, att i detta outforskade område av ett folkkärt konstnärskap, placera 

en förbisedd bok av en litteraturvetenskapligt förbisedd författare i en litterär tradition. Jag 

vill poängtera Alfredsons litterära medvetenhet i Gummitummen över formen och dess plats i 

en litterär tradition, med bakgrund mot pressens mottagande av boken. 

Mina resonemang utgår ifrån dessa två frågeställningar: 

1. Hur handskas Alfredson med dagboksromanens form och konventioner, såsom den 

kartlagts i forskningen? 

2. Finns det, i 60-talets konkretism, något som förklarar och kontextualiserar Alfredsons 

berättarteknik? 

Med en undersökning av hur Gummitummen förhåller sig till dagboksromanens konventioner 

genom att applicera den kartlagda forskningens definitioner på denne, ska jag sedan placera in 

boken i sitt samtida litterära klimat för att försöka ge en annan bild av boken än den man ser i 

                                                           
14

 Per Gunnar Evander, ”Kåldolmar och varma bad”, Tv 1 1984-09-05. 
15

 Vinge, s. 155. 
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t.ex. recensionerna. Utgångspunkterna och frågeställningarna ovan kommer fungera som mitt 

teoretiska ramverk och mina verktyg för att undersöka berättartekniken och konstruktionen i 

Gummitummen.  

Metoden består av en närläsning och kontextualisering av Gummitummen, där jag jämför 

teorin som jag funnit genom undersökningen av mitt sekundärmaterial, på denne bok. Dessa 

resultat kommer sedan presenteras i en slutsats. 

Uppsatsens mer övergripande syfte är också att försöka påvisa, som en kommentar till 

mottagandet i pressen, att även en ”dum” bok har ett både litterärt och vetenskapligt värde. 

 

1.3 Teori, forskningsläge, material och avgränsningar 

”När man börjar leta efter ämnen så måste man ju sätta sig in i de här ämnena.”
16

 

Hans Alfredson 

Litteraturvetenskaplig forskning om Hans Alfredson är väldigt begränsad. 

Annakarin Kriström behandlar i ett kapitel av sin avhandling, "De gränslösa böckerna", 

Alfredsons tidiga författarskap från 1961 till 1979. I detta kapitel riktar hon in sig på 

Alfredsons parodiska och medvetet konventionsbrytande stil. Främst undersöker hon titlarna 

från 60-talet där Gummitummen får viss plats. Inriktningen ligger dock på författarskapet som 

”allålderslitteratur”
17

. 

Kriström menar att Alfredsons sätt att bryta konventionerna och utmana 

förståelsehorisonten hos välkända litterära genres (ex. Ernst semmelmans minnen, en mans 

memoarer som berättas baklänges) är en ”detronisering av traditionella normers status”.
18

 

Alltså, den förutsättning som ges när man som författare arbetar med en given form, ska inte 

stå i vägen för att kunna släppa in oväntade influenser. Något den här uppsatsen tagit fasta på 

i undersökning och analys. 

Explicit om Gummitummen skriver Kriström att dess tilltal är problematiskt, då den inte 

har någon konsekvent mottagargrupp utan arbetar mer med en språkekvilibristik och ömsom 

naivt språk. Men hänvisar också detta till den samtida konkretismen.
19

 

                                                           
16

 Transkriberat 

från:http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=956051&codingformat=.m4a&metafile=asx. 
17

 Kriström, S: 133. 
18

 Ibid. 
19

 Kriström, s. 48ff. 

http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=956051&codingformat=.m4a&metafile=asx
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Denna aspekt ger styrka åt uppsatsens syfte att söka placera in boken i en litterär tradition. 

Kriströms beskrivning av Alfredsons parodiska stil och dennes plats i 60-talet, ligger till 

grund för min fortsatta kontextualisering av boken.
20

 

I Skånska läsningar skriver Vinge en essä om Alfredsons författarskap med fokus på den 

senare delen av författarskapet, från boken Den befjädrade ormen (1979) till Attentatet i 

Pålsjö skog (1996). Den redogörelse som görs över det tidiga författarskapet är kortfattad och 

säger, i likhet med Kriström, att det parodiska är påtagligt under det tidiga författarskapet och 

exemplifierar med Ernst Semmelmans minnen och Rosa rummet.
21

 Gummitummen nämns inte 

överhuvudtaget i essän. Som bokens titel skvallrar om, har Vinge riktat in sin forskning på de 

skånska motiven som finns i Alfredsons böcker.  

Förutom de här två litteraturvetenskapliga publikationerna finns det knappt någon kritisk 

granskning, litteraturvetenskaplig eller populärvetenskaplig undersökning av Alfredsons 

författarskap. Detta faktum stärker syftet med uppsatsen, att försöka medvetandegöra 

Alfredsons författarskap som inte bara något folkkärt och uppskattat, utan som något rikt och 

väl värt att undersöka även vetenskapligt. 

Dagboksromanen 

Dagboksromanen är en skönlitterär form mycket bunden av sitt mimetiska mönster.
22

 Men är 

inom denna ram, som representeras av dag-för-dag skrivandet med datumangivna kapitel, 

anpassad för en historia eller historier med fokus på ett berättarjag. Berättartekniken är vidare 

homogen, där jaget är ensam berättarröst.
23

 

Forskningen om dagboksromanen är inte kvantitativt omfattande. Renodlad forskning om 

dagboksromanens beskaffenhet är även den begränsad. Två betydande publikationer är  

Lorna Martens The Diary Novel och Trevor Fields Form & function in the Diary Novel, 

utgivna 1987 resp. 1989. Dessa två ligger till grund för min undersökning av 

dagboksromanen.
24

 

Inom dagboksforskningen talas det ofta om inriktningen ”Journal intime”, personlig 

dagbok med litterära kvalitéer, publicerade dagböcker, som utger sig för att vara sanna, men 

med en konstnärlig baktanke.
25

 För min analys anser jag det oväsentligt, då fokus ligger på 

                                                           
20

 Kriström, S. 169. 
21

 Vinge, s. 158. 
22

 Trevor Field, Form and function in the diary novel, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, s. 77. 
23

 Lorna Martens, The diary novel, Cambridge University Press, Cambridge, 1985, s. 35. 
24

 Citat ur dessa titlar sker på originalspråk, om inget annat anges. 
25

 Field, s. 20, Martens, s. 116. 
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dagboken som roman, dvs. fiktiv form. Dagboken skrivs för jaget självt, som en form av 

avlastning, och är inte riktad mot någon tilltänkt utomstående läsare förutom möjligtvis 

berättarjagets egen kritiska blick.
26

 Romanen använder sig också av samma teknik, men skrivs 

för att läsas.
27

 Intressant med detta är just korrelationen mellan dagboken som sann text och 

romanen som fiktion. 

Den historiska utvecklingen av dagboksromanen från Journal Intimé till roman är också ett 

stort forskningsområde och upptar större delen av Lorna Martens syfte och avhandling. Jag 

har jag därför valt att avgränsa mitt forskningsämne, och se på de rent tekniska aspekterna. 

Lorna Martens nämner i sitt förord att den skandinaviska dagboksromanen ligger utanför 

fokus för hennes studie, utan nämns det något är det ”i förbigående”.
28

 Den uttryckliga 

svenska forskningen som jag har kunnat finna om dagboksromanen är ett avsnitt i Christina 

Sjöblads Bläck, äntligen! kan jag skriva: en studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet samt 

Ingrid Elams beskrivning av dagboksjaget i Jag. En fiktion. 

Konkretismen  

Öyvind Fahlström skrev i sitt manifest att konkret diktning är ”för poeten en lovligförklaring 

av allt språkligt material och alla medel att barbeta det.”
29

 

Detta manifest, som fungerade som poetik och kanonisk skrift för 60-talets konkreta boom, 

kommer användas som en mall för det konkreta diktandet i min undersökning.
30

 Utöver 

Öyvind Fahlströms manifest har min inriktning gällande konkretismen centrerats kring Jesper 

Olssons omfattande avhandling Alfabetets användning: konkret poesi och poetisk artefaktion i 

svenskt 60-tal, som tar upp hela det konkreta klimatet som rådde under 60-talet.
 31

 

En aspekt som är viktig att ta upp här, är att Fahlströms manifest är inriktad på poesi, medan 

mitt primärmaterial är skriven på prosa. Men Jesper Olsson ger även exempel på romaner som 

tagit sig an Fahlströms poetik, såsom Erik Beckman och Torsten Ekblom.
32

 Därför anser jag 

                                                           
26

 Field, s. 93. 
27

 Ingrid Elam, Jag: en fiktion, Bonnier, Stockholm, 2012, s. 157. 
28

 Martens, s. Ix, egen översättning. 
29

 Fahlström S. 61. Ordet ”barbeta” bör vara en lek med ordet arbeta, eller bearbeta. 
30

 Erik Zillén, ”Den svenska konkretismens manifest som poetologisk paradox.” Fragmente einer 

skandinavischen Poetikgeschichte / Heiko Uecker (Hrsg.)., S. [103]-111, 1997, s. 104. 
31

 Jesper Olsson, Alfabetets användning: konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, OEI editör, 

Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2005, Stockholm, 2005. 
32

Olsson S. 81. Titlar som nämns i samband med detta är Beckmans ”Någon något”, ”Inlandsbanan” och 

Ekbloms ”Signalspelet”. 
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att applicera Fahlströms poetik på Gummitummen som relevant.
33

 Detta är i sig också en 

intressant aspekt, att undersöka möjligheterna ifall Fahlströms tankar kan översättas till en 

form av konkret prosa.  

Konkretismen är en internationell och historisk stömning som inte bara kan inskränkas till 

det svenska 60-talet.
34

 Ämnet är stort och väldigt väl utforskat utomlands, däremot är den 

svenska konkretismen, förutom Jesper Olssons avhandling, inte så väl utforskad.
35

 Så, för 

relevansens skull har jag valt att rikta in mig på just det svenska 60-talet.
36

  

Uppsatsen riktar sig in på 60-talets syn på konkret diktning och manifestets bild av hur 

konkret diktning skulle gestaltas, applicerat på Gummitummen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Jag har därför valt att skriva ut en konkret teknik, om det är avsett för poesi eller ej, som ”konkret diktning” i 

uppsatsen, för att fokus ska behållas på berättartekniken och på grundtanken att konkret diktning är ett sätt att 

angripa form och material. 
34

 Olsson,s. 65f. 
35

 Zillén, s. 105. 
36 En del forskning har gjorts om Fahlström och hans manifest, den främsta forskningen är dock inriktad på 

Fahlström som konstnär. Ord&Bild ägnade nummer 1-2 1998 åt Öyvind Fahlströms konstnärliga gärning. 
Även Erik Zilléns essä ger en korfattad förteckning och överblick av den uppmärksamhet manifestet fått. 
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2. Undersökning 

2.1  Dagbokens normer, funktioner och konventioner 

”Folk brukar säga att man ska leva i nuet. Det är inte så himla lätt. Nuet är ju bara precis nu, 

en sekund och sedan är nuet borta. Den största delen av tiden är ’då’. Det som redan har hänt 

är ’då’ och det som ska hända är också ’då’.”
37

 

    Studerandet av dagboksromanen, menar Gerald Prince i sin essä ”The Diary Novel: Notes 

for the Defenition of a Subgenre”, har blivit förbisett.
38

 

    I undersökningen av dagboksromanens konventioner i Gummitummen kommer fokus 

läggas vid kronologin, distinktionen mellan och kombinationen av den sanna dagboken och 

den fiktiva romanen, samt berättarjaget. 

 

Datering och kronologi 

”The diary, in fiction as in real life, will comment on events more or less as they happen.”
39

 

Daterandet är det främsta mimetiska mönster som dagboksromanen har att förhålla sig till.
40

 

Hur författaren förhåller sig till detta är dock vitt skiljt, men medvetenheten om daterandet bör 

ständigt vara närvarande. Det är således ingen slump att de inledande raderna i 

Gummitummen är: 

”Måndagen den 11 september/Idag är det torsdag”.
41

 Redan i första kapitlet ställs kronologin 

på ända. Vilket ska man utgå ifrån? Denna form av inkonsekvens i dagboksromanens 

datummarkering och kronologi pekar antingen läsaren till en bristande författare eller ett 

tvivelaktigt berättarjag.
42

 Men Trevor Field anger också senare i sin bok, delvis en förklaring 

till hur t.ex. en inkonsekvens kan gynna läsningen: 

”the diary novel creates its own internal logic, so that the reader accepts the stylized 

approach.”
43

 Återigen kan första kapitlet appliceras på detta: 

                                                           
37

Sorgen fick ett tidigt rum hos Alfredson. publicerad 2002-03-23,Hämtat från 

http://www.corren.se/nYhEteR/artikel.aspx?articleid=4422503, 2012-04-25. 
38

 Prince Gerald, ”The Diary Novel: Notes for the Defenition of a Subgenre”(Neophilologus, LIX, 4 (October 

1975) 477-81, S. 477. Hämtat från: 

http://www.springerlink.com.ludwig.lub.lu.se/content/x8425255m82g9960/fulltext.pdf, 2012-05-07. 
39

 Field, s. 6. 
40

 Field, s. 77. 
41

 Alfredson, s. 7. 
42

 Field, s. 24. 
43

 Field, s. 46. 

http://www.corren.se/nYhEteR/artikel.aspx?articleid=4422503
http://www.springerlink.com.ludwig.lub.lu.se/content/x8425255m82g9960/fulltext.pdf
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”Måndagen den 11 september/Idag är det torsdag.”
44

 Som citaten visar råder det anarkism i 

förhållandet mellan datering och innehåll. Så från dateringen ”Måndagen den 11 september” 

följer dateringen ”Tisdagen den 12 maj”
45

 Det som kan uppfattas som den normativa 

dateringen, där 11 september borde följas av 12 september, är här omkastad. Däremot finns 

det inte redogjort i forskningen hur en normativ datering ser ut, det tycks förutsättas att den 

följer den standard där första januari följs av andra januari, etc. Men i fiktionen har Alfredson 

brutit mot denna externa normativa datering. Men den inneboende logiken finns där. 

Dateringen är dock inte fullständigt uppbruten, för det finns ett system. I linje med Kriströms 

citat är det lekfullheten som skapar systemet.
 46

 Dagarna och datumen följer på varandra och 

månaderna är lekfullt separerade från detta system. Även om detta anti-system inte heller är 

vattentätt, t.ex. efter ”Tisdagen den 12 maj” följer ”Onsdagen den 13 juni”,
47

 samt ”Måndagen 

den 17 december”, som följs av ”Tisdagen den 4 juni”, vilket i sin tur följs av ”Onsdagen den 

5 juni”.
48

 vilket är helt i linje med den normativa dateringen, men bryter mot bokens 

inneboende logik. Däremot, det som följer Onsdagen den 5 juni är ”Torsdagen den 18 

mars”.
49

 Således är historien ikapp systemet, 4 och 5 juni blir delvis separerade från 

grundhistorien, men följer ändå veckodagarnas logik. Och med den 18 mars är vi tillbaka 

även med datumen, och månaderna används slumpartat. Tillbaka i det icke-logiska. 

Ser man till Trevor Fields citat ”the diary novel creates its own internal logic”,
50

 tyder detta på 

att författaren förhåller sig fritt till den grundläggande kronologin, genom att skapa sin interna 

logik. den grundläggande kronologin är ett ständigt nu, och nuet i sig är en grundläggande 

förutsättning för dagboksromanen. Detta på grund av att dess form är ett pågående ”nu”, dvs. 

dagboksromanens narration följer en tydlig linje, uppgifter, information och händelser kan för 

all del framkomma, som i storyn har skett tidigare, men då återberättas det alltid. Narrationen 

följer efter vartannat, detta ofta via datummarkörerna
51

, som Alfredson förhåller sig ganska 

fritt till. Så genom att följa det som uppfattas som standard i de daterande konventionerna och 

låta månaderna och veckodagarna följa varandra, bryts bokens egna interna logik.  
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I dagboksromanen befinner även berättarjaget sig i ett ständigt nu.
52

 Det är nu:et, fångat i 

text, och i motsats till det inledande citatet ovan är det ett ständigt nu och en upplevelse av det 

förgångna ”då” och tankar om ett kommande ”då”. En fiktiv dagboksförfattare, likväl som en 

autentisk, är bunden av det skrivande nuet. 

”Hon hade verkligen sett stilig ut där hon stod till knäna i vattnet”.
53

 Känslan är alltså 

efterkonstruerad i berättarjagets skrivande nu. Vidare, i samma kapitel, när berättarjaget 

redogjort för att han vid tillfället varit ”försvarligt berusad” skriver han: ”Elise märkte inget 

till att börja med”.
54

 Det är således fråga om en efterkonstruktion, anpassad för att skapa en 

bra historia. Alltså, det som skrivs som upplevelser, tankar och åsikter är alltid beroende av 

nuet. ”It is necessary for contemporary events to provide material for the narrative, even 

though that the account may be primarily concerned with the past”.
55

 

Som en utveckling av detta påvisar Gerald Prince i sin artikel att narrationen i en 

dagboksroman är fragmenterad och placerad mellan olika händelseförlopp.
56

 Vilket delvis kan 

förklara det angreppsätt som Alfredson har i bokens kronologi. Historien sker alltså i realtid, 

läsaren upplever utvecklingen i direkt relation till berättarjaget. Detta format menar Prince 

gynnar den fragmentariska formen. Ett kapitel, eller daterat inlägg kan vara frikopplat från 

föregående. Incidenterna i olika kapitel kräver inte att de följer samma Sujet som föregående 

kapitel. Detta på grund av det ramverk dateringen ger och det ständigt pågående nuet. Om 

t.ex. ett inlägg slutar med: ”jag har dansat, jag har berusat mig på likörpraliner. Katten har fått 

vara med. Hon heter Bengt”.
57

 Finns det inget i konventionen som säger att nästa kapitel inte 

bör börja med: ”Feber. Yrsel. Jag har inte sovit mer än en 8-9 timmar i natt”.
58

 Det som dock 

går att ifrågasätta är dateringen på dessa två dagar, då den första är ”Söndagen den 16 

oktober” och den senare ”Måndagen den 17 December”.
59

 

Men, det Alfredson gör är att stöpa boken i en inneboende logik, för att sedan bryta även 

mot denna. Detta kan styrkas ytterligare med exemplen från de fyra sista daterade kapitlen i 

boken. ”Fredagen den 31 januari”, vilket följs av ”Lördagen den 32 januari”, ”Söndagen den 
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33 januari” och slutligen ”Måndagen den 1 februari”.
60

 Via detta sprängs ytterligare gränserna 

för formens möjligheter. Detta gör att paradoxen mellan den ärliga formen av dagboken och 

det ifrågasättbara i fiktionen intressant. 

 

Sanning kontra fiktion, dagbok kontra dagboksroman: 

“It must be true, I wrote it myself.”
61

 

Dagboken är en text (kanske inte första hand litteratur) från ett Jag, riktad till samma Jag, dvs. 

så nära man kommer att tilltala sig själv. Martens skriver att genuina dagböcker främsta 

skillnad från romanens form är att den bortser från och inte har några konstnärliga syften eller 

intentioner. ”Diaries are noramlly private”
62

 ”without thought to the artistic potential of the 

form.”
63

 Detta gör dagboken till en plats för fullständig utlevelse, den rena subjektiva 

sanningen om ett jags inre tankar, riktat till sig själv. För på något vis är dagbokens tilltänka 

läsare egentligen författaren själv.
64

  

Genomgående för Martens, Fields och Elams definiering av dagboksromanen är formens 

tilltal, just utnyttjandet av dagboksjagets privata tilltal. Detta går dock inte explicit att sikta i 

Gummitummen, vilket också är ett bevis för dettas relevans. Dagbokens privata tilltal behöver 

dock sällan omnämnas, det skrivande berättarjaget påminner sällan sig själv om att hen 

skriver.
65

 Det närmaste man kommer detta personliga tilltal i Gummitummen är när 

berättarjaget planerar en kommande julfirande, ”Jag vaknade nyss och satte mig vid maskinen 

för att skriva i dagboken. Vad den är svår att få in i valsen”.
66

 En reflektion av jaget, för jaget. 

Det är just detta som är den tydligaste distinktionen mellan dagbok och dagboksroman, att 

försöka finna balansen i tilltalet och tonen. Hur detta kan göras är dock, som Field säger 

“infinitely variable”.
67

 Vilket tydligt pekar mot dagboksromanen som en tillåtande genre. 

Om dagboken som roman skriver Martens: ”It is a fictional prose narrative written from day 

to day by a single first-person narrator who does not address himself to a fictive addresse or 

recipient.”
68

 

                                                           
60

 Alfredson, s. 92-99. 
61

 Field, s. 51. 
62

 Martens, s. 5. 
63

 Martens, s. 26. 
64

 Martens, s. 5. 
65

 Field, s. 94. 
66

 Alfredson, s. 27. 
67

 Field, s. 93. 
68

 Martens, s. 4. 



14 

 

Viktig i denna kontext är dock paradoxen om romanens skönlitterära utgångspunkt: att något 

skrivs för att bli läst. Och Ingrid Elam stämmer in: “Dagboken erkänner ingen annan adressat 

än jaget självt, men sneglar på en möjlig framtida läsare”.
69

 

Enligt definitionerna ovan finns det inte något explicit tilltal till en tilltänkt läsare. Detta 

bryts dock tidigt i Gummitummen. ”Jag satt i solskenet och rensade aborren. OCH KAN NI 

TÄNKA ER!/Det var gott!”
70

 samt i slutet av kapitlet: ”om ni inte kan läsa något mer på den 

här sidan beror det på att det är så svårt att skriva i sängen”.
71

 Alfredson är inkonsekvent på 

denna punkt, då detta inte händer överhuvudtaget under resterande delen av boken. Och som 

beskrivet ovan, så är samtliga källor överens om frånvaron av ett direkt tilltal i 

dagboksromanen. Här kommer en inkonsekvens, som konsekvent inte upprepas. Trevor Field 

påpekar dock hur författaren kan använda den här paradoxen mellan sanning och fiktion som 

ett stilistiskt grepp: ”Certain novelists may include a deliberate error as a clear mark of 

fictionality”.
72

 Liksom med bokens inneboende daterade logik, skapas konsekvens genom att 

bryta mot konventionen. Detta grepp används flitigt i Gummitummen. T.ex. ”[f]redagen den 

19 fructidor”.
73

 Fiktionen är där, starkt representerad av denna lekfulla allusion. Detta 

exempel bryter också emot den normativa, standardlogiken för daterandet, men följer 

Alfredsons interna logik. 

I dagboksromanen blir således klyftan mellan den extrema realismen och sanningshalten i 

dagboken och icke-verkliga fiktionen i romanen tydlig och detta gör den lämpad för att ställa 

dessa två ytterligheter på ända. Martens påpekar (liksom Field) på författarens möjlighet att 

framhäva fiktionen genom att utmana gränserna för den, ”The Author can transgress the 

guidelines and even choose purposely to disorient the reader”.
74

 Hos Alfredson finns ett 

närmast övertydligt exempel på denna desorienterande teknik. Utöver den sammantagna 

inneboende kronlogiska logiken, dennes utformning är i sig ett tydligt bevis på fiktionen i 

boken. I en episod redogör berättarjaget en historia som berättas för honom av en kort man 

med en fläskläpp. Hela kapitlet är berättarjagets återberättande av denne fläskläppsprydde 
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mans historia om hur han fick sin fläskläpp. Detta återberättande tar oanade temporala 

djupdykningar, då en karaktär i historien tar över som berättare, i den fläskläppsprydde 

mannens historia finns följande: 

”’Axel Bengtsson nickade, tog av sig kavajen, rullade ihop den och sjönk ner i det mjuka 

gräset och anordnade kavajen som kudde under nacken. Efter en klunk ur Diplomen riktade 

han sina blickar mot den molnlösa himlen och började berätta’: ’Mina herrar, ni känner alla 

Fitte Johansson, göteborgaren, som kom hit förra hösten.’”.
75

 Denna delhistoria resulterar 

sedan i att den fläskläppsprydde mannen får en fläksläpp och berättelsen återvänder till 

återberättandet ”’Jag heter Ture Winter och har ingenstans att bo.’” och slutligen tillbaka i 

berättarjagets nu. ”Nu ligger han ute i min lada./Hoppas han sover gott.”
76

 

Således blir det en historia i historien, i historien, en teknik för att desorientera läsaren genom 

att utmana dagboksromanens temporala formbundenhet och meta-nivå. Desto mer 

återberättad historien blir, desto djupare meta nivån går; desto tydligare blir fiktionen. 

Formen är på något vis också fångad mellan dessa två plan, två världar och värden. Den äkta 

och den fiktiva.
77

 Detta p.g.a. slitningen den har mellan sitt syfte och sin form. 

Paradoxen ligger i att dagbokens självrannsakande form av sanningstext stöps in i en fiktiv 

form. Martens beskrivning om dagboksromanen användning av dagbokens förtjänster som ett 

jags tilltal till sig själv, skrivet av berättaren själv, med ett språkbruk riktat för att bli läst
78

, 

leder fram till ytterligare en paradox om det faktum att berättarjaget är den ensamma 

berättaren, någon utomstående blick finns inte. 

 

Berättarjaget 

Trevor Field redogör för Käte Hamburgers tanke om att all fiktion är ”icke-verklighet”, men 

att första-personslitteratur söker övertala läsaren om att berättaren och läsaren befinner sig i 

samma värld.
79

 Denna värld kanske inte nödvändigtvis behöver vara läsarens invanda värld. 

Martens redogör också för Hamburgers ”First-person”-tankar. All första-personslitteratur, 

uttalat sann som uttalat osann, är samma form. Skillnad däremellan anser Hamburger att det 

inte finns. Bara tredje-personslitteratur kan anses vara ”pålitlig fiktion”.
80

 Detta är ett 
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intressant resonemang i relation till Gummitummen. Jaget står för en given ärlighet, och inte 

fiktion, som snarare används som ett sätt att undvika trovärdigheten. Första-

personsperspektivet i dagboksromanen, med ett ensamt berättarjag, i samband med 

Hamburgers citat, används för att göra den värld som berättarjaget tecknar trovärdig. Kanske 

uppstår denna trovärdighet just på grund av att berättarjagets röst är genomgående den ensamt 

explicita rösten som tar plats i boken. Detta är helt i linje med dagboksromanens konventioner 

om det subjektiva berättarjaget.
81

 I den rent objektiva läsningen av förstapersons-litteratur, 

kan läsaren omöjligt, bara genom att se på texten avgöra ifall det är sanning eller fiktion som 

läses. All ”Jag” litteratur står alltså närmare sanningen än fiktionen. 

Detta blir extra tydligt i det homogena perspektiv som är representerat i dagboksromanen. 

Berättarjaget i dagboksromanen är således pålitlig hos läsaren, läsaren tror på denne. Främst 

på grund av att denne, i formen uppfattas som ärlig.
82

 

Detta utnyttjar Alfredson när han låter sitt berättarjag berätta om sin julafton och sin tama 

apa som ”lär vara gift nu och ha en lönande befattning i något ämbetsverk”.
83

 Det som skrivs, 

hur verklighetsfrånvänt det än må verka, blir i någon mening automatiskt sant i den värld den 

befinner sig i. I Gummitummens värld blir det således pålitligt. Således blir dagboksromanen 

en perfekt lämpad genre till att klä av ett jag och blottlägga dennes hemligheter och bryta 

tabun,
84

 i det avseendet att det inte finns några andra berättare, inga andra synvinklar eller 

avvikande uppfattningar om det berättarjaget behandlar i sin dagbok. Det som däremot finns 

är andra röster, distinkta från berättarjagets röst, trots att andra karaktärers röster kommer från 

berättarjagets penna. I Gummitummen går detta återigen att applicera på historien om mannen 

med fläskläppen.
85

 Detta är explicita röster, explicit berättade av berättarjaget. Således finns 

det bara berättarjagets uppfattning, ingen allvetande berättare, bara en subjektiv. Denne må 

tvivla, ändra sig och återberätta andra historier. Men det är alltid berättarjaget som skriver och 

indirekt alltid tolkar sin egen omvärld.
86

 I Gummitummen lever jaget också ensam och 

ensamheten är något värdefullt.
87

  Det som Jag:et uppfattar som störande är exempelvis en 

episod där jaget skriver en ”indignationsdikt, som riktar sig direkt mot vissa 

missförhållanden.” Jaget skriver om sitt ogillande för en familj som kommer och badar på 
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hans badplats.
88

 Ensamheten i boken är således grundläget för jaget i sitt val av bostad i en 

ensligt belägen stuga i skärgården, finns det några relationella förhållanden är de antingen på 

håll, eller slumpartade besök. De är frekventa, men samtliga väldigt ytliga.  

Detta faktum gör dagboksromanen till en svårbruten konvention. I det att berättandet inte 

möter motgångar, utan naturligt förs framåt av sin egen tillåtande form. Historien blir då lätt 

ganska spretig och det är svårt att anamma dagbokens självklara spretighet till en fungerande 

och läsbar roman med röd tråd. Historien får stå i centrum och formen står i själva sin 

utformning, som ställföreträdare för den röda tråden. Som går helt i linje med Gerald Princes 

påstående om dagboksromanens fragmentiserade natur.
89

 Alfredson anammar dock denna 

spretighet och utnyttjar snarare detta för ett lekfullt berättande. 

I Epikanalys: en introduktion nämns den implicite författaren i samband med P.C. Jersilds 

dagboksroman Grisjakten, där läsaren skapar en kontrast emot den uppfattningen som 

berättarjaget har. Den implicite författaren bygger dock helt och hållet på att läsaren inte kan 

igenkänna sig med berättarjaget.
90

 I exemplet med Grisjakten, liksom i en annan svensk 

dagboksroman, nämligen Doktor Glas, finns det inte någon ånger eller reflektion över att det 

berättarjaget gör är enligt normen moraliskt fel. 

Men i samband med Gummitummen blir det aktuellt att förändra begreppen något. I 

avsaknaden av en uttalad objektiv röst finns det som Martens kallar ”the readers common 

sense”.
91

 Denna gömda röst finns för att skapa en dramatisk ironi för att ge berättelsen 

dynamik. Snarare än en implicit författare, är det fråga om en fiktiv berättare, och relationen 

mellan den fiktive berättaren och den verklige författaren.
92

 Alltså berättarjagets eskapader, 

och Alfredson som författare och offentlig person. 

Genom berättarjagets uttryck och ton utmanas läsarens ”common sense” genom att ställa 

förståelsehorisonten på ända. Ex. dagboksinlägget där berättarjaget beskriver 

”Tyttemytterna”, ”Stumpegubben”, ”Spjällkärningen” och ”Nattvarelsen”.
93

 I relationen 

mellan den fiktive berättaren och den verklige författaren försvinner ofta fokus från den 

fiktive berättaren och denne blir endast jämförd med, som recensionerna bevisar, Alfredsons 

betydande sceniska persona. Berättarjaget, i upplevelsen av boken kommer inte ifrån att han 
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är påhittad av en författare som i sin samtid hade en väldigt befäst roll. Men Alfredson 

använder dagboksromanens tydliga ramverk, men tillåtande form, genom att utmana både 

ärligheten hos berättarjaget och fiktionen i sig. Detta för att ge historien och texten fria 

uttryck.  

 

2.1 Konkretismen och 60-talets litterära klimat 

Öyvind Fahlströms konkreta vision 

”Och intet ont om systemen: om man själv väljer dem, och inte följer konventionens.”
94

 

Öyvind Fahlström var förutom stilbildande poet också konstnär, något som skulle uppta 

största delen av hans konstnärliga liv efter det att han skrivit sitt manifest.
95

 Det var bl.a. en 

kombination mellan dessa två konstriktningar som formulerades i det konkreta manifestet 

”Hätila ragulpr på fåtskliabeln”. Men det främsta motivet var att försöka poängtera språket 

som ett material och ”inte bara som ett transparent medium”
96

, språkets förmåga som konkret 

materia ”Form och innehåll verkar som helhet”.
97

 Innehållet skapar alltså inte enskilt textens 

helhet, utan formen är ständigt närvarande i perceptionen av den. Formen av dagboksromanen 

är således en del av upplevelsen i Gummitummen och med utgångspunkt i Fahlströms 

konkreta vision blir den också en del av det litterära verket. Alltså inte ramverket som en 

fokalisator för historien, dvs. innehållet, utan istället en konkret del av bokens enhet där 

Alfredson låter dagboksformen bli en intrikat del av boken, främst genom det sätt han 

angriper dateringen. ”Fredagen den 19 fructidor” följs av ”Lördagen den 20 april/Dagen har 

förlöpt i stillhet. Inte ens min skyddsängel greve Malcolm Knoll und Tottie, har visat sig i 

skyn på sin brinnande eldvagn, spridande välgörenhetsmärken som konfetti över min lilla 

stuga”.
98

 Dateringens inkonsekvens, som är det grundläggande mimetiska mönstret för 

dagboksformen, i relation till innehållet skapar en förutsättning för upplevelsen av jaget och 

boken dvs. helheten. Formen av dagboken är inte bara en del av helhetsupplevelsen av det 

litterära verket, utan skapar också förutsättningen för det sätt Alfredson angriper språket och 

innehållet. Språket är också det som utmanar formens ordningar och konventioner genom att 

”kramas” som materia.
99

 Språket blir materia genom att omforma språket, utelämna 
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bokstäver, kasta om etc. och således formbart efter författarens egna angelägenheter. Detta är 

det viktigaste metodiska redskap för det konkreta skrivandet.
100

 

Alfredson gestaltar också explicit den konkreta poesins tanke med ett kapitel i boken där 

berättarjaget hittar ett helt nytt språk nämligen ”feltryska” som är dennes definition av ” den 

mystiska poesins förlovade språk”.
101

 I detta kapitel citeras också titeln på Fahlströms 

manifest rakt av: ”I litteraturen har språket ofta använts med stor effekt. Ett av de bästa 

exemplen jag kan komma på för ögonblicket är ur Nalle Puh: ’Hätliga ragulpr på 

Fåtskliabeln’. En lysande konstruktion.”
102

 Alfredson påtalar här uttryckligen medvetenheten i 

denna omkastade felskrivning i Nalle Puh, såsom Öyvind Fahlström också gör i samband med 

hans redogörelse för den konkrete arbetande diktaren: ”som vördade portalfigurer ser han upp 

mot inte bara Uggla i Nalle Puh”.
103

 Berättarjaget i Gummitummen talar om feltryskans 

vackra inneboende mening. Sedan skriver densamme en liten historisk essä: ”KOTT 

APHANDLING ÖM HONUNG ERÖK DYN FLOTJONDE/dynnä tupikse ressenonsmornak 

zåg damens lus lemtonhumladrittitry. Höns modru vr Rakatina of Taschen-Larvenburk onk 

höns farde Hustav Gasa.”.
104

 Återigen använder Alfredson språket som materia och kastar om 

bokstävlarna till randen av obegriplighet. Men det faller inte över kanten. Formen behåller sitt 

ramverk, dessa nonsenslika assonanser ifrågasätter normer och omprövar språkets användning 

i det att orden används för sin klang och ljudbild, snarare än betydelse.
105

 Läsarens 

förståelsehorisont utmanas, trots att denna konkreta poetiska lek skapar en enhet utav form 

och sammanhang. Det är bara den gängse uppfattningen om placering av bokstäver som 

omkullkastats. 

Genomgående för Fahlströms poetik är att visa på teknik för att kunna skapa just ett 

sammanhang i en icke-logik. Detta görs t.ex. genom att se till den sinnessjukes 

”motsatsupphävande logik”, dvs. det logiska i en konsekvent icke-logik.
106

 Alfredson 

använder explicit sig av detta, t.ex. vid en närmare syn på bokens titel Gummitummen: skizzer 

ur en fren dagbok.
107

 Undertiteln torde vara en direkt anspelning till schizofreni, en psykisk 
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sjukdom. I ordleken ligger också värderingen av boken: den är sinnessjuk, i ordets mest 

övergripande betydelse, den erkänner sig till en sinnessjuk logik, vilket uppmanades i den 

konkreta diktningen. Berättarjaget i dagboksromanen har bara sin egen logik att ta hänsyn till, 

vilket är tydligt i Gummitummen. dess förhållningssätt till, i detta fallet, språket bygger helt på 

dennes subjektiva logik. Vilket också går att applicera på Trevor Fields tanke om den fiktive 

dagboksförfattaren som kan göra narr av ett högtflygande språk och ironiskt förhålla sig till 

litterära pretentioner.
108

 Hos Alfredson kan detta exemplifieras med följande naturlyriska bit: 

”Och överallt stora, höga stånd med såna där flockblommiga saker ni vet, små, små vita med 

flikiga blad, hundblomma eller dylikt, tror jag. Och vinden susar i träden, de vitstammiga, lite 

svartfläckade med små gröna blad, som är så vanliga här, vad de nu heter.”
109

 Berättarjaget 

betraktar naturen med en naturlyrisk romantik, vars effekt blir motsatt, just på grund av den 

ironiska tonen och parodin på de obegripliga orden och namnen i naturlyriken. Vilket i sig 

skapar en ironisk logik i kontexten. Alfredson utmanar formen av det naturlyriska, och 

angriper materialet parodiskt.  

1961 skriver Fahlström ett uppdaterat manifest som han kallar ”Bris”
110

 ”Bris” var inte 

någon ny programförklaring, utan en uppdatering av den föregående ”Hätila”, anpassad till 

den nya, fria samtiden.
111

 I denna tas en intressant aspekt upp, som handlar om en poesi, för 

poesins skull, att slumpen skulle få större spelrum och att den formen som används inte skulle 

ses som något att formfullända, snarare tvärtom. Istället skulle det finnas ett öppet 

förhållningssätt till formen.
112

 Detta är utmärkande för Alfredsons inställning till både 

dagboksformen, men också språket och tecknens form i Gummitummen. Såsom exemplet 

ovan, där formens fulländning snarare ställts på ända, detta gäller dock innehållet. Men även 

”språket som materia” finns det tydliga belägg för i Gummitummen. I en episod beskriver 

berättarjaget hur han lämnar huset och går ut i snön, där han finner, i en stor gul ring på sin 

stugvägg att någon skrivit  

”i såhär stora bokstäver: 

MÄSTERSMEDEN 
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ILMARINEN 

KOM IGEN 

MED GÄDDANS 

HUVUD. 
  Alltså, ganska små bokstäver, eftersom ringen mätte 2  

meter i diameter”.
113

 

Alfredson konkretiserar och använder språket som materia, för att ytterligare kunna 

gestalta historien. Effekten ligger inte i typografin i sig, utan i kommentaren i meningen som 

följer den: ”alltså ganska små bokstäver”. Således blir den konkreta effekten nästan en form 

av meta-humor. Alfredson använder visuellt stora tecken som i sin visualisering bara står i 

relation till de tecken vi läst tidigare. Men, sedan Alfredson också åberopat verkligheten 

utanför den fiktiva världen i dagboksromanens ramar, är det läsarens uppfattning av storlek 

som står i fokus. Meningen upplevs som typografiskt stor i sin kontext, alltså i relation till 

texten som är före och efter den. Tecknen gestaltar inte bara sin egen mening, utan även sin 

visuella gestaltning; och placerad utanför sin kontext, där formen och innehållet går samman, 

skapas en enhet som bygger på läsarens perception av texten. Läsaren blir alltså medaktör.
114

  

I samband med dessa punkter som tagits upp är det intressant att ta upp s.k. ”litterär 

konkretion”, det som Fahlström beskriver som sammanfattandet av hans litterära 

programformulering.
115

 Att uppleva formen av text som något konkret. Ord och 

sammansättningen av bokstäver, skapar ”ett frisläppande och en lovligförklaring av allt 

språkligt material och alla medel att bearbeta det”.
116

 Formen står för det kodade och 

                                                           
113

 Alfredson, s. 96f. 
114

 Olsson, s. 217. 
115

 Fahlström, s. 61. 
116

 Ibid. 



22 

 

benämnda och detta ger vägledning till den identitet som materiens/språkets formlöshet och 

innehållsskapande genererar och inte minst ifrågasätter. 

Fahlström uppmanade till en materialisering av språket, vilket ”kommer att peka på 

litteraturens förbindelser med till exempel bildkonst och musik”.
117

 

I Gummitummen blandas även musiken in i formen. Musik och dans möts i text när 

berättarjaget tecknar ner en koreograferad dans till musik. Musiken beskrivs i formen 

tillsammans med låttexten och berättarjagets koreografi svarar på detta. Språket knådas 

samman till materia i kombination med musik och skapar återigen en dansant enhet av form 

och innehåll.
118

 

 

”Den öppna konsten” - det konkreta 60-talet  

Den konkreta diktningen skulle komma att användas i mindre specifika ordalag i samtidens 

kritik. Istället gick den under benämningen ”den öppna konsten”.
119

 Men alla var inte odelat 

positiva. Artur Lundkvist menade bland annat att tanken med att transcendera gränserna för 

konstarterna och beblanda dessa, skulle underminera och förstöra den specifika inneboende 

kraft litteraturen och läsningen har. Omformandet av språket och inkorporerandet av t.ex. 

bilden skulle kräva en dubbel blick och störa förståelsen hos läsaren.
120

 Vilket inte är helt 

osant. Tolkningsmöjligheterna är mindre specifika och i korrelationen mellan två olika medier 

krävs det inte bara att man tar hänsyn till de separata teckenens betydelse. Kombinationen 

skapar en tredje variabel som är beroende av tolkningen av de två tidigare. Tolkningsnivåerna 

blir således fler och detta gör konkretismen till en svåråtkomlig konst. 

Detta går även att applicera på det mottagande Gummitummen fick i pressen under sin samtid. 

Boken ansågs dum och blek i jämförelsen med Alfredsons sceniska insatser. 

Samtidigt var det Artur Lundkvist gjorde, att försöka tolka konkretismen höglitterärt. 

Något som var närmast den motsatta tekniken, då den konkreta diktningen även blandade in 

s.k. ”populär” kultur och uppmanade en naivitet.
121

 Öyvind Fahlström nämner också i sitt 

manifest Povel Ramel, som i manifestet får stå för den ”populäre kulturen”.
122

 Povel Ramel, 

som vid ett flertal tillfällen också arbetat med Hans Alfredson i dennes tidiga karriär. I Jesper 
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Olssons avhandling nämns också Alfredson kort i samband med populärkulturens betydelse 

för konkretismen.
123

 Olsson menar också att ” dessa experiment är en vilja att tänja på och 

underminera den etablerade relationen mellan tal och skrift”.
124

 Motargumenten mot 

skeptikerna fanns just i detta, i ifrågasättandet av normerna och i betydelsen av ”den öppna 

konsten”. Främst den konkreta diktningen framställdes av sina egna som en tillåtande riktning 

med öppenhet åt det outforskade. ”Poesin är inte (enbart) objektiverad inre röst utan (lika 

mycket) hantering av ett material.”
125

  

Alfredsons plats i detta litterära klimat var att anamma den konkretiska frihet och 

normbrytande språkmaterialisering och använda formen och språket i enhet för att således 

kunna upphöja ”lekfullheten till norm”.
126

 En stark koppling till denna ”öppna konsten”. 
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3. Slutsats och avslutande diskussion: 

Spretighet är problematiskt för vetenskapen, det den strävar efter är snarare det motsatta, att 

systematisera och klargöra.  

Dagboksromanens form, som i sig skapar en röd tråd, kan härbärgera en spretig historia. 

Konkretismens materialiserande teknik innebär spretigt användande av språk och tecken. 

Det hela i kombination tycks skapa ”ett osystematiskt svammel”, och i skönlitterär form 

skapar det Gumitummen: skizzer ur en fren dagbok. 

Denna uppsats har i sin undersökning sökt att analysera formen i en förbisedd bok och 

kontextualisera den genom att placera den i en litterär tradition. Detta har gjorts genom att 

undersöka hur Alfredson använder sig av dagboksformen och förhåller sig till dess 

konventioner och för att ytterligare bevisa Alfredsons litterära medvetenhet i boken har jag 

placerat denne i relation till den samtida konkretismen.  

Efter en närläsning och kontextualisering av Gummitummen kan man faktiskt påstå att 

boken är skriven på konkret prosa. Dagboksformen skapar det konkreta, alltså själva formen 

som boken sedan leker med. Formen skapar, som Öyvind Fahlström strävade efter, 

tillsammans med innehållet en sammansatt enhet. Dagboksromanens tydliga struktur och form 

med det daterade ramverket, möjligheten att använda fiktionen utan tanke på trovärdighet, och 

berättarjagets subjektiva perspektiv skapar en gynnsam förutsättning för språklig och 

berättarteknisk lek. Alfredson skapar helheten tillsammans med det han skriver och hur han 

skriver det. Det är inte bara den explicita intertexten på sidan 89 i hans bok, utan Alfredsons 

lekfulla anarkistiska inställning till sunt förnuft och hans normbrytande språkekvilibristik, 

”[v]ädret var direkt urdåligt för inomhusarbete”,
127

 som appellerar till det konkretiska 

utmanandet av språkliga konventioner. Alfredson skapar inte bara en bok, utan en konkret 

läsupplevelse. Visualiteten har han från sitt revy- och filmarbete och resultatet syns i 

Gummitummen, där den litterära ambitionen samsas med ett visuellt arbetssätt och 

gestaltande. 

Genom att använda sig av dagboksjaget tillåter Alfredson sig själv att skapa ett jag som är 

fri från konventioner. I det mimetiska mönstret som bygger upp dagboksromanen tar 

Alfredson fasta på ”lekfullheten som norm”. Med detta utnyttjar han mönstret med t.ex. 

dateringen och kronologin, och gör den till en del av innehållet. Tillsammans med detta, 
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historierna i de daterade kapitlena och berättarjagets språk där språket är ”konkret materia”, 

fylls formen och utmanar dess ramar och begränsningar, exempelvis sidorna nittio och 

tjugofyra i Gummitumen. Fahlströms poetiska programförklaring har här översatts till 

berättande prosa. 

Kanske hade man som läsare kunnat gissa bokens arbetssätt redan i den lilla undertiteln 

Skizzer ur en fren dagbok. Kanske kan man finna en form av svar i detta: Boken är full av 

galenskap, det är en galen bok, den förhåller sig fritt och sinnessjukt till sina förutsättningar. 

Formen skapar ett ramverk för en konkret och anarkistisk stil och arbetssätt. 

Dagboksromanens konvention som stringent i sin narrativa kronologi och dess funktion som 

blandning mellan sanning och fiktion, i det att det är berättarjagets ärliga tankar som skrivs ut, 

ger i sin givna form stort spelrum. Detta är också konkretismens grundtanke: ta språket och 

lek med det. Vilket är just vad Hans Alfredson gör. I det lekfulla 60-talet, med den 

konkretiska tekniken, tar han sig an dagboksromanen och skapar på konkret prosa en 

genomtänkt dagboksroman, som både följer och utmanar dess konventioner. 

 

Ifall frågan kvarstår om varför boken bär titeln Gummitummen, ger berättarjaget själv två svar 

i sitt eget ofelbara filosofiska system. Dessa två svar skulle också kunna stå som svar till de 

flesta potentiella frågetecken, kanske alla frågor som någonsin kan komma att ställas: ”1. Det 

ska du ge fan i”, eller den något mer akademiskt anpassade förklaringen: ”2. Det bara är 

så”.
128
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