
Grundl aGd 1876 av C. G. Es tl andEr

ISSN 0015-248X (print)
ISSN 2670-2541 (online)

2022



KULTUR EKONOMI POLITIK

Redaktion
Hanna Lindberg

Ansvarig chefredaktör
Emil Kaukonen

Redaktionssekreterare
Redaktionsråd

Pia Maria Ahlbäck
Martina Björklund
Mats Börjesson
Nina Kivinen
Else-Britt Kjellqvist
Bengt Kristensson Uggla
Tage Kurtén
Kristina Malmio
Sverker Sörlin
Ulrika Wolf-Knuts

Utgivare
Föreningen Granskaren r.f. Åbo
Ordförande Pekka Kettunen
Jutta Ahlbeck
Eva Costiander-Huldén
Carina Gräsbeck
Margrét Halldórsdóttir
Jonas Lagerström
Hanna Lindberg

Formgivning
Oy Graaf Ab

Tryckning
Oy Nordprint Ab

Kontakt
Redaktionen: finsktid@abo.fi
Prenumerationer: pren-finsktid@abo.fi

Mer om oss
www.finsktidskrift.fi
Instruktioner för skribenter:  
www.finsktidskrift.fi/medverka/for-skribenter/
Om prenumerationer: www.finsktidskrift.fi/prenumerera/

Bidragsgivare
Svenska Litteratursällskapet i Finland, Svenska Kulturfonden, 
Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Emilie och Rudolf 
Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål, 
William Thurings Stiftelse, Kommerserådet Otto A. Malms 
Donationsfond, Waldemar von Frenckells stiftelse



Innehåll 3–4/2022 Tema: Litteratur

Chefredaktör Hanna Lindberg
Att gräva där man står och vidga perspektivet 5

Essäer

Maria Lassén-Seger
Jaget äger rum. Prosaåret 2021 9

Jenny Jarlsdotter Wikström
Teckentydning. Poesiåret 2021 27

Mia Österlund
Barnlitteraturen bemöter sin krisande samtid.  
Barnboksåret 2021 49

Mia Franck
Flanöser flanerar stadens rum 65

Annelie Bränström-Öhman
Handbok, handväska och promenaddräkt av god kvalitet 75

Anna Biström
Den närläsande litteraturvetenskapens möten med 
siffror och maskiner – och ett forskningsexempel 
utifrån finländsk litteratur på svenska mellan 1830 och 1930 85

Margaretha Ullström
En spirande optimism i dagens svenska ungdomslitteratur?  97

Granskaren

Jutta Ahlbeck
Manliga genier och kvinnliga smittohärdar. 
Om syfilis i konst och kultur 105

Anna Möller-Sibelius
Världslitteraturens trafik genom tiderna 109

Sandra Waller
Nya perspektiv på Finlands arbetarhistoria 112



Evelina Wilson
Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle – en 
dubbelbiografi, lika levande och engagerande som en roman 114

Svante Lindberg
Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik i 
universitetens undervisning i främmande 
språk – tradition, förnyelse och utveckling 120

Pärmbild: Sanna Mander



Att gräva där man står och vidga perspektivet 5

F I N S K  T I D S K R I F T  3 – 4 / 2 0 2 2

Att gräva där man står och vidga perspektivet

Under de fyra år jag jobbat med Finsk Tidskrift har en av höjdpunk-
terna varit att läsa de årligen återkommande prosa-, poesi- och 
barnboksöversikterna av den finlandssvenska utgivningen. Vissa 
mönster och teman återkommer år efter år medan andra sakta har 
smugit sig på, och sällan sker skarpa brott från ett år till ett annat. 
Exempelvis har åren av pandemi och allt som hör därtill inte ännu 
lämnat ett uppenbart avtryck i litteraturen. Maria Lassén-Seger 
noterar i prosaöversikten att pandemin endast omnämns i några 
verk och i stället är det lokalhistoriskt förankrad litteratur som 
dominerar fjolårsutgivningen. Men såsom Lassén-Seger kon-
staterar är detta kanske just ett utslag av år av stillasittande och 
påtvunget lugn, och eventuellt har författarna därför fördjupat 
sig i den egna platsen och historien. Jenny Jarlsdotter Wikström 
är inne på en liknande tolkning i poesiöversikten och ser ett 
behov av historisering i poesiutgivningen. Detta är kopplat till 
den övergripande tendensen till teckentydning av naturfenomen 
i den något magra fjolårsutgivningen av poesi som endast bestod 
av åtta verk.

Om det historiska inslaget kan ses som ett återkommande tema 
som förstärkts av pandemin, visar barn- och ungdomsboksutgiv-
ningen på hur andra utvecklingar har trappats upp. Mia Österlund 
visar i barnboksöversikten att 2021 års utgivning svarat på krav om 
en inkluderande och demokratisk barn- och ungdomslitteratur och 
inkluderat bruna barn i en icke tidigare skådad omfattning. Andra 
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saker består dock år efter år, nämligen att den finlandssvenska 
barnlitteraturen är av allra högsta klass.

En av fjolårets mest uppmärksammade och vackert formgivna 
böcker, Galanterna av Mia Franck, är just ett exempel på att gräva 
där man står. I sin essä berättar Franck inledningsvis hur mor-
morsmodern Dagmar inspirerade till berättelsen om kvinnors 
villkor och könsöverskridande praktiker i det tidiga 1900-talets 
Helsingfors. Centralt för romanen blev dock inte den verkliga 
personen Dagmar utan kvinnors möjligheter och rörelser i tid och 
rum. Franck reflekterar kring detta samt vilka friheter hon själv 
tog att ändra på historiska skeenden.

I sin essä introducerar Annelie Bränström-Öhman läsaren 
för tygspår i litteraturen. Med avstamp i klädkoden för dispu-
tationsakten vid Åbo Akademi, eller snarare sina egna bryderier 
kring att försöka tyda denna kod, diskuterar Bränström-Öhman 
sammanflätningar mellan tyger och texter i modern litteratur. 
Förutom ÅA:s klädkod står även Catharina Gripenbergs diktsam-
ling Handbok att bära till en dräkt samt Anne Boyers essäsamling 
Garments Against Women i fokus. 

I Anna Biströms essä får läsaren stifta bekantskap med ett 
annat sätt att närma sig litteraturen, nämligen genom digitala 
och kvantitativa metoder. Biström diskuterar hur digitala resurser 
och kvantitativa metoder kan berika litteraturforskningen, samt 
vilka frågor dessa metoder kan besvara – och inte besvara. Med 
exempel ur sin egen forskning om finländska författare som skrev 
på svenska 1830–1930 visar Biström hur olika författares spridning 
och eftermäle kan studeras med hjälp av digitala resurser, och vilka 
ytterligare frågor de ger upphov till.

I numret publicerar vi även Margaretha Ullströms lectio prae-
cursoria för doktorsavhandlingen Folkhemsideologi i svensk ungdoms-
litteratur. En 1900-talsstudie (Åbo Akademi 2022). Avhandlingen 
är en diskursanalytisk studie av svenska ungdomsromaner under 
hela 1900-talet, och syftet med lection är att vidga perspektivet 
till våra dagar. Med hjälp av ett diskursanalytiskt angreppssätt 
visar Ullström att vissa mönster och teman har bestått sedan 1900-
talet, men även att 2000-talets ungdomslitteratur har tagit sig nya 
uttryck, såsom en förändrad blick på kvinnokroppen i form av så 
kallad kroppsaktivism. 
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Förutom dessa spännande översikter och essäer erbjuder även 
Granskaren på gedigna analyser av nyutkommen litteratur. Vi vill 
även uppmärksamma läsarna på den vackra pärmbilden av Sanna 
Mander, som är en av Finlands ledande illustratörer. Med numret 
önskar vi er en skön sommar och härliga lässtunder!

Hanna Lindberg
Raseborg, 30.5.2022
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Essäer

Jaget äger rum . Prosaåret 2021

Maria Lassén-Seger

I den finlandssvenska prosan 2021 gräver författarna där de står. 
Helst inåt och bakåt. Covid-19 pandemin nämns endast i ett par 
böcker, men den påtvingade isolering den förde med sig kan anas 
i det påfallande talrika tillbakablickandet. Samtid och framtid 
söks i det förgångna, inte sällan under samhälleliga brytningstider. 
Platsen – som alltid varit avgörande i finlandssvensk prosa – är 
starkt närvarande hos protagonister (ofta ett jag) som söker me-
ning, struktur och fördjupad förståelse för sin existens.

Vi är vår historia

I Mia Francks Galanterna är året 1912, platsen Helsingfors, där 
fyra unga kvinnor – Dagmar, Hilda, Klara och Ebba – drömmer 
om att ”flyga fritt” tvärtemot samtidens konventioner. Ute på stan 
tar männen för sig på deras bekostnad. De tafsar på spårvagnen, 
tränger sig på i caféer. Övergreppen driver kvinnorna till handling 
och de upptäcker att utklädda till män kan de röra sig friare i 
staden. Franck kan sin kvinnohistoria och har förmågan att le-
vandegöra den. Vardagsslitet och framtidsdrömmarna skildras 
gripande. Huvudkaraktären Dagmar drömmer om att bli modist, 
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Hilda om ett könsöverskridande bortom utklädningsleken, Klara 
om rättvisare arbetarförhållanden, medan välbärgade Ebba ägnar 
sig åt kvinnosaken. Den brokiga fyrväpplingen samlas kring sin 
emancipationslängtan i Dagmars och Hilmas bostad, talande nog 
kallad ”Hoppet”. Klädda till ”galanter” utmanar kvinnorna kon-
ventionen, men Franck varken förenklar eller idealiserar deras si-
tuation. Förklädnaden är både berusande och farlig, då den väcker 
aggressioner och avslöjar dolda begär. Fyndigt integreras auten-
tiska klipp ur dagspressen, såsom hattnålens potential som farligt 
vapen och debatter kring den nya ”moderna” kvinnan. Tidsbilden 
fascinerar och övertygar, även om Dagmars och Hildas äventyr 
hos apacherna i Paris tänjer något på trovärdigheten. Som så ofta 
i historiska emancipatoriska flickskildringar slutar normbrottet – i 
detta fall förklädnadsleken – i återanpassning. Galanterna är före 
sin tid. De förmår inte förändra världen, men för ett tag tar de för 
sig och glänser.

Intressant kvinnohistoria bjuder också Ann Holm-Mörns Fa-
briken på då den levandegör kvinnokollektivet vid textilfabriksom-
rådet ”Masunin” i Oravais på 1920-talet. Ramberättelsen omfattar 
Marias och dottern Idas första år vid fabriken. De retrospektiva 
avsnitten kunde, med redaktionell hjälp, ha interfolierats bättre; 
men Masunin är en fascinerande miljö som blir romanens andra 
huvudperson. Fabrikskvinnornas liv är hårt, men sammanhåll-
ningen stark. Ett enkelt men värdigt, vardagsnära liv gestaltas, för 
Marias del förgyllt av kärleken till dottern och en kvinnosolidaritet 
som ger kraft. Snuset, kaffet och bullarna är sinnliga uttryck för 
vardagens smala guldkant och skildringen kryddas av välfung-
erande dialog på dialekt.

Bland årets åländska historiska berättelser utmärker sig Karin 
Erlandssons kollektivroman Hem, som sträcker sig från 800-tal 
till nutid. Havet, kvinnoliv, nära relationer och en sten med en 
vit cirkel i, knyter ihop helheten. Som fantasy-författare för barn 
och unga har Erlandsson visat sin förmåga att ladda undertexten 
med mening. Också här är den flyhänt skrivna texten långt mer än 
summan av händelserna. Infallsvinklarna är mångskiftande: Lia 
oroar sig för barnet som inte är som andra utan ”mera vedklabb än 
människa”; Ragnhild lotsar varsamt sin far vidare när han bryts 
ner av sorg och ålder. Berättelserna från vår tid berör hur veckovist 
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arbete på färjorna tär på familjelivet. Erlandsson räds inte känslo-
samhet, utan skriver uttryckligen fram hur det känns ända in på 
bara skinnet.

Åländskt kvinnoliv skildrar också Liv Wentzel i Tillhanda. 
Året är 1905 och fiskardottern Alva Sofia går vilse på isen i storm. 
Hon hamnar hos Mattsons på Vårdö och tillbringar där ett helt 
år långt borta från sin hemö i utskären. Vardagslivet på Matt-
sons gård skildras levande, med tonvikt på relationer – särskilt 
triangeldramat mellan gårdens ungdomar. Alva Sofias vänskap 
med gårdsdottern Amanda blommar ut i hemlig passion; gårdens 
tungsinte son Ulf förtärs av obesvarad kärlek till Alva Sofia; 
medan pigan Frida intrigerar för att Ulf ska bli hennes biljett ut 
ur fattigdomen. Titelns ”tillhanda” visar sig anspela dels på den 
begränsade tid som de förälskade flickorna får vara tillsammans 
innan deras vuxenplikter skiljer dem åt, dels på kvinnors lott vid 
seklets början: att vara andra till lags och inte få bestämma över 
sina egna liv. Wentzel skriver en välfungerande, korthuggen prosa, 
men romanen får en alltför abrupt upplösning. Bokens gråsuddiga 
pärm ger därtill ett oproffsigt intryck. 

Två nya titlar i pågående historiska släktkrönikor utkom under 
året. Sonja Nordenswans Till stoft för vinden, del tre i en svit, 
tvinnar samman två ö-släkters öden på Irland och Åland. Jason 
Mossberg reser år 1918 till Inishmurphy för att träffa delar av sin 
släkt. Samtidigt får irländska Mary Mossberg möjlighet att med 
sin kusin Iris, ivrig suffragett, besöka Åland. Tillvaron på Irland 
präglas av uppror mot Storbritannien, vilket speglar liknande kon-
flikter på Åland i relation till Finland och Sverige. Den historiska 
skildringen är inkännande, men läsare bekanta med tidigare delar 
i serien får större utdelning. Av styrka mot ljus är fjärde delen i 
Mikaela Nykvists Runsor-serie. Den inleds år 1872 och följer dels 
Amalias öden i Amerika, dels familjen Karlsson i Runsor utanför 
Vasa. Amalias dröm om ett nytt liv ”over there” krossas av hennes 
slarver till make. Efter de magra nödåren upplever Runsorborna 
bättre tider och går in för att grunda en modern mjölkgård. Trots 
viss lokalfärg förblir den historiska förankringen tunn. För att få 
till lyckliga slut för alla inblandade blir intrigen forcerad och tyngd 
av melodramatiska och erotiska inslag.
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Flera berättelser starkt knutna till författarens egen familje-
historia utgavs 2021. Dennis Rundts Big Daddy följer farfar Carl-
Julius Warrens (sedermera Larry Hargs) öden i Amerika under 
tidigt 1900-tal. Efter ljusskygga affärer och en period av sus och 
dus i filmens nymornade Los Angeles, bygger Harg med maffians 
hjälp upp ett affärsimperium. Morfar Joel Rundts respektablare 
värv i Finland för att bygga upp den nya nationen är en markant 
kontrast. Boken inventerar mer än den gestaltar, men stoffet som 
spänner över hela 1900-talet fascinerar. Paul Modeens Från idyll 
till inferno – roman baserad på verkliga ingermanländska öden är sin 
undertitel till trots mer släkthistoria än roman. Tre generationer 
ingermanländska präster, som åtnjuter tsarregimens gunst, för en 
blomstrande tillvaro tills revolutionen och Sovjet sätter punkt. 
Mayvor Palmbergs I morgon kanske mor kommer skildrar Annis 
och sonen Ilmaris hårda öde med ett övermått av sentimentalitet. 
1919 skickas Anni, gravid efter en våldtäkt, från hemmet i Karelen 
till systern i Nykarleby. Mor och son skiljs sedan åt för att aldrig 
återförenas. Anni får ett nytt liv i Kanada medan Ilmari, trots en 
svår start som rotlöst barnhemsbarn, klarar sig. Fredrik Geisor 
återberättar i sin tur sin fars erfarenheter som ung i efterkrigstidens 
Vasa i Fyra män i träkanot – kanonsommaren 1946. Den övervägande 
käcka tonen till trots, berör skildringen också efterkrigstidens 
knapphet och de unga männens krigsskador.

Ödesåren 1904–1905

Förutom att levandegöra och bredda förståelsen av det förflutna, 
knyter några av årets historiska romaner särskilt an till tider av 
förändring och samhällelig oro. Både Anders Mårds debut Storm 
över S:t Petersburg och Mikael Wahlforss Valentin dramatiserar 
de ryska ödesåren 1904–1905, avgörande också för det finländska 
folkets framtid. Mårds historiska thriller koncentrerar sig på året 
1905. Förryskningstidens turbulens och motståndet mot tsarväldet 
tar gestalt i de finländska syskonen August och Ebba Stenberg 
som, under falska namn, reser till S:t Petersburg för att medverka 
vid ett attentat mot tsarregimen orkestrerat av Finska Aktiva Mot-
ståndspartiet. Mård har de bakgrundskunskaper som behövs för 
att skapa övertygande miljö- och tidskänsla. Däremot är stilen 



Jaget äger rum 13Jaget äger rum 

inledningsvis svajig då förklarande partier och dokumentära inslag 
skaver mot det fiktivt gestaltade. Men an efter byggs spänningen 
upp av trovärdig dialog och ett dramatiserat berättande som blå-
ser liv i det kokande tsardömet där alla krav på reformer brutalt 
slås ner. Porträttet av August som hetlevrad, fåfäng och lättstött 
viktigpetter är starkt, särskilt med tanke på hur snöpligt hans 
bidrag vid attentatet blir. Hans dröm om att utföra revolutionära 
”hjältedåd” krossas när revolutionen visar sig äta sina egna barn. 
På så vis formuleras en undertext om våld kontra fredliga vägar 
för att uppnå samhälleliga förändringar. Både de finska och ryska 
motståndsrörelserna beskrivs som konfliktfyllda, med inre makt-
kamper och beredskap att offra sitt fotfolk. 

Wahlforss Valentin återger samma historiska skede, men ut-
spelar sig över längre tid, och omfattar långt fler karaktärer och 
boksidor. Den kretsar kring 20-åriga Yvonne/Yva som – efter att 
hennes bror dött vid ett attentat – infiltrerar motståndsrörelsen. Yva 
arbetar för tsarregimens hemliga polis Ochrana, men ställs snart 
inför svåra val. Är det rätt att bruka våld och döda för sina ideal? 
Klarar hon själv av att förråda de unga idealister hon lärt känna? 
Yva är ung, äventyrslysten, rentav kaxig, men också villrådig samt 
priviligierad: beundrad societetsskönhet, furstedotter med lyxiga 
vanor och bildad kvinna med en möjlig framtid som konsertpia-
nist. Porträttet blir väl spretigt. Romanen gör därtill anspråk på 
en spänningsintrig som dessvärre hinner slakna. Läsvärdet ligger 
snarare i de gedigna kunskaper som underbygger skildringen. 
Liksom Mård, levandegör Wahlforss den splittring och oro som 
präglade det ryska samhället åren innan tsaren störtades.

Ett liv vid sidan om

Prosautgivningen 2021 omfattar ett knippe starka romaner som 
sticker ut för att de anlägger ett från-sidan-perspektiv som möj-
liggörs av att protagonisten befinner sig i samhällets utkanter. I 
Robert Åsbackas välskrivna och mångbottnade Kistmakarna 
skärskådar ett berättarjag på fallrepet i ett Sverige där socialde-
mokratins folkhem vittrar sönder. 60-åriga Erik har mist familj, 
bostad och författarkarriär. Han håller sig flytande tack vare 
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mötesarvoden inom kommunalpolitiken och föreningen Farkh där 
han i hemlighet bosatt sig. Erik beskriver galghumoristiskt sin 
torftiga tillvaro: ”Gå snabbt och se glad ut så märker ingen att du är 
ful. Så brukar man ju säga. Mitt sätt att dölja att jag saknade både 
pengar och framtidsutsikter var att befinna mig bland människor 
som arbetade för och trodde på just framtiden”. Erik går Farkhs 
kistbyggarkurs där läraren lakoniskt intygar: ”Det är bara att 
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bygga och dö, svårare än så är det inte”. Åsbacka väver skickligt 
samman den lilla människans tillvaro med större samhälleliga 
skeenden. I Farkhs lokaler umgås Erik med ett gäng udda in-
divider: Vide som snöat in på Palmemordet; besvärligt frågvisa 
Sonja med funktionsnedsättning; Kåre som ordnar salta pinnar 
och Tuomo som mest sover. Erik minns 1980-talet, vännen Hanna 
han egentligen var kär i, sambon Pia som lämnade honom och 
den älskade hunden Kreon som dog. Minnena av hans förluster 
återkommer i vågor ackompanjerade av dunket från pålningen av 
nya lyxbostäder utanför Farkhs lokaler. Otippat dras Erik, trots sitt 
självvalda utanförskap, in i Sonjas kaotiska familjeliv, som – lika 
otippat – visar på nya vägar ut ur ensamheten. Kistmakarna är en 
rik roman som med råge uppfyller romanformens ambition att 
beskriva livet som det är.

Quinh Trans imponerande debut Skugga och svalka, med drag 
av prosalyriskt berättande och stark språkkänsla, närmar sig också 
en vardagsverklighet i utkanten av samhällets mittfåra. Ett namn-
löst pojkjag minns hur han som barn anlänt med sin vietnamesiska 
familj till Finland och bosatt sig i Jakobstad. Berättarjaget upple-
ver samtidigt ett starkt band till sina familjemedlemmar som ett 
utanförskap, och minnena återges på distanserat avstånd. Medan 
mamma Má drömmer om pengar och storebror Hieu om flickor, 
upptäcker pojkjaget det storartade i att kunna ”psyka upp” sina 
kompisar med ord. Tran fångar skickligt de drömmar som driver 
familjen. I oskarpa bilder som motsvarar det suddiga fotografiet på 
pärmbilden, vävs minnesfragment samman ”stötvis, som maneter 
i vattnet under mina ögonlock”. Sidoperspektivet på den söm-
niga småstaden förstärks av att familjen rör sig i utkanten kring 
de höghus där deras vietnamesiska bekanta bor. Återkommande 
bärplockningsscener växer till en symbol för drömmarna om en 
annan framtid än den som erbjuds: de långa arbetspassen avbrutna 
av övernattning i bilen, medan en gåtfull leopard skymtar i skogen. 
Försiktigt låter Tran läsaren ana en öppning mot något annat.

I Matilda Södergrans prosalyriska kortroman Nell är 
protagonisten, som lånat boken sitt namn, byns särling. Introverta 
Nell lever nära sina föräldrar men förblir sin egen. Med ”tiken” 
går hon sina utstakade promenader av och an till havet. Nell 
känner stark gemenskap med naturen, ”[h]är ligger hon, navlad i 
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underlaget som en lav” och upplever att ”[e]nsamheten är hennes, 
en utopi hon hela tiden tvingas försvara”. Hurtiga ”papp” tystar 
henne. När ”mamm” dör och inte längre kan ge Nell ömhet försvå-
ras relationen till pappan ytterligare, men ”Nell prövar närheten på 
ren jävelskap” och klämmer en gigantisk pormask i pappans panna. 
Precis som Nell är Södergrans språk starkt och eget. Den sommar 
som skildras blir avgörande för Nell och utmynnar i ett gåtfullt 
försvinnande. Södergran visar oanade djup hos sin protagonist och 
låter förstå att vad som än hänt, har det skett på Nells egna villkor.

I Henrik Janssons välskrivna ”roadmovie”-aktiga Vi åkte 
för att träffa farsan betraktar jagberättaren Sigge/Ziggy sitt liv i 
backspegeln under en bilresa med brodern Kajtsu upp till pappan 
i Österbotten. Mamman har nyligen dött och till begravningen 
har Sigges ex-flickvän Jonna dykt upp, vilket initierat återblickarna 
och omvärderingarna av det förflutna. Sigge är iakttagaren, ”kolla-
ren”, som alltid ställt sig vid sidan av. Jansson interfolierar skickligt 
romanens olika tidslager, och ur Sigges minnen utkristalliseras 
såriga insikter om mäns våldsamhet, kvinnors utsatthet, skavande 
familjehemligheter och egna tillkortakommanden. Minnena från 
hemmet i Skata, Jakobstad, gestaltas intensivt och övertygande. 
Här lärde Sigge känna Jonna vars dysfunktionella familj med en 
våldsam och supande far liknar hans egen. Jansson skriver om 
olyckliga, trasiga människor, men med värme och utan att döma. 
Väl framme hos pappan äger en form av försoning rum. 

Jaget i vardagen

Jag-berättandet dominerar utgivningen 2021. En del böcker sätter 
öppet likhetstecken mellan berättar- och författarjaget. Michel 
Ekmans Lyckliga slut – elva essäer och en dagbok tematiserar åld-
rande och tid. Dagboksavsnitten rör hans tillvaro under Covid-19 
pandemin. Essäernas ingångar är djupt personliga men öppnar sig 
för läsaren. Själv uppfattar sig Ekman som en som har lätt för att 
reflektera men får kämpa sig till att delta socialt. I sin egen värld 
är han därför samtidigt fri och instängd. Det drömska uppgåendet 
i varandet ser han som en överlevnadsmekanism och tecknar sin 
livsbåge från ungdomens dagdrömmande; via vägen ut mot kärlek, 
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familj och arbete; till åldrandets återkomst till dagdrömmandet. 
”Den blå kniven” skrivs fram som en symbol för ett hopplöst limbo 
av leda och dagdrömmeri. Men utifrån Bachelards och Benjamins 
tankar om barndom som drömtid och drömrum, formuleras också 
andra insikter bortom det uppenbara. I dagboksavsnitten excel-
lerar Ekman i att fånga det lilla livet på Barbro Lindgrenskt vis. 
I essäerna hanteras vardagligt stoff som hemmet, minnen och 
minnesresor, film, musik, läsning, samt familjen som tidsmätare, 
insiktsfullt och lyhört.

I Familjealbum gräver Joakim Groth i sin borgerliga släkthis-
toria i ett försök att lära känna sina tidigt bortgångna föräldrar. 
Han ser tillbaka på sin uppväxt i Munkshöjden och tiden som 
ung och upprorisk sökare under det socialismvurmande 70-talet. 
Sina föräldrar och sitt unga jag betraktar han med nyfiken ömhet. 
Föräldrarnas relation skildras som en union mellan två vilsna sjä-
lar. Sina ”generationskamrater” ser han som medresenärer på sin 
”gruppresa till vuxenheten”. Ofta förvånar Groth sig över hur hans 
minnesbilder inte stämmer överens med dagboksanteckningar eller 
andras hågkomster. Groths berättarröst är lakoniskt resonerande 
på ett sätt som gör läsningen intim, som om läsaren hör honom 
anförtro sig om barndomens katastroffantasier, svårigheten att bli 
av med sin svendom eller den sorg han hastigt kapslar in för att 
gå vidare när han mister sina föräldrar. På så vis växer de egna 
tillbakablickarna till ett tidsdokument över behovet av att foga 
samman en begriplig livsberättelse på basen av motstridiga min-
nesfragment.

Långt mer självutlämnande är Otto Gabrielssons ”personliga 
brev” Motborgare som bygger på ett års dagboksanteckningar. På 
släktgården Drakamåla återhämtar Gabrielsson sig sommaren 
innan han ska slutföra sina psykologstudier. Men det enkla liv 
han hoppats föra på landet är svårfångat. Maniskt väger han sig, 
anger alkoholprocent på det han dricker, motionerar och betvingar 
humöret med energidrycker och koffein. Till hösten återupptas 
studierna som inneboende hos mamman, och kampen för att återfå 
balansen fortgår. Synen på samtiden är sylvass. Lika onådig är 
Gabrielsson mot sig själv. Gång på gång super han bort sig och 
torpederar de hälsosamma rutiner han föresatt sig. Likt Sisyfos 
verkar han dömd att återupprepa en spiral av motgångar och nya 
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föresatser. Upptagenheten vid det egna måendet kunde te sig na-
velskådande om det inte hanterades så rakt och ärligt, ofta med 
en pricksäker svart humor. Han är själv barnet och dess utmattade 
småbarnsförälder. Han avskyr konsumism, men älskar lyx i form 
av märkesvaror och -kläder, äkta champagne och skagenröra: ”Jag 
är en fattig Trump, utan sociala medier men med större hårsvall”. 
Samhällets normalitetskrav varken kan eller vill han följa.

Ung vuxen växtvärk

Elsa Kemppainens Riesling och mjölk är en debut med svärta och 
nerv. Den kretsar kring två kriser i romanjaget Iris liv: utbytesåret 
i Berlin 2008 och året 2018 i Helsingfors när hon ska bli mamma. 
”Jag har alltid tyckt att det trasiga är vackert, förutom när det gäller 
mig själv” konstaterar Iris som sedan tonåren levt med skamkäns-
lor över det egna jaget. Tillbakablickar låter förstå att tonårstidens 
mobbning lagt grunden för den vacklande självkänslan. Men den 
unga vuxna Iris vill leva och känna. Med nya väninnan Louise 
kastar hon sig därför in i Berlins nattliv som är ”klart och hårt”. 
Kemppainen skriver fram tjusningen i att leva dålighetsliv och 
vilja annat än det präktiga finländska. Men läsaren ser också hur 
hon återkommande gör sådant hon egentligen inte vill, inklusive 
går med på mer eller mindre ofrivilligt sex. ”Vi blir aldrig sådana 
som räknar” påstår Iris. Ändå listar flickorna alla de ligger med. 
Den intensiva vänskapen med Louise förändras då de risker flick-
orna tar får allt allvarligare följder. Tio år senare är Iris åter igen 
ångestriden och obekväm i sin kropp som nu ska föda ett barn. 
Ett dramatiskt kejsarsnitt senare och en träffsäkert skildrad skör 
prematurbebistillvaro finner Iris åter en gång att marken slutar 
gunga och en tillförsikt infinner sig.

Även Elin Willows Nya namn skildrar inkännande det besvär-
liga i vuxenblivandet. Romanens tre delar utspelar sig i Stockholm, 
London och Åbo. Varje del har en egen jag-berättare, men mot 
slutet visar de sig vara mer tätt sammanflätade än vad som först 
antyds. För varje nytt livsskede uppfinner sig Willows unga pro-
tagonister på nytt. Den första delen om Sonja fångar ett tonårs-
vi som byggs kring gemensam musiksmak, klädstil och intimt 
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umgänge:  ”Det är som vi är verkligen vi, nära, tillsammans”. Det 
är en tid av uppror då Sonja söker utlopp för sin rastlöshet i kon-
serternas ”moshpit”, där ”punken känns i kroppen”. I del två tar 
Eva första steget ut i världen och flyttar till drömstaden London. 
Tillvaron bygger fortfarande på symbiotisk flickvänskap. I en pyt-
teliten lägenhet delar hon kläder och sovrum med tre andra flickor. 
Glappet mellan att vara tonåring och ung vuxen fångas på kornet. 
Eva har ”[a]lltid drömmar, inga planer”, ”allt är en väntan på något” 
i ett London som är betydligt solkigare än hon föreställt sig. I 
del tre är Eva-Sofia doktorand i Åbo. Den värsta växtvärken är 
över men att lyssna på gammal favoritmusik går inte då den river 
upp smärtsamma minnen och förluster. ”Det fanns aldrig någon 
tydlig övergång till vuxenvärlden”, menar Eva-Sofia. Ändå har 
något ohjälpligt gått förlorat.

I dag förknippas ungdomstillvaron allt oftare med illamående, 
såväl ute i samhället som i litteraturen. Sofia Elies prosalyriska 
En gång kände jag – en multimodal rehabiliteringsjournal utforskar 
bokjagets mentala problem som ett sjukdomsförlopp. Berättelsen 
går bakåt i tid och antar stundvis formen av en sjukjournal med 
diagnoskoder. Tankar om rymden och minnen av ex hon sörjer 
vävs samman med panikångest och humörsvängningar. Protago-
nistens oförmåga att få ihop ett liv att vara nöjd med är påtaglig. 
Kanske hennes begåvning är i obalans med resten av hennes 
person, föreslår en psykolog. Ändå kan protagonisten inte sluta 
drömma om ett liv som konstnär. Berättelsen kunde ha växt till 
en konstnärsroman, men stannar halvvägs i ett oförlöst läge. Så 
kan det förstås vara, men det leder till svårigheter för läsaren att 
knyta an till texten som fastnar i ett ältande av minnen och känslor. 

Något av vuxen växtvärk återfinns också hos Kaj Korkea-ahos 
mångbottnade roman Röda rummet som tematiserar begär, lust, 
underkastelse, makt och övergrepp. Romanens unga författar-jag 
har nyss lämnat sin våldsamma och narcissistiska partner. Pank 
och arbetslös flyttar han från Berlin för att bo hos föräldrarna i 
Vanda. Kompisen Lotta föreslår på skämt att han ska annonsera 
om att byta sina författartjänster mot en bostad i huvudstaden. 
När han gör det svarar Aimo K och föreslår, osannolikt nog, ett 
dylikt utbyte. Den tjusiga lägenhet i Ulrikasborg Aimo erbju-
der får protagonisten att ignorera alla varningsklockor och anta 
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erbjudandet. Men Korkea-aho låter läsaren ana oråd. Under en 
hinna av citrondoft, dröjer sig en rutten lukt kvar i lägenheten. I 
tidigare romaner har Korkea-aho visat en fäbless för skräck och 
splatter. Nu undviks sådana excesser vilket underlättar en psyko-
logiserande läsning av den dåligt förtäckta stanken som Aimos 
dolda agenda. Aimo idkar underkastelse (BDSM) och utnyttjar 
de unga män han ”anställer” för att tillfredsställa sina egna begär. 
Både för protagonisten och för läsaren, förblir Aimo en gäckande 
gåta. Den naiva berättaren förhåller sig länge nyfiket och tolerant 
till honom, för att senare – när den äldre mannens manipulativa 
sidor framträder – se honom som en tragisk figur, snarare än en 
hänsynslös maktmissbrukare. Vännen Lotta rasar däremot över 
sliskiga gubbar som tror att allt är till salu och ställer protagonisten 
till svars för hans undfallenhet. Röda rummet är en fascinerande 
men spretig roman som hellre ställer frågor än svarar på dem. I 
utbyte mot att få bo i lägenheten ombeds bok-jaget skriva en bok 
som heter Röda rummet, men det röda rum som de facto uppdagas 
i bostaden har mer att göra med den hemliga S&M-klubb som 
Aimo och partnern Usko en gång drivit tillsammans, än med 
Strindberg. BDSM-scenens förhöjda njutning är i mångas ögon 
ett skamligt begär, som helst bör utövas i skymundan. Korkea-
aho balanserar skickligt mellan att varken svartmåla denna lidelse 
eller iscensätta någon Fifty shades of gray-aktig kittelfantasi. Aimos 
begär är komplexa: han vill hänge sig åt underkastelse men utnytt-
jar samtidigt sitt övertag likt en ”sugar daddy” som försörjer unga 
gaykillar i utbyte mot sexuell njutning.

Alternativa verkligheter

Realismens gränser tänjdes också under prosaåret 2021. Flera 
noveller i Kjell Lindblads välskrivna, men brokiga Bågskytten 
kretsar kring olösta gåtor, försvunna personer eller brott som kan-
ske begåtts. De uteblivna svaren görs till subtila påminnelser om 
existensens osäkerhet. Går det att lita på sina minnen, särskilt de 
från barndomen? I ”Ved” möter novelljaget en man på krogen som 
återger ett barndomstrauma från kriget som inbegriper vedstöld, 
möjligtvis ett sexuellt övergrepp samt en lillebror som försvinner. 
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Mer positivt färgade minnen återfinns i ”Ödeholms blandning” 
där novelljaget tömmer sin döda mors lägenhet och erinrar sig en 
släktskröna om morfars thé-salong i Helsingfors, som gick omkull 
när kaffet kom till Finland. Som ett memento på att inte alla 
minnen är fabricerade efterkonstruktioner hittar han morfaderns 
specialblandning i en låst skrivbordslåda. En av de märkligaste 
novellerna är ”Det andra spåret” i vilken en man efter ett sjuk-
domsanfall vaknar upp hos en fru och son han inte minns och som 
talar ett främmande språk. I ett slags omvänd Handmaid’s Tale 
får mannen lov att anpassa sig till ny familj, nytt språk och nytt 
liv som hemmaman; bara för att, tillsammans med andra uttjänta 
hemmamän, förpassas tillbaka till sin forna verklighet efter att 
ha gjort sin fru med barn. Lindblad rör sig ledigt mellan olika 
verkligheter och stämningar, aldrig rädd för att utmana läsaren 
med överraskande glidningar i tid och rum. 

Nalle Valtialas Ord samlar en brokig skara äldre och nyskrivna 
noveller. Många av dem gränsar till det övernaturliga eller absurda. 
Valtiala uppvisar särskild talang för att skildra barn och unga. 
”Lokkin” – som är en av samlingens höjdpunkter – skildrar en 
urspårad hemmafest. Den berättas på stadislang av en ung kille 
som fortfarande inte förstår vad som hände, men bär på en känsla 
av skuld: ”De va Friday Nite å början av Maj, vädre va tosi kun-
non, luften liksom dallra av en såndär mega fiilis som man kokee 
bara couple times a year”. När kompisen ”Kenos kalkkisar hade 
paina ti Barösund” blir det fest som får ett tragiskt slut när gänget 
med ”lokkin” dyker upp och drar kniv. I ”Kallelsen” får 105-åriga 
Rosa besked om att hon ska börja förskolan, vilket hon också gör. 
Tillsammans med förskolans egensinniga 5-åringar iscensätter hon 
sin favoritbok Greven av Monte Christo. Också ”Barnen i världen” 
innehåller övertygande barnporträtt, här i form av två judiska sys-
kon som befinner sig på flykt i sin hemby efter att deras föräldrar 
förts bort under natten. 

I Christian Brandts kortroman/novella Rosie härjar ett krig. 
Efter ett år av undantagstillstånd och bombardemang, väljer 
berättarjaget Joe och partnern Rosie att f ly sin lägenhet via en 
källardörr som tar dem till den underjordiska världen Metafora. 
Brandt skriver en vacker prosa men gör sin berättare så pass opålit-
lig att helheten imploderar. Som i en feberdröm kastas Joe av och 
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an i tillvaron. Än flyr han med tåg till ett hus vid havet, än inser 
han att det pågående kriget försiggår mellan män och kvinnor. I 
denna vindlande väv skymtar läsaren ett förhållande som tar slut, 
men hur och varför förblir en gåta.

Lika otyglad är Alexander Öhmans debut Genomlyst, som är 
ett slags existentiell thriller jag-berättad av en journalist/författare/
särling som drar sig till minnes en räcka märkliga händelser i Hel-
singfors år 2017. Via ett antal slumpartade möten kommer bokjaget 
skumma affärer på spåren som leder till att de rika och mäktiga – i 
form av en känd regissör och dito finansman – offrar en papperslös 
ung man och en präst som gömmer flyktingar för att upprätthålla 
den polerade fasad bakom vilken de bedriver sjaskiga affärer med 
ryska oligarker. Öhman behärskar språket, men liksom hos Brandt 
förlorar sig berättelsen i sina egna vindlande gångar. 

Satir, spänning och feelgood

Flera av årets romaner anknyter till populära genrer som sam-
hällssatir, spännings- och romance-litteratur. Magnus Londens 
debut No change! Konsult Lefa kommer igen är en farsartad satir över 
framtidens företagskultur. Konsulten Leif får i uppdrag att rädda 
Leksaksföretaget Ding Dong Ltd genom att tvinga personalen att 
bli mer kreativa. Siffer-, historie- och statistiknörden Leif ingår 
i ett konsulthotell vars popularitet vuxit som svar på det demo-
raliserande distansarbetet i början av 2020-talet. Eftersom Leif 
avskyr nymodigheter går han, i strid med sitt uppdrag, in för att 
inte förändra företaget alls. Tilltaget gör succé när de anställda får 
den stagnation de önskar och tillsammans med några kvinnliga 
bundsförvanter grundar Leif varumärket No change solutions. 
Som genren påbjuder, upprätthåller Londen en hisnande takt 
och gott humör romanen igenom. Fyndigheterna haglar, men på 
bekostnad av djup.

En skämtsam ton anlägger också Mikael Crawford i sin fly-
hänt skrivna roman Den dansande ryssen. Det är en bitsk och mus-
tigt farsartad östnyländsk skärgårdsskildring som sparkar uppåt, 
mot de rika, mäktiga och självupptagna. Romanen driver också 
rejält med feminismen samt dess vulgäruppfattningar, framför allt 
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med porträttet av genusvetaren Tina som återvänt till skärgården 
och är snudd på mer karl än karlarna själva. Kollektivromanens ka-
raktärer är i huvudsak skruvade stereotyper, även om vissa skildras 
med något mer bredd och värme än andra. Bybon Styrman, som är 
sexismen personifierad, visar upp mjuka sidor och är med sin båt 
Monstret och fyrhjulingen Fjärten en nyckelfigur. Tillsammans 
utgör Stigge – permitterad journalist på lokalbladet – jämte Styr-
man och Tina den hjältetrojka som lyckas förhindra att bygden 
exploateras av finländska och ryska affärsmän. 

Karin Collins ger i Nära till natten än en gång prov på sin 
förmåga att bygga psykologiskt trovärdig spänning. Hon fångar ett 
1980-tals Hangö präglat av yuppie-kultur och homofobi. Intrigen 
vävs kring en grupp karaktärer som lever separata liv men an efter 
dras in i eskalerande förvecklingar: i skogen spionerar och smyger 
11-åriga Jenny och Sandra. Där vistas även den bittra sjukpensio-
nären Bjarne som är livrädd för att framstå som omanlig. I stadens 
presidentvilla i närheten gömmer sig Becky från Manchester, 
ditlockad av rikemanssonen Daniel som dumpat henne för andra 
intressen. Collins närmar sig sina karaktärer inkännande och 
lyckas bygga upp en trovärdig händelsekedja med dödlig utgång. 

Björn Sundells Vänskapens marionetter utger sig för att vara 
en kriminalroman, men är snarare en politisk thriller med drag 
av satir. Ett 40 år gammalt biståndsprojekt i Ghana initierat av 
Finland och Sovjet visar sig agera kuliss för korruption, eko- och 
miljöbrott med försänkningar ända in i Finlands utrikesministe-
rium. Karaktärsgestaltningen är i tunnaste laget, men stoffet fas-
cinerar. Annika Gustafsson-Flinks Det kallas att leva placerar sin 
spännings- och romance-intrig i trakterna kring Lovisa och Pernå. 
Ingredienserna är av det spektakulärare slaget: en ung och tjusig 
mördad bibliotekarie med ett extravagant sexliv, dödade husdjur, 
en våldtagen gymnasieflicka och en ung lärarinna med hjärtesorg 
som återvänder till orten och förälskar sig i traktens välbärgade, 
djupt traumatiserade snygging. Skildringen av ortens familjer som 
håller samman eller spricker och förtärs av hemligheter har viss 
potential, men drunknar i en berättelse som har för mycket av allt.

Maria Grundvalls Enhörningen är en rappt skriven chick 
lit-roman som bjuder på underhållande läsning med känsla för 
miljö- och persongestaltning. Snart 40-åriga Olivia lever som 
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singel i Helsingfors. Toxisk stämning på arbetsplatsen och dåligt 
självförtroende får henne att fly vardagen till film, fantasier och 
kändisskvaller. Hon följer en brittisk skådespelare på nätet och 
drömmer om en London-resa. Kändisen Will som hon följer har 
det minst lika kämpigt då både karriär och relationer gått i stå. 
Stämningen skruvas upp rejält när Olivia bestämmer sig för att 
omsätta sina stalker-fantasier i praktiken och hennes peppiga, 
gåpåiga väninna Karolina tränger sig med på London-resan. 
Grundvall undviker de sockersötaste fällorna och för sin story i 
hamn så att både Olivia och Will kommer vidare i livet. Också 
Pernilla Lindroos lättsamma feelgood-roman När kärleken väljer 
handlar om längtan efter ett annat liv. Maja på Åland i nutid och 
Bea i 1800-talets South Carolina önskar båda att livet ska börja. 
Lindroos skriver skaplig prosa, men förmår inte framställa den 
historiska delen som annat än en skral kuliss.

Slutord

Prosautgivningen 2021 uppvisar bredd både vad gäller ämnes- och 
genreval. Tydligt är ändå att de historiskt orienterade berättelserna 
dominerar till antalet. Påfallande många romaner berättas därtill 
ur ett jag-perspektiv som tillåter att egna minnen och upplevel-
ser undersöks och rentav ifrågasätts. Med jaget som ett mer eller 
minde pålitligt nav brottas 2021 års prosaprotagonister med att 
förstå sig själva och sin samtid. 
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Teckentydning . Poesiåret 2021

Jenny Jarlsdotter Wikström

År 2021 var ett smalt år för den finlandssvenska dikten. De två 
stora förlagen gav ut fyra samlingar totalt, de specialiserade fyra 
till. Icke desto mindre kan man, om man kisar lite, skönja en 
röd tråd i samtliga verk. Det framstår som att flera poeter under 
pandemiåren 2020 och 2021 har skådat efter olika slags tecken – i 
stjärnorna, i fågelläten och bland myrorna på marken. Kanske är 
det så att pandemin i kombination med klimatkrisen har skapat 
ett behov av både sammanhang och historisering. I diktsamling-
arna från 2021 leker flera poeter med växlingar mellan distans och 
närhet, och med förklaringsmodeller. Om man lyssnar till fåglar 
eller betraktar isens rörelser, kan man skönja sitt eget öde då? Står 
relationers, ja kanske hela mänsklighetens framtid redan skriven 
någonstans, ifall man kan tyda signalerna?

”Poesi blir poesi endast i den mån vi under ordens yta urskiljer 
liksom ett sorl av ett djupt och hemligt flöde, som omedelbart 
finner väg till vårt väsens innersta punkt.” Så skriver Hans Ruin 
i inledningen till Poesiens mystik från 1935. Poesin, menar han, rår 
över ”ett gåtfullt plus, en mystisk vibration” som sätter läsaren i 
kontakt med själva tillvaron. Därför är all poesi i grunden mystisk 
i bemärkelsen att den handlar om en upplevelse: ”vårt väsen flyter 
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ut, strömmar ut mot en djupare verklighet och uppnår kontakt med 
den”, framhåller Ruin. Nu är hans verk självklart situerade i en 
annan tid och kontext, men frågan om poesins kapacitet att både få 
mystiska tecken att framträda och dess förmåga visa på svårigheten 
i att tyda desamma ligger helt i linje med årets poesiutgivning. 
Poesin är givetvis själv ett sådant mystiskt tecken, ”ett gåtfullt plus” 
med Ruins ord, men den kan också peka på de gäckande tecken 
som finns utanför eller strax invid den, i starflockar eller stjärn-
bilder. Flera av årets poeter använder det poetiska språket som en 
ibland nästan vetenskaplig metod för att komma i kontakt med 
det hemliga flöde som löper precis under vardagens slitna former.

Tecken i skyn

Två av årets samlingar står Martina Moliis-Mellberg för, falk 
respektive pisces szn. Man kan betrakta dem som två variationer 
på samma tema. 

Falken är en nyckfull fågel. Den är en jägare som männis-
kan önskar dra nytta av, men tar falkeneraren av falkhuvan fel så 
hugger den. Och tamheten är alltid en chimär, mer förhoppning 
än realitet. I falk omskrivs kärlekens kvicksilverlika nyckfullhet 
som relationen mellan människa och falk. Tonen är dystopisk 
eller ödesmättad. Ett diktjag sköljs upp på stranden i ett tidlöst 
landskap, fullt av ruiner. Människorna är frånvarande här, och 
diktjaget är inte heller människa utan ett konglomerat av olika 
evolutionära stadier: skinn och gälar transformeras efterhand och 
under dessa finns kanske en person.

fjäll skingras som kristaller under ytan
huden genomskinlig runt
ömsat skinn i vinden

Samlingen består av tre sviter om tre rader per sida och kan läsas 
som en enda långdikt. Formmässigt är falk alltså mycket regelbun-
den, nästan repetitiv, förutom en enda dikt som på en rad fångar 
samlingens kärna: ”hjärtat fortsätter vara en muskel”. För trots 
alla havsföremål, fågelarter och hänvisningar till fysikaliska och 
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zoologiska fenomen handlar falk om ett brustet hjärta och om 
kärlekens smärtande maktdimensioner. Bristen på kärlek gröper 
ur själva materien:

dagar av regn
oanade möjligheter och falska sår
endast mörk materia där kärnan ska sitta

Stundvis bär samlingen på likheter med Aase Bergs moderskaps-
trilogi från tidigt 00-tal, där relationen mellan mor och barn 
förvandlas till ett rymdäventyr med obehagliga konnotationer. På 
ett sätt som liknar Bergs geometriska och kyliga beskrivningar 
av förlossning i Forsla fett (2002) närmar sig falk kärleken som 
fysikaliskt fenomen, ett skeende som transformerar subjektet och 
som innebär både skräck och förväntan. Det är en välbeprövad 
Verfremdung-teknik som Moliis-Mellberg sätter i arbete då hon 
beskriver kärlekssorgen i zoomorfa termer:

blinkhinnan rör sig horisontellt
fuktar ögat
stryker sorgen medhårs

En rad från Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan 
gör sig påmind när jag läser dikterna. ”Hjärtat är en hjärtlös 
jägare”, skriver Fagerholm i en variation på Carson McCullers. 
Hjärtlös är också den skimrande falken som dyker utför klippstup, 
obegränsad av tyngdlagen och krav på lojalitet eller gensvar. Att ge 
sig i lag med en falk är att önska sig underkastelse och att göra sig 
själv till dess villiga villebråd, det är inte falkeneraren som tämjer 
falken utan tvärtom.

att lyfta blicken är en önskan
att blotta strupen är en vädjan
att bli tämjd av en falk

För den som älskar återstår då att försöka tyda den gäckande falken 
och att tålmodigt vänta på den – om den alls kommer. I jämförelse 
med Moliis-Mellbergs tidigare samlingar A (2015) och 7 (2017) är 
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språket i falk frapperande stramt och avskalat. Här finns inget av 
poetens tidigare prosalyriska och flödiga utvikningar utan de korta 
dikterna (eller helhetens långa dikt) följer ett annat, sparsmakat 
mönster. Samlingen tar alltså författarskapet i en ny riktning.

I ljuset av falks stiliserade uttryck och kontrollerade metaforik 
ter sig Moliis-Mellbergs andra samling från 2021 maximalistisk, 
en störtflod av ord som staplas på varandra tills läsaren knappt kan 
hämta andan. Ett lejon är kär i en fisk. En fisk är inte kär i ett lejon. 
Det är bottensatsen i pisces szn. Titeln utläses ”pisces season” och 
betecknar horoskopet fiskens tidevarv. Genom självrannsakande 
monologer, horoskopmemes och tarotläsningar försöker lejonet 
förstå varför den vackra, smarta, sensuella och olyckliga fisken 
i Stockholm inte kan älska tillbaka – eller inte vill älska just nu.  

Formmässigt är pisces szn indelad i tre delar: två av dem består 
av täta, hetsiga prosastycken som blir dikter när meningarna klyvs i 
jämna stycken genom radbrott, mellanpartiet är en sammanhållen 
prosalyrisk dikt. Prosapartierna saknar skiljetecken och innehåller 
förkortningar och en samtida jargong som skapar en känsla av 
omedelbarhet, ja, av tittskåp, som om läsaren fick bläddra i diktja-
gets anteckningsbok och där få tillgång till rå data, de obehandlade 
resterna av en relation som tog slut, eller rann ut i sanden. Bristen 
på både skiljetecken och stora bokstäver gör att prosadelarna blir 
som dykningar, där läsaren måste hålla andan tills blankraden där 
f lödet äntligen tar slut och man kan hämta luft. Så här kan det se 
ut på sidan:

[...]
jag textade dig och vi bestämde att vi skulle
ringas och sen textade du har migrän och sen
textade du somnade tidigt och sen textade du
ska iväg om en stund och sen textade du får
besök och sen textade du måste jobba och sen
textade du kanske bättre en annan gång

[...]
och jag försöker att inte ta plats men det är
tungt att vara den som hela tiden anpassar sig
jag tror inte att du förstår hur mkt energi jag
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lägger på att oroa mig för mitt eget beteende
[...]

Formen förkroppsligar diktjagets upplevelse av att hela tiden leva 
i en outhärdlig anspänning och ovisshet. Och när svaret äntligen 
kommer innebär det slutet på kärleken. Fisken svarar nej tack. 
I återblickar resonerar lejonet kring sina egna brister på ett för 
läsaren provocerande vis. Kärleksobjektet är fulländat och kan inte 
ha fel – alltså måste felet ligga hos subjektet, som granskar sina 
repliker, sms och rörelser skoningslöst. En torr och självironisk 
humor dyker ibland upp i misären, här en dikt från den prosaly-
riska sviten i del två:

[...]
varför gav du upp så lätt
jag skäms över hur mycket min längtan syns
ett serum i mitt bröst
det finns inget att luta sig emot
jag försvinner in i dikten 
a leo with cancer ascendant
det förklarar faktiskt det mesta
[...]

Horoskopen får bli en förklarande bild för relationen, och det är 
kongenialt eftersom horoskop saknar faktisk grund. Våra idéer om 
stjärnornas rörelser korresponderar inte längre med de verkliga 
stjärnbilderna på himlen – som ju bara blir till bilder när man ser 
dem från jorden.  Men idéer har som bekant stor verkanskraft. 
Dikten – både den dikt läsaren tar del av och den dikt som är 
horoskop, tarotläsningar och andra hopfantiserade förklaringsmo-
deller – blir en tröst för jaget, som röker och gråter under fläkten 
och manar fram bilder av den ouppnåeliga fisken för sin inre syn.

Intimiteten som de blottande, självömkande passagerna skapar 
är naturligtvis en fiktion i sig, och en lek med tanken om närhet. 
Där lejonet vill ha närhet kräver fisken distans. Den som vill ha 
närhet förlorar kärlekens spel, eftersom den avslöjar sina kort. Den 
skenbara intimitet som de blottande dikterna bidrar till drar in 
läsaren i relationen och ett slags triangel bildas, där fisken och 
lejonet bildar två av benen och läsaren det tredje. På så vis sätter 
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de såriga dikterna om kärlek också läsningen på spel: vem är jag 
som tar del av detta? Vill jag läsa om alla dessa sår, rota runt i 
relationens slaskhink? Och: när ska lejonet sluta älta, sluta hoppas! 
Till sist blir kärleken klibbig och rundgången i jagets resonemang 
plågsam att läsa. 

I en tid som karakteriseras av varufiering av sexualitet och 
kärlek är pisces szn en motröst. Det heter ofta, till exempel i veten-
skapliga verk av tänkare som Eva Illouz och Byung-Chul Han, att 
förmågan till eros är förlorad i vår tid och att människor i dag bara 
känner kärlek när det lönar sig för dem identitetsmässigt, alltså när 
det är möjligt att göra en bra affär med låg risk och hög avkastning. 
I en sådan värld blir det urbota korkat att förälska sig, att ta en 
risk och bli kär i någon man knappt känner, att lägga hela livet i 
en vacker främlings händer. Den omöjliga kärleken mellan lejonet 
och fisken blir på ett paradoxalt sätt hoppingivande. Om det är 
möjligt att låta kärleken ta så här mycket plats, att låta tankarna på 
en annan person fylla så många sidor, är vi kanske inte så utläm-
nade till techbolagens investeringar i vår bekräftelsejakt som man 
kunde tro. Att kärleken gör ont, vrider världen ur led och förskjuter 
en människas grundvalar är på sitt eget vis hoppfullt. För då finns 
den ändå, kärleken. Just för att den i pisces szn blir hänsynslös, 
urholkande, outhärdlig – värd att ta på allvar – finns den. 

Spillkråkans SOS

Mårten Westös Fotnoter till en vandring samlar flera poetiska ut-
tryck och teman med naturen som ram eller paraply. Två promena-
der i naturen ramar in iakttagelser i diktform om både politikens, 
diktens och kärlekens väsen. En av de tematiskt indelade sviterna 
handlar om politik och historia och kretsar kring terrordåden i 
september 2001, och kring nyheternas sätt att förmedla världs-
händelser: ”när tvillingtornen störtade / var jag lyckligt ovetande / 
om att jag plötsligt / levde i en intressant tidsålder”, skriver Westö. 
Här framträder friktionen mellan att uppslukas av sin samtid och 
dess skeenden och vikten av att betrakta sig själv utifrån, i historisk 
belysning. Många människor som inte får plats i historieskriv-
ningen, så kallade ”udda existenser”, ges röst i dikterna. Vi lär 
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känna männen som samlar på krigslitteratur och häckar kring 
närbutikens enarmade banditer, a-lagaren som uppsöker diktjaget 
när han ser på sin sons fotbollsmatch bara för att få prata med en 
annan människa, och den spritdoftande kvinnan som bor på fjärde 
våningen och talar med fåglarna på bakgården. Här ekar Westö 
sextiotalets politiska poesi, kanske framför allt Claes Andersson, i 
sitt sätt att parafrasera rapportdiktens genre och visa på det prekära 
livet.

Diktens möjlighet i Fotnoter till en vandring är synliggörandet 
– en samhällelig främmandegöring snarare än en poetisk. Dikten 
som livshållning, eller kanske estetisk metod, bär på möjligheten 
att se sig själv som en del av ett historiskt skeende och att låna röst 
åt personer som kanske, trots annorlunda eller rent av skrämmande 
livsbetingelser, vet mer än en själv om att leva. Poesin skapar både 
närhet och distans. De personer som kan framstå som avlägsna, 
eller rent av obehagliga kan lyftas fram, men genom diktens este-
tiserade form kan de framstå i annan dager.

Den poetiska distansen är inte bara intressant utan nödvändig, 
i synnerhet när det kommer till naturen, om vi följer Westö. Fot-
noter till en vandring ställer nämligen upp naturen som ett slags 
tillvarons facit där svaren på alla frågor finns – för den som har 
chiffernyckeln. Här vill jag citera ur samlingens första dikt som 
är placerad innan den första sviten, som ett slags förord eller läs-
anvisning. Jaget promenerar som sagt i en skog och upplever en ny 
resonans med tillvaron i ”den dallrande tonen / från allt som lever”, 
men för att bli möjlig att uppfatta måste denna ton ikläs metaforer. 
Myggornas dån blir till ljudet från ” jetplan i väntan på att taxa ut”. 
Relationen mellan å ena sidan civilisation, kultur och teknik, å 
andra sidan naturen vänds så att säga upp och ner i dikten. 

[...]

träden har lånat mig sin stämgaffel
tills jag hittar rätt frekvens

och kan knappa in lösenordet
för tillträde till det mest fördolda
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utan andra vittnen 
än spillkråkan borta i tallen

som envetet knackar sitt SOS
här, långt från alla byar

Naturen bär alltså på en förmåga att denaturalisera eller främ-
mandegöra kulturen, om vi följer ovanstående dikt. Med tonen 
från trädens stämgaffel – bruset från vinden i kronorna – ringande 
i öronen kan diktjaget få korn på både jetplanen och myggorna 
i ny belysning och uppfatta tidens gång på ett annorlunda sätt: 
”bortglömd bakom en jättelik rotvälta / känner jag hur jag bottnar 
i mig själv igen”. Detta alltså ur den första dikten i samlingen. I 
en annan dikt står diktjaget vid vattenbrynet och ser holmarnas 
siluetter avteckna sig, träden verkar inbegripna i en konversation 
som människan är utestängd ifrån, men som hon ständigt försöker 
avkoda: ”en dag kommer de att avslöja / att en del av oss tillhörde 
samma / underjordiska motståndsrörelse // vi visste bara inte om 
det”. 

Den sista dikten skapar en cirkelkomposition tillsammans med 
den första. Även här går diktjaget i en skog och ser sina initialer 
tecknade i mossan, ”färgad av trastarnas blåbärsfärgade spillning”. 
Tecknen finns överallt, för den som har lust att tyda dem kan 
världens klangbotten öppna sig: ”och allt stod plötsligt lika klart 
för mig / som den där gången tidigt i livet // när jag fortfarande 
såg / bara det bästa hos människan”. 

Flera av dikterna manifesterar ett slags ljuv pessimism, en sorg 
som kommer sig av att man inte kan veta när livsloppets mest 
betydande ögonblick inträffar förrän de redan är förbi. En fråga 
dikterna ställer handlar om nuet: ofta beklagar sig människan över 
att inte kunna greppa eller leva i nuet, men kanske är det just så det 
ska vara? Nuet kanske är en beteckning för det ogripbara snarare 
än för det vi har vid handen. Detta tankespår tar form dels som 
gestaltade minnen från specifika tidpunkter i närhistorien, dels 
som existentiella kommentarer (fotnoter, med titelns ord) till stora 
livshändelser som föräldraskap och förälskelse. På så vis etable-
rar Westö en koppling – kalla den existentiell – mellan politik 
och vardag. Den här kopplingen märks också i stilen. Samlingen 
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innehåller prosalyriska dikter men också mer materiellt orienterad 
dikt där syntaxen sprängs upp och sprids över boksidan. Fotnoter 
till en vandring kan läsas som ett slags formexperiment: vilken 
värld är det egentligen som dikten fångar eller återskapar? Den 
frågan speglas till exempel i följande dikt, som börjar med att ett 
barn tappar ett kärl i golvet och slutar i upplevelsen att sekvensen 
förutbestämdes redan långt tidigare – och just dikten kan synlig-
göra den känslan:

kärlet slinter ur barnets händer
hur vi sedan sitter där allihop
kring skärvorna som spridits över golvet 

en sönderslagen stjärnhimmel
som vittnar om planeternas gynnsamma positioner 
den där kvällen jag för första gången
simmade ut i din blick 

Westös sextiotalsdoftande sätt att ta sig an relationen mellan 
poesi och verklighet är chosefritt och opretentiöst, språket och 
metaforerna är direkta och uppmuntrar till anknytning. På så vis 
är Fotnoter till en vandring ett slags vildmarksguide där läsaren 
indirekt uppmuntras till ett reflexivt sätt att ta sig an sin omgiv-
ning och samtid.

Ett besläktat projekt löper också genom Gunnar Högnäs dikt- 
och prosaverk Notapparat. Även här handlar det om noter, anteck-
ningar i marginalen. Liksom i tidigare diktverk spånar Högnäs om 
högt och lågt med ett särskild slags humor som inte minst märks 
i dikternas titlar. Ett exempel är följande dikt:

Ja
under 
molnfria
natthimlen

är vi alla samtida.
Ögonen uppskruvade
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Vår blick koagulerat stänk,
        bäddat i bärnstenslinser.

Samma stjärnhimmel som alltid.
En och en har den subtraherat oss.

Titeln på dikten lyder ”Enhetskultur”. Den meditativt bekräftande 
dikten verkar handla om människans minsta gemensamma näm-
nare, uppgåendet i universum och väntan på detsamma. Men titeln 
knyter evighetstematiken till samtida diskussioner om filterbubblor 
och kulturkrig, och får därigenom de ibland hätska replikskiftena 
på sociala medier och i tidningsspalter att framstå som tramsiga, 
nästan rörande. Så lustigt att människor tjafsar om små ting, när 
den riktiga enhetskulturen, universums ljumma entropi, väntar 
oss alla. Det här är ett exempel på ett slags medial medvetenhet 
hos författaren som påminner om bildkonstnärers sätt att ge verk 
titlar som skapar friktion mellan etikett och innehåll. Fotnoter är, 
som titeln lyder, en samling anteckningar där den stora texten, 
brödtexten som fotnoterna kommenterar, är osynlig. Brödtexten 
här är givetvis tillvaron själv, som svårligen går att sätta på pränt 
så som den upplevs. Att skriva fotnoter till den är däremot möjligt. 
Ibland går fotnoterna att läsa som maximer:

Jag föredrar skugga framom spegelbild. Skuggan är inte
härmfågel, eko, en drunkningsdöd levande.

Liksom hos Westö tjänar dikten hos Högnäs till att synliggöra 
det förgivettagna, i detta fall skuggan kontra spegelbilden. Den 
ena visar åldrandet, en påminnelse om den kommande entropin, 
medan den andra faktiskt visar presens, rörelse, kroppens dialog 
med solen. I en sådan jämförelse är skuggan att föredra just för 
att den inte visar jaget, utan omgivningen. Ett annat exempel på 
Högnäs poetiska synliggörande är en liten dikt om en askkopp:

Askkoppen hade sett sina sämsta dagar, pudrats med
sköra fjädrar, tjänat som förmak till urnor. Nu glänste
glaset tungt, vilade rofyllt i sin uppgift som nyckelskål,
vikt på drivor av pappersliv.
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I den korta dikten om askkoppen blir både dess nutid – som pap-
perstyngd och nyckelskål i en samtid besatt av dokumentation och 
egendom – och dess förflutna, som käril för cigaretters fjäderlika 
askpelare, synliga för läsaren. Exakt vad askkoppen varit med om 
i sina tidigare liv kan betraktaren bara ana, men poesin är en plats 
där detta aningsarbete kan äga rum. 

Leråkerns språk

Ann-Helen Attianeses kursiv melankoli följer djur och människor 
i ett österbottniskt jordbrukslandskap där gamla människor hukar 
bakom spetsgardinerna och bakom sin dialekt, där jättekasten blir 
till berg för barn att klamra sig fast vid i väntan på en annan 
tid: ”på tunet står framtiden kvar / i sin eviga väntan och värker”. 
De nyfikna och rädda människorna lämnar klibbiga andedräkts-
spår på fönsterrutornas insida när de tittar efter grannar, och på 
speglar när de tittar efter sig själva: ”följande kväll syns fortfarande 
konturer av liv / innan svepande trasor torkar speglarna rena”. Hela 
tiden handlar det om arbete, om att göra rätt för sig och ”måra 
åpå” genom årstidernas malande rytm. Man städar och städar. 
Barnen flyttar bort, medelklassen med renoveringsdrömmar flyt-
tar in. Man hamnar på ålderdomshem och får liggsår. Men allt 
detta sker liksom kursivt, lite vid sidan om. Som i följande dikt:

ibland börjar tid utan vidare om
oklar och mjölkvit vecklas den ut

att hanka sig fram med

sopkvastar, nit och vaccin
trägen är den som inget vinner

Konsekvent förskjuter dikterna bygdemotivet genom en språklig 
praktik som omvandlar en nostalgisk eller melankolisk bild av 
tidens gång och ”Österbotten förr i tiden” till en lek med språket 
genom assonanser, ordlikhet och ordlek. Melankolin i samlingens 
titel förhindras eller skjuts upp genom poesins estetiserande verkan 
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och blir därigenom just kursiv, något som sker på snedden eller 
mellan raderna.

Precis som i de tidigare samlingarna come noi (2018), Vågbry-
tarna (2016) och utmarker (2014) fortsätter Attianese att granska 
kopplingen mellan landskap och språklighet. I mitt tycke är kursiv 
melankoli det mest förfinade och genomarbetade försöket att förstå 
det som kunde kallas språkets problem – alltså att språket finns 
till för att beskriva och katalogisera världen, men att det jämt är 
något som skaver i kommunikationen. Redskapet är ofullständigt, 
kanske trasigt eller bara slarvigt hoptimrat. Följande lilla scen, 
där bonden i traktorn räddar en tofsvipas bo, och ber om ursäkt 
för alla de gånger då boet vänts ner i den plöjda jorden, kan tjäna 
som exempel.

tofsvipans skrik och en traktor
nariga händer, räddade bon

förlåt förlåt
för ifjol

de saknar gemensamt språk

Visst saknar människan och fågeln gemensamt språk trots att de 
vistas i samma landskap, men som Attianese visar går det trots 
bristen att mötas – åtminstone tillfälligt, just i ett särskilt land-
skap kan de förstå varandra när situationen påbjuder det. En ännu 
tydligare programförklaring följer i en närliggande dikt:

för alla levande varelsers förbund
håller jag fast vid orden

går barfota genom bruset
blåst av tidlösa svar

täpper till slukhål med tuggummi, pinnar och papper
proppar i mig ostar som svettas, hemstoppad korv
ord

har anspråk få står ut med
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Här balanserar dikten på en tunn lina mellan det modernistiska 
och högtidliga respektive ordlekens dekonstruerande assonans: 
pinnar, papper, proppar, den hemstoppade korven och s-ljuden 
i ”ostar” och ”svettas” – språket blir mat, en propp i hålet snarare 
än något som möjliggör kommunikation. I samlingen skymtar 
också – som i ovanstående dikt – ett jag, en poet som inte heller 
får språket att lyda riktigt. Hon ligger på en noppig divan och 
försöker skriva och förstå, men det går trögt, bekvämligheten 
drar ner henne och språket gör hela tiden motstånd – eller om 
det är poeten själv som inte vill. Men tonvikten i diktsamlingen 
som helhet ligger ändå på en tanke om ett ”alla levande varelsers 
förbund”, alltså vikten av att försöka närma sig också varelser man 
inte delar språk med. kursiv melankoli är en mycket rik diktsamling 
som på sitt vis både förnyar den österbottniska bygdeberättelsen 
och renodlar en strömning i författarskapet. 

Metha Skog har länge odlat ett eget idiom, eller egna språk-
regler, i sin dikt. Det Skogska språkbruket kännetecknas para-
doxalt nog av en kombination av ordrikhet och korthuggenhet, 
och av en mängd nyord. I Avståndet från näbb till borterst hörbara 
läte är dessa nyord rikligen förekommande. Hemhusets minnes-
luckor står öppna, tyget skapar bomullsrymd mellan sömmarna, 
handhuden bygger ett bo. Olika bilder korsklipps och bildar nya 
tankeled: ”Fjädermoln ur översta tankesfären / fuktar läppar med 
cirruskondens”. Förutom att vara ett poetiskt grepp bär samman-
blandningen av olika led på ett slags etisk pregnans, som i följande 
dikt:

Meningsglömskt
Som hemtrevlig logik
i att i ett glas mjölk
fiska efter synligt rent smolk
med kontaminerat finger

Röra ut en blomflugas dna med det egna
och mejerikornas sammanblandade

Här spelar poeten med uttrycket ”smolk i glädjebägaren” och med 
vad som händer när en blomfluga råkat drunkna i ett mjölkglas. 
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Man fiskar upp flugan med fingret, utan att tänka så mycket på 
det. Flugan är ren – fingret är kontaminerat. Den ”hemtrevliga” 
impulsen skapar en dryck där fluga, människa och kreatur rörs 
samman. Så vävs varelser ihop, mjölkglas för mjölkglas. 

Klimatförändringen är en explicit fond för samlingen och 
titeln anspelar på hur nära fågelnäbben människan måste vara för 
att uppfatta att fågeln faktiskt säger någonting. Som i dikten om 
flugan i mjölken visar det sig att avståndet mellan olika varelser 
oftast är försumbart i praktiken, men att människan sitt språk till 
trots har nedsatt hörsel i jämförelse med andra. Skog kartlägger 
zoner eller situationer då sådana lyssningsögonblick trots allt sker.

Momentet för tvärstannad hare att få ihop mig till
Inte ofarlig   Men lika blickstillad
och accelerera ut ur synhåll mellan luft och strån  trampdynstyst

  Mötets fokus
 Densiteten  att memorera  och söka i varelseskillnader
  Stanna inom

Att ”stanna inom” blir här att inte gå utanför möteszonens räck-
vidd men ändå hålla fast vid skillnaden mellan människa och hare. 
En liten uppmaning i slutet av en dikt fångar min uppmärksamhet, 
eftersom den är riktad till läsaren:

När du ser det här borde
  Eller så har ingenting

Samvetet – eller sam-vettet som den västerbottniska författaren 
Sara Lidman skulle kalla det – är ett motiv som upprepas. Det 
dåliga samvetet och tanken om arvsynd sätts i denna samling i 
förbindelse med klimatförändringarna och den ekologiska krisen. 
När man ser dikter som dessa, och alla rapporter från FN:s klimat-
panel, och alla nyheter om skogsbränder och upptinad permafrost 
och issmältning och regnskogsavverkning så borde – ja, något 
borde ju rimligtvis hända med en. Och med hur man lever sitt liv. 
”Eller så har ingenting”. 
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Skog låter avslutningen på den meningen hänga i luften, men 
den innehåller allt som står på spel i detta nu. Skogs projekt i 
Avståndet från näbb till borterst hörbara läte kan läsas som en lyriskt 
förtätad påminnelse om vad ett sam-vett kunde innebära, men 
också som ett prövande av det ”borde” som avslutar den första 
raden i diktstycket ovan. Vad är det som borde ske? Spänningen 
mellan att klimatet – och därmed människoarten som utvecklats i 
just detta bestämda klimat – håller på att upplösas och att det inte 
ännu finns någon exakt vetskap om hur upplösningen kommer att 
gå till är samlingens nerv. 

Betecknandets makt

En mer pessimistisk utblick på klimatkrisen ger My Lindelöf i sin 
femte diktsamling Land (Fragment). I en närmast arkivarisk eller 
arkeologisk gest katalogiserar samlingens ”vi” och ”du” olika le-
vande varelser, från älggräs till fågelfötter. ”Vi utforskar vatten och 
luft, dessa vidder av is (ju / mera främmande) havererade världar 
(på mycket stort avstånd) vi / konstruerar nya instrument för varje 
aspekt av försvinnande”, heter det i en inledande dikt. Flera dikter 
är uppräkningar av arter och fenomen där naturen behandlas som 
ett slags ready-made-konstverk, som här: ”Utbuktning, lågvatten, 
sprickor, sjögräs, / lukten under stenarna, lågt nere i sänkan / sköra 
skal av minimala kräftdjur, korn // av gnejs och kvarts, klumpar 
av / söndersmulad tång, kol, kisel, styrox”. I just denna dikt märks 
också hur skräpet, styroxsmulorna, blir en del av lämningarna som 
studeras. Det framstår som om arkeologen inte kan skilja mellan 
antropogena ting som skapats av människor och dem som så att 
säga hör hemma i naturen. Styroxbitarna blir också natur, helt 
enkelt för att de ligger där de ligger. 

Samlingens dikter beskriver alltså naturen men på ett vis som 
skiljer sig skarpt från den naturlyriska kutymen att beskriva plats 
som en harmonisk helhet eller komposition som människan kan 
njuta av med sina sinnen. Platsen i Land (Fragment) är en märklig 
icke-plats, ett isärplockat landskap – fragment, helt enkelt. Det 
berättande jaget, ibland i vi- eller du-form, framstår som ett frag-
ment av många, en del av detta upphackade landskap. Ett exempel 
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på denna poetik är följande dikt, där ett vi talar till ett du genom 
kamerans lins.

Vi är en grå slätt, mörkare skuggor, svarta tistlar, en svart sten, vita reflexer
av mjölkaktigt ljus
(Du vänder dig om; den lilla kameran står på höga ben som en underlig trebent
fågel, du tänker: vid isens kant börjar världen (börjar? slutar?)
slutarögat.)

Själva gesten att försöka mäta eller fotografera landet utan att själv 
bli en del av det är bedräglig och skapar svindel hos diktens du. 
Också den som försöker mäta, inordna och dokumentera blir i 
sin tur betraktad av sitt motiv, diktens vi. Fokus i dikten ovan 
rör sig från slätten till den enskilda stenen och solljusets reflexer. 
Någon enhetlig helhet kan inte fångas, inte med någon kamera. 
Dikten kan förstås som en implicit kritik av människans impuls 
att försöka rädda naturen med mer kunskap, bättre vetande, mer 
mått och fler siffror. 

Under läsningen påminns jag om den svenska poeten Elsa 
Graves lyriska röster från andra sidan undergången i Slutförban-
nelser (1977), där mänskligheten dött ut och en röd sandstorm rasar 
bland teknofossiler och rester av huskroppar. Dikterna är inspelade 
röster om undergången efter att den blivit faktum och jorden ligger 
öde, bara inspelningarna finns kvar. Hos Lindelöf finns emellertid 
livet fortfarande på jorden: här finns äng, vide, grenar, pollen, 
kronblad – och skräp. Bara genom att fortsätta finnas gör alla dessa 
naturfragment motstånd mot både undergången och människan, 
som vill styra. Uppräkningarna av arter och föremål innehåller 
också ett element av mystik, som i följande dikt:

I den nästan lodräta sluttningen nästan
vågräta träd. Avbrutna strån som
bokstäver i snön.

(Skrev oss ner i alkärr, dess
beska djup
skrev cirklar, skrev
romber och streck.)
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Det vi föreställer oss att vi ser
och dessförinnan?

Vad finns egentligen innan beskrivandet, innan den mänskliga 
perceptionens avläsande av bokstäver och mönster i träd och i 
snö? Naturen finns givetvis, men inte som ”natur” – begreppet är 
på samma sätt som astrologins stjärnmönster något som snarare 
tydliggör den mänskliga positionen eller utblicken än det som fak-
tiskt finns på stjärnhimlen eller i en sluttning. Både naturen och 
stjärnbilderna gör helhet av delar på ett sätt som avslöjar betrak-
tarens önskningar. Man kan föreställa sig att de avbrutna stråna 
bildar bokstäver, som i dikten ovan, men iakttagelsen visar mest 
på förhoppningen att bli tilltalad eller ges ett tecken.

Land (Fragment) leker med förväntningar på naturen genom 
att växla mellan olika utsägelsepositioner – omväxlande vi, du och 
en implicit jagberättare. Sällan är det alldeles givet vem det är som 
talar i dikterna, ibland är det människor som drömmer om att 
flytta ut i skogen, andra gånger är det ett kollektivt vi ur någon 
helt annan livsform. Frågan om teckentydning handlar här dels om 
språkets möjligheter att adekvat beskriva något utan att samtidigt 
försöka behärska det, dels om människans bristande förmåga att 
lyssna till det som sker runtomkring henne, till exempel den för 
tidigt smältande skaren:

Vi såg vad skuggorna skrev, stela
kantiga bokstäver, vi såg hålen
i skaren, hörde sorlet, flödet
av röster där under

 barr broderade
en evakueringsplan, om möjlig,
[...]

I denna dikt skriver barren en evakueringsplan. Naturen är på väg 
att planera sin egen exit – kanske utan människan. Land (Frag-
ment) gestaltar på ett särdeles spännande sätt klimatförändringens 
problem, nämligen att människan inte är någon god livskamrat. 
I stället för att i lyrisk form diskutera den enskilda människans 
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ansvar åskådliggör Lindelöf kunskapens och vetandets avigsidor. 
Samlingen är mångfacetterad och inte helt lätt att ta ett översikt-
ligt grepp om men just detta gör att den i mitt tycke stiger fram 
som betydelsefull – ett försvar för komplexitet.

Bygga bo, bygga krig

I Peter Mickwitz Bo i ett hus som ligger i mörkret handlar det explicit 
om ondska. Poeten har boat in sig i ett litet hus i skogen. Där sitter 
han vid sitt skrivbord i en ljuskägla och känner skräck över rasism 
och främlingsfientlighet han finner på internet och i politiken. 
Men en tanke slår honom: tänk om han själv härbärgerar ondskan 
när han byggt sig detta ljusa bo, vars premiss är mörkret utanför? 
Poeten har – liksom i misstag – byggt sig ett värn mot mörkret 
genom skrivandet och poesin som samtidigt utesluter, pekar ut 
mörkret och vidmakthåller föreställningen om att ondskan alltid 
finns där ute, aldrig här inne. Genom att göra så följer han samma 
logik han betraktar som ond hos andra. Denna insikt behandlar 
samlingens första del, därefter följer sviter som behandlar Europas 
såriga historia och dess trygghetsskapande våldsprojekt, inklusive 
poesin, ur olika perspektiv. På så vis hänger Bo i ett hus som ligger 
i mörkret ihop med Mickwitz essäverk Förlorat (2010) och Passport 
Somaliland (2012), som på liknande vis granskar nationalism ur en 
kritisk synvinkel.

Den första sviten om stugan i mörkret är vardagsnära och di-
rekt, läsaren får följa diktjagets självrannsakningsprocess.

Här är jag skyddad för världen.
Det här är mitt hem.
Vad är ondskan i det?
Jag måste jag måste jag måste
jag försöka hitta den ondskan.

Tilltalet i de första dikterna ligger förhållandevis långt från den 
minimalistiska och stiliserade dikt Mickwitz renodlat i samling-
arna från 00-talet, och just det visar att poeten upplever sitt ärende 
som akut. Positionerna blir dock mer komplexa efterhand. För 
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poeten är skrivandet och poesin goda ting: språket är tryggt, po-
esin motsatsen till ondskan. Men just ett sådant trygghetsskapande 
har poeten precis pekat ut som ondska! Inte heller poesin går fri, 
också den måste rannsakas och granskas. Efterhand blir dikterna 
mer gestaltande, prövande – det raka tilltalet om ondska och god-
het luckras upp och ersätts av mer stiliserade iakttagelser. Dikterna 
undersöker alltså också sig själva – sin form och sitt budskap.

Boet eller huset är också nationen i Mickwitz samling. En 
diktsvit berör hur landskapet bemängs med betydelse och ställs i 
nationens – och uteslutandets – tjänst. I ett sådant sammanhang 
blir platser, och skiljandet av en plats från en annan, farliga. 

[...]
inget spår tecknen finns inte där jag ser 
inga tecken ett blått ljus kastar skuggor 

av mig av träd av mellanrum mellan 
bladens oroliga otydliga tysta rörelser 

landskapets fullständiga betydelselöshet 
fyller mig med mjuk glädje och ömhet 

Skogen är inte någon magisk, mytomspunnen fornnordisk skog, 
grogrund för berättelser om nordbornas storslagenhet och andra 
folks underlägsenhet. Den är bara skog – den ska vara bara skog. 
Samma tes artikuleras också i följande dikt: ”[...] det här är inte / 
ett landskap vi ser och landskapet vi inte ser / är inte vi eller i oss 
och det här är inte vi / och vi är inte det här vad det här är öppet / 
och kärlek och kärlek är alltid osäkerhet / och det viktigaste vi kan 
förstå / är därför vad det här inte är”. Här känns Mickwitz poetiska 
röst från tidigare samlingar igen i upprepningen av ord och för-
skjutningen av deras betydelser. Liksom i Mårten Westös Fotnoter 
till en vandring är naturen en plats fri från mänskliga ränker och 
politisk manipulation, även om Mickwitz på ett annorlunda sätt 
än Westö diskuterar hur skogar och lundar gjorts till politiska 
spelbrickor. Själva tanken på en ”platsens poesi” blir därmed djupt 
försåtlig.
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Hotet om historiens upprepning hänger som en bila över Eu-
ropa i dikterna. Skuggor från det förflutna hörs i repade gamla 
skivor vars skräniga musik förebådar xenofobi, rasism, krig och 
död för imbecilla idéers skull. Nu är Bo i ett hus som ligger i mörkret 
skriven före Rysslands invasion av Ukraina och har förintelsen 
som en tydlig referenspunkt, men dikterna om krigets skrällande 
blodcymbaler får onekligen en annan klang i dag: ”en vanställd 
vacker / melodi som ljuder lågt / ovanom den vagt / genomskinliga 
glasytan / berättar i ryckiga ljud om / allt det som igen väntar / i 
blod”.

En hoppfull facett finns i en svit vars titel, ”det jag säger är löv”, 
anspelar på ljudlikheten mellan engelskans ”love” och svenskans 
”löv”. Löven på träden blir bilder för kärleken som ändå finns 
– måste finnas – trots att det sällan görs konkret politik av den. 
Löven darrar på träden, och varje darrning blir ”ständiga börjor 
och slut”. Liv och kärlek är nämligen rörelse hos Mickwitz – vin-
den som får löven att röra sig är på så sätt en bild av hoppet och 
förgängligheten på samma gång.

[...]
mängder av ögonblick som hela
tiden går förlorade för alltid och

därför är lövens rörelser vemod

och eufori för 
att löven i vinden för
att liv är det som rör sig
[...]

Till syvende och sist är det i lövens rörelser och i själva förgäng-
ligheten som hoppet ligger. Med ett uttryck som traderats från de 
persiska poeterna och judisk folklore till världsspråket: this, too, 
shall pass. 

I en förklarande essä i slutet av samlingen kontextualiserar 
Mickwitz dikterna genom läsningar av andra litterära och idéhis-
toriska bo- och byggprojekt, exempelvis Heideggers skrivstuga i 
Schwartzwald (en frist för tanken, men inte för judar efter 1933) 
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och en novell av Kafka. I novellen bygger ett jag ett slags un-
derjordisk fästning för att skydda sig från ondskan utanför men 
drabbas av paranoia när tanken slår honom att monstret kanske 
(säkert) redan tagit sig in. Bobyggandet – huset, hemmet, borgen, 
nationen, rasen – är inget skydd alls, utan en fantasi som gör det 
möjligt att skada andra och själv bli skadad. Hemlösheten och 
platslösheten blir på så sätt den enda etiska positionen. 

Bo i ett hus som ligger i mörkret är ett experiment med poesins 
uppdrag. Vad ska poesin göra i världen? Är den en god kraft i 
sig, eller kan den förvrängas? Den förklarande essän kan tyckas 
överflödig, dikterna borde väl besitta kraft att förmedla det poeten 
vill ha sagt? Men poängen med samlingen är att visa på det prekära 
i alla positioner. Essän och dikterna säger inte samma sak, utan 
vetter i olika riktningar och belyser respektive genres brister och 
möjligheter.

Med lite draghjälp av Hans Ruins Poesiens mystik har jag samlat 
årets diktsamlingar kring teckentydningens verksamhet. Även jag 
har alltså letat efter tecken. I ett efterord till den andra utgåvan 
från 1960 för Ruin fram att hans centrala tes i boken, alltså att det 
finns fruktsamma paralleller mellan mysticism och poesi, ofta an-
klagas för att vara blind åt andra håll. Han försvarar sig med att det 
är en självklarhet att välja väg – och välja bort. ”Orden dyker upp i 
vårt inre och erbjuder oss sina tjänster – vi vrakar eller accepterar, 
det är allt”, skriver han. ”Vårt inre är platsen för ett vagabonderi”, 
läsaren och poeten är båda luffare som strövar omkring i språket 
och deras tankebanor korsas av ”den andliga rymdens meteorer 
och kometer med oberäkneliga banor”. Man kan inte veta var man 
hamnar. Att leta efter tecken att tyda ingår helt enkelt i tänkandet. 
Att läsa dikt är att tyda tecken på sidorna – och hoppas på mening.
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Barnlitteraturen bemöter sin krisande samtid . 
Barnboksåret 2021

Mia Österlund

En trovärdig skönlitterär utgivning måste inbegripa en bred och 
livskraftig barnlitteratur, en som förnyar sig och flyttar gränser. 
Lyckligtvis genomlever vi en period då barnlitteraturen sedan 
decennier visar framfötterna. Tematiskt tänjs gränser och både 
bilderbok, mellanåldersbok och ungdomsroman går i frejdig dialog 
med sin samtid. Den bilderboksboom som satt agendan i snart två 
decennier kan nu ses som en etablerad landvinning, som fört med 
sig en breddning av hela det barnlitterära fältet. 

En tydlig tendens i årets utgivning är att barnboken svarar 
på uppropet från fältet om att inkludera bruna barn. Nu skild-
ras bruna, möjligen på ett sätt som överskrider finlandssvensk 
demografi. Det rör sig om en efterfrågad inkluderings- och de-
mokratimarkör. Då Camilla Mickwitz på 1970-talet tecknade sin 
Jason som ett brunt barn, var det inte alla som uppfattade hans 
brunhet. Nu är bilderboken redo för bruna barn. Den debatt som 
uppstod 2020 kring vems berättelser och vems tolkningsföreträde 
som reproduceras i barnboken gav skjuts åt frågan. Rätt länge har 
brokighet och mångfald varit legio i skildringar av stadsvimmel. 
Nu kan bruna vara huvudpersoner, utan att brunheten är temat.
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Omsorgsetik och bruna barn

Omsorgsetik präglar årets bilderböcker. Maija Hurmes och Lina 
Laurents Plats på jorden kunde inte vara mer aktuell. Med sin 
grävfria odling, kollektivism och aktivism står faktabilderboken 
mitt i en trendig fåra där klimatsmarthet kombineras med inklu-
dering. Kring ett betonggrått förortshöghus finner några barn en 
övergiven trädgård de tillsammans börjar odla. Efterhand ansluter 
allt fler, men platsen hotas av ett parkeringshus. Boken växer ut 
till en utopi om hållbar livsstil, både odlingsmässigt och socialt. 
Hurme och Laurent svarar tveklöst på den debatt om inklude-
ring som varit aktuell. Feta, funktionsnedsatta, glasögonprydda, 
homosexuella och bruna – alla är med. Hurme briljerar i nyanser 
av grönt i en jordnära palett, med ett bildberättande som lyhört 
fångar kroppsspråk och mimik och lika njutbart skildrar växter. 
Boken hymlar aldrig med sitt bruksvärde. Den avtackar experter 
på miljövetenskap, mikrobiologi, kollagring och trädgårdsveten-
skap. Fakta om frön, mikrober, bokashi och biodling förmedlas 
frikostigt. Men främst odlas omsorg. 

”Ni är inte min mamma” – repliken repeteras i bilderboken 
med samma namn. Inkännande navigerar debutanten Frank Furu 
konstellationen vi/ni som oundvikligen uppstår då ett ensamkom-
mande flyktingbarn anpassas till det finländska samhället. En på-
taglig trend är laborerandet med tilltal. Märkbart fler bilderböcker 
berättas i det som tidigare ansågs knepiga jag-perspektivet. Aysha 
säger ifrån: ”Ni är okej, men ni är inte min mamma”. Sitt an-
norlundaskap blir berättarjaget inte av med: ”Ibland glömmer de 
att jag är annorlunda. Vi bara leker och ingen märker. Men det 
är ändå alltid någon som märker.”  Hennes kropp blir ”helt råd-
dig och svart”, allt stockar sig. Den krampaktiga otillräckligheten 
visualiserar Linda Bondestam genom att en enorm rytande tiger 
springer ur barnets mun. Det avlånga landskapsformatet ger en 
bred bildyta med drabbande bildrytm. Bländande gestaltas öst-
erbottniska slätter och småstadsmiljöer, med Korv-Görans och 
nedlagt Nordea-kontor. Furus text är barskrapad och lämnar över 
stämningsmålandet till bilderna. Personalen tecknas inkännande, 
de är under av tålamod och närvaro. Aysha tampas med traumat 
att ha förlorat sin familj. Stelbent och vit ligger gosemumintrollet 



Barnlitteraturen bemöter sin krisande samtid 51

hon fått till tröst på hennes säng som en markör för vithet och för 
ett kulturarv hon ännu inte tillägnat sig. Hon lever ut sin förlust 
genom att sparka till mumintrollet så det flyger i luften. Hur snälla 
och omhändertagande alla än är saknar hon sin mamma: ”Jag vill 
inte må bra, inte utan min mamma”. Då Furu och Bondestam 
känsligt gestaltar ett ensamkommande barns inre slitningar teck-
nas samtidigt en bild av ett humant och välkomnande Finland. 
Inte för inte talas det om en ny politisk barnbok som varken prutar 
på ideologiskt innehåll eller estetiskt utförande. Att detta görs 
totalt utan smak av pekpinne och att samtliga på bilderbokssidorna 
får vara komplexa är stort. Först och främst är det ändå Ayshas 
krängande känslor som får ta tid och alltid bekräftas. Boken be-
träder ändå minerad mark kring vem som har mandat att skildra 
vad och fick välförtjänt Punni-priset.

Ebbas mamma har städmani. Hon gnuggar maniskt den 
kladdiga ketchupkorken och dammsugaren står ständigt framme. 
Mamman är ung, arbetslös och emotionellt avstängd. Sin dotter 
Ebba förmår hon inte riktigt engagera sig i. Hur är det att märka 
att någon annan har en mamma som är underbar, medan ens 
egen inte räcker till? Eller åtminstone inte är glad. Katarina von 
Numers-Ekmans En underbar mamma illustrerad av debuterande 
Lotta Fors borrar i mor-dotter dynamiken genom att gestalta 
ensamstående mammor och deras döttrar. Ebba flyr mammans 
ofullkomlighet och omsluts av ett bekräftande modrande hos 
grannfamiljen. Mirabells mamma kommer med en doft av äppel-
schampo, närvaro vid måltid, tillåter kojbyggen och stök: ”Jag drar 
in hennes doft så djupt att jag får gåshud och nyser fyra gånger”. 
Hos Ebba äts maten vid en skärm, kojor rivs och nagellackets 
skarpa doft och mammans oförmåga slår hål på samvaron. Också 
denna bilderbok berättas i jag-perspektiv, genom barnets trub-
biga syn, färgad av hennes känslor. Konflikten trappas upp och 
Ebba sitter länge ute på höghusgården bland fimpar och hundbajs, 
tills himlen är alldeles rosa. Då kommer mamma och alla knutar 
löser sig. Texten nämner inte hudfärg, men Mirabell och hennes 
mamma är bruna. Det görs ingen grej av detta, men deras hem och 
habitus är totalt renons på drag som kunde höra till. Böckerna i 
deras bokhylla pekar mot västerländsk kanon: Jane Eyre, men inte 
Wide Sargasso Sea. Hur dilemmat med representation ska navigeras 
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är en sårig fråga som vi kommer att se många lösningsförslag på 
framöver. 

Malin Klingenberg, som tagit klivet till bilderboken, tangerar 
temat bruna barn då hon leker hejdlöst med främlingen som figur 
i Främlingarna, bildberättad av Sanna Mann. Boken bygger på att 
jag-berättaren, en flicka i dagisåldern, hör fel: ”Vi är i sandlådan då 
Linnea berättar det. / – Vi ska få främlingar, säger hon. / – Jaha, 
säger jag.” Texten är trogen barnperspektivet då flickan funderar 
över hur hon ska förhålla sig till förbudet att tala med främlingar, 
då kompisens familj tydligen ska få sådana. Främlingar som verkar 
otrevliga, luktar konstigt, men rapar gulligt. Klingenberg målar 
modigt upp den laddade situationen kring ordet. Det är vågat att 
spela med denna undertext. Tamare blir det i den finska översätt-
ningen, Viisi vauvaa (Fem bebisar), där förväxlingen har bytts ut 
mot ordparet ”hauva/vauva”, hund/bebis. Mest handlar det om 
barnets sätt att förstå och missförstå språket och världen. Maria 
Sann har resolut klivit in på bilderboksscenen som driven bildbe-
rättare. Hennes sinne för hur bilderna orkestreras på uppslagen är 
utsökt, hon jobbar energiskt med avstånd, silhuetter och samspel. 

Nordiska samarbeten i uppmärksammade bilderböcker

Föräldraskap betraktat ur barnperspektiv är aktuellt. Fakta om 
pappor (2021) av svenske Oscar Kroon och Jenny Lucander är en 
fingerad faktabilderbok där barnet är den som granskar ”pappor” 
som art. Pappan axlar omsorgsrollen medan mamman är på arbets-
resa. Han är mer än trött. Boken bjuder på ett brett galleri av en 
uppdaterad hipstrig papparoll. Kroons text är barskrapad och hu-
moristisk medan Lucander bullar upp en mångskiktad miljö- och 
personteckning. Boken ger prov på bästa möjliga bilderbokskonst 
med fingertoppskänsla för samtiden, dessutom i elegant leverans 
genom nordiskt samarbete. 
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I Oscar Kroons och Jenny Lucanaders Fakta om pappor (Förlaget, 2021) grans-
kas pappor som art i form av en faktabilderbok.
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Att finlandssvensk bilderbok attraherar nordiskt samarbete 
vittnar också Om du möter en björn av danske Martin Glaz Serup, 
Malin Kivelä och Linda Bondestam om. Boken är utan tvekan 
årets bästa, och har nominerats till en rad priser. Inte bara tar 
den fasta på det slitstarka björntemat. Den knappa humoristiska 
texten suger allt ur den formella varnings- och upplysningstexten. 
Bondestams bildberättande visar vad briljant bilderbokskonst kan 
göra. Hon ruskar av sig sitt dekorativa anslag och levererar en 
björnskildring i toppform. Blickar, rörelsemönster och en utpräg-
lad visuell komik borgar för en bilderboksupplevelse av bästa snitt. 
Både serierutans rytm och möjligheten att vända på det breda upp-
slaget för att björnens storlek ska komma till sin rätt är magnifikt. 

Med förkärlek för formen

Även Sanna Sofia Vuori och Anne Vaskos Är det jag? utmanar 
bilderboksformatet och laborerar med jag-perspektivet. Visuellt 
genomförs det med bravur. Läsaren ser det barnet ser. Däremot 
haltar textens barnperspektiv. ”Vem är jag?” är den underlydande 
frågan. Är jag grodan som hoppar, gröna blad, stenar, moln, ekot, 
skuggan? I en knapp text måste allt bära. Här brister det. Till synes 
små skavanker gör framställningen rörig. Experimentet är lovvärt, 
särskilt famnbilderna där den vuxna medläsaren kan placera sitt 
huvud på bokens kant och bli en del av bilderboksbilden är finur-
liga. Men det är något med den existentiella jag-problematiken 
som inte sitter. 

Formexperiment utför också Lena Frölander-Ulf, en av våra 
främsta bilderbokskonstnärer, som arbetar i unik skrapkartong-
teknik. Den tidskrävande metoden behärskar hon till fullo. Be-
rättarjaget i Fidel och jag i storstan är ett ängsligt barn, pojke eller 
flicka lämnas osagt. Frölander-Ulf lämnar det klädsamt öppet om 
det rör sig om ett blygt, introvert barn eller ett barn med neu-
ropsykiatrisk diagnos och överkänslighet. Mest handlar hennes 
fantasifulla böcker om rädslor och oro alla kan känna. Som titeln 
skvallrar om är det en urban berättelse, med en sammangyttring av 
storstäder: Felix Nylunds staty Tre smeder i kvinnoskepnad, King 
Kong, Moulin Rouge, asfalt, neon och skyskrapor sammanförs. 
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Med Om du möter en björn (Förlaget, 2021) har Martin Glaz Serup, Malin 
Kivelä och Linda Bondestam levererat 2021 års bästa bilderboksupplevelse. På 
ett visuellt och litterärt slående sätt får barn ta del av råd för hur de ska agera 
om de någon gång möter en björn.
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Storasyster Maja bor i storstan och berättarjaget rastar hennes 
hund i rastgården, i en ruffig stad, mättad med fara, där luspud-
lar tuffar sig: ”Hundparken glöder av ett dammgrått sken. / Ett 
gäng luspudlar står och spottar. / Svansar piskar”. Stadens otäcka 
sidor exponeras effektivt. Systern älskar staden, men berättaren 
är rädd: ”Jag är rädd / för att vad som helst / kan hända. / Precis 
när som helst.” Bilderna visar barnets blick på skyskrapor, mörker, 
flimrande skyltar som uppmanar till nöjeskonsumtion genom hy-
perboler som mega, super-duper, shop-a-lot. Perspektiven svindlar 
och läsaren får följa med genom att vrida och vända på boken. 
Snällhet erbjuds i nosars mjuka rundning, pälsars värme och det 
varm-orangea ljus som genomsyrar boken. 

Också för de allra minsta görs kvalitetsbilderbok. Skogsmusen 
Prilla är en fin bekantskap, med förkärlek för de stora orden, typo-
grafiskt återgivna i versaler, så de sväller i betydelse. Boken bågnar 
av ord som exceptionellt, originellt, monstruöst, kulturellt, kryp-
tiskt, gigantiskt, groteskt, sensitivt eller absurt. Christel Rönns 
återkommer i Prilla och det farliga fyndet till samma persongalleri 
som i Jinko och det finurliga fröet (2020). Uppbyggnaden är enkel. 
Den ängsliga Prilla hittar en blänkande spegel i skogsgläntan. 
Djur efter djur kilar förbi. Det vitsiga är att spegeln uppfattas 
olika av dem alla. Eftersom de är olika till sättet blir spegelbilden 
därefter: dryg, sävlig, sugen på riktig fara. Rönns sammanför 
djur och växter ur olika habitat. Avklädda sin djuriskhet agerar 
de projektionsyta för en klurig lek kring vad en spegel är. Grep-
pet väcker fyndigt tankar om självbild och självreflektion. Grisen, 
som lystrar till namnet Rosa, ser mest rosa sockervadd och blir 
uttråkad. Haren Jinko räds då han möter ett monster med långa 
öron och stora tänder – sig själv. Mest nytta har mullvaden Murgit 
av spegeln, den ger en strimma läsljus till boet. Språkligt är boken 
driven: ”Fyndet [spegeln] stirrar tillbaka på henne med oroliga 
ögon och darrande nos”. 

Molly och Kelenken är Cara Knuuttinens hittills bästa bilder-
bok. Intrigen är ändå stapelvara. Då daghemmet ordnar leksaks-
dag drabbas Molly av avund. Hon norpar det åtråvärda gosedjuret 
Kelenken, baserat på en dinosauriefågel, och rymmer. Berättelsen 
kunde vara en typisk frigörelsefantasi. Men allt verkar ske på rik-
tigt, om än filtrerat genom Mollys perspektiv där berg blir så höga 
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att boken måste ställas på kant och där ångern är djup över stölden. 
Boken saknar inte nerv. Men ett mindre tillrättalagt bildberät-
tande hade bättre matchat den känslokarusell Molly genomlever. 

Harry och hans låtsaskompis Axo Rexona – ett misslyckat 
namnval – har båda rosalila ansikten. Men i stadsbilden finns bruna 
personer. Sanna Mander skildrar i Min lilla häxa relationen mel-
lan det uttråkade skolbarnet och hans skruvade låtsasvän. Harry är 
på väg på pappavecka med stor-tv och bonussyster. Texten i boken 
är mikroskopisk och gör boken svårläst. Harry har svårigheter att 
passa in och hans häxa lockar till att leka med tändstickor och de 
blir ovänner. När en mås far i väg med lillasystern kommer häxan 
tillbaka. Den pratiga texten och den spretiga intrigen gör att bilden 
faller på eget grepp. Det är för tunt och för oangeläget.

Bokstavsvärldar omfamnar bokstavens materialitet. I Henrika 
Anderssons dikt spretar A bredbent med benen och längs ett Q 
går det att rutscha och snubbla över dess svans. Associationsrikt 
bjuder bokstäverna på ett materiellt anslag. Greppet ligger i tiden 
då digitaliseringen åstadkommit en motrörelse där bokföremålet 
fått förnyad kraft. Samspelet mellan text och bild löper omlott 
på ett uppfriskande sätt. Maria Sann har valt att gestalta sirliga 
bokstavsfigurer mot vit grund. Pärmbildens äggskalsvita men 
skira bokstäver anger tonen och de grafiska elementen i boken är 
njutbara. Boken avkräver sin läsare uppmärksamhet då figurer rör 
sig mellan uppslag. Anderssons dikt öppnar världar, som Sann 
för vidare i oväntade riktningar. ”Abraham, Allah, atom och aha 
/ allting börjar med bokstaven A. / En gapande stege, ett tält i 
balans / A leder alltid nån annanstans”. Fram växer en bokstavs-
kavalkad med samkönat kärlekspar och mångfald, avspeglad i 
namn som Xavier eller fotbollsstjärnor som Messi och Mbappé. 
I slutet imploderar boken i pysselboksaktiga uppmaningar om 
”pruttljudsbokstäver”. För illustrationerna fick boken välförtjänt 
Rudolf Koivu-priset.
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Mjölka allt ur mumin, men kan mumin sina?

I faktabilderboken Hemulens herbarium där Tove Janssons il-
lustrationer och bokcitat samsades med växtfakta rådde balans. 
Uppföljaren Snusmumrikens fiskebok är däremot överlastad och 
trålar för hårt i muminarvet. Gränsen mellan produkt och bok är 
hårfin. Här kantrar det över åt det kommersiella. Utan att utmana 
konceptet det minsta blir boken som det övergödda hav den vill 
rädda genom kampanjen ”Vårt hav!”. Det räcker inte att agna med 
”original” för är det ens längre fråga om äkta Jansson? Det är som 
med muminmuggarna, ”trogna originalet” heter det. Men koppar 
och designtorgsaktig estetik larmar ändå om en estetik som är 
mer kommersiell än speciell. Uppslagen är utmattande, överlastade 
med fakta och kontakten med muminuniverset påklistrad. Har vi 
nått en mättnad på nyproducerad mumin? 

Men det kan gå bra. Mumindalens alfabet av Annika Sandelin 
bildsatt med Tove Janssons originalverk är läcker. Respekten för 
bokmediets materialitet är påtaglig. Ryggens klargula linneband 
möter pärmens orange, med subtil underton av Hur gick det sen? 
(1952), Janssons modernistiska, koloristiska karamell, obestridlig 
internationell bilderboksklassiker. Att just mumintrollet, med 
ängslig blick, och Lilla My som gömmer sig, pryder pärmen på 
Mumindalens alfabet är givet, då deras respektive vandring i Hur 
gick det sen? är berättelsens själva nerv. Sandelin lyfter det som 
kännetecknar Mumindalen, vimlet av figurer. Diktbilderboken är 
en sedvanlig ABC-bok, en grand tour genom Mumindalen. Bil-
derna är ryckta ur sina sammanhang, de är kolorerade i nya valörer, 
proportionerna är annorlunda. Med tanke på hur noga Jansson 
arbetade med sin legering av text och bild är det ett enormt in-
grepp på originalen. Omfattningen av hur muminfigurerna kom-
modifierats antar globala proportioner och är därför synnerligen 
viktig att reflektera kring. För den grafiska formgivningen och 
bildberättandet står Janssons brorsdotters son James Zambra och 
Kobra Design Agency. Bildernas sprängda skala är ett risktagande, 
bilderna tenderar att brista i djup. Bitvis lyckas collagetekniken, 
som för bokstaven R, där Filifjonkan ryggar för farlighet som 
rasslar ut ur garderoben och där anfangfiguren beskådar sig själv i 
olika tappning. Sandelin lägger sig tätt intill Jansson och lånar den 
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starkt metriskt bundna formen från Hur gick det sen? Hon går i lätt-
flytande dialog och gör varianter på Janssons välkända omkväde: 
”Besynnerligt, men vet du vad / Det är nog dags att byta blad.” 
I ABC-böcker är Q klurigast. Här är Hemulen på bokstavsjakt 
med sin håv: ”Vårt Q flyr undan håven men / till vilken bokstav 
går vi sen?”. Några metafiktiva slängar får Sandelin också in. ”Och 
versfotstakter – vid min svans!”. Vad sägs om denna bild av förfat-
tandets vedermödor, som förenar muminpappan då han skriver 
en pjäs i Farlig midsommar (1954) och Sandelins eget opus: ”Min 
tass är svettig, nackbesvär / men tänk när det blir premiär / med 
tårar, skratt och häpna rop / och jag har skapat alltihop!” Synergin 
mellan text och bild är mer dekorativ än medberättande. Vid en 
jämförelse med den finska varianten Onnelliset aakkoset (Lyckligt 
alfabet) av Paula Nivukoski är figurer, bilder och text diametralt 
olika. Sandelin är vår främsta barnlyriker. Inför hennes dikt måste 
läsaren kapitulera. Att vara muminpurist och endast erkänna 
originalverken lönar sig inte. Tvärtom pumpar omdiktningen in 
något nytt i muminsfären. Mest får den ut som kan avläsa hur 
bokstavskavalkaden samspelar med muminböckerna. 

Den ängsliga mellanåldersboken 

Eva Frantz mysrysare Nattens drottning utspelar sig i en paradvå-
ning på Boulevarden i Helsingfors, samt på Ryska teatern, året 1915 
då Finland ännu är ryskt storfurstendöme. Tolvåriga Viktor flyttar 
med sin mamma, hyllad operasångerska, in hos sin bistra mormor. 
Den fetlagde Viktor trakasseras grovt av både lärare och elever som 
inte kan med hans franska manér. Då mamman får huvudrollen 
i Trollflöjten tätnar mystiken. Med brett penslad tidsfärg målar 
Frantz upp en spökhistoria av klassiskt snitt, där den utsatta pojken 
växer i takt med att han vågar konfrontera spöken. Boken har 
hög bladvändarfaktor och teatern bjuder på en perfekt miljö med 
gnisslande kulisser, labyrintiska gångar och en air av magi och 
förställning. 

Frantz är en driven författare av spänningsromaner, för barn 
och för vuxna. Hennes böcker toppar försäljningslistor, men 
mellanålders-mysrysarna kännetecknas av att de håller sig till det 
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förväntade. Någon ambition att utmana finns inte i Hemligheten 
på Helmersbruk. En övergiven kuslig herrgård, ett orangeri med 
snörosor, en svårgenomtränglig labyrint: alla de rätta elementen 
finns där, inlemmade i en bruksmiljö som kunde vara varsomhelst. 
Portvakten Fridolfs återkommande ”int” är den enda markören på 
att det hela möjligen utspelar sig i Finland, eller Norrland. Berät-
telsen om Flora som tillsammans med sin författande mamma 
ska bo i bruksmiljön en månad i december 1975 har undertiteln En 
berättelse i 24 kapitel. Det inordnar boken i vågen av adventsböcker 
tänkta att avnjutas som ett högläsningskapitel per dag i adventstid. 
Över den von Hiemska herrgården vilar en besvärjelse och mob-
bade tolvåriga Flora Winter börjar omedelbart höra viskningar 
från det förflutna. ”– Det är hon! Hon är tillbaka!” Så vecklas en 
spökhistoria om tillhörighet och identitet ut. Floras upptäckt av 
herrgården interfolieras av brev i förfluten tid som tecknar de rug-
giga skeenden som ägt rum. Genom rysaren ljuder julsången O 
Tannenbaum från en speldosa alltmedan Flora hittar del efter del 
av en julkrubba, möter pojken Egon som går igen och upptäcker 
ständigt nya mystifikationer knutna till herrgården. Boken är rikt 
illustrerad av svenska Elin Sandström med kuslig melankoli som 
tillför ett element av något ödesmättat. 

Hanna Lundström har briljerat med småbarnspoesi. Nu tar 
hon klivet till mellanåldersnovellen. Bilskelettet porträtterar en rad 
barn. Dessvärre är boken så osympatiskt layoutad med ett sten-
dött omslag och märkligt upplägg. Här hade mycket funnits att 
utvinna, men möjligheten schabblas bort. Däremot bärs novellerna 
av ett lyckat, udda och barnnära berättande som smakar mer.

Tunnsått med ungdomsromaner

Med Norrsken i skallen följer Minna Lindeberg upp sin skruvade 
ungdomsroman När vi blev vuxna (2018). Hon har ett överrump-
lande udda sätt att skriva. Romanen är så tillspetsad att den närmar 
sig skrönan, persongalleriet är helgalet och intrigvändningarna 
står inte långt efter. Mitt i det trasiga, trassliga vilar ändå skim-
rande insikter om hur en kan leva tillsammans och med sig själv. 
Nadja Nubb trivs bäst hos grannen Carolus Savander, vars syster 
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krisar och vägrar sköta sitt spädbarn, det får Nadja och Carolus 
göra. Nadja är ohjälpligt kär i Ilta Vuori, men relationen skaver 
rejält. Under några sommarveckor utforskar Nadja, Ilta och sy-
rianska Noor tresamheten. Den polyamorösa relationen skrivs 
fram som sårig men utvecklande. Stort plus för känsliga sexscener. 
Jenny Lucanders inkännande illustrationer ger tyngd åt person-
teckningen och det är synd att de inte är fler. Det är inte utan att 
en önskar sig en serieroman för unga av Lucanders penna, varför 
inte med Lindeberg, vars text rör sig på de domäner serieromanen 
gärna befolkar.

Med fantasyromanen Rigelstenen debuterar serietecknaren 
Sebastian Nyberg. Skickligt snickrar han samman en spän-
ningsintrig som trots att byggmaterialet är välkänt resulterar i en 
levande berättelse. Simon som går i åttan har i åratal plågats av 
sina skoningslösa mobbare. Den enda som umgås med honom är 
Linnéa. Av en slump stöter de två på ledtrådar som leder dem bakåt 
i mytologi och trosuppfattningar. Då Linnéa försvinner träder 
Alma in för att lösa mysteriet. Nyberg varvar skickligt tidsplan 
och platser, exempelvis sätts Åbo brand 1827 i helt ny belysning. 
Bristen på manliga barnboksförfattare påtalas ofta, därför är Ny-
bergs kliv in på barnboksscenen välkommet, särskilt som fantasy 
verkligen är hans element. Nyberg visar sig vara en detaljernas 
mästare: Miljöerna gäckar, namnen på platser och karaktärer är 
välfunna, dialogen flyter smidigt med glimtar av humor. 

Att Mathias Rosenlunds Theo, om en porrberoende sexton-
åring, inte marknadsförs som ungdomsroman är kännetecknande 
för hur fältet hanterar den skriande bristen på böcker för ålders-
gruppen. I ett försök att vidga målgruppen undviker man i det 
längsta att etikettera böckerna. Det är både en rimlig och orimlig 
strategi. Rimlig för att ungdomsromaner förtjänar en bredare lä-
sekrets. Orimlig för att hanteringen riskerar att cementera bristen 
på ungdomslitterär utgivning. Rosenlunds roman är en utpräglad 
ungdomsroman, den talar och tänker ungt, den vimlar av samtida 
populärkulturella referenser och ungdomsspråk. Också tematiken 
att våga den första kärleken och hantera sexualiteten är ung. Theo 
har konsumerat porr sedan lågstadiet och är gravt avtrubbad. Hans 
tillvaro kretsar kring festande och att hantera alkoholism, psykisk 
misshandel och våld i hemmet. Hemma får han dricka fritt och 
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festandet eskalerar samtidigt som han kontaktar en obskyr kyrka i 
USA som ägnar sig åt att rädda porrskådisar. Romanen är dialog-
buren och fungerar som diskussionsöppnare kring ung manlighet 
och porrens riskfaktorer. Synd att de många sidospåren trasslar till 
det och skickar den såriga, pockande tematiken åt sidan då den 
hade behövt få vecklas ut ännu mer.

Summa summarum

Finlandssvensk barnboksutgivning imponerar. Uppenbart söker 
fältet nya utmaningar. Nya krafter dyker upp och de etablerade 
barnboksmakarna briljerar, de prisas och når internationell upp-
märksamhet. Märkbart för årets utgivning är den uppenbara vil-
jan att bemöta frågan om brunhet. Trots att så många böcker är 
inkluderande stannar frågan ofta där, och någon brottning med 
vithet är ännu inte aktuell. Både miljöhot och flykt berörs och 
sammantaget är motivkretsar, berättarstilar och bildvärldar både 
mångbottnade och komplexa.
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Flanöser flanerar stadens rum

Mia Franck

Svartvita fotografier på kvinnor från 1900-talets början som rör 
sig i stadens olika kvarter fladdrar förbi när jag betraktar Signe 
Branders bilder. Brander gjorde en enorm kulturgärning genom 
att föreviga den stad hon levde i, en stad som var stadd i föränd-
ring. Kvinnorna på bilderna hänger tvätt, en kvinna står stadigt 
förankrad framför sin bastuinrättning och andra promenerar i 
Helsingfors. Samtliga fångade i sin tid och samtidigt sträcker de 
sig genom tiden till andra kvinnor som rör sig i stadens rum, för 
det är samma stad även om åren gått.

I mina egna, ärvda, fotoalbum finns ett svartvitt fotografi på 
en äldre kvinna i sitt hem medan hon pysslar om spindelliljan och 
pelargonerna. Ett litet leende leker i hennes mungipa. På en annan 
bild, samma kvinna men yngre, rakryggad och med en pampig hatt 
placerad ovanpå pompadourfrisyren, hatten fastsatt med hattnål 
för att hållas på plats. En bild av en kvinna som i nästa stund kan 
röra sig genom staden. Den bilden är tagen i en fotostudio i början 
av 1900-talet, hon ler inte, ändå anar jag det där lilla leendet också 
på den bilden. Hon dog i cancer – eller kräftan sades det mig – 
för att tala med hennes eget språk, långt innan jag föddes. Jag 
betraktar bilderna och undrar vem hon var, vem hon blev, denna 
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min mormorsmor Dagmar Rebecka. Hur var det att leva i hennes 
tid och rum? Hur sätta färg och liv på de där svartvita bilderna av 
kvinnor i Helsingfors i början av 1900-talet?

Min mormorsmor arbetade som modist, skapade damhattar, 
och min mamma talade alltid om sin mormor som en snäll män-
niska. Hennes tjocka hår har gått i arv nedåt i generationerna, 
tydligen ett starkt genetiskt drag. Det finns anekdoter om henne 
som jag hört upprepas genom barndomen. Ändå är det inte 
anekdoterna jag söker när jag börjar skriva om en person som 
bär hennes namn i min senaste roman Galanterna (2021). I stället 
letar jag efter tiden och rummet. Namnet får hänga med som ett 
minne av en kvinna jag är nyfiken på. Eller snarast handlar min 
nyfikenhet om vilken sorts utrymme kvinnan kan ha i början av 
1900-talet och hur hon kan tänja på gränserna. Det är för övrigt 
ett ämne som jag återkommer till, hur subjektivitet både görs och 
tilldelas människor. Jag menar att subjektivitet kan handla om en 
förväntning på hur man kan skapa sin position. För att undersöka 
den positionering som utformas i Galanterna blir den konkreta 
platsen och objekten i tiden väsentliga. Frågor som: hur uträttar 
min huvudperson sina behov och hur värmer hon, om hon gör det, 
sin mat – avgör hur jag kan berätta. Hennes subjektivitet är intimt 
sammankopplad med tid och rum.

För att skriva en historisk roman om Helsingfors under 1910-
talet kom arbetet dels att handla om att undersöka tiden och rum-
met, dels om hur jag skulle formulera ett språk för det jag ville 
skriva om. Hur jag närmade mig det ska jag diskutera i den här 
essän.

Rimligtvis har jag tagit mig friheter med det historiska som 
att flytta på en fest som visserligen ägt rum i verkligheten, men 
för mina syften vid ”fel” årtal, och jag har aldrig eftersträvat att 
försöka efterlikna ett verkligt språk från 1910-talets Helsingfors 
utan snarast varit ute efter att hitta min huvudpersons sätt att 
uttrycka sig utgående från vem hon är. Trots det har jag försökt 
att måla upp det Helsingfors jag tycker mig skymta fram mellan 
husväggarna även i dag. Gammalt som blandas med nytt då jag går 
längs gatorna i stadsdelen Kronohagen och letar mig fram i den 
fotoutställning som Helsingfors stadsmuseum prytt elskåpen med 
under namnet I Kronohagens kvarter. Det blir ett sätt att verkligen 
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betrakta husväggarna för att förstå vilka väggar som fanns då och 
var det i stället stod trähus som sedan länge försvunnit eller hur 
strandlinjen gick. Kanske rent av ett sätt att försöka höra ljuden 
och känna lukten av den stad som fanns.

Det finns så många rester kvar i olika tidslager i stadens rum 
att betrakta. Trähus som närmast verkar ha blivit kvar av en till-
fällighet, inklämda mellan höghus, som Gräsviksvillorna eller 
Sprutmästarens hus. Ibland på en husvägg inristat Mjölk-Maitoa 
eller Lihaa-Kött från sedan länge nedlagda butiker. Det finns 
yngre och äldre rester, som reklam för Sundmans restaurant målat 
på en brandvägg på Södra kajen. De gamla reklamtexterna från 
väggarna har nästan försvunnit men kan ännu skymta fram för den 
som letar. Eller snarast för den som egentligen inte letar men ändå 
vandrar omkring och upptäcker hur staden ligger i lager på lager.

Mycket av arbetet med att söka en svunnen tid görs rimligtvis 
genom arkivmaterial och i ett tidigt skede läser jag ett tidnings-
urklipp om hur det är att röra sig i staden som kvinna. Rubriken 
”Hur är det med kvinnofriden?” fångar mitt intresse: 

Ordet kvinnofrid har i de flestas öron en rätt medeltida klang. Man 
har en känsla av att det blev avklubbat redan av Birger Jarl. Men den 
känslan är dessvärre inte riktig. Det bråkas fortfarande vitt och brett 
om kvinnofriden i världen. En stor del av de självförsörjande kvinnor, 
som på grund av sitt yrke nödgas röra sig ute sent på kvällarna, klagar 
över att de blir antastade av sysslolösa skapelsens herrar.” 

(Hufvudstadsbladet 18.11.1925.)

Kvinnans möjligheter att röra sig i stadens rum begränsas om 
kvällar och nätter. Till och med tidiga morgnar visar det sig, i 
synnerhet telefonisterna klagar över både Nylandsgatans och Stora 
Robertsgatans mindre nyktra klientel i varje hörn. ”Det är ju inte 
så farligt” är en fras som återkommer två gånger i artikeln och 
det ekar av den debatt kring #metoo som svallade högt för några 
år sedan och som aktualiserats i och med Olympiska kommit-
téns skötsel och undanhållande av information angående sexuella 
trakasserier. Det är inte särdeles bra med kvinnofriden vare sig då 
eller nu, även om önskemålet är att ordet hade avklubbats av Birger 
Jarl. I min roman är den kvinnliga utsattheten en central del, det 
blir också ett slags fängelse som man vill krångla sig ut ur.
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Anna Kortelainen beskriver stadens kvinnor under 1910-talet 
och påpekar att det finns rum i staden där kvinnor inte har direkt 
tillträde. Kortelainen utgår från Hilja Onerva Lehtinen, det vill 
säga författaren L. Onerva (1882–1972). Kvinnor rör sig helst i grupp 
och i Helsingfors finns ställen dit kvinnor inte går ens i sällskap 
med en kavaljer. Det handlar framför allt om medelklassens kvin-
nor. (Kortelainen 2010.) Arbetarklassens kvinnor har varit tvungna 
att röra sig även i de delar av staden som är ”farliga”. Det som låter 
kvinnan röra sig friare är att det också finns ställen där viss sorts 
agerande lyser med sin frånvaro: ingen alkoholutskänkning, ingen 
tobaksrökning, ingen dans eller musik och så förstås att aktiviteten 
sker dagtid (Kortelainen 2010, 112). Kvinnan förutsätts främst hålla 
sig till sysselsättningar som inte släpper på några hämningar.

Till restaurangen går kvinnan med kavaljer, i övrigt håller 
hon sig till kaféer i sällskap med väninnorna. Restaurangbesök är 
förbehållet män. Ända fram till 1960–70-talet är ensamma kvin-
nor på restaurang betraktade som sämre sortens kvinnor (Viherä 
2007). I Helsingfors är promenadstråket Esplanaden, det är där 
man promenerar av och an. På lämpliga avstånd finns såväl kafé, 
restaurang samt kiosker för snabba kaffestunder. 

På Esplanaden står Eino Leino staty och riktar en längtans-
full blick mot Kämps restaurang. Andra ställen att besöka under 
1900-talet längs Esplanaden var Catani, Apollo, Brondin, Espilä, 
Fazer, Erikssons wienercafé, Löfström Löffis, Kapellet, Nissen och 
Operakällaren. En dam som ofta nämns i sammanhang med res-
taurangbranschen under början av 1900-talet är Catharina ”Cajsa” 
Wahllund som bland annat förestod restaurang Kaisaniemi, men 
hon är på intet vis ensam kvinna att ta beslut om serveringslivet; 
även Hilma Ekberg, Berta Fazer och Bertha Paulig hörde till de 
kvinnor som tog plats. (Dumell 2020.) Det finns möjlighet för 
kvinnor att ha en position, men den är knuten till samhällsklass.

Ramen för romanbygget är ett Helsingfors som växer – 1905 har 
staden fått storstadsstatus då 100 000 invånarstrecket överskridits. 
Enligt folkmängdsstatistiken som rapporteras i Dagens Tidning 
i januari 1912 bor 154 112 invånare i Helsingfors vid årets början. 
I Berghäll är majoritetsspråket finska, på södra sidan om Långa 
bron talas språk enligt politiskt val (Kortelainen 2010, 28). Det är 
inget Paris direkt, och visst känner de som fått röra på sig mer i 
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världen en viss instängdhet, men samtidigt är Helsingfors inte en 
småstad. Dessutom är det en stad med tre språk som blandas med 
varandra: svenska, finska och ryska. Kanske bidrar språken till en 
känsla av storstad. Säkert bidrar också kafélivet till att något av 
det kontinentala sipprar in.

Spårvagnarna skramlar fram längs sina linjer, bilarna har dykt 
upp bland hästskjutsarna och cykeln får framföras i parken från 
klockan 4–10 på morgonen, i annat fall bör man hålla sig bland 
hästskjutsarna (Kortelainen 2010, 7). Över huvud taget är det ett 
rörligt århundrade, folk rör på sig med båt och tåg, det finns flyg-
plan även om sådana fortfarande är sällsynta.

Rörligheten har sina begränsningar som letar sig fram när jag 
ska gestalta det år romanen utspelar sig: 1912. I den rörligheten pla-
cerar jag mina romanfigurer, min önskan är att ge dem någon form 
av frihet och det får de genom att byta kläder. Dagmar Rebecka 
blir Romeo och klär sig till man och kan därmed gå ut utan att bli 
antastad. Hon kan bli en man som går på restaurang med kravatt 
som tiden kräver. Det är en gränsöverskridande lek, farlig och 
lockande. För det är klart att ingen av kvinnorna har råd med dylik 
extravagans, att skaffa sig kläder för herrar betyder att de inleder 
en brottslig bana för att ha råd med kläder och restaurangnotan. 
Kvinnolönen under perioden är beroende av att kvinnan betraktas 
som försörjd av en man, något som Elin Wägner skriver om i sin 
roman Norrtullsligan (1908).

I världen pågår, då precis som nu, krig, men ännu har inte 
första världskriget brutit ut. Andra världs- och stadshändelser 
utspelar sig däremot: Kinas sexåriga envåldshärskare abdikerar; i 
Finland flyger det första flygplanet över Tölöviken och folk samlas 
för att betrakta looparna; den första kvinnan flyger över Engelska 
kanalen; i Ryssland dödar tsarens utsända 500 människor vid en 
strejk; Berghälls kyrka i Helsingfors invigs; Långa bron står färdig; 
Tarzan ser dagens ljus i ett seriemagasin; den svenska tidskriften 
Kvinnlig rösträtt ges ut första gången; Charles Dawson påstår sig 
ha hittat den felande länken mellan apa och människa i Piltdown-
mannen, något som på 1940-talet visar sig vara felaktigt och tro-
ligen förfalskat av Dawson själv; Frans Reichelt gör ett flygförsök 
med egensydd fallskärm, han kastar sig ut från Eiffeltornet, filmas, 
dör, även gropen efter hans kropp filmas – detta kan betraktas på 
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Youtube; det varnas för koldioxidutsläpp som ökar markant, och 
det hotet har inte minskat; August Strindberg dör, kanhända något 
av litteraturen med honom.

Allra mest är det förstås året då Titanic gör sin jungfrufärd och 
krockar med isberget som får båten att sjunka. Långa namnlistor 
på de finländska passagerarna återges i dagspressen, i Helsingin 
Sanomat även med utvandringsort från Finland (17.4 1912). Det är 
solförmörkelse 1912 och därför finns följaktligen människor med 
synskador. Det är också skottår. Allt sammantaget får det att kän-
nas som ett ovanligt tungt år, ändå är det förstås Titanic som når 
ut över nyhetströsklarna, telegrammen om olyckan rapporteras i 
varenda tidning. Världen har kommit närmare när nyheter sprids 
fort. I Frankrike kallas perioden för La belle Époque.

Tiden och rummet ger både en föraning om att något avgö-
rande är på väg och samtidigt är det en tid av framtidstro och hopp.

Tiden blir även synlig i arbetsmöjligheter och -villkor. Hu-
vudpersonen i min roman Galanterna är modist, ett yrke som i 
dagens värld verkar exotiskt. De fabrikstillverkade kepsar, mössor 
och sommarhattar vi bär i dag är långt från den yrkesskicklighet 
som skapandet av hattar utgör för Dagmar. Under en lång tid har 
huvudbonaden symboliserat status. En sliten hatt, tydliga tecken 
på limrester, slarviga sömmar är sådant som skvallrar om bärarens 
plats i samhället. 

Hattar formar ett eget språk, dels genom olika sorts hattar och 
tillbehör: bretonhatt, clochehatt, fedora, florentinerhatt, toque, 
hattnål, ägrättfjädrar, kokard (typ av hattdekoration) och flor, dels 
genom de redskap som hör ihop med att skapa en hatt: cornett 
(konformad hattstomme i filt som används vid framställningen 
av filthatt), formblock (för att stocka ut hattar i storlek), formil-
lion (formar den färdiga [hårda] hatten efter huvudet), halmnål 
(lämplig vid modistarbete) och konformatör (mäter storlek och 
form på huvudet) (Hattmakarna).

Orden som hör ihop med att kreera en hatt är närmast poetiska, 
och ur det växer språket för Galanterna fram. Förutom termerna 
finns också uttryck som används: en fjäder i hatten, rulla hatt, karl 
för sin hatt och därtill det engelska mad as a hatter. Att den engelska 
hattmakaren blir darrhänt och därmed verkar ”galen” har att göra 
med de kvicksilverångor som han andades in (Nix 2018). Ur de 



Flanöser flanerar stadens rum 71

idiomatiska uttrycken och ordspråken växer ett språk fram för att 
beskriva en svunnen värld, inte för att vi lämnat uttrycken bakom 
oss, utan för att visa på nödvändigheten i det klichéaktiga, att det 
finns en orsak till att vi så ofta rör oss med bildliga uttryck. 

Jag menar ”handen på hjärtat” för ”när det kommer till kritan” 
låt oss ställa ”katten på bordet” för vi har inte ”vänt blad” och ut-
trycken ”lyser inte med sin frånvaro” i språket över lag. Antagligen 
för att de säger något om att vara människa, både då och nu. Till 
en början var det jag skrev överdrivet influerat av att klämma in så 
många idiom jag kunde komma på. Småningom strök jag flertalet 
för att tonen satte sig och blev, ja, galantare.

En annan del av språket för att skapa hattar utgår från inspira-
tion. Enligt Sarah Gant kan utgångspunkt för att skapa hattar 
gärna hämtas från sådant som inte direkt har med mode att göra 
som konst eller ur naturen (Gant 2011). Eftersom Galanterna även 
rör sig i andra städer än Helsingfors kom jag att sätta mig på Berns 
salonger i Stockholm. Där i väggarna, ornament och målningar 
finns de intryck som Dagmar i romanen letar sig fram till för att 
hitta sitt eget sätt att skapa hattar. Vidare kommer hon att resa till 
Paris, något som fick mig att låta henne inspireras av de kriminella 
gäng, ”Les Apaches”, som fram till första världskriget härjade i 
staden. Eftersom det framför allt var unga pojkar så skickades de 
ut i kriget och därmed försvann specifikt den undre värld de rört 
sig i (Heichelbech). Det som däremot blev tydligt var att de unga 
männens stil med jämna mellanrum dyker upp i modebranschen, i 
synnerhet den keps de bar, men också scarfar och randiga skjortor 
eller stora kavajer.

I såväl Finland som övriga världen varnas under 1900-talets 
början för de farliga hattnålarna. Guvernören uttalar sig och 
ämnar utfärda vitesförbud mot långa hattnålar (Dagens Tidning 
17.1.1912). Det har åtminstone påståtts förekomma händelser där 
hattnålar använts rent av som vapen för att försvara sig, för att 
värna om kvinnofriden med det vapen hon har.

Det planlösa, observerande vandrandet i staden, flanerandet, 
flanösens rörelser handlar om att försöka fånga en atmosfär i tiden 
och rummet. Jag påminner mig om Virginia Woolfs betraktelse av 
kvinnligt författarskap: 
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Alla dessa oändligt undanskymda liv finns där färdiga att upptecknas, 
sade jag och vände mig till Mary Carmichael som om hon hade varit 
närvarande, och så vandrade jag i tankarna vidare genom Londons 
gator medan jag i fantasin förnam trycket av stumheten, anhopningen 
av aldrig upptecknade levnadsbanor, vare sig det gällde kvinnorna i 
gathörnen med armarna i sidan och ringarna inbäddade i de tjocka, 
svullna fingrarna, där de stod och talade med gester som hade samma 
slags svikt som Shakespeares ord; eller violflickorna och tändsticks-
försäljerskorna och de gamla käringarna med stånd i portgångarna; 
eller de flanerande flickorna med ansikten som likt vågor i solsken 
och ilande moln signalerar annalkande män och kvinnor och den 
fladdrande belysningen från butiksfönstren. 

(Woolf 1965, 102–103)

Flanösen i sig är till och med på franska förstås en fiktion. Enligt 
Lauren Elkin anger de flesta franska ordböcker inget femininum 
för flanör (flâneur) och i en ordbok är flâneuse ett slags stol (Elkin 
2016, 7). Kvinnan som rör sig på gatan blir misstänkt för att vara 
tillgänglig, precis som i det citat ur Hufvudstadsbladet om kvin-
nofriden som jag angav i början av denna essä. Den kvinnliga 
flanösen har inte flanörens frihet att inta staden på lika villkor. I 
Galanterna blir tiden ett inringade av svårigheten i att röra sig som 
kvinna i staden. Samtidigt kan huvudpersonen och hennes vänin-
nor genom att klä om sig till män ta för sig av vad 1910-talet har att 
erbjuda, förutsatt att den position de intar inte avslöjas som falsk. 
Deras flanerande är målmedvetet, de kräver att få inta de rum som 
staden stängt för dem. Flanören, flanösen blir ett sätt att stjäla en 
subjektivitet, ett sätt att få frihet när andan faller på. Det är också 
att bli osynlig, som Lauren Elkin påpekar är just synligheten ett 
av argumenten mot flanösens existens. Det kvinnliga gåendet i 
staden är motsatsen till flanörens flanerande då han kan rikta sin 
blick på staden och stadens liv utan att själv vara i fokus. Flanören 
är osedd av omgivningen, medan ett kvinnligt vandrande är att 
vara blickfång. (Elkin 2016, 13.) Kvinnan blir sedd just för att hon 
rör sig på gatorna. Samtidigt har alltså kvinnor alltid varit tvungna 
att gå i staden. De har som i citatet ovan ur Woolfs betraktelse 
haft sina torgstånd eller sålt tändstickor. Kvinnan har som Bran-
ders fotografier visar promenerat, eller stått stadigt utanför bastun 
hon arbetar på. Kvinnan har aldrig hållits i hemmet även om det 
betraktats som hennes sfär.
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Dagmar Rebecka med sin hatt flanerar i staden, såsom kvin-
nor och män alltid gjort och gör. Hon lämnar, tänker jag mig, 
fotografens studio och går längs gatorna i Helsingfors. Att gestalta 
en svunnen tid är att själv bli flanösen, känna av då och nu, och 
samtidigt förstå att de (o)synliga regler som finns är till för att 
tänjas på, för staden är föränderlig och bär spår av tidigare fötters 
nötning.
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Handbok, handväska och promenaddräkt av 
god kvalitet

Annelie Bränström-Öhman

”it is probably more meaningful to sew a dress than to write a poem”

(Boyer 2015, 37.)

”I kroppen rör sig en dräkt. Vi bör lära oss dräktens rörelser.”

(Gripenberg 2016, 39.)

Prolog

Frågan om det är flickan som gör klänningen eller klänningen 
som gör flickan är på sitt sätt en lika komplicerad filosofisk 
fråga som den om hönan eller ägget. I mitt pågående projekt om 
språkdräkter och tygspår i modern litteratur dyker den ständigt 
upp på nytt. Den lirkar sig in i andrummet mellan forskare och 
författare; i vardagsrummet mellan text och liv, i mellanrummet 
mellan meningsbyggnad och sömmar. Och så blir flickan kvinna, 
klänningen sys om till ärmlös blus eller hängs undan på en vind 
med malkulor i förvaringspåsen. Eller klipps upp till mattrasor. 
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För att förstå en flickklännings livscykel, i termer av tyg, kropp och 
tid, fordras egentligen en lika finkalibrerad som varsam tillämp-
ning av det ”klänningsmedvetande” som Virginia Woolf, med ett 
självuppfunnet ord, ringade in som en nödvändig kompetens i sitt 
romanskapande. (Woolf 1981, 12). Eller en djupdykning i minnet 
av flickklännings färg som utmynnar i skrivandet av plaggets sna-
rare än jagets biografi, som i den minnesresa som Jamaica Kincaid 
företar i Biografi över en klänning (2021).

Jag sliter med det, i närvarande frånvaro av den hemsydda 
blommiga examensklänning från år 1967 som då och då trasslar 
in sig i min egen stil. För stil är, när allt kommer omkring, själva 
knutpunkten mellan text och textil; mellan kropp och klädesplagg. 
Inte bara det tyg, det stoff som våra drömmar är gjorda av, utan 
också den väv av livstrådar som berättar oss. Eller, som Suzanne 
Ferris konstaterar i förordet till Styling Texts: det är oundvikligt 
att tala om både kläder och litteratur när vi talar om stil. Precis 
som det inte finns något sådant som ”bara kläder”, eftersom kläder 
alltid står i relation till de kroppar som bär dem och det samhälle 
som omger dem (2007, xiii).

I den här essän är stil, i all sin mångtydighet, den helt invävda 
röda tråden. Flickan finns i kvinnan, klänningen skiftar skepnad 
till dräkt – och vice versa. Tre texter, alla med karaktär av handbok 
i bemärkelsen bruksanvisning eller vägledning, står i förgrunden. 
Den första är av inomakademisk karaktär, det är Åbo Akademis 
anvisningar om klädkoden för disputationer. Den andra är Catha-
rina Gripenbergs diktsamling Handbok att bära till en dräkt (2016). 
Den tredje är Anne Boyers poetiska essäsamling Garments Against 
Women (2015). I min läsning är de samtida och samtidiga, alla med 
var sina ledtrådar till gåtan, frågan om flickan eller klänningens 
primat. Ett textilt/textuellt teorem, i vardande. 

Handbok utan handväska

Året var 2016 och jag hade åtagit mig uppdraget som opponent 
till en avhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Mycket 
förbryllad blev jag när jag, tillsammans med sedvanliga instruktioner 
för disputationens form och upplägg, även fick mig tillsänt en lista 
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på tillämpliga klädkoder. Ett style sheet som, med dubbeltydigheten 
i engelskans ”sheet”, alldeles oväntat blottade en textil association, 
glimten av lakansväv, mellan radernas trånga bäddutrymmen. Det 
ska tilläggas att motsvarande klädselråd mig veterligen sällan, om 
ens någonsin, har fastslagits vid disputationer i Sverige, åtminstone 
inte i modern tid. I viss mån är de nog underförstådda, men töjbara 
såtillvida att det är öppet för subjektiva tolkningar av hur högtid-
ligheten i disputationsakten ska översättas till klädstil. I vissa fall 
landar det för herrarna i lite-mer-än-vardagsklädd (skjorta i stället 
för t-shirt till kavajen), i andra fall i riktigt uppklätt (kostym, vit 
skjorta och slips), för damerna är svängrummet i praktiken något 
större. Kavaj eller fin tröja till kjol eller byxor alternativt klänning 
är alla tänkbara alternativ. Frack eller långklänning skulle däremot 
alldeles säkert uppfattas som en overkill, eller som en maskeradakt 
ägnad åt att kamouflera opponentens nervositet.

Ytligt sett kan man tro att klädkoder som inte finns inte heller 
orsakar missförstånd. I vissa fall finns kanske skäl att misstänka 
att deras frånvaro skapar osäkerhet – och även emellanåt förorsakar 
dråpliga misstag. Själv glömmer jag aldrig disputationen vid mitt 
eget hemmauniversitet i Umeå där den tillresta litteraturprofessorn 
som var opponent troligen i viss brådska hade köpt sig en ny och 
svart tröja. Kanske hade han råkat spilla kaffe på skjortbröstet för 
en tilltänkt skjorta? Eller bara att det medhavda plagget inte riktigt 
uppfyllde professorns idé om hur han bäst ville hedra dagen och 
sitt uppdrag. Förargligt nog hade han, i den förmodade brådskan, 
glömt att riva bort tejpremsan med storleksbeteckning. XLXLX-
LXLXL blänkte repetitivt som ett mantra, från bröst till bål. Vad 
han sa, vilken kritik och vilket beröm han framförde, har jag inte 
det blekaste minne av. Huruvida hans stilkatastrof hade kunnat 
avvärjas av en mer handfast stilagenda är omöjligt att spekulera i. 
Den mänskliga faktorn överraskar oss ständigt med sin ombytlig-
het och oförutsägbarhet. 

När jag nu läste och begrundade alternativen för den inte bara 
föreslagna utan anbefallna klädseln vid den disputationsakten vid 
Åbo Akademi slogs jag av hur tydligt de vanligen subtila skillna-
derna mellan akademiska kulturer manifesterades just i den här 
listan på klädesplagg och accessoarer. Kanske allra mest i dem som 
negerades med ett ”ej”:
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Klädseln är överenskommen på förhand och alla har enhetlig klädsel 
enligt följande:

Herrar: frack med svart väst, vit fluga, ej lackskor, ej vit näsduk, ej 
handskar alternativt akademisk dräkt alternativt svart dräkt (kostym) 
utan ordnar.

Damer: lång svart klänning alternativt lång svart kjol (alternativt 
promenaddräkt av god kvalitet), vit blus och svart jacka, byxdräkt, 
svarta skor, ej handskar, ej handväska.

(Åbo Akademi, anvisningar om proceduren för opposition: https://
www.abo.fi/forska-hos-oss/forskarutbildning/for-forhandsgranska-

re-och-opponenter/proceduren-for-disputationen/)

Som att jag överhuvudtaget skulle ha övervägt handskar eller ord-
nar som accessoarer! Men ej-fingret som höjdes mot handväskan 
gjorde mig initialt en smula nervös. Var i all sin dar skulle jag 
förvara mitt manus och mitt läppstift? I behån? Oroande okänt 
var också det alternativ till långa klänningar och kjolar som peka-
des ut inom parentes med formuleringen ”promenaddräkt av god 
kvalitet”. Om orden för de övriga plaggen omedelbart visualiserade 
sig för min inre syn i tänkbara eller tidigare sedda tyger och färger 
liksom i skärning och fall, så var detta plagg helt utanför min 
sinnliga erfarenhetssfär. När jag googlade på ordet ”promenad-
dräkt” fick jag enbart träffar på museala plagg från 1800-talet, 
så som nätta dräkter i sidensatin med tillhörande parasoll eller 
bahytter. Det kunde väl inte vara möjligt, ändå? När jag vände mig 
till finlandssvenska kolleger för råd och tolkningshjälp klarnade 
bilden något. Troligast var, förstod jag, att det rörde sig om samma 
plagg som figurerar som ”byxdräkt” i listan. Men varför då nämna 
det två gånger? Benämningen ”byxdräkt” ter sig på rikssvenska 
förvisso något daterad, men torde närmast kunna översättas med 
”pantsuit” på engelska. Ett plagg som för övrigt just år 2016, skulle 
komma att bli det emblematiska internationella ”power dressing”-
valet för kvinnor, i kölvattnet av Hillary Clintons presidentvals-
kampanj. Efter förlusten mot Donald Trump blev samma plagg 
den samlande symbolen för Clintons supportrar, exempelvis i 
facebook-grupper som ”Pantsuit Nation”. Utan att vara helt säker 
på min sak bestämde jag mig för att förstå ”promenaddräkten” som 
en variation av denna möjligen med maktattribut uppgraderade 
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”byxdräkt”. Lite chicare, lite mer klassisk – kanske rentav mer 
litterär, i kraft av sin friare tolkningsrymd?

Handbok som handväska

Jag har en svaghet för skenbart slumpmässiga överensstämmelser 
– ”händelser som ser ut som en tanke”. Sådant ska man se upp 
med att dra för stora växlar på. Men onekligen framstod det som 
ytterligare ett kuriöst faktum att lägga till promenaddräkten och 
Hillary Clintons pantsuit att 2016 tillika var året när Catharina 
Gripenberg publicerade sin diktsamling med den suggestiva titeln 
Handbok att bära till en dräkt. Vanligen väcker handboken som 
genre en förväntan om att kunna bistå med praktiskt användbara 
anvisningar för hur ett fenomen eller ett ting ska hanteras eller 
monteras ihop och därefter tas i bruk. I Catharina Gripenbergs 
poetiska tappning är den något annat, större och ogripbart. An-
vändbar men knappast i omedelbar mening som bruksanvisning 
eller kodnyckel till plagget eller klädstilen ”dräkt”.  

Vimlet av ting, växter och klädesplagg sipprar genom och mel-
lan raderna, som inläckande vatten från ett trasigt tak. Det som 
försiggår är en rörelse eller resa, genom en expanderad tankerymd, 
som förlänar de textuella och textila omständigheterna en egenar-
tad samtidighet. Dikterna följer olika narrativa färdvägar genom 
en levd, klädd och språkburen borgerlig familjehistoria, ofta be-
vittnad av en flicka, ibland inifrån ett flickrum i nu eller minne. 
Ibland som del av ett imperativ, i det pågående skeendet: ”spendera 
natten i flickrummet. Läs handboken.” (Gripenberg 2016, 71.) I de 
ständiga bildkollisionerna frigörs en på en och samma gång gla-
morös och ominös stilpotential – ”sarkofager, sidenkaftaner” (12). Det 
klassiska motivet med Döden och Flickan, som apostroferas redan 
i Anni Leppäläs kongeniala omslagsbild, vidrörs av förbiglimrande 
bilder av finkläder i plastöverdrag, ärvda smycken, nerver och nop-
por. Flickans blick är dold (eller blottad?) av en ansiktsmask som 
fotografiskt återger hennes ögon och panna och hårfäste. Hennes 
spetskantade blå sammetsklänning skimrar i klärobskyr. 

Som handbok betraktad ger boken förvisso upplysningar i 
rikligt mått, men ingen konsekvent vägledning. Ibland bläddras 
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information upp om orter och platser, ibland förtecknas sinnliga 
erfarenheter ur olika tidsdimensioner, med kursivt eftertryck: ”Följde 
välvningar av tyg och mörker.” (56.) Flera plagg och textila attribut 
eller sömnadsdetaljer återkommer, utan att direkt knytas till en bä-
rares kropp eller en specifik situation. Det kan handla om pressveck, 
paljetter, mörklila papiljottdukar och västar. Eller ”lätta ulstrar”. 
Det enda de har gemensamt är att deras härkomst är dunkel, som 
vore garderoberna transformerade till mobila arkiv och poeten en 
arkivarie, satt att sortera, gallra bort eller placera in dem i nya och 
gamla rum, klä på och klä av kroppar i rörelse, i ett intrikat mönster: 
”Du lär dig bära så lätta ulstrar, att du blir i rörelse, ett år böjs runt 
en krök, ett år runt en annan, långsamt, vindlande, fortsätt, luta, 
fall, stig upp, fortsätt, buga, böj, bänd, lirka.” (43.)  

Det ligger mycket i den tolkning av handboksdimensionens 
betydelse och funktion som Anna Möller-Sibelius föreslår i sin 
läsning av Gripenbergs bok. Den blir helt enkelt en ”accessoar till 
språkdräkten” (Möller-Sibelius 2020, 10), assimilerad med söm-
mar och pressveck. En liknande iakttagelse gör Mia Österlund i 
en recension, där hon specificerar accessoaren till ”en kuvertväska 
att bära till en dräkt” (Österlund 2016). För egen del föreställer 
jag mig dock handbokens fång som en väska av något större eller 
mer expansivt slag, som samlar, rymmer alla slags ting och texter, 
i portabelt format. Som en av resor lätt skamfilad holdall-väska. 
Eller kanske rentav en muminmamma-väska som bara utåt sett är 
någorlunda nätt, inuti bor myllret. 

Att skriva en dräkt, att sy en dikt

I Gripenbergs poesi finns en djupgående ömsesidighet mellan tyg 
och hud, sömmar och kroppsform. Att definiera och hålla fast 
klädesplaggens betydelse och relation till de kroppar som bär dem 
blir därför helt otillräckligt – ja, faktiskt omöjligt. Dräktens eller 
klänningens idé är redan stadd i rörelse inom oss, innan den mate-
rialiserats i tyg och stil: ”I kroppen rör sig en dräkt. Vi bör lära oss 
dräktens rörelser.” (Gripenberg 2016, 39.) En spetskant inhaleras i 
lungorna, fållarna printas ut som pappersark, ytan materialiseras 
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i läsbart skick. Plagget precis som språkerövrandet rör sig i ett 
pågående förkroppsligat tempus. 

Den poetiska gestaltningen gör det möjligt att komma åt en 
erfarenhetsmässig skuggzon där sömmandet och skrivandet på en 
och samma gång blir överlappande och divergerande praktiker. 
De textuella och textila betydelsenivåerna knyts samman av sitt 
etymologiska ursprung i väven och vävandet, men är för den skull 
inte utbytbara med varandra. I en suggestiv sekvens i Gripenbergs 
bok, med karaktär av urscen, är det modern som syr och flickan 
som står provdocka medan ärmar nålas fast: 

Ärmarna är svårast, säger mor. Hon fäster en kring min axel. Jag 
sträcker armarna ut till sidan, finns det plats för den rörelsen. [---] 
Kommer rörelserna att hålla eller falla, när jag böjer mig ner, kommer 
jag att repas i ryggen, blir dräkten kvar i huset eller jag. 

(Gripenberg 2016, 74.)

Moderns och dotterns rörelser rymmer ett koreografiskt element 
som i sin tur korresponderar mot handboken som kunskapsform. 
Det etymologiska ger resonans i det epistemologiska, när syrum-
mets väggar dubbelexponeras med bokhylleklädda väggar i en 
läsesal på ett universitet. Dräkt och kropp, textil och text, löds 
samman i syntaxen. Tyglängder och hyllmetrar faller in i och över 
varandra: ”Tröga metrar och silkessnabba. Mor blir kvar i huset. 
Dräkter hänger in metrarna i skåpet. I läsesalar läser dräkter tysta 
vägbeskrivningar.” (Gripenberg 2016, 74.)

Ett likartat skeende, dunkelt men distinkt materiellt, avtecknar 
sig i Anne Boyers bok Garments Against Women (2015). Den levda 
situationen är en annan, fragmenterad av jagets tilltagande aliena-
tion i en värld där medmänsklighet och rättvisetänkande trängts 
ut av makthunger och konsumistisk statusjakt. Alla berättelser, 
alla kulturens tankar är förgiftade av habegär och våldets logik. 
Skrivandet går i stå. Författarjaget tappar tron på litteraturen och 
börjar i stället att sy, som för att komma i sinnlig direktkontakt 
med de grundläggande kunskaperna om stil och form – och hur de 
kan översättas till tyg och bli kropp; klä en kropp i rörelse. Det är 
mer komplicerat än hon kunnat tro. Hon blir besatt av utmaningen 
att sy en enkel ärmlös blus (två tygstycken, fyra sömmar) som 
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passar ”a grown woman’s torso, not at all flat, and with arms often 
in motion” (Boyer 2015, 33). Flanell, linne, inprovningar… sömn-
lösa nätter över oavslutade sömmar. Även här dyker en handbok 
upp, med porösa gränser mellan hantverk och liv. I den inhämtar 
Boyer att kvaliteten på sömmarna är måttet på ens karaktär. Samt 
att det inte är timmarna vid symaskinen utan tålamodet med nålen 
i hand som är nyckeln till allt. Framstegen sker i sakligt noterade 
språng. Ärmar sys fast, kjolen, kjolarna, blusarna, klänningarna 
blir mer och mer avancerade i material och utförande. Reflektioner 
görs om hur Emma Goldman under en fängelsevistelse endast 
önskade sig en sak: att få sy. Textilhistorien blir på så vis lika 
närvarande i jagets egna sömnadsprojekt som litteraturhistorien 
var när hon skrev poesi. Hon slår fast att det både torde vara mer 
meningsfullt och mer ekonomiskt lönsamt att sy en klänning än 
att skriva en dikt (Boyer 2015, 37).

Det är bara en sak som ställer till det, som spräcker tankeflykten 
bort från o-skrivandets tillstånd: de silkiga tygerna. Boyer skriver: 
”It’s silky wovens that mess me up. I put everything back in its 
place, thinking I ought to be sewing less and writing more.” (Boyer 
2015, 41.) Ett outtalat samförstånd med Gripenberg inställer sig här 
för läsaren. För nog är det ”silkessnabba”, med Gripenbergs ord, 
försåtligt. Glider för lätt under fingertopparna, gäckar nål och ord. 
Den bok Boyer inte skriver medan hon syr kommer kanske, avslöjar 
hon, att handla om kvinnor som shoppar, kläder eller annat. Och 
därmed kommer den oundvikligen också att handla om litteratur 
och hur litteratur används mot kvinnor, precis som modeintresse 
och kläder används som argument mot att kvinnor överhuvudta-
get skulle kunna skriva romaner. Än mindre poesi. (Hon behöver 
inte skriva det, vi vet, vi hör ekot av Virginia Woolfs röst mellan 
raderna, klart och tydligt: ”Grovt talat, är fotboll och sport ’viktiga’ 
ting medan modeintresse och klädköp är ’bagateller’”). Poesi skrivs ju 
inte av shoppande kvinnor med handväskor över axeln utan av 
väsklösa flanörer. Eller? Den oskrivna bokens baksidestext kom-
mer, lovar Boyer oss, att ge svar på tal: ”If a woman has no purse, 
we will imagine one for her.” (Boyer 2015, 51.) 

Ja: låt oss! Låt oss föreställa oss hennes handväska (den som 
hon inte har). Sedan kan disputationen börja. 
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Epilog (med handväska och röda skor)

Någon promenaddräkt stod inte att finna i överkomlig närhet till 
disputationen vid Åbo Akademi i september 2016. Som icke söm-
nadskunnig var det inte heller ett seriöst alternativ för mig att på 
egen hand införskaffa ett tyg av god kvalitet och börja sy. Inte hel-
ler ville jag fordra en sådan arbetsinsats av min mor, hon som hade 
sytt alla barndomens klänningar – och jo: faktiskt en gång när 
jag var i tioårsåldern också något som möjligen liknade föreställ-
ningen om en promenaddräkt för vinterbruk, i grönt ylletyg. Byxor 
med pressveck, en nätt höftlång kavaj, dubbelknäppt med klädda 
knappar. Nu var hon nära de åttio, hade värk i fingrarna och satt 
inte längre vid symaskinen, utan hade övergått till att sticka tröjor. 
Det skulle dröja ytterligare några år innan demensen skuggade 
handens kunskap, men tygspåret låg fortfarande vidöppet i hennes 
minne. Och mitt. Där fanns examensklänningen, i skirgrönt med 
mönster av skära rosenknoppar. För oss båda sammanfattade den 
bilden av Klänningen och Flickan. Ett förkroppsligat, tvåhövdat 
”klänningsmedvetande” som vi kunde dela, och där rollfördel-
ningen alltid var given. I klänningens både textila och verbala 
närhet var det hon som stod med nålar i munnen och försökte få 
fållen rak och ärmhålen rätt. Och jag var den som stod still, rak i 
ryggen, med utsträckta armar, såg på dammet som glimrade i de 
infallande solstrålarna och andades in doften av hennes parfym 
(den som impregnerade varje söm hon sydde). 

Långt senare skulle jag förstå att det var när hennes demens 
djupnade som jag på allvar började skriva tyg; söka klännings-
spåren i litteraturen och mitt eget liv. Men ännu var det inte i den 
tiden. Till disputationen gav jag mig lov att följa den ”sidensnabba” 
vägen, den som mamma säkert hade kunnat varna mig för med 
samma eftertryck som Gripenberg och Boyer. Det vill säga om jag 
hade sökt den via symaskinen. Det gjorde jag nu inte. Jag valde en 
lång svart sidenklänning i svensk samtida design, med tillräckligt 
mycket av veck och gömslen för att härbärgera en liten handväska, 
gömd under en fladdrigt vid kimono-ärm. I den ett knallrött läpp-
stift (Dior 999), iPhone och ett usb-minne med min opposition, i 
den händelse jag skulle råka tappa minne och pappersbunt. Även 
vid de föreskrivna svarta skorna hade mitt sinne för stil gjort halt, 
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när jag skulle till att packa väskan för resan över Bottenviken. I 
stället: ett par lågklackade röda pumps med swarovski-kristaller. 
Ingen protesterade, någon fnissade bakom hand, när jag gick förbi 
i processionen. Jag fick skavsår, men det var det värt. 

Om jag hade haft min ordinarie handväska så hade jag haft 
plåster redo. Och värktabletter, pappersnäsdukar, parfym samt 
ett läppstift till i reserv. Precis som mamma. Hur en handväska 
inreds på rätt vis är dock ämne för en egen essä, diktsamling eller 
handbok. Men nu har vi tänkt oss den. Det räcker. Nu bär hon 
den fullt synlig, över axeln, in i disputationssalen –  
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Den närläsande litteraturvetenskapens möten  
med siffror och maskiner 
– och ett forskningsexempel utifrån finländsk 
litteratur på svenska mellan 1830 och 1930

Anna Biström

Litteraturvetenskapens studieobjekt är litteratur, och med littera-
tur har många litteraturvetare länge i första hand menat (litterära) 
texter. Men litteratur är inte bara texter, det är också ett fenomen, 
ett medium, något som produceras, konsumeras, diskuteras och 
utforskas. Digitala och kvantitativa metoder kan vara ett sätt att 
greppa några av de andra aspekterna på litteraturen, utanför den 
enskilda texten.

Franco Morettis metodiska begrepp fjärrläsning (distant 
reading) är medvetet formulerat som en diametral motsats till 
”litteraturvetenskapen” i den betydelse som många med mig lärt 
känna den, nämligen med närläsningen (close reading) av tex-
ter som en slags standardmetod. Fjärrläsning – distant reading 
i Morettis (2013a, 48–49) förståelse – är metoder där litteraturen 
betraktas på ett större avstånd vilket innebär att man får syn på 
mönster i större material, fenomen som är större, eller tvärtom 
mindre, än den enskilda texten. Lite senare har begreppet också 
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starkt kommit att förknippas med litteraturvetenskapliga studier 
som utnyttjar digitala material och/eller metoder (se även Parente-
Čapková 2021, 90).

Motsatsförhållandet mellan fjärrläsningar och kvantitativa 
studier å ena sidan och den närläsande litteraturvetenskapen å 
den andra är ändå en förenkling av flera skäl. Ted Underwood 
(2017) har påpekat den fjärrläsningstradition som funnits redan 
tidigare och vid sidan om den digitala utvecklingen, i till exempel 
litteratursociologi. När man talar om ett paradigmskifte eller en 
digital vändning behöver man, som Viola Parente-Čapková (2021, 
88) påminner om i en översikt, alltså skilja mellan vad som verkli-
gen är helt nytt och vad som inte är det. Dessutom har exempelvis 
Katherine Bode (2018, 32) ifrågasatt uppfattningen om närläsning 
och fjärrläsning som varandras antiteser. 

Frågan är om det alls är meningsfullt att tala om en ”digital lit-
teraturvetenskap” med utgångspunkt i kvantitativ metod, i motsats 
till annan litteraturvetenskap. För vad ska man egentligen kalla 
den övriga litteraturvetenskapen? Man kan knappast entydigt 
kalla den icke-digital; som Parente-Čapková (2021, 87) påpekar 
utnyttjar alla litteraturvetare i dag digitala redskap och material 
för att skriva, presentera och publicera sin forskning, samt för att 
leta material och information. Det är också svårt att kalla den 
traditionell, för då räknar man bort en del av traditionen (den 
nämnda fjärrläsningstraditionen), samtidigt som man beskriver 
denna forskning på ett negativt värderande sätt, som om den per 
definition var konserverande snarare än nyskapande.

I min egen forskning befinner jag mig i ett mellanområde där 
det kvantitativa och det kvalitativa för det mesta är samtidigt när-
varande. I den här essän är syftet att ge exempel på och reflektera 
över hur dels kvantitativ metod – siffror, dels digitala resurser och 
metoder – maskiner – kan tillämpas i litteraturforskning. För att 
exemplifiera gör jag ett nedslag i min egen forskning, som handlar 
om att sammanställa och analysera data om finländska författare 
som skriver på svenska under perioden 1830–1930. Jag vill upp-
märksamma några möjligheter men också utmaningar digitala och 
kvantitativa metoder kan innebära, samt viktiga insikter under 
arbetets gång. 
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Inexakta siffror och irrelevanta träffar

I det här skedet av mitt arbete har jag fokuserat på mängden 
sekundärlitteratur som skrivits om författarna, vilket inkluderar 
både forskningslitteratur men också exempelvis examensarbeten, 
och artiklar i olika tidskrifter (se Biström 2021). I en artikel under 
arbete studerar jag exempelvis lärdomsprov kring författarna. 
Utöver att diskutera mängderna sekundärlitteratur har jag också 
diskuterat vad jag kallat författarnas databassynlighet.

Inledningsvis har jag sammanställt information om vilka fin-
ländska författare som skrivit på svenska under åren 1830–1930, 
från J.L. Runebergs debut till den tidiga finlandssvenska mo-
dernismen, utifrån författarbibliografier i de för mina ändamål 
tidsmässigt relevanta delarna av verket Suomen kirjalijat. Finlands 
författare (Hirvonen 1993 & Launonen 1981). Sammanlagt blev 
det 627 författare. Under hösten 2020 och början av 2021 har jag 
sammanställt data om mängden träffar/referenser till sekundärlit-
teratur i ämnessökningar med författarnas namn i biblioteks- och 
arkivdatabasen Finna (finna.fi) och för jämförelsens skull även 
nationalbibliografin Fennica. Under hösten 2021 och början av 
2022 har jag gjort avgränsade sökningar om mängden lärdomsprov 
(både litteraturvetenskapliga och andra) kring författarna i Finna. 
Datan har sammanställts i Excel, vilket möjliggjort jämförelser 
i träffmängd utifrån en tidsaspekt (baserad på författarnas fö-
delseår) och genus. Jag har också analyserat författarna gruppvis 
utifrån träffmängd, eftersom det kan finnas en viss ojämnhet och 
slumpmässighet då man ser på resultaten för enskilda författare.

Under arbetets gång har jag förstås stött på komplexa och 
intressanta frågor om exempelvis hur väl informationskällorna 
täcker fältet, eller hur jag hanterar f lerspråkiga författare. För en 
närmare diskussion kring detta hänvisar jag till min tidigare artikel 
(Biström 2021, 194–202). Men också här är det skäl att nämna att 
bibliografier och databaser inte är heltäckande om än, i jämförelse 
med litteraturhistorieskrivningen, en rikare källa till den litterära 
utgivningen i hela sin bredd – i fråga om nyare (från åtminstone 
1970-talet framåt) lärdomsprov förefaller resultaten ändå vara mera 
enhetliga med de verkliga antalen arbeten. Vad gäller doktors-
avhandlingar ingår i databaserna arbeten från universitet i både 
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Finland och andra länder, vad gäller avhandlingar pro gradu och 
andra mera omfattande lärdomsprov på grundnivå (här kallat ma-
gisterarbeten) omfattas arbeten från finländska universitet. 

Databaserna är därtill ingen statisk informationskälla utan 
resultaten återspeglar situationen vid tidpunkten för sökningen. 
Sökresultaten är ofta svåröverskådliga, och materialet är sällan 
sammanställt på ett helt systematiskt eller överskådligt sätt. An-
talen forskningsreferenser är inte omedelbart jämförbara då där 
exempelvis kan ingå studier av mycket olika omfattning.

Det här undergräver de föreställningar om kvantitativa och 
digitala metoder som en snabb och okomplicerad väg till exakthet 
och objektivitet – full överblick över världslitteraturen med några 
snabba klick – som man ibland stöter på. Det krävs reflexion över 
vad siffrorna egentligen visar. Också Katherine Bode har diskute-
rat detta, bland annat i sin kritik mot hur Moretti i sina resultat gör 
anspråk på en exakthet, objektivitet och universell lagbundenhet 
som inte är möjlig utifrån de bristfälliga informationskällor som 
finns (Bode 2014, 4, 13–25). Bode ser siffror och data som represen-
tation och argument, inte som objektiv sanning. Richard Jean So 
(2017, särskilt 671) för fram en syn där de punkter där ”modellen har 
fel” och misslyckas i att visa det man vill visa är en väg till insikt 
och till att utveckla sin metod.

En relevant kritik mot användning av maskiner och siffror är 
alltså att det har sina begränsningar och det är förstås ett problem 
om forskningen gör det som maskinerna och siffrorna möjliggör 
snarare än det vi egentligen är intresserade av. Men – inte heller 
närläsningen är en metod utan begränsningar. Det kvantiteter, 
siffror och maskiner kan tillföra jämfört med närläsningar och 
kvalitativ forskning är inte objektiv och exakt kunskap, men där-
emot en större överblick och mönster i mera omfattande material.

Varken världslitteraturen, eller ens den finländska litteratu-
ren på svenska 1830–1930, eller sekundärlitteraturen om den, kan 
överblickas med några klick. Det finns inte ett färdigt material 
eller en färdig metod, utan det krävs överväganden och utveck-
ling av metoden, samt veckor eller månader av manuellt arbete. 
Det krävs också tolkning och kunskap om olika kontexter för att 
siffrorna ska få mening.
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Ett exempel i mina metodiska val som kan belysa det ovan 
diskuterade är överväganden kring det totala antalet träffar jämfört 
med det verkliga antalet referenser till sekundärlitteratur. Jag har 
diskuterat det totala antalet träffar med författarens namn som 
ämne för de författare som ger ett stort antal träffar. Men för 
de som ger färre träffar har jag genom en manuell genomgång 
kommit fram till ett noggrannare och avgränsat antal referenser 
till sekundärlitteratur, genom att räkna bort dubbletter och en del 
andra – åtminstone till synes – irrelevanta träffar.

Anledningen till att också ett stort men osorterat antal sökträf-
far kan vara intressanta är att det inte endast berättar om förekom-
sten av sekundärlitteratur, utan också om materialets spridning 
och synlighet. Det kan handla om att material om en mera känd 
författare ges ut i flera upplagor eller finns på flera bibliotek. En 
annan aspekt är att en mera känd författares namn oftare anteck-
nas i de bibliografiska uppgifterna, vilket förbättrar sökbarheten 
och gör författaren mera synlig, vilket bäddar för och underlät-
tar fortsatt synlighet. Min analys har därför kommit att handla 
om, inte enbart mängden sekundärlitteratur om författarna (som 
träffresultaten antyder), utan också om den nämnda databassynlig-
heten. Denna följd av databasernas brister och inkonsekvenser är i 
sig intressant. Databassynligheten anknyter till Katherine Bodes 
(2018, 26–31) kritik mot att knyta litteratur endast till tiden för 
dess produktion och utgivning, och hennes syn på det litterära 
systemet som en kontinuerligt pågående dialog där också verkens 
senare liv har betydelse.

Resultat i mellanrummen mellan extremerna

En sak man lägger märke till i en kvantitativ analys är de tydliga 
skillnaderna; väldigt stora siffror i jämförelse med väldigt små 
siffror. Min studie har visat på stora namn som samlar träffar i 
hundratal eller tusental, som J.L. Runeberg, Zacharias Topelius 
och Edith Södergran. Detta är relevant information och bekräftar 
tidigare omdömen och forskning, även om det inte är så nytt eller 
överraskande i sig. Att det finns en stor grupp författare som ger 
noll eller mycket få referenser påminner på motsvarande sätt om till 
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exempel Morettis (2013b, 65–71) diskussioner kring en bortglömd 
99 procent av litteraturen. Det finns också potential till ny kunskap 
i att studera vilka dessa nästan helt bortglömda författare är, vilka 
gemensamma drag de har eller inom vilka genrer de skriver.

Men många intressanta resultat finns också i mellanrummen 
mellan extremerna. Här tänkte jag lyfta fram några exempel på 
detta, några författare födda under senare 1800-tal eller tidigt 
1900-tal som varken hör till de största namnen men inte heller 
till de osynliga. Jag fastnade för dem eftersom de sticker ut i den 
genomgång av mängden lärdomsprov kring författare som jag har 
under arbete som bäst – även om jag inte har utrymme att diskutera 
dem mera ingående i artikeln om lärdomsprov. Dessa författare, 
särskilt Runar Schildt och Gunnar Björling, får därför lite mera 
utrymme här.

Här kommer det först att handla om författare som utmärker 
sig i mina jämförelser genom att det skrivits ett relativt stort antal 
magisterarbeten om dem, jämfört med antalen doktorsavhandling-
ar. Det är intressant om en författare tycks befinna sig högre upp 
i hierarkin i antal magisterarbeten i jämförelse med placeringen 
i relation till andra författare beträffande antal doktorsavhand-
lingar, eller referenser till sekundärlitteratur över lag.

Det är svårt att räkna författarnas placering då många delar 
sin plats med flera andra författare (som har samma antal träffar). 
I det följande gör jag ett försök; de placeringar jag nämner anger i 
första hand hur många andra författare som ligger ovanför förfat-
taren i antal träffar/referenser. Jag nämner ändå ifall mina exem-
pelförfattare delar sin plats och träffmängd med andra författare. 
Runar Schildt, verksam på 1910–1920-talet och den mest kända 
av författarna i den så kallade dagdrivargenerationen, placerar sig 
som nummer 31 från toppen med cirka 260 träffar, om man ser till 
Finnaträffar generellt. Han är inte heller bortglömd som ämne för 
doktorsavhandlingar; med tre avhandlingar klättrar han där till en 
delad 16e plats, men har verkar inte ha behandlats i avhandlingar 
de senaste decennierna, sedan han 1998 förekom i en avhandling 
på ungerska. Före det har han behandlats i en avhandling från 
1989 av Anne-Marie Londen (om litterärt talspråk) och i en om 
stilstudier år 1967.
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Men när det gäller magisterarbeten klättrar han upp ända till 
en delad 6e plats (med Elmer Diktonius), med 26 arbeten. En stor 
del av arbetena är skrivna under 1950–1970-talen, då ämnet för 
arbetena förmodligen valdes av handledaren. Rätt många arbeten 
behandlar språk och stil, men också litteraturhistoriska och lit-
teraturvetenskapliga arbeten är vanliga. Intressant är att Schildt 
tycks försvinna som ämne på 1980-talet, vid den tid då det blir 
vanligare att studenter själva väljer ämnen för arbetet. Men Schildt 
återkommer som ämne i framför allt litteraturvetenskapliga magis-
terarbeten från 1990-tal till tidigt 2010-tal. Däremot ser de senaste 
tio åren tystare ut vad gäller magisterarbeten, men det är ett öde 
som Schildt verkar dela med många andra lite äldre författare.

Liknande mönster finner man för Mikael Lybeck, Tito Col-
liander och Kerstin Söderholm. Om Lybeck och Söderholm finns 
inga doktorsavhandlingar (fast en licentiatavhandling om Lybeck), 
men 10 respektive 5 magisterarbeten. Om Colliander finns en 
doktorsavhandling men hela 19 magisterarbeten. Lybeck är an-
märkningsvärt osynlig i nyare referenser. Om honom finns inga 
referenser alls i Finna efter år 2010. I Collianders och Söderholms 
fall kan man däremot se tecken (i form av nya Finnareferenser) 
på att de kanske är på väg att bli mera synliga, även om de inte 
förekommer som ämnen i magisterarbeten de senaste decennierna. 
Som det heter i titeln för en rätt ny medlemstidningsartikel om 
Söderholm av Peik Henrichson, är de kanske författare som ”lyfts 
fram ur skuggan” och vars databassynlighet förstärks. Svenska lit-
teratursällskapet i Finland ger också ut Söderholms verk digitalt.

Den kända modernistförfattaren Gunnar Björling sticker ut 
av en motsatt orsak jämfört med de andra nämnda författarna. 
Forskningsmässigt tycks han sedan ett tag vara en tungviktare 
i gänget: med kring 280 Finnaträffar totalt ligger han på en 27e 
plats. Colliander har visserligen flera Finnareferenser totalt, men 
färre forskningsbetonade sådana. I Björlings fall ligger tonvik-
ten på nyare forskningslitteratur, och det finns redan ett flertal 
forskningsreferenser från de allra senaste åren. Det finns också 7 
doktorsavhandlingar där han behandlas (i ett par av dessa är han 
visserligen i en lite mera marginell roll); i fråga om doktorsav-
handlingar placerar han sig på delad 7e plats. Med undantag för 
Bo Carpelans avhandling från 1960 handlar det om nyare arbeten 



 Den närläsande litteraturvetenskapens möten92

Gunnar Björling (1887–1960) i sitt hem i Helsingfors 1960. Foto: Holger 
Eklund (Helsingin Sanomat). Källa: Wikimedia Commons.
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från 1990- och 2000-talen. Det mest anmärkningsvärda är ändå 
att det finns fem referenser till magisterarbeten om honom, alltså 
färre referenser till magisterarbeten än till doktorsavhandlingar. 
I fråga om magisterarbeten faller han till en delad 26e plats. Det 
tidigaste magisterarbetet är från 1970-tal, ett från 1980-tal, och de 
tre övriga från 1990-tal. 

Här finns inte utrymme för en mera utförlig analys av vad de 
ovan beskrivna relationerna egentligen beror på, men exemplen 
antyder hur studier av resultat i databaser och av siffror kan väcka 
frågor och leda in forskaren på nya spår. Kanske har det faktum 
att Schildt skrev i kortare format, noveller och dramatik, gjort 
att hans verk ansetts lämpliga för magisterarbeten. Kanske beror 
hans ”comeback” på 1990-talet på att han varit aktuell bland annat 
genom filmatiseringar (adaptation till film förekommer också som 
ämne i ett av arbetena).

Gemensamt för Björling och de andra nämnda författarna är 
att det blivit tystare om dem i magisterarbeten de allra senaste 
decennierna. Däremot är det intressant att skrivandet av magis-
terarbeten om Björling verkar ha kommit i gång senare än för de 
andra. En annan skillnad är att det skrivits flera magisterarbeten 
om språk och stil inte bara om Schildt, utan även Lybeck och 
Söderholm, medan arbetena om Björling alla är litteraturveten-
skapliga. Kanske speglar bristen på magisterarbeten om Björling, 
särskilt äldre sådana, den motvilja som fanns mot honom och mot 
modernismen i tidigare forskning. Kanske har hans normbrytande 
språk uppfattats vara illa lämpat som material i språkvetenskapliga 
lärdomsprov. Björlings dikt uppfattades länge vara ett slags ”icke-
svenska” och brott mot språklig logik (se t.ex. Tomi 2017, 21–23). 
Kanske har Björling uppfattats som svår av studenter (och möjligen 
även en del handledare, åtminstone för några decennier sedan).

En nyanserad bild av litteraturvetenskap

Från att ha betraktat fjärrläsningsmetoder, siffror och databas-
resultat som svårförenliga med vad jag uppfattat som ”littera-
turvetenskap” har jag, inspirerad av diskussioner som de här be-
skrivna, nyanserat min bild av vad litteraturvetenskap är. Också 
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litteraturvetenskapen i stort verkar, som jag upplever det, vara på 
väg åt samma håll. Förut var det vanligare att litteratur vetenskapen 
tappert försvarades mot förslag om att använda siffror och maski-
ner, ibland med en envishet som möjligen gränsade till dumhet. 
I dag ser man värdet, och ibland nödvändigheten, i att också ta 
fram siffror och utnyttja de möjligheter digitala resurser innebär.

Viktigt att förstå för litteraturvetare i dag är också databasernas 
brister och möjligheter, men även deras betydelse. Mina studier har 
lett mig till att se på databaser inte enbart som informationskällor 
utan också som analysobjekt, centrala för kunskapsproduktionen 
om litteraturen.
Svenska litteratursällskapet i Finland har stött den forskning som essän bygger på med 
medel ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond; Ingrid, Margit och Henrik 
Höijers donationsfond I; samt Selma, Ingrid och Lars Wasastjernas fond.
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En spirande optimism i dagens svenska 
ungdomslitteratur? 

Margaretha Ullström

Home was the place where I was forced to conform to someone else’s 
image of who and what I should be. 

School was the place where I could forget that self and, through ideas, 
reinvent myself.

  (hooks 1994, 3.)

Med hjälp av dessa ord av bell hooks, amerikansk litteraturvetare, 
lärare, författare och feminist, vill jag inledningsvis antyda något 
om den betydelse hem och utbildning i ett sekellångt perspektiv 
haft och ännu har för ungdomslitteraturens gestaltning av samhäl-
let. I det följande utvecklar jag dessa tankar vidare, vilket innebär 
att jag därmed förlänger min doktorsavhandling Folkhemsideologier 
i 1900-talets svenska ungdomslitteratur trettio år framåt i tiden, när-
mare bestämt till år 2021. 

Kvinnans frigörelse utgör i ungdomslitteraturens folkhemsi-
deologiska diskurs, för att tala med diskursanalytikerna Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe, en flytande signifikant (Laclau & 
Mouffe, 2001, 112f). Den visade sig i min studie vara en synnerligen 
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betydelsefull sådan under loppet av hela seklet 1900 (Ullström, 
2022, 330f). Hur förhåller det sig med den saken nu? Ett svar 
infinner sig om man riktar uppmärksamheten mot hur kvinnans 
frigörelse uttrycks i den svenska ungdomslitteraturen i vår egen 
tid. Det sker med hjälp av några nedslag ur 2021 års utgivning. 
Mitt angreppssätt är, liksom i avhandlingen, diskursanalytiskt. 
Diskursanalysen utgör en verksam teoretisk och metodisk ingång 
om man – som jag – vill skärskåda huruvida och på vilket sätt 
ideologi, politik, makt och förtryck tar sig uttryck i skönlitteratur. 

I avhandlingen granskar jag ungdomslitteratur från hela seklet 
1900 via en slumpvis utvald men periodiskt återkommande räcka 
nedslagsår, 1901, 1911, 1921 och så vidare. Denna kedja följer jag här 
genom ett nedslag utanför seklet, i vårt här och nu, 30 år framåt 
i tiden från sista nedslaget i avhandlingen, närmare bestämt år 
2021. Jag vill bland annat visa att diskursanalys förmår blottlägga 
mönster även när den tillämpas på nyutkommen skönlitteratur. 
En poäng med att på detta sätt dra ut linjerna är att de littera-
turhistoriska konturerna av kontinuitet och avbrott, de diskursiva 
brytpunkter diskursanalysen uppsöker, sannolikt tydligare av-
tecknar sig efter ytterligare 30 år. Den fråga jag tidigare ställde 
om ungdomslitteraturen under seklet 1900 och nu ställer på nytt 
om år 2021, nämligen i vad mån – och i så fall hur – frågan om 
kvinnans frigörelse påverkar den dominerande samhällsdiskursen 
i ungdomslitteraturen, visar sig på detta sätt producera nya, intres-
santa svar. De två uttrycken för diskursteorins centrala begrepp, 
nodalpunkter, nämligen hem och utbildning som spelade en viktig 
roll i studien över 1900-talet, visar sig fortsatt inta en central posi-
tion även vid ungdomslitteraturens gestaltning av dagens samhälle. 

Under loppet av 1900-talet genomgick ungdomslitteraturen 
stora förändringar. Trots detta kan jag konstatera att förändring-
arna inom det ungdomslitterära fältet ytterligare accelererat de 
senaste 30 åren. Det gäller såväl beträffande utgivning och förlags-
struktur som inte minst texternas tematik. I mitt nya nedslag i 
2021 års utgivning framkommer särskilt en tydlig tendens att ung-
domslitteraturens framskrivning och problematisering av kvinnlig 
frigörelse å ena sidan fortgår; men å andra sidan delvis tar sig 
nya uttryck. Ett frapperande exempel är den kroppsaktivism som 
kommer till uttryck och framträder som en tematisk förändring 



En spirande optimism i dagens svenska ungdomslitteratur?  99

mot kroppsaktivism och kroppspositivism. Det handlar alltså om 
litteratur där den tjocka kroppen är ett framträdande tema och 
där flickor och unga kvinnor accepterar sina egna kroppar. En 
förskjutning har här skett i texterna i en räcka från det sena sex-
tiotalets appell om rätten till abort, via 90-talets kroppsfixering 
med ätstörningar och sexuellt våld i blickfånget, mot vad som nu 
alltså kallas kroppsaktivism och kroppspositivism. 

Vidare växte rasism som tematik i ungdomslitteraturen sig allt 
starkare alltsedan 1990-talet. Avhandlingen berör denna tematik 
både i nedslaget från 1991 och i fördjupningskapitlet om Peter 
Pohls roman Man kan inte säga allt. Sen dess har denna tema-
tik fördjupats och breddats, väl i takt med att segregation och 
diskriminering tilltagit. I 2021 års utgivning återkommer så fler 
skildringar som behandlar unga kvinnors livssituation i kombina-
tion med hederskultur och hedersvåld.  

De båda företeelserna jämlikhet och jämställdhet betingade 
varandra i stort sett under hela 1900-talet. De uppfattades inte 
sällan som synonymer, men under det ”feministiska nittiotalet”  
(Hirdman 2014, 73) bryts detta mönster tvärt. Om propositionen 
Delad makt – delat ansvar 1994, presenterad mitt under den starka 
nyliberala new management-eran, konstaterar genushistorikern 
Yvonne Hirdman att ”blickarna gled bort från förhållandena på 
golvet, upp mot ledningen i styrelserummen, bort från offentlig 
sektor till det privata näringslivet” (Hirdman 2014, 79). Denna 
diskursiva förändring får ett genomslag som sätter spår. I dess 
efterföljd, under 2000-talets inledande decennier, kommer vad 
jag kallar de feministiska utredningarnas period. Under denna 
period presenteras en lång rad olika utredningar om jämställdhet. 
Hirdman förtecknar i den lilla skriften Vad bör göras? Jämställdhet 
och politik under femtio år (2014, 130 ff.) en lång rad utredningar och 
rapporter från svenska statliga och kommunala instanser. 

Kvinnors kamp för lika rättigheter och lika värde har vid skilda 
tidpunkter under 1900-talet bekämpats mer kraftfullt än annars av 
konservativa krafter. Strategierna för att bemöta kvinnors kamp 
har tett sig olika. I detta nu gestaltas inte längre de arbetande kvin-
norna som försupna, slöa och okunniga som fallet var inte minst 
i Emil Norlanders Anderssonskans Kalle från 1901, en av de titlar 
jag granskade i avhandlingen. Från denna förlöjligandets strategi 
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från början av 1900-talet, gick sedan försöken att stävja kvinnor-
nas emancipationsprocess vidare över i en förringandets strategi, 
där särskilt kvinnor från arbetarklassen anklagades för bristande 
ansvar och otillräckliga kunskaper, något som förekommer ännu 
under 1990-talet, fastän delvis tillbakavisad i titlar som Katarina 
von Bredows Syskonkärlek och Peter Pohls Man kan inte säga allt. 

Perioden 1995 till 2015 kännetecknas i samhället av den strategi 
som benämnts för ihjälkramandets strategi. Denna strategi belyses 
bland annat av den brittiska kulturteoretikern Angela McRobbie. I 
ungdomslitteraturen har förringandets strategi varit frekvent ända 
fram till den ihjälkramandets strategi som därefter kom att domi-
nera i samhället från mitten av 90-talet fram till åtminstone 2015, 
men det finns ännu ingen forskning på spåren av denna strategi i 
ungdomslitteraturen.  

Ungdomslitteraturens röster från 2021 berättar något annat. I 
ungdomslitteraturen vänds nu i stället blickarna mot golvet, till 
dem som arbetar i offentlig sektor. I de nedslagsromaner jag valt 
finns embryon till en radikal potential på ett liknande sätt som i 
1920-talets ungdomslitterära brytningstid. De tre ungdomsroma-
nerna från 2021 manifesterar ett samhällets tillkortakommande 
inom tre områden, som delvis tangerar varandra. I samtliga fall 
handlar det om unga kvinnor – och väl att märka även unga män. 

Nedslagen ägnas Katarina Kieris Ensamvargar, Sofia Nordins 
Syster och Sannah Salamehs 100% äkta fejk. I Ensamvargar ge-
staltas två unga ömtåliga livsöden som så småningom möts och 
kanske knyts ihop. Romanen struktureras i korta kapitel som 
växelvis berättar om Martin och om Sasha. Detta är ett belysande 
exempel på hur nära förbundna med varandra flickors och pojkars 
utveckling och frigörelse ofta framställs i 2010-talets ungdoms-
litteratur. Denna berättelse fångar också förlängningen av den 
interdiskursivitet beträffande arbetarklasskodade supande fäder 
som förekommer i skildringar där arbetarklassen betraktas med 
medelklassögon. Bilden av fadern som suput har en lång historia i 
barn- och ungdomslitteratur som en avbildning av en hjälplös eller 
passiviserad arbetarklass.

Något har också hänt med gestaltningen av familjen. Sasha 
och Martin lever i varsin – som det numera kallas dysfunktionell – 
familj, ett förrädiskt begrepp som döljer det faktum att det handlar 
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om människor av kött och blod som farit illa av olika orsaker. 
Orsaken till att Martins familj havererat är den arbetarklasskodade 
faderns alkoholism. Då som nu bidrar den till bilden av en okunnig 
och kuvad arbetarklass. I Kieris berättelse finns dock ett spirande 
hopp om en förändring i mötet med Sasha, den sköra flickan i 
Martins ålder. Ungdomslitteraturen har gott om ensamstående 
arbetarklasskodade mammor och här möter läsaren en sårbar 
mamma som i mångt skyller sin livssituation på det ovälkomna 
och oönskade barnet, flickan Sasha.

I slutet av 1900-talet blottlade Peter Pohl obönhörligt den fara 
som utgörs av mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Våld 
och övergrepp fortsätter att vara ett av våra största samhällsproblem 
och i land efter land inskränks aborträtten. 2021 exemplifieras detta 
i Syster av Sofia Nordin. Den fjortonåriga Magda, jag-berättaren, 
flyr barndomshemmet tillsammans med mamman och lillasystern, 
den tre månader gamla bebisen Alva. De kommer till ett skyd-
dat boende, Jordasång. Detta drivs av en kvinna kallad Syster. 
På gården lever utsatta kvinnor med sina barn i ett kollektiv, där 
gårdens arbetsuppgifter fördelas så rättvist som möjligt. Kvinnorna 
skyddar varandra och värnar varandras integritet. De behandlar 
varandra med värdighet och respekt.

Under tiden på Jordaskog brottas Magda med minnen av en de-
struktiv våldsam kärlek mellan vuxna och mellan vuxna och barn. 
Trots faderns våldsamma beteende hyser Magda varma känslor 
för sin far som hon också minns som sin snälle pappa. På avstånd 
tycker hon synd om honom och blundar för hans våldsamma sidor. 
Men även om hon förtränger mycket av sina minnen, gör de sig 
påminda. Ett av dem handlar om orsaken till att mamman äntli-
gen lämnade den brutale alkoholisten: 

Jag tog ett kliv framåt i hallen, så att jag såg.

Pappa satt på knä i soffan och tryckte ner Alva bland soffkuddarna. 
Mamma ryckte undan honom. Hon var helt obegripligt stark i det 
ögonblicket, men sen flög hon in i soffbordet med en skräll. Jag såg 
hennes bakhuvud studsa mot bordskivan. Men hon gav inte ett ljud 
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ifrån sig, drog bara häftigt efter andan. Och hon kom snabbt på fötter 
och kastade sig över pappa igen. 

(Nordin 2021, 42.)

Den ena våldsamma minnesbilden efter den andra rullas så upp. 
Det är en plågsam berättelse som måste berättas för att det ska 
bli möjligt att gå vidare. Och även här är det en alkoholiserad 
arbetarklassfader som tar plats. Denna supande far tycks mig om 
möjligt ännu vanligare i ungdomslitteraturen 2021 än vad fallet var 
i slutet av 1900-talet.  

I båda dessa romaner pågår dock mellan raderna en frigörel-
seprocess där mödrarna i romanerna förändras, stärks och – som 
i Syster – till slut frigör sig och skaffar sig ett eget liv. Mammans 
nyvunna säkerhet inbegriper nu en önskan om att hindra dottern 
från att begå samma misstag som hon själv och dessutom axla ett 
föräldraansvar som hon tidigare inte mäktat med. 

Om de söndriga hemmen varit i fokus i de två tidigare titlarna, 
utspelar sig nästa berättelse inom utbildningssfären med fokus på 
relationer till jämnåriga. Sannah Salamehs 100% äkta fejk utspelas 
i vår tid. Jag-berättaren, Mariam, till hälften libanes, har under 
sin uppväxt mobbats hårt av svenska klasskamrater. Efter flytten 
till Stockholm öppnas ett fönster för att förändra tillvaron – av en 
slump förvandlas hon till fransyskan Mariamme – och går från 
mobbad arabisk flicka till en sofistikerad ung fransyska som ef-
tertraktad av de populära eleverna i 9B på Vasa Real. Skildringen 
är halsbrytande och farsartat karnevalisk. Men skrattet fastnar i 
halsen när läsaren varseblir hur en hänsynslöst rå verklighet gestal-
tas vad gäller tvånget att följa gruppnormer och anpassa sig. Det 
är först när Mariam i samband med en skolresa till Paris ingriper 
för att rädda sina manliga klasskamrater i en konfliktsituation som 
sanningen kommer fram, och då hamnar Mariam återigen utanför. 
Samtidigt är hon nu starkare än tidigare. Hon har vuxit i erfaren-
het och insikt. Hon vet vem hon är och kan stå för det. 

Med denna bok får bell hooks definition av feminism som 
motstånd mot förtryck, där förtryck förstås som frånvaro av val-
möjligheter, ett ansikte i ungdomslitteraturen. Likt vuxenlitterära 
klassiker som Gogols Kappan och Söderbergs ”Pälsen”, förändras 
allt via perspektivskiftet som följer genom förklädnaden. Före 
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förklädnadens tid saknade Mariam valmöjligheter och var i stället 
ett ständigt utsatt offer. Den förvandling som förändrar hennes liv 
blir i detta fall ett uttryck för motstånd mot förtryck. Det finns en 
hel del gemensamt mellan henne och Mia Österlunds förklädda 
flickor i litteraturen från 1980-talet (Österlund 2005). 

I min förståelse av kvinnlig frigörelse är bell hooks grundläg-
gande perspektiv på hur orättvisor står i vägen för friheten centralt, 
liksom undervisningens och kunskapens frigörande betydelse som 
hon framhåller. Det finns en väg ut, mot emancipation och frigö-
relse. Därigenom betonar hooks också att lärarens kraft att lära ut 
kan innebära en befrielse som kan bygga gemenskaper och inge 
hopp. Här menar jag att 100% äkta fejk innebär en förändring. 
Utbildning har här återigen en frigörande betydelse, om än på 
annat sätt än i 1900-talets inledning. 

De tre titlarna i mitt nedslag ur år 2021 andas alla en försik-
tig optimism och uttrycker en tilltro till de ungas förändrings-
förmåga. 1990-talets pessimism är bruten. Nu bearbetas svåra 
samhällsproblem. Det sker omsorgsfullt med varsam hand. Mina 
nedslagsromaner gestaltar att förändringar till det bättre är möj-
liga, empatiska och kunniga ungdomar öppnar fönster mot nya 
möjligheter. Kanske är det så att ungdomslitteraturen inte längre 
sprider och befäster en hegemonisk medelklassideologi, som jag i 
avhandlingen visar var fallet under större delen av 1900-talet? Kan-
ske står något nytt vid dörren och bankar på? I vart fall bearbetas 
ungdomars sätt att förhålla sig till samhällsförhållandena i Sverige 
på nya sätt i dagens ungdomslitterära utgivning.
Essän utgår ifrån Margaretha Ullströms lectio praecursoria som hölls vid Åbo Akademi 
19.5.2022. Avhandlingens titel är Folkhemsideologi i svensk ungdomslitteratur. En 
1900-tals studie.
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Granskaren

 � Manliga genier och kvinnliga smittohärdar. Om syfilis i 
konst och kultur

Agneta Rahikainen: Smittans rike: Om syfilis i konst, 
kultur och kropp. Natur & Kultur, Stockholm 2021. 

I sin essäsamling Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och kropp 
tar litteraturvetaren Agneta Rahikainen oss på en idéhistorisk 
odyssé (i Karin Johannissons anda) genom en sjukdom som satte 
sin prägel inte bara på den medicinska vetenskapen, utan även 
på litteratur, konst och musik. Det handlar om könssjukdomen 
syfilis (lat. lues) som spred skräck, men även fascination i Europa 
under närmare fyrahundra års tid innan penicillinens framtagande 
efter andra världskriget. Syfilisens historia är fylld av myter, ro-
mantiseringar och groteska skildringar, men är också en historia 
om skam och skuld. Syfilis är samtidigt i allra högsta grad en 
berättelse om genus. I inledningen skriver Rahikainen att syfilis 
handlar om Eros och Thanatos, om sexualitet och död, ”de mest 
centrala temat för konstnärer och författare sedan antiken och 
kanske ännu längre tillbaka”. När man läser essäsamlingen är det 
lätt att hålla med. 

Det finns ett antagande att syfilis skulle ha kommit till Eu-
ropa på 1500-talet med Columbus resor till Nya världen, men här 
är forskningen splittrad. Syfilis, även kallad franska sjukan eller 
fransosen (dock inte i Frankrike), eftersom den var så utspridd 
i Frankrike (men givetvis var sjukdomen vanlig även i övriga 
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Europa), var dödlig i sin slutfas. Särskilt i dekadenslitteraturen 
utgör syfilis ett ofta förekommande tema. Litteraturvetaren Elaine 
Showalter har kallat syfilis för ”the symbolic disease of fin-de-
siècle”, eftersom den var så frekvent, men också för den allmänna 
inställningen till den. Bakteriesjukdomen, som delas in i tidig och 
sen syfilis, börjar med utslag på könsorganen för att genom åren 
sprida sig till blodet och bli synlig på den sjukas kropp med variga 
sår, skrumpnade genitalier och deformerade ansikten (näsor som 
ruttnar), förlamning, och till sist vansinne och demens. Eftersom 
syfilis förorsakade olika slags inflammationsartade förändringar 
i hjärnan eller hjärnhinnorna, blev slutstadiet paralysi (dementia 
paralytica), som vanligtvis bröt ut först ca 10 år efter smittan. Fram 
till 1920-talet ledde paralysi inom några år till döden. Men det 
är inte den medicinhistoriska biten som är kärnan i Rahikainens 
essäsamling – den delen hade visserligen med fördel kunnat utökas 
– utan fokus ligger på textuella och visuella representationer av 
syfilis i konst, litteratur och musik. Och visst hittar hon dem! En 
masse! Rahikainen demonstrerar skickligt hur sjukdomen varit ett 
högst närvarande ledmotiv i konst och litteratur, och varit kopplad 
till både samhällsförändringar och litterära strömningar. Tappade 
näsor i litteraturen är således inte ovanliga och enligt Rahikainen 
är det möjligt att läsa till exempel Nikolaj Gogols novell ”Näsan” 
(1835) som en kommentar till historiens alla tappade näsor, inklu-
sive dem som förlorats på grund av syfilis. 

”Den här boken hade lätt kunnat bli en katalog över manligt 
lidande”, skriver Rahikainen. Och där träffar hon rätt. Från Rabe-
lais humoristiska skildringar på 1500-talet till Baudelaire, själv sjuk 
i syfilis, med sina onda (sjuka) blommor på 1800-talet (Les Fleurs 
du mal, 1857). Det är manliga konstnärer (författare, bildkonst-
närer, tonsättare) som skildrar syfilis, ofta med egna erfarenheter 
av sjukdomen. Rahikainen lyfter fram Rabelais, Voltaire, Balzac, 
Casanova, Zola, Flaubert, Baudelaire, de Maupassant, Wilde, 
Ibsen, Nietzsche, men också konstnärer som Manet (målningen 
”Olympia”) och tonsättare som Wagner (operan Parsifal). Karen 
Blixen, som smittades av sin man, är däremot en av de få kvinnliga 
författare som figurerar i Smittans rike. Mot slutet av 1800-talet 
skrev dock en del kvinnor om syfilis ur ett emancipationsperspektiv 
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och efterlyste mannens ansvar inför familjen och kvinnors rätt till 
sexualupplysning. 

De litterära skildringarna handlar om kroppar och sjukdoms-
förlopp, men också om sociala omständigheter – allt ifrån prosti-
tution, fattigdom, lösdriveri till rashygien och familjerelationer. 
Rahikainen pekar på mytbildningen kring manliga, syfilissjuka, 
geniförklarade författare. Vissa arbeten analyseras närmare, såsom 
Joris-Karl Huysmans Mot strömmen (A rebours, 1884) och Thomas 
Manns Doktor Faustus (1947). Huysmanns huvudperson blir en 
kropp och ett medvetande som är på väg att förstöras av köns-
sjukdomen. Manns roman är en fiktiv tonsättarbiografi som hand-
lar om Adrian Leverkühn, en man som medvetet låter smitta sig 
med syfilis för att genom sjukdomen uppnå konstnärlig isolering, 
förhöjd känslighet och kreativitet. Oscar Wilde fick däremot både 
sitt personliga och professionella liv förstörda av syfilis. ”Det är 
uppenbart att Dorian Grays porträtt (1890) kan läsas som en gotisk 
allegori på vad syfilis kan leda till och de skamkänslor som kan 
uppstå”, skriver Rahikainen. Förmodligen hänvisar hon till Wildes 
homosexualitet och den rädsla och skam han sannolikt kände, 
något som återspeglas i Dorian Gray.

Rahikainen ger flera exempel på hur det manliga lidandet – det 
egna eller andra mäns lidande – framställs som något vackert och 
ädelt. När det gäller den manliga blicken på syfilitiska kvinnokrop-
par är tonen en annan: dessa kroppar är vämjeliga och groteska, 
med ögon som trillar ur ögonhålan osv. Givet är att dessa kvinnor 
och deras kroppar är moraliskt förtappade. Rahikainen konstaterar 
att hon inte lyckats hitta en enda kvinnlig konstnär som målat sy-
filitiska motiv. Förklaringen som ligger närmast till hands handlar 
om att ”det finns en så lång tradition av manliga konstnärer som 
målat kvinnliga kroppar, med eller utan kläder.” (sic!)

Ja, alla dessa män som går från virilitet och hedonism till det 
dekadenta förfallet, och de farliga nymfomankvinnorna som orsa-
kat det manliga förfallet – och därmed sjukdomen. Och just därför 
är syfilisens historia i lika hög grad en historia om kvinnor och i 
all synnerhet om synen på kvinnor. Smittans rike illustrerar tydligt 
hur sjukdom och död aldrig har verkat bortom genus och klass. 
1800-talets genusordning placerade män på kulturens, kunskapens 
och rationalitetens sida, medan kvinnor representerade natur, 



 Granskaren108

kropp och irrationalitet. Den misogyna dikotomin hora/madonna 
framställde kvinnor antingen som syfilisspridande fresterskor och 
förförerskor eller som asexuella dygdiga hustrur som skulle hål-
las okunniga om allt vad sexualitet hette. Den prostituerade var 
protypen för en farlig kropp och sexualitet.

Essäistiskt är Rahikainen stilsäker och elegant. Hennes kul-
turhistoriska syfilisforskning är mångsidig och belyser sjukdomen 
ur en mängd spännande ingångar. Forskningsarbetet är gediget 
och kunnigt genomfört. Bilderna och de spännande essätitlarna 
(”Att tappa näsan”, ”Den sjuka horan”, ”Doktor Faustus och hans 
klienter” osv.) gör boken lättläst. Lägg därtill Agneta Rahikai-
nens familjehemlighet som inleder berättelsen: hennes morfar dog 
under plågsamma och delvis hemlighållna omständigheter. Långt 
senare fick Rahikainen veta att morfadern lidit av syfilis. Vad gäller 
bilderna, i en övrigt vackert formgiven bok, är det dock synd att 
de tryckts svartvita och inte i sina originalfärger. 

Bokens styrka är samtidigt en liten svaghet: innehållet blir 
ställvis en uppräkning av syfilitiska män och här hade en djupare 
genushistorisk analys kunnat ge nya infallsvinklar. I essäsam-
lingens avslutande kapitel diskuterar Rahikainen smittans genus-
aspekter; kvinnliga författare och konstnärer har sällan skildrat 
att de själva smittats eller tagit sig an tematiken. Det här, menar 
Rahikainen, hänger samman med frågan om manlig virilitet – ”det 
hör liksom till för manliga konstnärer att knulla runt”, och syfilis 
har då blivit en oönskad konsekvens av denna syn på manlighet. 
Tolkningen är givetvis legitim och rimlig, men känns kanske inte 
så överraskande eller spännande. Som jag nämnde ovan kunde 
syfilisens medicinhistoria ha förstärkts, men den får andra forskare 
ta sig an (och har även gjort det). Det oaktat utgör Smittans rike 
ett bidrag till flera forskningsfält och är en gedigen analys av en 
sjukdom som lämnat förvånansvärt många kulturella spår efter sig, 
spår som Rahikainen skickligt utforskat.

Jutta Ahlbeck
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 � Världslitteraturens trafik genom tiderna

Carin Franzén & Håkan Möller (red.): Natur & Kulturs 
litteraturhistoria. Natur & Kultur, Stockholm 2021.

Att skriva litteraturhistoria i dag är svårare än någonsin. Dels för 
att vår värld trots den överblick och homogenisering som globali-
seringen medfört blivit så överlastad – inte minst av litteratur och 
text i olika medier –, dels för att så många litteraturhistoriografiska 
utgångspunkter ifrågasatts i de senaste decenniernas teoretiska 
diskussion.  

”En överlastad värld” heter också lämpligt nog det sista kapitlet 
i Natur & Kulturs litteraturhistoria som behandlar åren 1950–2020. 
Redaktörerna för detta verk i en volym på nästan tusen sidor, Carin 
Franzén och Håkan Möller, har i alla fall inte låtit sig avskräckas 
av verklighetens sönderfallande myckenhet eller av till synes 
omöjliga principiella beslut som måste tas kring sådant som urval, 
perspektiv och framställningssätt.

Det får man vara tacksam för, för även om de teoretiska pro-
blemen med att skriva ett litteraturhistoriskt översiktsverk som 
presenterar hela världens litteratur genom tiderna är högst reella, 
så behövs en viss pragmatism; det är ju långt bättre att ofullstän-
diga verk skrivs och kritiskt diskuteras än att dylika projekt bara 
ges upp. Natur & Kulturs litteraturhistoria visar sig dessutom vara 
en mycket läsvärd översikt, som i sin förhållandevis traditionella 
framställning likafullt beaktar samtidens nytänkande kring bland 
annat kolonialism, genus, materialitet, medier, miljö och klimat. 

Det är en litteraturhistoria som i hög grad lyfter fram lit-
teraturens samspel med världen och verkligheten och förklarar 
kontexter, vilket är en stor förtjänst. Föresatsen har också varit att 
skriva en berättelse snarare än en encyklopedi. Som uppslagsverk 
kan den ändå fungera, om än med vissa svårigheter. Titelregister 
och begreppsindex saknas och underrubrikerna för olika avsnitt 
(t.ex. ”Riddarepik och parodi”, ”Grymhetens teater”) syns inte i 
innehållsförteckningen utan endast de övergripande tidsspannen. 
Läsaren får orientera sig fram på egen hand med hjälp av person-
registret och kronologin. 
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Men man kan hoppas att tillräckligt många faktiskt är beredda 
att ta sig tid att läsa hela verket trots konkurrensen från andra 
och mer lättillgängliga distraktioner, för visst är detta en både 
hisnande och oroande berättelse. Här konkretiseras litteraturens 
möjligheter till tröst, lust, kontakt, frihet och protest men också 
myndigheters motstånd mot ”farliga” idéer i form av bokbål och 
censur, dödsdomar och landsförvisningar.

Det blir hur som helst en berättelse som ibland hastar förbi 
enskilda litterära insatser och komprimerar komplicerade sam-
manhang hårt, och särskilt i fråga om de ur västerländskt per-
spektiv mindre kända kulturerna kan det vara svårt att greppa det 
väsentliga. Men huvudsakligen hålls berättandet ihop av genrer, 
teman, paralleller och en allmän utvecklingsriktning. Trots att 
skribenterna varierar känns stilen ganska enhetlig. Medverkande 
är förutom redaktörerna sexton andra akademiskt meriterade 
personer, av vilka hälften har bidragit med större texthelheter: 
Ingela Nilsson, Anders Cullhed, Thomas Götselius, Otto Fischer, 
Mattias Pirholt, Åsa Arping, Mats Jansson och Jesper Olsson, 
jämte redaktörerna. 

Att skriva om all litteratur som funnits i världen kan knap-
past bli objektivt, rättvist eller värderingsfritt. Redaktörerna har 
valt lösningen att tillstå att de oundvikligen betraktar världslit-
teraturen ur ett västerländskt perspektiv, samtidigt som de vill 
integrera arabisk, afrikansk, kinesisk, karibisk, de cirkumpolära 
folkens litteratur (för att nämna några exempel) i den övergripande 
berättelsen och betona den litterära trafik som ägt rum åt olika 
håll. En bärande tanke är att litteratur har rört sig över gränser 
som språk, nationer och tid, inte minst tack vare översättningar. 

Litteraturen betraktas alltså som en gränsöverskridande, trans-
nationell världslitteratur, som ett svåröverskådligt intertextuellt nät. 
Nationella bestämningar har därför tonats ner som övergripande 
kategorier men används som begrepp i texten, och detsamma gäller 
epokbeteckningar. Den kronologiska kompositionen tar i stället 
fasta på dominerande skeenden, teman och idéer. 1700-talet rub-
riceras som förnuftets och känslans århundrade, 1800–1850 heter 
”Mellan extas och melankoli” och 1850–1900 ”Kampen om verk-
ligheten”. Man känner lätt igen sig, det är bekanta koordinater, 
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men intrycket blir ändå öppnare än om perioderna hade rutats in 
i upplysning, romantik, realism, symbolism.

Infogat mellan de historiska faserna finns kortare analytiska 
texter om Bibeln, Koranen (ett välkommet inslag som säkert ger 
många läsare ny kunskap), politik, bildkonst, estetik, bokmarknad, 
film och musik – allt detta naturligtvis i förhållande till litteratur 
–, vilka är intressanta i sig och fungerar som bra komplement till 
huvudspåret.  

En röd tråd i framställningen är den accelererande moder-
niteten och det framgår tydligt hur framstegsidéer och teknisk 
utveckling för med sig allt effektivare metoder att förmedla lit-
teratur, från senmedeltidens boktryckarkonst till samtidens di-
gitala multimediala spridning. Effektivare blir också metoderna 
att erövra, exploatera och döda. Om inte förr så när man som 
läsare kommer till 1900- och 2000-talen med världskrig, klimat-
kris och avförtrollningens långsiktiga följder kan det börja kännas 
som om litteraturen alltmer bara får förhålla sig till en ohejdbar 
utvecklingsgång och en värld i kris – maktlös att erbjuda verkligt 
motstånd eller övertygande alternativ, hur politiskt engagerad den 
än är, eller inte är. 

Men det är kanske bara följden av den summering som över-
siktsverk tvingas till. Närmare det enskilda verket blir upplevelsen 
en annan, det vet alla som berörts av konst i någon form. 

Däremot kan litteraturhistoriska översikter rädda inte bara 
det förflutnas litteratur från glömska utan också oss läsare från 
ett linjärt tänkande. Litteraturhistorien må gestalta sig som en 
utvecklingsgång men den är också närvarande i nuet och kan alltid 
omprövas. I Natur & Kulturs litteraturhistoria framstår till exempel 
kolonialiseringen som ett allvarligt övergrepp som väst måste göra 
upp med, och en mängd kvinnliga författare som förr inte verkade 
existera träder plötsligt fram vid hov, kloster och tidskriftsredak-
tioner. Saker kan alltså förändras, det finns hopp.

Anna Möller-Sibelius
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 � Nya perspektiv på Finlands arbetarhistoria

Matias Kaihovirta & Christoffer Holm (red.): 
Klasskamp på svenska: Aktörer, idéer och erfarenheter 
i 1900-talets finlandssvenska arbetarrörelse. 
Sällskapet för arbetarrörelsens historia och 
arbetarkultur i Finland, Helsingfors 2022.

Matias Kaihovirta skriver i inledningen till boken Klasskamp på 
svenska: Aktörer, idéer och erfarenheter i 1900-talets finlandssvenska 
arbetarrörelse (2022) att utgångspunkten är ”att undersöka den 
finlandssvenska arbetarrörelsens aktivister och personer som 
verkade i dess hägn, [och] att synliggöra sociala, politiska och 
kulturella mönster som inte framgår i tidigare forskning”. Aleksi 
H. I. Huhtas kapitel ”Bondesocialisten Karl J. Wenmans politiska 
liv under Österbottens emigrationstid” kan ses som emblematiskt 
för bokens ansats. Texten är en genomgång av Finlands politiska 
utveckling under 1900-talet genom en person- och arbetarhistorisk 
lins. Huhta sätter speciellt emigrationshistoria i fokus, såväl på ett 
personligt som på ett internationellt plan, genom att relatera Wen-
mans personhistoria som emigrant till hans politiska verksamhet i 
hemlandet, vilket är både upplysande och något som ligger i tiden.

Mats Wickström gestaltar i sin tur klasskampen genom en 
mans umbäranden i kapitlet ”Allan Asplunds kommunistiska liv”. 
Wickström redogör för en fascinerande användning av arkivmate-
rial, men jag hade gärna tagit del av en längre diskussion om den 
etiska problematiken kring att använda källmaterial som upprätt-
hållits av myndigheter i förföljande syfte, i den här texten specifikt 
myndigheternas register över kommunister samt fånglägerhand-
lingar. Det vore synnerligen viktigt för just det här kapitlet, men 
diskussionen kunde med fördel ha förts allmänt i boken, där flera 
av författarna i hög grad har använt sig av biografiska källor av 
olika slag. Liksom i inledningen riktar Wickström en mer eller 
mindre subtil känga åt Henrik Meinanders bok Nationalstaten: 
Finlands svenskhet 1922–2015 (2016), som ingår i en serie översikts-
verk över Finlands svenska historia, eftersom det svenskspråkiga 
arbetarklassperspektivet helt saknas där. Wickströms kapitel utgör 
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ett värdefullt perspektiv på den metodologisk-nationalistiska his-
torieskrivningen i Finland, speciellt om inbördeskriget 1918.

I kapitlet ”Det stora ofosterländska kriget: K. H. Wiik och 
krigsmotståndets vänsternationalistiska och antisfascistiska di-
mensioner under andra världskriget” erbjuder Matias Kaihovirta 
en välskriven utmaning av den metodologisk-nationalistiska his-
torieskrivningen kring Finland och andra världskriget. Genom 
att klarsynt utforska en nyckelpersons världsbild och politiska 
övertygelser ger Kaihovirta en bild av en person som under sin 
tid utmanade de samtida nationalistiska diskurserna kring andra 
världskriget. Texten är en viktig påminnelse om att historieskriv-
ning handgripligen formar vår förståelse av det förflutna, och 
vilken stor roll andra världskriget spelar i den finländska nations-
bilden.

På många sätt belyser alltså Klasskamp på svenska hittills 
ouppmärksammade sidor av den finländska historieskrivningen 
på svenskspråkigt håll. Speciellt Anna Sundelins kapitel ”Ragni 
Karlsson och den finlandssvenska arbetarrörelsen” ger en värdefull 
inblick i något som har varit relativt osynligt i den finländska ar-
betarhistorien; som Kaihovirta också skriver i inledningen har den 
socialistiska klasskampen oftast varit en manlig angelägenhet, vil-
ket har gjort att kvinnor har fallit i skymundan i arbetarhistorien. 
Inom ramen för den här antologin är det också förståeligt att kvin-
nor och andra marginaliserade samhällsgrupper – med detta enda 
undantag – lyser med sin frånvaro. Om man närmar sig historien 
med den biografiska metoden, som författarna till den här boken 
gör, måste man ty sig till personer som har lämnat biografiskt ma-
terial efter sig. Sundelin visar däremot att kvinnor på många sätt 
varit involverade i speciellt de vardagliga arrangemangen som var 
nödvändiga för att upprätthålla arbetarrörelsen. Att ordna fester, 
hålla föredrag, översätta texter, sörja för folkbildningen – dylikt 
praktiskt arbete ligger bakom ideologisk mobilisering men tas säl-
lan fram som något avgörande, trots att, eller snarare för att, detta 
praktiska arbete ofta föll på kvinnornas lott. 

Jämfört med de andra kapitlen i verket utgör Jonas Ahlskogs 
”’Världen har nått det skede, då alla vägar leder till socialismen’: 
Atos Wirtanens socialdemokratiska visioner för arbetarrörelsens 
enighet” en mer idéhistorisk än biografisk genomgång av Atos 
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Wirtanens livsverk. Jag hade gärna sett en större förankring i Wir-
tanens liv och åtaganden, men Ahlskogs text är en god genomgång 
av den enhetstanke som löpte som röd tråd genom Wirtanens 
politiska ideologi.

En litteraturhistorisk analys, som Yasmin Nyqvists kapitel 
”’Brödets och mänsklighetens religion’: Socialism, tro och tvivel 
i Leo Ågrens Kungsådertrilogi, särskilt Fädrens blod ”, faller väl 
på sin plats i en idéhistorisk antologi som denna. Nyqvist redogör 
förtjänstfullt för den historiska kontexten kring Ågrens förfat-
tarskap, men huvudsaken är de tankar som Ågren uttrycker genom 
sina verk. Nyqvist sätter idéerna i sitt sammanhang både inom 
Ågrens liv och inom de större ideologiska skiftningar som skedde 
i Finland och Europa under 1900-talet. 

Ett välkommet tillägg är också kontexten av litteraturen som 
föregångare för diskussionen om den finländska arbetarens histo-
ria. Arkivverksamheten för att bevara arbetarhistoria kom i gång 
på 1960-talet efter att den finländska skönlitteraturen öppnade för 
arbetarens perspektiv, bland annat genom Väinö Linnas verk, men 
också genom den förestående Leo Ågrens böcker. Det är denna 
arkivverksamhet som mycket av Klasskamp på svenska vilar på.

Sandra Waller

 � Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle – en dubbel
biografi, lika levande och engagerande som en roman

Maria Vainio-Kurtakko: Ett gott parti. Scener 
ur Ellan de la Chapelles och Albert Edelfelts 
liv. Svenska litteratursällskapet i Finland & 
Appell, Helsingfors & Stockholm 2022.

”Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är 
olycklig på sitt eget vis.” Citatet ur Leo Tolstojs roman Anna 
Karenina följer läsaren av boken Ett gott parti. Scener ur Ellan de 
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la Chapelles och Albert Edelfelts liv. Det inleder boken för att åter-
komma och hänvisas till ett par gånger under läsningens gång; en 
fascinerande läsning om en av Finlands största konstnärer, Albert 
Edelfelt, och hans fru – Ellan de la Chapelle, som egentligen ville 
vara mycket mer än fru, men som böjde sig för tidens konventioner 
och gjorde sitt bästa för att anpassa sig till den form som samhället 
skapat för henne.

Boken är ”berättelsen om ett äktenskap”, men den är också 
berättelsen om två färgstarka individer som på många sätt var 
före sin tid och samtidigt barn av sin egen tid – på flera sätt var de 
fångar av denna tid och de sociala förväntningar som kom med 
den position som de båda hade i och med den familj och kontext 
de föddes till.

Det är talande att boken inleds med ett romancitat, för den 
här boken kan också nästan läsas som en roman: Maria Vainio-
Kurtakko har lyckats med konststycket att kombinera seriös forsk-
ning med en berättarstil som suger in läsaren i bokens värld. Det 
är en konst som kräver en duktig och engagerad forskare med 
fingertoppskänsla för både språk och berättarupplägg. 

I vanliga fall är det Albert Edelfelt (1854–1905) som brukar 
vara stjärnan i utgåvor där han ingår, men det här är berättelsen 
om både honom och Ellan de la Chapelle (1857–1921), om deras liv 
och äktenskap. Här blir det nämligen tydligt att Albert Edelfelt 
inte stod ensam i sin framgång, och inte enbart hade sig själv att 
tacka: makarna hjälptes åt och hade egna roller i vad de kom att 
kalla ”Bolaget Edelfelt”, där målet var att skapa en efterfrågan 
på Albert Edelfelts tavlor och att sälja dem för att upprätthålla 
familjens ekonomi.

De föddes och växte upp i samma del av Helsingfors och 
kände varandra sedan sina tidiga tonår. Båda önskade sig också 
ett annat liv än vad som traditionellt förväntades av dem och båda 
hade konstnärsdrömmar: för Albert Edelfelt var det möjligt att 
förverkliga dessa tack vare att han var man, medan ramarna för 
Ellan de la Chapelle var stramare. Trots att hon i princip fick en 
lika professionell konstutbildning som sin framtida make – med 
bland annat lektioner i Finska Konstföreningens ritskola – var 
konsten ingen tänkbar karriärväg för henne. Det var en ganska 
ny väg också för män som Albert Edelfelt, men tack vare att han 
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med sin bakgrund stod rotad både i det borgerliga och i det adliga 
hade han möjlighet att göra konsten till sitt yrke. 

Både Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle var vid giftermå-
let äldre än den gängse giftasåldern, och bådas respektive släkt och 
familj hade redan länge väntat på att de skulle hitta en äkta hälft. 
Framför allt gällde det Ellan de la Chapelle, för vilken, som hon 
själv konstaterar i brev till sin kusin Hulda Berndtson, den enda 
karriärvägen var ”le mariage” (giftermål). I både Albert Edelfelts 
och Ellan de la Chapelles fall tycks deras respektive förväntningar 
på äktenskapet ha satt käppar i hjulen för omgivningens försök 
att få dem att gifta sig. Albert Edelfelt såg den krassa ekonomiska 
verkligheten och tvivlade på sin förmåga att försörja en familj. I 
Paris där han studerade och sedan verkade som konstnär hade han 
en älskarinna, Virginie, som det enligt konventionerna så klart 
inte hade kunnat komma på fråga att han skulle ha gift sig med. 
Ellan de la Chapelle å sin sida ville inte låsa sig i ett äktenskap 
där hon saknade en klar uppgift i livet eller styrdes av en man. 
Hon trivdes inte i sällskapslivet i Helsingfors och tråkades bland 
annat ut av ytligt småprat. Hon var intelligent och intresserade 
sig för sin samtid, och hennes tendens att ge sig in i debatter om 
litteratur och samhällsfrågor skrämde bort eventuella friare. På 
familjens herrgård Saaris trivdes hon; där var livet friare för henne 
och hon kunde  sysselsätta sig med allt som fanns att göra på en 
stor gård. Hon kunde också tänka sig att gifta sig om hon fick bli 
herrgårdsfru, på en herrgård var nämligen hustrun en auktoritet 
och den som hade huvudansvaret för att gården fungerade som 
det företag den var.

I januari 1888 gifte sig den 33-åriga Albert Edelfelt med den 
30-åriga Ellan de la Chapelle. De var som sagt bekanta sedan 
barnsben, men giftermålet var ändå oväntat i deras sociala kret-
sar. En del frågetecken finns också i materialet gällande hur det 
egentligen kom sig att Albert Edelfelt friade, men när de väl gifte 
sig så var det unga paret till en början lyckliga och fick i slutet av 
samma år sin son Erik Edelfelt (1888–1910).

Paret bodde först i Paris med sin son, men där var det dyrt att 
bo och Albert Edelfelt lyckades inte producera så många tavlor 
som han hade behövt för att få ekonomin att gå ihop. De flyttade 
därför till Helsingfors. Oftast fick Albert Edelfelt, för ekonomins 



Granskaren 117

skull, koncentrera sig på porträttbeställningar och till sin frustra-
tion lägga sina andra måleriplaner åt sidan. Med sonens ankomst 
började också äktenskapet knaka i fogarna. Ekonomin var en stor 
orsak till detta, liksom Ellan de la Chapelles vilja att engagera 
sig i sonen och med åren i hans utbildning. Det var då svårt att 
hinna delta i hennes och makens bolag i samma grad som under 
det första året där hennes roll var att få in beställningar genom att 
upprätthålla ett aktivt socialt nätverk, vilket var en viktig grund – 
ett kapital – för alla adels- och borgarfamiljer vid tiden och något 
som hustrun hade stort ansvar för. 

Ett gott parti grundar sig bland annat på den livliga korre-
spondens som Albert Edelfelt förde med sin mamma Alexandra 
Edelfelt i Helsingfors, när han bodde i Paris. Fram till den jämn-
åriga Hulda Berndtsons död 1891 är Ellan de la Chapelles brev 
till och från henne också en värdefull källa till hur de bådas liv 
och tankevärld såg ut. Tyvärr är dock så gott som alla brev mellan 
Ellan de la Chapelle och Albert Edelfelt förstörda. Bara några 
från Albert Edelfelt till hans fru finns kvar. Ellan de la Chapelle 
önskade nämligen i sitt testamente att hennes guddotter Helena 
Björkenheim (f. von Born) skulle bränna alla hennes brev efter 
hennes död. För Vainio-Kurtakko har det med andra ord varit ett 
pussel att sammanfoga alla bitar till den historia som fyller sidorna 
i denna rejäla volym. 

Luckor i källmaterialet är en del av all historisk forskning, men 
som Vainio-Kurtakko själv skriver går vissa saker att ana och läsa 
mellan raderna. Det gäller framför allt för den historiker som satt 
sig in i ett material och på så sätt både lärt ”känna” materialet och 
de personer som skrivit materialet. Och med ”känna” menar jag 
här personernas distinkta sätt att uttrycka sig på, beskriva saker 
eller reagera eller inte reagera på händelser som de beskriver i sitt 
material. Vainio-Kurtakko låter denna mellan-raderna-läsning 
komma fram genom att kasta ut frågor i sin text, det är ett snyggt 
sätt att hantera osäkerheten i materialet. Frågorna får läsaren att 
tänka efter, men svaren lämnas öppna. Hon slår varken fast något 
där grund i materialet saknas eller psykologiserar kring huvud-
personerna.

Något frustrerande ter sig de många frågetecken och luckor 
som finns gällande äktenskapet och varför både Albert Edelfelt 
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och Ellan de la Chapelle blev så olyckliga i det. De hade båda haft 
krassa förväntningar på äktenskapet, men i och med att de gifte 
sig får man en bild av att dessa förväntningar ändå vändes till 
något annat – något mer positivt men som med  tiden krusades. 
De var två individer med ett starkt behov av att förverkliga sig 
själva. Vainio-Kurtakko skriver att Ellan de la Chapelle värderade 
en uppgift i livet högre än en livskamrat. Genom konsten kunde 
Albert Edelfelt förverkliga sig själv, men han slets samtidigt mellan 
sin önskan om att vara en närvarande far och en ansedd konstnär. 
Ellan de la Chapelle hittade ett sätt att förverkliga sig i rollen 
som mor till sonen Erik, men drömde om en fast punkt i form 
av ett hem – något som ekonomin inte riktigt räckte till. Paret 
flyttade många gånger och någon herrgårdsfru blev Ellan de la 
Chapelle inte. Samtidigt erbjöd äktenskapet med Albert Edelfelt, 
som lät henne göra självständiga val och vara delaktig i bolaget och 
dessutom verkar ha värdesatt både hennes person och åsikter, en 
annan frihet än vad som var vanligt i dåtidens äktenskap. 

Under 1890-talet fram till Albert Edelfelts död 1905 led båda 
parterna av vacklande hälsa och de gjorde resor i Europa för att 
stärka hälsan och råda bot på sina krämpor. Även sonen Erik var 
ofta sjuk, vilket skapade stor oro hos framför allt Ellan de la Cha-
pelle. Albert Edelfelt bodde i perioder i Paris, borta från sin familj, 
och hade där affärer med andra kvinnor. Ellan de la Chapelle 
verkar ha blivit alltmer olycklig och lidit av mental ohälsa som 
bland annat gjorde att hon underlät sig en isoleringskur. Från Paris 
skrev Albert Edelfelt till sin mamma och oroade sig kanske inte 
främst för sin fru, utan över hur det skulle gå för honom och Erik 
om inte frun fanns på plats i all sin kraft. Det säger något om den 
viktiga position som Ellan de la Chapelle hade i deras lilla familj 
och i deras äktenskap: hon var navet som de andra två cirklade 
kring och var beroende av, själsligt om inte annat. Vad exakt Ellan 
de la Chapelle led av framgår inte i det material som finns kvar. 
Vainio-Kurtakko ställer heller inga diagnoser i efterhand utan låter 
här det som står i källorna stå för sig.

Ellan de la Chapelle var också den i familjen som blev sist 
kvar: år 1905 dog hennes man och fick då en statlig begravning; ett 
slutligt erkännande som nationalhjälte i ett Finland som alltmer 
kämpade för sina rättigheter under ryskt styre. År 1910 dog sonen 
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Erik. Vid det laget hade Ellan de la Chapelle gift om sig med sin 
vän, och änklingen efter Hulda Berndtson, Viktor Magnus von 
Born. Innan hon dog 1921 hann hon även bli änka efter honom.

Ett gott parti är historien om ett äktenskap, om Albert Edelfelt 
och Ellan de la Chapelle, men den synliggör också i hög grad det 
samhälle, de system och de konventioner som rådde vid slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet i Finland. I den meningen är 
Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle snarare den lins genom 
vilken läsaren får inblick i en omvälvande tid, inte bara politiskt, 
utan också i hög grad socialt och för enskilda individer. Med deras 
äktenskap som exempel får läsaren ta del av hur denna omvälvning 
kunde påverka enskilda människor som levde mitt uppe i den, hur 
de hittade sätt att hantera den och hur det formade dem och deras 
liv. I detta spelade ekonomin en stor roll; oron för pengarna gav 
grogrund till många konflikter i äktenskapet. Vainio-Kurtakko 
belyser därmed de ekonomiska villkor som många ur borgerskapet 
och adeln hade att förhålla sig till vid den här tiden.

Som jag konstaterar i början läser man i hög grad boken som en 
roman: här finns en tydlig berättarstruktur och en berättelsekonst 
som inbjuder läsaren till ett starkt engagemang för Albert Edelfelt 
och Ellan de la Chapelle och gör historien om dem levande. Om 
det hade varit en roman skulle informationsluckorna om äkten-
skapet ha varit en stor svaghet, men nu är det här i stället historisk 
forskning i formatet av en dubbelbiografi och Vainio-Kurtakko 
hanterar informationsluckorna professionellt. Under senare delen 
av boken får Albert Edelfelt naturligt nog mer plats, eftersom 
Ellan de la Chapelles material saknas. Det är främst utifrån Albert 
Edelfelt och hans mamma vi får informationen om hustrun, om 
hennes sjukdom och om hennes liv.

Boken är också rikt illustrerad med fotografier ur makarnas 
liv och bilder av Albert Edelfelts skisser och målningar. Dessa 
tillsammans med hur vacker boken är grafiskt bidrar till den lätt-
het med vilken man läser boken. Och jag läser den från sida till 
sida och har svårt att lägga den ifrån mig. Det är faktiskt med ett 
visst mått av vemod jag når sista sidan och blir tvungen att stänga 
boken och ta farväl av Albert Edelfelt och Ellan de la Chapelle.

Evelina Wilson
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 � Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik i  
universitetens undervisning i främmande språk  
– tradition, förnyelse och utveckling

Ylva Lindberg & Anette Svensson (red.): Litteraturdidaktik. 
Språkämnen i samverkan. Natur & Kultur, Stockholm 2020.

Den angelägna volymen Litteraturdidaktik. Språkämnen i samver-
kan behandlar skönlitteraturens, litteraturvetenskapens och lit-
teraturdidaktikens plats i undervisningen i främmande språk på 
universitetet. I inledningen påpekar redaktörerna Ylva Lindberg 
och Anette Svensson att fältet litteraturdidaktik uppstått ur peda-
gogik och litteraturvetenskap och att dess kvantitativt viktigaste 
forskning hittills återfinns inom svenskämnets didaktik. Enligt 
redaktörerna har fokus länge legat på mottagandet av läst litte-
ratur och mindre på litteratur som något fostrande. Vidare har 
kunskapsöverföringen gått i en riktning: från litteraturvetenskap 
till pedagogik men i begränsad omfattning i den andra riktningen. 
Att litteraturstudier främjar etiska ställningstaganden och att 
det både handlar om att förmedla litteraritet (det litterära verket 
i kontext) och litteracitet (navigering mellan olika texttyper) är 
viktiga aspekter som lyfts fram. Inledningen avslutas med förslag 
på hur boken kan användas både i lärarutbildningen och av redan 
verksamma lärare. 

I det första kapitlet diskuterar Caroline Graeske, Stefan Lund-
ström, Emelie Smith, Stina Thunberg och Håkan Vallin hur man 
med hjälp av speldesign kan få högstadieelever att närma sig lit-
terära klassiker. Olika speldesignelement (avatarer, uppdrag och 
erfarenhetspoäng) matas in i en lärplattform i samband med lit-
teraturläsning, vilket visar sig vara motivationshöjande. Angela 
Marx Åberg tar upp mening, autenticitet och motivation i språk-
undervisningen och hur skapandet av genuina samtal i samband 
med läsning av en tysk novell kan stärka de tre faktorerna. Maria 
Proitsaki Stjernkvist utforskar hur dikter (Nikki Giovanni) an-
vänds i engelskundervisningen för att skapa diskussion om olika 
kulturella inriktningar och för att inleda skrivprocesser. Anette 
Svensson utgår från seriemagasinet The Walking Dead av Robert 
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Kirkman i syfte att visa hur lärarstudenter kan umgås med detta 
textuniversum bortom jämförelse och värdering. Olika konsum-
tions- och kreativitetsprocesser i samband med läsningen är i 
fokus. Katherina Dodou tar fram litteraturstudiernas plats inom 
engelskan vid svenska universitet. En vilja att lyfta fram littera-
turstudiernas vetenskaplighet på nya sätt kan ses, men också stora 
skillnader mellan lärosätena. Engelskämnets förändring mot så 
kallade områdesstudier påverkar också delvis litteraturaturstudi-
erna. Anna Nordenstam och Per Holmberg diskuterar forsknings-
fältet Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och det nätverk 
som vuxit fram i Sverige. Litteratur- och språkdidaktiska frågor, 
i samexistens med andra ämnen, är här klart förankrade i lärar-
professionen, vilket skapar ett ämnesövergripande fält. I en artikel 
om litteraturvalet i romanska språk vid svenska högskolor utgår 
Ylva Lindberg, Mickaëlle Cedergren, Chatarina Edfeldt, Ingela 
Johansson och Cecilia Schwartz från tesen att innehåll i uppsat-
ser och avhandlingar både speglar undervisningens innehåll och 
studentens egna intressen. De ser att franskan och italienskan för 
fram författarskap från Frankrike och Italien medan spanskan och 
portugisiskan har större internationell bredd och att dessa ämnen 
förutom ”moderländerna” för fram författare från Latinamerika 
och Afrika. 

Jag väljer helt subjektivt att stanna vid tre bidrag. Andrea 
Castro fokuserar på det framväxande litteraturdidaktiska forsk-
ningsfältet inom moderna språk (t.ex. spanska) och på begrep-
pet bildning som en förmåga att handskas med olika perspektiv. 
En utmaning för den som undervisar i litteratur inom moderna 
språk är att många studenter där inte alls är vana vid att läsa 
skönlitteratur, eftersom de läser språk av någon annan anled-
ning. Castro vill komma vidare från den ofta instrumentella syn 
på litteraturstudier som finns inom språkämnena. En sådan syn 
kan på sikt underminera litteraturens ställning inom språken då 
man kan komma att ställa frågan huruvida inte vilka texter som 
helst kan användas för att utveckla språkfärdighet. Författaren 
vill återinföra litteraturen som textstudium och uppmuntra till 
att studera texten utifrån dess egna spelregler. Texten är en yta 
där naturligtvis språket har en central roll. I stället för att söka 
mening bortom ytan (dolda budskap) bör vi acceptera densamma 
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med dess inneboende motsägelsefullheter som en inbjudan till att 
lära oss mera både om själva språket och kulturen men också för 
att öva upp vår slutlednings- och föreställningsförmåga. Texten 
förser oss också med kunskap: om den historia och kultur som det 
hänvisas till, men också om olika språkliga strategier som används 
för att bearbeta ett visst innehåll. En central mening i kapitlet är: 
”Skönlitteratur är alltså en inbjudan till att uppehålla sig vid ytan, 
en yta som kan tänkas som matt och inte i första hand reflekterar 
läsaren” (s. 40). Idealet är ett förhållningssätt bortom självreflek-
tion, något som i ett språkinlärningsperspektiv erbjuder enorma 
möjligheter.

Mattias Aronsson skriver om hur franska sånger kan användas 
i språkundervisningen. Exemplen kommer från nätbaserad un-
dervisning i franska, en metod som gör att man till fullo kan ta 
till vara sångernas multimodala potential i undervisningen. Att 
sångtexter är en typ av skönlitteratur är något självklart i den 
svenska litteraturhistoriska traditionen där sångdiktare som Bell-
man och Taube har sin givna plats. Detta är dock inte fallet i fransk 
tradition där sångdiktning mera ses som ett slags paralitteratur. 
Precis som Andrea Castro diskuterar Aronsson litteraturunder-
visningens plats i gymnasieskolan och studenternas vana vid att 
läsa sådan litteratur, något som får betydelse på universitetet. I sin 
undervisning har Aronsson sett sångtexterna som exempel på ett 
vidgat textbegrepp, där skriftspråket delvis decentraliserats och 
samspelar med bild, ljud och form. Sångerna används som bredd-
ning av studerade ämnesområden, till exempel geografiska teman 
som Nordafrika och Québec, men också ämnen som krig, fred 
och migration. De sånger som valts representerar vitt skilda stilar: 
från klassisk fransk chanson med Barbara och Juliette Gréco till 
samtida musik som Grand Corps malade och Stromae. Inslaget med 
sånger är integrerat i kursen och ger studenterna träning i såväl 
digital hantering och informellt inlärande som språklig respons. 
Författaren ser sångtextinslaget inte bara som en innovativ och 
användbar metod utan också som ett slags utmaning av gängse 
litteraturkanon i franskundervisningen.

Bengt-Göran Martinssons text studerar den framväxande litte-
raturdidaktiska forskningens institutionella status i Sverige. Kon-
kret gäller det forskningsöversikter, vilka utgör viktiga underlag 
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för politiska beslut och som även kan utgöra vetenskaplig grund 
för beskrivningar av olika yrkesgruppers (exempelvis läraryrket) 
professionsutövning. Lämpar sig litteraturdidaktiken som föremål 
för forskningsöversikter och har forskningen något inflytande över 
viktiga områden i samhället? Martinsson frågar sig vilken form av 
vetenskap, kunskap och insikter som låter sig användas i statliga 
utredningar och vilken form av kunskap som kännetecknar det 
svenska litteraturdidaktiska fältet. En viktig faktor är huruvida 
forskningen är kumulativ, om den bygger på tidigare insatser, eller 
om den mera är att ses som en samling isolerade bidrag. Det är 
också svårt att klart definiera vilka publikationer som entydigt 
hör till det litteraturdidaktiska fältet. Enligt artikeln har för stort 
fokus lagts vid studiet av doktorsavhandlingar, vilket gör att se-
niora forskares arbete inte lyfts fram. 

Ett sätt att mäta forskningens inflytande är att se vad som cite-
rats. Ofta handlar det dock om att se vad som citerats och inte hur 
det citerats. Den manliga dominansen är stor vad gäller citerade 
arbeten och det refereras mest till monografier (avhandlingar). 60 
procent av referenserna är svenska och 30 procent är engelska (de 
senare är oftast teoretiker). Forskning utanför det skandinaviska 
och anglosaxiska fältet synliggörs mycket lite. I normalfallet har 
de personer som citerats ”inte, om de inte är engelskspråkiga teo-
retiker, presenterat sina resultat i en internationell vetenskaplig 
tidskrift utan i en monografi författad på svenska ” (s.154). Vidare 
dominerar inte referenser till det egna fältet (alltså litteraturdidak-
tik), vilket indikerar låg grad av vetenskaplig specialisering. Det 
litteraturdidaktiska fältet saknar i mångt och mycket de egenska-
per som gör att det lätt låter sig sammanfattas i forskningsöver-
sikter. En slutsats är att litteraturdidaktiken själv bör ta initiativet 
att publicera forskningsöversikter, annars riskerar forskningen att 
styras av anpassning till forskningsanslagens kriterier, något som 
troligen inte är önskvärt.

I efterordet påpekar Annika Mörte Alling att boken bland 
annat vill uppmuntra till brobyggande ”mellan fält och discipliner 
som kanske inte fullt ut talat med varandra” (s. 231). En intressant 
framtid verkar i alla fall vänta på oss och här är det önskvärt att 
större fokus läggs på hur litteratur läses än på vilken litteratur som 
läses. Att lägga större tonvikt på hur engagemang förmedlas är 
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något annat viktigt. Studenter behöver träning både i distanserad 
analys och känslomässigt engagemang när de läser skönlitteratur. 
Litteraturens speciella inlärningsform och inlärningsinnehåll bör 
uppmärksammas mera.

Litteraturdidaktik fyller en plats i ett framväxande forsknings-
fält och kännetecknas av stor bredd. Här finns praktiska exempel 
på litteraturdidaktik från språkundervisning och hänvisningar 
till svenskämnet där den här typen av forskning hunnit längre, 
samt analyser av såväl litteratur som kunskapsform som av fältets 
genomslagskraft i samhället. Jag kan bara instämma med Mörte 
Alling i att det vore högintressant att se dessa didaktiska perspek-
tiv förenas med översättningsvetenskapliga, litteraturkomparativa 
och världslitterära utgångspunkter. Boken är en läsning som varmt 
rekommenderas både till studenter och yrkesverksamma inom be-
rörda område.  

Svante Lindberg
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