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Det är en händelse som ser ut som en tanke
att volymen med Lewis Carrolls ”Alices även-
tyr i sagolandet” och ”Bakom spegeln” i mitt
alfabetiskt ordnade bibliotek står tätt tryckt
mot Carlos Castañedas ”The teachings of
Don Juan”, bekant för den trogna läsarskaran
från denna series 12e del (1998:2). Dessa
till synes oskyldiga barnböcker skrivna 1865
(”Alice’s adventures in Wonderland”) resp
1872 (”Through the looking-glass and what
Alice found there”) har det gemensamt med
Castañedas verk från ett århundrade senare,
att de stod högt i kurs under det psykedeli-
ska 60-talet. Även om Carroll inte anses ha
grundat sina berättelser på eget bruk av
hallucinogena kemiska medel så tog den

drogdyrkande generationen dem till sig med
hull och hår. Det finns också passager i ver-
ken som lämpar sig för parallelläsning. Den
minnesgode läsaren kommer ihåg berättel-
sen i ”The teachings of Don Juan” om det
jättestora biet. Har Castañeda låtit sig in-
spireras av följande stycke ur ”Bakom spe-
geln”?

***

Det första Alice gjorde var förstås
att ta sig en överblick över det
land, där hon skulle resa. ”Det här

är ungefär som att läsa geografi”, tänkte
hon, där hon stod på tå för att möjligen
kunna se lite längre. De viktigaste floderna
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— det finns inga. De viktigaste bergen —
jag står ju på det enda som finns, men jag
tror inte att det har något namn. De vikti-
gaste städerna — nej, men vad är det där
för ena, som samlar honung därborta? Inte
kan det då vara bin, för ingen skulle då
kunna se bin på så här långt håll.” Och en
stund stod hon tyst och tittade på ett av
djuren som snodde omkring bland blom-
morna och stack in sin snabel i dem, ”all-
deles som ett vanligt bi”, tänkte Alice.

Emellertid var det här allt annat än ett
vanligt bi. I själva verket var det en ele-
fant, som Alice snart märkte, fast hon kunde
då knappt tro sina ögon. ”Och vad jättestora
blommorna måtte vara!” var hennes nästa
tanke. ”Nånting i samma stil som stugor
med avlyfta tak och med stjälkar under —
och en sån massa honung det måtte finnas
i dem! Jag tror jag går ner och — nej, jag
vill inte gå riktigt ännu”, fortsatte hon och
hejdade sig, just som hon skulle rusa utför
backen. Och nu försökte hon finna någon
lämplig ursäkt för att hon plötsligt blev så
rädd. ”Det duger aldrig att gå ner till dem
utan att ha med sig en lång och bra gren att
vifta bort dem med. Och vad skojigt det
blir, när de frågar mig, hur det var att gå
där. Då ska jag svara: ’Å, det var riktigt
trevligt . . . ’ (här gjorde Alice sin lilla
älsklingsknyck på nacken),’fast det var för-
stås dammigt och hett, och så stacks
elefanterna så obehagligt!’ ”

”Jag tror jag går ner den andra vägen”,
sa hon efter en stunds tystnad. ”Kanske kan
jag gå och hälsa på elefanterna sen. Jag vill
ju bra gärna komma in i tredje rutan också!”

Och med den ursäkten sprang hon ner-
för backen och hoppade över den första av
de sex små bäckarna.

***

Charles Lutwidge Dodgson (1832-98) var
präst, logiker, matematisk populärskribent,
uppfinnare, fotograf av (helst nakna) små-
flickor samt framgångsrik författare, kort sagt
en mångsidig för att inte säga splittrad per-
sonlighet, välkänd i Oxford och hela det vik-
torianska England. För Alice Liddell, en av
döttrarna till en dekanus vid universitetet
berättade han historier som låg till grund för
de två böckerna. I dessa berättelser har han,
under pseudonymen Lewis Carroll, berikat
det engelska språket med ett stort antal nya
uttryck. Han anses vara mest citerad (i eng-
elskan åtminstone) efter Bibeln och Shakes-
peare. Carroll/Dodgson var en mycket typisk
man av sin tid, och deltog i de dagsaktuella
ideologiska och teologiska striderna, samti-
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digt som vi idag kan se att hans verksamhet
vette mot framtida perspektiv. Så korrespon-
derade han t ex med Charles Babbage (och
hans programmeringsexpert Ada Byron, får
man förmoda) om hur hans nya uppfinning,
den automatiska beräkningsmaskinen – den
första datorprototypen – skulle förbättras.

Som författare vände Carroll ut och in på
den logik han studerade och blev på det vi-
set en föregångare till 1900-talets framväx-
ande relativa och kaotiska vetenskapliga
värld som vi ännu inte tagit till oss. Kanske
är det hans egenskap som språklig vägvi-
sare till denna som ligger bakom hans stän-
digt ökande popularitet bland vetenskaps-
intresserade (2)? Inte minst bland biologer
har hans metaforer kommit till användning –
vi kan bara nämna den s k ”röda drottning-
hypotesen” (3) inom evolutionsforskningen:

Det besynnerligaste av allt var att träden
och allt annat runtomkring dem aldrig för-
ändrades: hur fort de än sprang, tycktes de
aldrig springa förbi någonting: ”Jag undrar
om allting rör på sig allteftersom vi rör
oss?” tänkte den stackars förvirrade Alice.
Och drottningen tycktes gissa hennes tan-
kar, för hon skrek: ”Fortare! Försök inte
att tala!”

Men som vi nämnt så fick fick Carroll också
ett genomslag inom den psykedeliska revo-
lutionen. I hans värld flyter allting ständigt in
i vartannat på ett drömlikt eller om man så
vill hallucinatoriskt sätt. Ett av de centrala
partierna i ”Alices äventyr..” är berättelsen
om den piprökande larven på sin svamp.
Alice har genom att dricka ur konstiga flas-
kor lyckats krympa i storlek:

***

Javisstja, jag har ju nästan glömt bort
att jag måste bli större. Men hur ska
det gå till? Antagligen måste jag väl

äta eller dricka nånting, men den stora frå-
gan är: vad?”

Ja, den stora frågan var verkligen vad.
Alice såg sig runtomkring bland blommorna
och grässtråna, men hon kunde inte se nån-
ting som verkade ätbart eller drickbart just
nu. En stor champignon växte alldeles bred-
vid henne, den var högre än hon själv. Och
när hon hade tittat under den och på båda
sidor om den och bakom den, då föll det
henne in att hon kunde lika gärna titta efter
vad som fanns ovanpå den också.

Hon sträckte sig på tå och kikade över
kanten på champignonen. Då fick hon syn
på en stor larv, som satt oppe på svampen
med korslagda armar. Han rökte lugnt en
lång pipa och brydde sig inte det ringaste
om henne och inte om nånting annat heller.

Larven och Alice tittade på varandra en
stund och ingen sa något. Till slut tog larven
pipan ur munnen och började tala till Alice
med slö och sömnig röst.

”Vem är du?” frågade larven.
Det var just ingen uppmuntrande inled-

ning till ett samtal. Alice svarade, ganska
blygt: ”Jag — jag vet det knappt själv just
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nu. Men jag vet i alla fall vem jag var, när
jag gick opp i morse, fast jag har visst bli-
vit bortbytt flera gånger sen dess.”

”Vad menar du med det ?” frågade larven
strängt. ”Förklara dig!”

”Jag kan nog tyvärr inte förklara mig”,
sa Alice. ”För jag är inte jag, förstår far-
bror.”

”Nej, det förstår jag inte”, sa larven.
”Jag är rädd att jag inte kan förklara det

bättre”, sa Alice mycket artigt. ”För det för-
sta begriper jag det inte själv, och man blir
väldigt förvirrad, när man ändrar storlek så
många gånger på en dag.”

”Man blir inte alls förvirrad”, sa larven.
”Ja, kanske farbror inte tycker det ännu”,

sa Alice. ”Men när farbror blir förvandlad
till puppa, som farbror blir en vacker dag,
och sen till fjäril, då tror jag allt att det kom-
mer att kännas lite konstigt, eller hur?”

”Inte ett dugg”, sa larven.
”Ja, kanske ni larver känner på annat

sätt”, sa Alice. ”Jag vet bara att jag skulle
tycka att det var konstigt.”

”Du!” sa larven föraktfullt. ”Vem är du?”
Så var de tillbaka vid samtalets början

igen. Alice kände sig lite irriterad av att
larven svarade så kort. Därför sträckte hon
på sig och sa mycket allvarligt. ”Jag tycker
att farbror först borde tala om vem farbror
är.”

”Varför det ?” sa larven.
Det var ju också en fråga. och eftersom

Alice inte kunde tänka ut något svar på den
och eftersom larven tycktes vara vid
mycket dåligt lynne, vände hon om och gick
därifrån.

”Kom tillbaks!” ropade larven efter
henne. ”Jag har något viktigt att säga!”

Det lät ju lovande. Alice vände om och
kom tillbaka.

”Håll dig lugn!” sa larven.

”Var det allt farbror hade att säga?” sa
Alice och svalde förtreten så gott hon
kunde.

”Nej”, sa larven.
Alice tänkte att hon kunde lika gärna

vänta, eftersom hon inte hade något annat
att göra, och det kunde ju i alla fall hända,
att larven hade något viktigt att säga. Några
minuter blåste han ut röken utan att säga
något, men slutligen tog han pipan ur mun-
nen, och så sa han : ”Jaså, du tror att du är
bortbytt, du?”

”Ja, det ser inte bättre ut”, sa Alice. ”Jag
kommer inte ihåg saker som jag brukar
minnas — och jag behåller inte samma stor-
lek i tio minuter!”

”Vad är det för något du inte kan komma
ihåg?” frågade larven.

”Jo, jag försökte läsa opp ’Det finns ett
litet bi’, men det blev alldeles tokigt”, sva-
rade Alice och lät mycket ledsen.

”Läs opp ’Du är gammal, pappa’ ”, sa
larven.

(…)
”Du läste inte rätt’’, sa larven.
”Nej, jag är rädd att det inte var riktigt

rätt”, sa Alice blygt. ”Somliga ord hade
blivit ändrade.”

”Det var fel från början till slut”, sa
larven mycket bestämt, och sen blev det
tyst en stund.

Larven var den första som började tala
igen.

”Hur stor vill du bli?” frågade han.
”Å, det är inte så noga”, skyndade sig

Alice att svara. ”Men man tycker inte om
att byta så ofta, som farbror vet.”

”Det vet jag inte”, sa larven.
Alice svarade inte. Aldrig i hela sitt liv

hade hon blivit så motsagd, och hon kände
att hon höll på att förlora tålamodet.

”Är du nöjd, som du är nu?” sa larven.
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”Ja, jag skulle nog vilja vara lite större,
om farbror inte har något emot det”, sa
Alice. ”Det är så ynkligt att bara vara sju
centimeter.”

”Det är en alldeles lagom längd”, sa
larven förargad och reste sig upp, när han
talade (han var precis sju centimeter själv).

”Men jag är inte van vid att vara så här
liten”, invände stackars Alice och lät fas-
ligt bedrövad. Och hon tänkte för sig själv
att djuren var då bra lättstötta.

”Du blir nog van vid det med tiden”, sa
larven, stack pipan i munnen och började
röka igen.

Den här gången väntade Alice tåligt, tills
han själv behagade tala. Efter en stund tog
larven pipan ur munnen, gäspade ett par
gånger och ruskade på sig. Sen gled han
ned från champignonen och kröp bort i grä-
set, medan han sa: ”Av den ena sidan blir
du större och av den andra mindre.”

”Den ena sidan av vad? Den andra si-

dan av vad?” tänkte Alice.
”Av champignonen”, sa larven, alldeles

som om hon hade frågat högt. Och i nästa
ögonblick var han borta.

***

Om denna historia inte skrivits år 1865 så
skulle den nästan säkert ha skrivits ändå
hundra år senare. Motivet skulle ha passat
Cambridgesonen Roger ”Syd” Barrett, psy-
kedelisk popmusikpionjär som inspirerats av
Carroll. Scenen innehåller mängder med
lämplig rekvisita – en blå talande insekts-
larv, en svamp, plötsliga scenskiften. Larven
avbildas till yttermera visso traditionellt med
en vattenpipa (hookah; ofta använd för opi-
umrökning) både i John Tenniels klassiska
illustrationer och Robert Högfeldts bilder till
den svenska versionen av ”Alices äventyr”
och ”Bakom spegeln” i Gösta Knutssons
översättning. År 1967 så besjöngs bland
annat larvscenen i Grace Slicks ”White
Rabbit” på Jefferson Airplanes LP ”Sur-
realistic Pillow”:

G
race Slick och The Jefferson A

irplane
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Ett piller gör dig större
och ett piller gör dig liten.
De som din mamma ger dig
gör inget alls.

Gå, och fråga Alice
när hon är tre meter lång.
Och om du går och jagar kaniner
och du vet att du kommer att falla
säg dem att en hookah-rökande typ
har sänt efter dig.

Ropa på Alice
när hon bara var liten.
När pjäserna på schackbrädet
reser sig och säger vart du skall gå
och du just har ätit nå’n sorts svamp
och ditt inre ligger lågt.

Gå och fråga Alice
jag tror att hon vet.
När logik och proportioner
har skrumpnat och dött
och den Vite Riddaren talar baklänges
och den Röda Drottningen säger “av med
hennes huvud!“

Kom ihåg vad hasselmusen sa:
Mata ditt huvud! Mata ditt huvud! Mata
ditt huvud!(4, 5)

Något som märkligt nog inte diskuteras i lit-
teraturen om Carrolls författarskap är hans
förhållande till djuren - det anses kanske på
något vis självklart? Det förekommer en
mångfald av djur i hans berättelser och dik-
ter – kaniner, grisar, hasselmöss, hundar och
katter – och inte minst insekter. Ett av kapit-
len i ”Bakom spegeln” heter ”Spegel-
insekterna”. I detta hamnar Alice på ett märk-
ligt tåg fullt med djur:

***

Det satt en skalbagge bredvid
bocken (ja, det var verkligen en
ganska egendomlig uppsättning

av passagerare), och eftersom det tycktes
vara något slags regel att alla skulle tala i
tur och ordning, fortsatte han: ”Hon får resa
tillbaks härifrån som fraktgods!”

Alice kunde inte se vem som satt bred-
vid skalbaggen, men det var en hes röst,
som talade nu: ”Byt om lokomotiv …”, sa
rösten, men så hördes hostningar, och det
blev inget mera.

”Det där lät som en häst”, tänkte Alice
för sig själv. Och en späd liten röst pep all-
deles intill hennes öra: ”Det där kan du göra
en vits på — nånting med ’hostar’ och ’häs-
tar’ eller nånting sånt.”

”Jag hör inte alls till det här tåget — jag
var i en skog alldeles nyss, och jag önskar
att jag kunde komma dit igen!”

”Det där kan du göra en vits på”, sa den
späda rösten intill hennes öra. ”Nånting
med ’önska’ och ’grönska’ eller nånting
sånt.”

”Irritera mig inte så där”, sa Alice och
såg sig omkring, men hon kunde inte upp-
täcka varifrån rösten kom. ”Om du är så
ivrig efter vitsar, så kan du väl hitta på en
själv!”

Den späda rösten suckade djupt och lät
mycket olycklig. Alice skulle gärna ha sagt
några vänliga ord för att trösta den, ”om
den bara suckade som andra människor!”
tänkte hon. Men det här var en så märk-
värdigt svag suck, att hon inte skulle ha
kunnat höra den alls, om den inte hade kom-
mit alldeles intill hennes öra. Nu blev följ-
den den, att det kittlade i örat, och därför
hade Alice inget medlidande till övers för
den lilla stackaren.

”Du är ju min vän”, fortsatte den späda
rösten, ”en kär vän och en gammal vän.
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Och inte vill du väl göra mig något illa,
fastän jag bara är en insekt?”

”Vad då för insekt?” frågade Alice lite
ängsligt. Vad hon egentligen ville veta var
om den kunde stickas eller inte, men hon
tyckte att det var inte riktigt hövligt att fråga
om det.

”Vad då — tycker du inte —” började
den späda rösten igen men drunknade i en
gäll vissling från lokomotivet, och alla
sprang oroliga upp från sina platser, Alice
också.

Hästen, som hade sträckt ut huvudet ge-
nom fönstret, drog lugnt in det igen och sa:
”Det är bara en bäck som vi ska hoppa
över.” Nu blev alla lugna igen utom Alice,
som kände sig lite orolig vid tanken på tåg
som hoppade. ”Nå”, sa hon för sig själv,
”vi kommer i alla fall in i fjärde rutan, och
det är då alltid en tröst!” Nästa ögonblick
kände hon hur kupén åkte rakt upp i luften,
och i sin förskräckelse fick hon tag i vad
som var närmast till hands, och det råkade
vara bockens skägg.

Men skägget tycktes smälta bort, då hon
rörde vid det, och där satt hon i lugn och ro
under ett träd, medan myggan (det var just
insekten, som hon hade talat med) satt och
gungade på en gren alldeles ovanför hen-
nes huvud och fläktade henne med ving-
arna.

Det var verkligen en väldigt stor mygga,
”ungefär så stor som en kyckling”, tänkte
Alice. I alla fall kunde hon inte känna sig
rädd för den, nu när de hade pratat så länge
med varandra.

” … tycker du inte om alla insekter?”
fortsatte myggan där hon slutat, lika lugnt
som om ingenting hade hänt.

”Jo, jag tycker om dem, när de kan tala”,
sa Alice. ”Men inga insekter kan tala där
jag bor.”

”Vad för slags insekter är du förtjust i,
där du bor?” undrade myggan.

”Jag är inte alls förtjust i några insek-
ter”, förklarade Alice, ”jag är tvärtom rädd
för dem — åtminstone för de stora. Men
jag kan säga dig namnen på några.”

”De lyder förstås sina namn?” anmärkte
myggan vårdslöst.

”Det har jag aldrig hört.”
”Men vad tjänar det till att ha namn”, sa

myggan, ”om man inte lyder dem?”
”Inte är det just till någon nytta för dem

själva”, sa Alice. ”Men det är väl bra för
människorna, som har gett dem namn, kan
jag tro. Varför skulle saker annars ha namn
förresten?”

”Det vet jag inte”, sa myggan. ”I sko-
gen därborta har de inte några namn. Men
gå på du med din förteckning över insek-
terna!”

”Jaha, först så har vi hästflugan”, bör-
jade Alice och räknade på fingrarna.

”Just precis”, sa myggan. ”Ett stycke upp
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i den där busken kan du se en gunghäst-
fluga, om du tittar efter. Den är av trä helt
och hållet, och den flyttar sig genom att
gunga från den ena grenen till den andra.”

”Vad lever den av?” frågade Alice
mycket nyfiket.

”Stickor och sågspån”, sa myggan.
”Fortsätt med listan!”

Alice såg på gunghästflugan med stor
förundran och kom till den slutsatsen, att
den måste vara alldeles nymålad, för den
såg så fin och blank ut. Så fortsatte hon:

”Ja, så har vi den vanliga flugan.”
”Titta på grenen ovanför ditt huvud”, sa

myggan, ”så får du se en julfluga. Kroppen
är av plumpudding och vingarna av järneks-
blad och huvudet är ett russin som brinner,
för det är indränkt i konjak.”

”Och vad lever den av?” frågade Alice
som förut.

”Välling och pastej”, svarade myggan.
”Och den bygger sitt bo en julklappskorg.”

”Och sen har vi ostflugan”, fortsatte
Alice, när hon riktigt noga hade tittat på
insekten med huvudet som brann, och då
tänkte hon: ”Jag undrar om det är därför
som insekter är så förtjusta att flyga rakt
på ljus — därför att de gärna vill bli jul-
flugor!”

”Det kryper nånting vid dina fötter”, sa
myggan (och då blev Alice förskräckt och
drog sig baklänges). ”Och det är en
ostsmörgåsfluga. Vingarna är tunna bröd-
skivor med smör och ost på, och kroppen
är en skorpa, och huvudet är en sockerbit.”

”Och vad lever den av?”
”Svagt te med grädde.”
Nu fick Alice något att bekymra sig för

igen. ”Men tänk om den inte får tag i något
te?” sa hon.

”Tja, då dör den förstås.”

”Men det måste hända ganska ofta”, an-
märkte Alice fundersamt.

”Det händer alltid”, sa myggan.
Nu satt Alice tyst en stund och funde-

rade. Myggan roade sig under tiden med
att surra runt kring hennes huvud. Slutli-
gen satte hon sig ner igen och sa: ”Jag tän-
ker att du har väl inte lust att förlora ditt
namn?”

”Neej, inte alls”, sa Alice en aning oro-
ligt.

”Ja, säg inte det”, fortsatte myggan
vårdslöst. ”Tänk bara vad det skulle vara
trevligt, om du kunde komma hem utan
namn! Tänk dig till exempel att lärarinnan
skulle säga till att lektionen skulle börja,
då kunde hon ju bara säga: ’Kom hit’ och
så ingenting mera, för det fanns ju inget
namn att säga, och då behövde du ju inte
komma.”

”Det skulle säkert aldrig gå”, sa Alice.
”Fröken skulle inte ge mig lov för så litet.
Om hon inte kom ihåg vad jag hette, så
kunde hon ju säga ’Du där borta’ eller nån-
ting sånt.”

”Nåja, om hon sa det”, tyckte myggan.
”så skulle det ju nästan låta som om hon sa
’Du är borta’, och då behövde du inte
komma alla fall. Det där var en lustighet.
Det var synd att du inte kunde hitta på den.”

”Å, jag vet just inte det”, sa Alice. ”Jag
tycker inte det var någon vidare lustighet.”

Men myggan bara suckade djupt, medan
två stora tårar rullade nerför hennes kin-
der.

”Du borde då inte hitta på lustigheter”,
sa Alice, ”om du blir så ledsen av det.”

Myggan suckade sorgmodigt igen, och
den här gången tycktes den lilla stackarn
alldeles ha suckat bort sig, för när Alice
tittade upp, fanns det ingenting på grenen,
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och eftersom Alice själv kände sig riktigt
frusen efter att ha suttit stilla så länge, steg
hon upp och gick vidare.

***
På www finns en stor mängd material om
Carroll och hans verk. Här följer några få
nedslag i denna mångfald. En utmärkt länk-
lista är Wonderland Links:
www.thewhiterabbit.com/links.htm
Information om författaren själv finns på Le-
wis Carroll Homepage:
www.lewiscarroll.org/carroll.html
och Secrets of Lewis Carroll:
http//www.megabrands.com/carroll/
En intressant multimediaversion av ”Alices
äventyr..” finns på:
www.megabrands.com/alice/goalice.html
För cineasten finns också en lista över
Carroll-inspirerade filmer:
www.picpal.com/rbf09.html
liksom en sajt där man kan ladda ner och
titta på delar av Jan Svankmajers skräckfilm
”Alice in Wonderland” (1988), bland annat
scenen med larven!
www.awn.com/heaven_and_hell/SVANK/
svank2.htm.

Slutligen kan Carrolls betydelse för Robert
Heinlein och andra moderna fantasy- och
science fiction-författare studeras på sidan
”Living chessmen and looking-glasses”:
www.io.com/~hoosier/carroll_page.html

 Noter:
1. Detta avsnitt liksom de övriga är hämtade ur
Gösta Knutssons översättning ”Alices äventyr i
sagolandet och Bakom spegeln”, publicerad av
Wahlström & Widstrand 1981 (och sannolikt ti-
digare).

2. Se t ex ”Turbulent Mirror” av John Briggs och
F. David Peat (1990), Harper &Row, N.Y. och
www.lewiscarroll.org/logic.html

3. ”Red Queen Hypothesis” på engelska. Carroll
använde ett kinesiskt schackspel med röda pjä-
ser i stället för svarta.

4. Översättningen utgår från Johnny Blasis trans-
kription på www.math.ufl.edu/~jaz/Lyrics/
whiterabbit. Fler musikaliska länkar finns på:
www.lewiscarroll.org/music.html

5. Annan livgivande musik att lyssna till vid läs-
ningen av denna text är förstås ”Alice in Blunder-
land” av Captain Beefheart från mästerverket
”The Spotlight Kid” (Reprise Records 1972).
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