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ABSTRACT 

The aim of the dissertation is to examine the analytical potential of  the ”material turn” 
within the field of literary studies. In particular, it explores how theoretical perspectives 
associated with the material turn may shed light on the work of four writers: Henry 
Parland (Finland, 1908–1930), Clarice Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg 
(Sweden, b. 1967), and Eva-Stina Byggmästar (Finland, b. 1967). As is demonstrated, 
however, these works of fiction and poetry also pose a challenge to the theories of the 
material turn. Recognizing this tension, fiction, theory, and poetry are engaged on an 
equal footing in an investigation of subjectivity, matter, nature, and their possible 
conceptualization. 
        The study begins with an overview of the theoretical research field, discussing five 
influential research anthologies of the material turn published between 2008 and 2015. 
The introductory chapter also reviews current research on the material turn in a Swedish 
context, concluding with a discussion of reading as an affirmative philosophical practice.  
The first part of the dissertation then examines Parland’s novel Sönder (1930) in relation 
to object-oriented ontology and feminist readings of the novel. Part two takes 
Lispector’s Água viva (1973) as its object, discussing it in connection to critical plant 
studies and the way plants present themselves in texts. Part three uses the frameworks 
of material feminism to discuss themes and motifs in Berg’s lyrical motherhood trilogy 
(2002–2007). Part four highlights cuteness, detail-centered aesthetics, nomadism, the 
pastoral trope, and the forest as a place of queer resistance in five poetic works (2006–
2014) by Byggmästar. In different ways, the four case studies all center on issues of how 
the intricate relation between humans and nonhumans can be explored and expressed 
in writing, and what implications artistic exploration may have on an ethical and political 
level. 
        As the dissertation concludes, the material turn reassesses many of the fundamental 
philosophical categories (i.e. subject and object, nature and culture, human and 
nonhuman). The major theorists of the field – Karen Barad, Jane Bennett, Rosi Braidotti, 
Elizabeth Grosz, and Timothy Morton – all stress the need to destabilize given concepts 
of nature and culture, establishing matter, materiality, and the environment as agents 
beyond human control. This standpoint, however, has problematic consequences for 
literary studies, given that literary scholars work with aesthetic representations created 
by humans. If, as many of the above-mentioned theorists assert, nature has its own 
powers, can it then be said to write fiction or poetry? If we answer the question 
affirmatively, how does this nature-writing-itself into fiction happen? These 
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complications often lead to analytic aporias, but as the dissertation argues, such aporetic 
readings are not discouraging per se. On the contrary, the aporias or failures produced 
by the four case studies highlight the need for even more careful readings of literary as 
well as theoretical texts, and provide the grounds for a discussion on the ethical 
dimensions of reading fiction. 
  
Keywords: The material turn, posthumanism, feminist new materialism, ecocriticism, 
critical plant studies, object-oriented ontology, Henry Parland, Clarice Lispector, Aase 
Berg, Eva-Stina Byggmästar 
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TACK! 

Den här sektionen av en avhandling är den enda delen alla läser. Därför hade det varit 
fiffigt att skriva den omsorgsfullt och i god tid. Det har jag inte gjort, min vana trogen. 
Det sägs ofta att man är ensam när man skriver avhandling. Det stämmer inte. Ingenting 
av det som står här har jag skrivit allena, allt är sådant andra tänkt med mig. Här följer 
en lång lista på personer som på olika sätt skrivit den här boken, en lista som kunde vara 
oändligt mycket längre (även om den redan nu är lång – men det står i proportion till 
denna boks alltför väl tilltagna omfång, att runda av har jag aldrig varit särskilt bra på). 
 Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Maria Jönsson. Det är kanske 
enfaldigt att påstå att den här avhandlingen inte hade kommit till utan dig, det påstår ju 
alla om sin handledare, men när det gäller den här avhandlingen är det alldeles sant. 
Möjligtvis är det bara du som vet hur sant det är. Du har kramat mig, matat mig, tröstat 
mig och försökt stävja självföraktet, och på något märkligt vis har du alltid lyckats säga 
rätt saker. Jag kan inte nog tacka dig för att du finns och för att du är en så skicklig läsare, 
tänkare och samtalspart. Märkligt nog har din tro på att det här projektet faktiskt kan bli 
klart aldrig vacklat. Om något gott finns i denna text är det din förtjänst. 
 Mina bihandledare Sven Anders Johansson och Elisabeth Friis har bidragit mycket 
till detta projekt, framför allt i början när jag sökte riktning och uppmuntran. Tack för 
att ni tagit mig under era vingars beskydd på konferenser och i andra miljöer i stora 
världen, och för att jag fått prata om mina frågor och bekymmer med er. 
 Min inofficiella handledare, mentor och mittseminarieläsare Anders E. Johansson 
har jag otroligt mycket att tacka för. Så klok som du är nog ingen! De känsliga, kunniga 
och nyanserade läsningar jag fått av dig har varit ovärderliga. Ingen har som du sett 
värdet med den här texten – allra minst jag själv. Att få samtala med dig är alltid en 
ynnest.  
 Pia Maria Ahlbäck läste avhandlingen till slutseminariet i september 2019 och var 
den lärare som fick mig att vilja forska redan under mina kandidatstudier vid Åbo 
Akademi. Grönläsare professor Annelie Bränström Öhman kom med viktiga 
kommentarer i slutet av processen. Elisabeth Hästbacka korrekturläste alla mina citat. 
Tack till er för att ni läste med omsorg!  
 Jag vill också tacka Astrida Neimanis och Jennifer Mae Hamilton vid universitetet 
i Sydney för att jag fick komma till er som gästdoktorand vårterminen 2016. Med er fick 
jag besöka reningsverk, laboratorium, och veterinärmedicinska institut. Er generositet 
vill jag gärna ge vidare. Stort tack också till Helge Ax:son Johnsons stiftelse som 
finansierade min vistelse i Sydney. 
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 Ett stort tack går till alla nätverk och sammanhang jag haft glädjen att ingå i under 
de här åren. Sensorium-nätverket och dess kärntrupp Jakob Lien, Ragnild Lome och 
Solveig Daugaard har varit värdefulla samtalspartners om poesi, sympoiesis och 
maskinellt vetande. Jag tackar J C Kempes Minnes Stipendiefond för sommarskolan med 
Rosi Braidotti vid Utrechts universitet sommaren 2015 och för doktorandkursen Reason 
and Affect in the Anthropocene vid Köpenhamns universitet tillsammans med Jane 
Bennett och William Connelly i maj 2016. 
 När jag flyttade till Umeå i september 2014 visste jag inte att det här skulle bli mitt 
hem. Nu är jag hemma här. Den gemenskap som finns på ämnet litteraturvetenskap har 
varit livsavgörande och en källa till stor glädje. Mina professorer Anders Öhman och 
Annelie Bränström Öhman har tillsammans skapat en trevnad och en värme som fått 
också detta projekt att slå rot. Elisabeth Hästbacka har tagit hand om mig och har lärt 
mig om livet. Ett stort tack! Min parhäst Gustav Borsgård har varit en trogen vän i 
nödens stund, och i lyckans. Våra samtal har berikat mitt liv både professionellt och 
privat. Josefine Wälivaara och Tamara Andersson har stöttat mig med skvaller och vin. 
Ett alldeles särskilt tack till mina kolleger Louise Almqvist, Tamara Andersson, Annelie 
Bränström Öhman, Stefano Fogelberg Rota, Ragnar Haake, Peter Henning, Sam 
Holmqvist, Elisabeth Hästbacka, Anders E. Johansson, Fanny Lindgren, Malin 
Niklasson, Sofia Pulls och Evelina Stenbeck och som läst och läst och läst igen. Ni har 
alla kommit med ovärderliga kommentarer och råd. Dessutom har ni tagit hand om mig, 
matat och klappat (till) mig när jag velat strunta i alltihop. Utan er – ingenting. Denna 
avhandling är också er, oberoende om ni vill det eller inte, för ni har faktiskt skrivit den. 
Jag är så tacksam. Alla har ni dessutom påmint mig om att det finns ett liv bortom det 
monomana, självupptagna skrivandet. 
 Genusforskarskolan vid Umeå universitet har varit en mycket viktig plantskola för 
många doktorander, inte minst för mig. Tack särskilt till Tamara Andersson och Johan 
Hallqvist för äventyr. Min seminariegrupp bestående av Jennie Brandén, Hanna 
Bäckström, Johan Hallqvist, Johanna Jers, Johanna Lauri och Emil Marklund har läst 
och gjort texten bättre. Maria Carbin och Linda Berg har varit skickliga ledare och 
känsliga läsare. 
 Vänner är bra att ha. Om man har tur har man dem kvar också när man skrivit 
klart sin avhandling. Jag vill särskilt tacka två cirklar som gett livet mening på lite olika 
vis: min läsecirkel och min konditionscirkel. Läsecirkelmedlemmarna Johan Örestig, 
Erika Skilström, Synne Myrebøe, Valger∂ur Pálmadóttir, Disa Helander, Sam 
Holmström, Gustav Borsgård och Hanna Bäckström har lärt mig om kritisk teori, 
politik, etik, Sofokles och Shakespeare. Tack för att ni tränat min hjärna. 
Konditionscirkelns tappra och trogna medlemmar Emil Marklund, Fredrik Norén och 
Bram Vaassen har gjort att min kropp inte klappat ihop fullständigt under fem år av dålig 
skrivbordshållning. Tack för att ni tränat mitt hjärta. Doktorandgänget i D2-korridoren 
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har också varit helt nödvändigt för min överlevnad. Tack till André Baltz, Maria 
Eriksson, Fredrik Norén, Christine Bylund och Evelina Liliequist för att jag fått klaga 
och för att ni outtröttligt tröstat mig. 
 Jag vill också tacka de studenter jag har haft äran och glädjen att få undervisa i 
litteraturvetenskap och genusvetenskap. För en sliten och trött doktorand har det varit 
otroligt dyrbart att få prata om litteraturteori, historia, konst och samhälle med er. 
 Mina vänner hemma i Finland och annorstädes – Johanna, Oskar, Nora, Julia, 
Samuel, Ida, Lisa, Anniina, Anna, Mikaela, Martina, Saila, Luz, Fikria, Linnéa, Casper, 
Josefin, Calle, Henrik, Emelie, och många fler – tack och förlåt. Hoppas ni finns kvar 
och förlåter mig för att jag varit emotionellt, intellektuellt och kroppsligt frånvarande i 
sex år. Med poeten Justin Biebers ord: ”Is it too late now to say sorry?” 
 Och så till min familj. Min familj har aldrig avrått mig från att företa mig något 
utan alltid litat på mitt omdöme. Oklart om denna strategi varit så bra. Pappa och 
mamma, Rabbe och Lilian Wikström, ni har aldrig lagt er i utan bara oupphörligen stöttat 
och hjälpt mig och litat på att jag klarar allt. Dessutom har ni gett mig en allmänbildning 
och alltid velat prata (och gräla!) om samtid, framtid och förflutet. Och ni har lärt mig 
att man alltid, alltid kan komma hem om man blir rädd. Tack är ett futtigt ord – men 
tack ändå. Min bror Oskar Wikström, min bästa vän i världen och den smartaste jag 
känner, du gör mig alltid glad och att prata strunt och klokt med dig är det bästa jag vet. 
Jag doktorerade enbart för att imponera på dig. Det är sant! Min litteraturvetarmoster 
Anna Dönsberg lärde mig tidigt värdet av skönlitteratur och teater och har uppmuntrat 
mig på alla upptänkliga sätt att fortsätta läsa och skriva. Mina mor- och farföräldrar Nils, 
Ingegerd, Jarl och Birgit fick inte studera. Det fick jag. Livet är inte rättvist, och jag kan 
inte heller påstå att jag gör rätt för allt jag fått. Men så här blev det i alla fall. Jag bärs 
framåt av den omsorg ni slösat på mig. Ett särskilt tack till morfar Nisse och farmor 
Birgit som tog ut mig i skogen som barn. Ni lärde mig om träd, mossor, ormar, älgar 
och om allt som lever och kvillrar, och ni lärde mig att jag var en del av det. 
 Jag har inte tillägnat någon den här avhandlingen, men om jag gjort det hade den 
tillägnats min partner, min stora kärlek, min bästa vän, reskamrat och förebild Petter 
Sundberg. Du är solen i mitt liv. Att du skiner på mig – det är det största mysteriet. Att 
du stått ut med att jag jobbat med den här boken är det näst största. Du har ingjutit mod 
och ork i en trött hustru och oförtrutet tagit hand om allt och alla. Jag har Umeå att tacka 
även för dig. Din stora, underbara familj har fångat upp mig och tagit hand om mig och 
jag gläder mig över att få vara en del av den. Jag baxnar av vilken tur jag haft. 
 Vår modiga, temperamentsfulla och glada dotter Maj Ingrid Aura (efter farmor, 
min morfars mamma och Aura å i Åbo) föddes medan jag skrev. Om du, Ingrid, hittar 
den här boken i en dammig låda i förrådet om femtio år, minns då att jag tänkte på dig 
alla kvällar när jag skrev den, och längtade efter dig. 
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 Inledning  
  
 Hur små poeter finns det   
 egentligen? 
 
 
 

är mycket 
nöjd med löven, de gömmer 
så bra. dikterna fyller löven, 
från kant till kant och mer än så 
går över på andra sidan mjukt 
med tunna sirliga linjer ... 
 
det var så bokmalarna snickrade 
bokkojor, av böcker gjorde de 
hemlika miljöer underbart vackra 
för små skrivbiträden.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Eva-Stina Byggmästar, Men hur små poeter finns det egentligen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008, s. 21. 
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Små diktlöv, små bokmalar, små skrivbiträden. Men hur små poeter finns det egentligen, frågar 
sig Eva-Stina Byggmästar (f. 1967) i diktsamlingen med samma titel, i vilken dikten på 
föregående sida finns. Den frågan, och vad man kan mena med den, diskuterar jag i 
föreliggande avhandling. 
 I Byggmästars blommiga, fjärilsfyllda och överdådiga diktning är poeterna 
pyttesmå – knappt synliga för ett mänskligt öga. De är ”som en krusning bara –” skriver 
Byggmästar och syftar på bokstävernas dans på pappret och på den komplexa och 
glädjefyllda relationen mellan skrift, poet och natur.2 Krusningen, den allra minsta 
rörelsen, den molekylära skiftningen, är hos Byggmästar det som genererar språk och i 
förlängningen poesi. Hos henne är poeten en betraktare, men inte en sval iakttagare av 
händelser utanför henne själv, utan en nyfiken deltagare ständigt insnärjd i andra arters 
och livsformers sensuella världsskapande.  
 Poeten behöver kanske inte ens vara en människa. Byggmästar skriver: ”poeterna 
kring poeten det syns det är/ blommönster växtbilder bokkvinnor”.3 Också skrivdonen 
och skrivpulpeten susar, de är inte passiva verktyg i poetens hand, de har röst och 
vibration, liksom djur och växter.4 Hur små poeter finns det egentligen? Kan vi tänka 
oss att fjärilen, kronbladet, ja mikroorganismerna och molekylerna inte bara utsätts för 
språket genom representation, utan till och med själva skriver in sig i dikten? Och hur 
sker i så fall detta intrikata menings- och världsbyggande? Det är frågor som Byggmästars 
blommiga, botaniskt inriktade poetik öppnar för. Liknande frågor om naturens och 
tingens förmåga att uttrycka sig, om än med annat tonfall och olika räckvidd, ställs även 
i verk av författarna Henry Parland (1908–1930), Clarice Lispector (1922–1977) och 
Aase Berg (f. 1967).  
 I den här studien vill jag följa ett spår genom verk av dessa fyra författare, som kan 
sammanfattas så här: om vi med Byggmästar bestämmer oss för att betrakta 
skönlitteratur som en komplex relation, där både mänskliga och icke-mänskliga kroppar 
och fenomen tillsammans skapar poesi, vad händer med litteraturvetenskapen?5 Hur små 
är litteraturvetarna, egentligen? 
 Avhandlingens titel, Materiella vändningar, är både en fråga och ett påstående, som 
handlar om litteraturens materialitet och materialitet i litteraturen. Jag tar jag fasta på en 
förhållandevis ny fåra i det samtida teoretiska landskapet som jag kallar den materiella 

 
2 Byggmästar, 2008, s. 9. 
3 Byggmästar, 2008, s. 13. 
4 Byggmästar, 2008, s. 11. 
5 Jag vill alltså följa detta spår, som handlar om den lilla, kanske till och med molekylära poetens, materias och 
objekts agens på ett sätt som liknar Ann-Sofie Lönngrens sätt att följa djuret i litteratur och Jane Bennetts sätt att 
följa tingen. Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, 
Northern-European Literature, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 2; Jane Bennett, Vibrant 
Matter. A Political Ecology of Things, Durham: Duke University Press, 2010a, s. xiii. Bägge bygger sina varianter av 
spårandet på Jacques Derridas föredrag (publicerad i essäform) ”L’Animal que donc je suis (à suivre)”. Jacques 
Derrida, ”The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”, övers. David Willis, Critical Inquiry, vol. 28 nr. 2, 
2002, s. 369–418. 
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vändningen. Denna innefattar till exempel vissa ekokritiska, posthumanistiska och 
nymaterialistiskt feministiska perspektiv, vilka alla innebär en implicit eller explicit etik, 
ett krav på att tänka och eventuellt också handla annorlunda i fråga om materia, ting och 
skala: kan planeter och bakterier skriva, skapa egen mening i litteratur? Vilka är 
insatserna, om vi bestämmer att svaret på frågan är ja – eller borde vara ja? 
 Det rör sig följaktligen om frågor som berör skönlitteraturens förhållande till 
materialitet, materia och icke-mänskligt liv. Litteraturens materialitet kan förstås studeras 
på flera vis. Ett sätt är att följa ett sociologiskt spår och granska författarskapets 
materiella villkor, utgivning, distribution och hur böcker som föremål produceras och 
sprids – eller förhindras från att spridas – i världen.6 Ett annat sätt är att granska ordens 
och bokstävernas materialitet, som i studier av konkret poesi där bokstävernas visualitet 
och boksidans utformning som föremål stiger fram som betydelsefulla.7 I den här 
avhandlingen handlar litteraturens materialitet snarare om mening. Går det att öppna 
upp kategorin ”mening” mot varelser och ting som inte är mänskliga, och i så fall hur?  
 Litteratur är naturligtvis materiell, den skapar ett materiellt avtryck hos läsaren 
bestående av elektroniska impulser, som i sin tur generar andra elektroniska impulser. 
Men en sådan berättelse om vad litteraturen gör kanske inte fångar hela bilden av hur 
mening skapas, eller vad mening är. Går det att beskriva meningens materialitet på ett 
sätt som inte är reduktivt?  
 Den kritiska frågan samtliga avknoppningar eller grenar inom den materiella 
vändningen ställer är just denna: vems är meningen, och vems är kunskapen? För 
litteraturvetenskapen tillkommer dessutom: vems är skönlitteraturen? Vem skapar den, 
vem läser den, vilken effekt (om någon) har den?  
 Ett skifte – inte ett paradigmskifte i Kuhns mening, men en gradvis, långsam 
förskjutning av positionerna, en vändning – är i vardande.8 Skiftet gör den materiella 
vändningens teoretiker och perspektiv mer gängse, från att ha varit föremål för små 
konferenser och små publikationer har den materiella vändningens avknoppningar blivit 

 
6 Exempel på sådana sociologiska studier av litteraturens materialitet är Böckernas tid. Svenska förläggareföreningen och 
svensk bokmarknad sedan 1943, Johan Svedjedal (red.), Stockholm: Natur och kultur, 2018; Torbjörn Forslid, Jon 
Helgason, Christian Lenemark, Anders Ohlsson och Ann Steiner, Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser, 
Göteborg: Makadam, 2017; Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Lisbeth Larsson, Christian Lenemark, Anders Ohlsson 
och Ann Steiner, Höstens böcker. Litterära värdeförhandlingar 2013, Göteborg: Makadam, 2015.  
7 Se exempelvis Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal. Diss. 
Stockholms universitet, Stockholm: OEI editör, 2005. Olsson stöder sig på en teoretisk refernsram som i mycket 
liknar min egen, men hans material, 60-talets konkreta poesi, för honom i en annan riktning. 
8 Thomas S. Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962), övers. Örjan Björkhem, Lund: Doxa, 1981, s. 120ff. 
Susan Hekman kallar skiftet som är denna avhandlings fokus ”a sea change in intellectual thought”, och menar 
dessutom att ”feminism is at the forefront of this sea change”. Syftet med vändningen, menar hon, är att den ”brings 
the material back in”. Susan Hekman, The Material of Knowledge. Feminist Disclosures, Bloomington: Indiana University 
Press, 2010, s. 2. Också Stacy Alaimo benämner denna förändring ”the material turn in feminist theory, a wave of 
feminist theory that takes matter seriously”. Stacy Alaimo, Bodily Natures. Science, Environment, and the Material Self, 
Bloomington: Indiana University Press, 2010, s. 6. Jag tar upp ytterligare röster som för fram att en vändning är i 
vardande i avsnittet om fem antologier i den materiella vändningen. För en mer kritisk diskussion om förespråkandet 
av olika ”vändningar” inom vetenskaper, se Isabelle Stengers, The Invention of Modern Science (1993), övers. Daniel W. 
Smith, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. 
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allt mer normativa. De har egna tidskrifter, de märks i universitetens kursutbud och i 
populärkulturella verk med stort genomslag, de hänvisas till i konstmuseers 
utställningsmaterial, och feministiska perspektiv på frågor om materia och kropp rör sig 
in i nya discipliner, som glaciärforskning, geopolitik, idrottsvetenskap, och så vidare.9 
 Frågorna om människans komplexa, motstridiga och konfliktfyllda relation till 
naturen är i sig inte nya, tvärtom kan de förstås som de allra äldsta av den västerländska 
filosofitraditionens frågor, men situationen är delvis ny i dag: begrepp med ursprung i 
andra discipliner, som exempelvis ”klimatförändring” och ”antropocen” har lyfts in i 
humanvetenskaperna, som på sätt och vis nu avkrävs svar för sina tidigare 
ståndpunkter.10 Vem ska människan vara nu, när naturen, ja själva materien, gör oss 
ansvariga? 
 Föreliggande avhandling svarar inte på ovanstående frågor, utan granskar i stället 
själva frågeställningarna. Vad betyder det för litteraturvetenskapen att ställa sådana 
frågor som sätter relationen mellan människa, värld och verk på spel, vilka är insatserna 
för just skönlitteraturen i den materiella vändningen? Helt enkelt: hur kan vi läsa nu? 
 
 

 
9 Som exempel på vändningens inträde i en svensk offentlighet kan nämnas att Moderna museet i Stockholm ordnar 
”filosofivisningar” där Descartes, Spinozas och Rosi Braidottis tankar om natur och människa presenteras i relation 
till verk i museets samlingar. Se https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/filosofivisning/, 
(hämtad 2020-01-17). Bildmuseet i Umeå har under de senaste åren varit värd för utställningarna ”Entangle. Konst 
och fysik” (16 november 2018 – 7 april 2019) och ”Animalisk. Konst över arter och existenser” (14 juni 2019 – 20 
oktober 2020). Detta skifte kan även skönjas i vetenskapliga tidskrifter, och i synnerhet i uppkomsten av nya, 
specialiserade peer review-tidskrifter inriktade på den materiella vändningen, såsom Somatechnics, grundad 2011, 
Environmental Humanities, grundad 2012, Environment and Planning E. Nature and Space, grundad 2018, samt 
onlinetidskriften Matter. Journal of New Materialist Research, grundad 2019. Också specialnummer i tidskrifter som inte 
primärt riktat in sig på miljöhumaniora eller ekokritik visar hur och när nya intressen uppstår hos forskarna. Ett 
exempel är Tidskrift för genusvetenskaps specialnummer om miljö (nr. 36–37 2015–2016). I en artikel om feministisk 
glaciärforskning beskriver Mark Carey, M. Jackson, Alessandro Antonello och Jaclyn Rushing på ett tydligt sätt 
varför också naturvetenskaplig forskning bör grundas i en feministisk kritik. Mark Carey, M. Jackson, Alessandro 
Antonello och Jaclyn Rushing, ”Glaciers, Hender, and Science: A Feminist Glaciology Framework for Global 
Environmental Change Research”, Progress in Human Geography, vol. 40 nr. 6, 2016, s. 770–793. Ett tydliggörande 
exempel på hur den materiella vändningen träder in i andra discipliner än filosofi och feministisk teori är Javier 
Monforte, ”What is New in New Materialism for a Newcomer?”, Qualitative Research in Sport, Exercise, and Health, vol. 
10 nr. 3, 2018, s. 378–390.  
10 En hel del forskare utgår också från digitalisering och nätverkssamhället när de ställer frågor om människans och 
tingens position och handlingskraft i världen, bland annat N. Katherine Hayles. Att betrakta klimatförändringen och 
nätverkssamhället som fenomen som på olika sätt undergräver människans historiska position är rimligt, men denna 
avhandling tar först och främst sikte på problem som handlar om människans relation till det materiella mer generellt 
(även om det digitala också är att betrakta som materiellt). Se exempelvis N. Katherine Hayles, How We Became 
Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics, Chicago: University of Chicago Press, 1999; samt My 
Mother Was a Computer. Digital Subjects and Literary Texts, Chicago: University of Chicago Press, 2005; och även 
”Contexts for Electronic Literature. The Body and the Machine”. I Electronic Literature. New Horizons for the Literary, 
N. Katherine Hayles (red.) Notre Dame, Indiana: Notre Dame University Press, 2008, s. 87–130. I den sistnämnda 
texten begrundar Hayles hur läsningens teknologier förändras och förändrar läsaren. Emellertid fokuserar dock 
denna avhandling snarare på de etiska och politiska implikationerna av läsning än de tekniska, även om dessa 
självfallet inte kan frikopplas från varandra. 



 

 6 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

När jag antogs till doktorandutbildningen ville jag undersöka Henry Parlands romanskiss 
Sönder specifikt utifrån Gilles Deleuzes tankar om skillnad, rörelse och representation. 
Min forskningsplan växte sedan till att innefatta nyläsningar av Deleuze, såsom Rosi 
Braidottis respektive Elizabeth Grosz teorier om tänkande och kännande materialitet. 
Detta feministiska stråk hade under 2010-talet rört sig i en allt mer miljöorienterad 
riktning. Där Braidotti och Grosz forskade om filosofiska texter och tog exempel från 
media ville forskare nu förstå avfall, översvämningar och geologiska formationer med 
samma teoretiska material som utgångspunkt.11 Den konkreta, materiella världen som 
tidigare varit naturvetenskapernas domän hade blivit material för feministisk och till och 
med litteraturvetenskaplig forskning.12 Gränserna mellan discipliner och domäner, teori 
och praktik, hade naggats i kanterna. 
 Den här vridningen mot att betrakta ting, föremål och naturfenomen som lovligt 
byte för kulturanalys intresserade mig; jag började betrakta den som en vändning i egen 
rätt eftersom så många av dem som höll på med denna typ av materiellt-semiotisk 
forskning formulerade sig som om de var en del av en kollektiv rörelse. Jag blev nyfiken 
på vad denna vändning, med sin tonvikt på fysikaliska fenomen, biologi, kropp och 
distribuerad agens ville ge den feministiska teorin, som i så hög grad betonat kroppens 
autonomi och betraktat biologi, eller materia, som en fälla för kvinnor: något att vända 
sig ifrån snarare än närma sig.  
 I samma veva insåg jag att de motsättningar som gjorde Sönder intressant som 
studieobjekt och samtalspartner också fanns hos andra verk. Jag ville utöka materialet 
och fann flera verk och författarskap som kunde säga mig något ytterligare. Verken av 
Berg, Byggmästar och Lispector bjöd på motstånd som jag fann fruktbart när jag ville 
förstå det teoretiska materialet, dess begränsningar och möjligheter. I stället för att 
illustrera vad Deleuze och hans feministiska efterföljare kunde ge litteraturvetenskapen 
fick mitt skönlitterära material mig att se problem och självmotsägelser hos den 
materiella vändningen, nymaterialismen och posthumanismen. Dessa problem framstod 
efterhand som alltmer intressanta och värda att utforska. Var den materiella vändningen 

 
11 Se Myra J. Hird, ”Knowing Waste. Towards an Inhuman Epistemology”, Social Epistemology. A Journal of Knowledge, 
Culture and Policy, vol. 26 nr. 3–4, 2012, s. 453–469; Dana Philips, ”Excremental Ecocriticism and the Global 
Sanitation Chrisis”. I Material Ecocriticism, Serenella Iovino och Serpil Opperman (red.), Bloomington: Indiana 
University Press, 2014, s. 172–185; Lowell Duckert, ”When it Rains”. I Iovino och Opperman (red.), 2014, s. 114–
129; Nancy Tuana, ”Viscous Porosity. Witnessing Katrina”. I Material Feminisms, Stacy Alaimo och Susan Hekman 
(red.), Bloomington: Indiana University Press, 2008, s. 188–213; Jeffrey Jerome Cohen, Stone. An Ecology of the 
Inhuman, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. 
12 Den här utvecklingen börjar dock tidigare, exempelvis hos den grenen av sociologi som studerar vetenskapernas 
sätt att betrakta sig själva, sitt material och sin verksamhet, samt inom vetenskapsfilosofi. Viktiga verk som har haft 
inflytande på den typen av studier jag nämner i ovanstående not är Bruno Latour, We Have Never Been Modern (1991), 
övers. Catherine Porter, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993; Michel Serres, The Parasite (1981), övers. 
Lawrence R. Schehr, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982; samt Stengers, 2000. 
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så ny och omvälvande som dess förespråkare påstod? Å andra sidan: var den så onyttig 
och meningslös som dess belackare hävdade? 
 Sålunda landade jag i att vilja undersöka fyra verk eller författarskap från 1900- och 
2000-talen utifrån den materiella vändningen för att kunna utröna vad som faktiskt – 
eventuellt – är nytt och lärorikt hos den materiella vändningens olika grenar, och var de 
skönlitterära texterna undflyr eller kortsluter de teoretiska ramverken. Jag begränsar mig 
dock inte enbart till att samtala med texter ur den materiella vändningen, utan vänder 
mig vid behov till tänkare som har helt andra utgångspunkter för att visa att en vändning 
mot materien, eller mot objektet, har förespråkats av många, på vitt skilda grunder och 
i olika tider. Detta, vill jag mena, urholkar inte den materiella vändningens tankegods 
utan förankrar snarare dess etiska ansats än starkare och visar att frågorna vändningen 
ställer om materialitet, mening och agens har giltighet över tid. 
 Syftet med föreliggande avhandling är att genom läsning av verk ur fyra 
författarskap pröva några centrala teoretiska tankegångar i den materiella vändningen, så 
som den tagit sig uttryck i litteratur- och genusvetenskapliga sammanhang. Dessa 
tankegångar rör relationerna mellan begrepp som subjekt, objekt, materia, natur och 
representation. På så sätt tar sig avhandlingen an skönlitteraturen och det teoretiska 
materialet på lika grunder, så att de reagerar med varandra. Det samtal jag vill spåra och 
utforska sker nämligen både i skönlitterära texter och i det teoretiska materialet. Jag läser 
dem därför på lika villkor, och försöker tänka teoretiskt med skönlitteraturen kring 
fenomen som gestaltas i verken.13 Skönlitteraturen är alltså inte så mycket forsknings-
objekt som samtalspartner. Titeln Materiella vändningar anspelar på den teoretiska 
vändning jag spårar, men också på hur de skönlitterära texterna skriver fram materia, 
naturen och objekt som stadda i förändring, svåra att bestämma. 
 Avhandlingen kan betraktas som ett bidrag till det litteraturvetenskapliga fältet, å 
ena sidan, å andra sidan till det genusvetenskapliga fältet, mer specifikt till feministisk 
litteraturteori och materiellt inriktad feminism. På så sätt vill avhandlingen skriva in sig i 
just de fält som den granskar kritiskt.14  
 Den läsare som i inledningen av denna avhandling förväntar sig en koncis 
presentation av de teoretiska perspektiven, tätt följd av fyra nätta närläsningar av de 
skönlitterära texterna kommer alltså att bli besviken. Det här är i hög grad en teoretisk 
avhandling och teoretiska texter diskuteras lika ingående som skönlitteraturen i de fyra 
analysdelarna – de är båda likvärdiga studieobjekt och samtalspartners. 

 
13 Med Stefan Helmreich kunde man kanske kalla det att läsa ”athwart theory”, att läsa tvärsöver teori eller att läsa 
teori bakvänt eller sidlänges, en läsning som betraktar teoretiska begrepp ”both as tools for explaining worlds and 
as phenomena in the world to be examined”. Stefan Helmreich, Alien Ocean. Anthropological Voyages in Microbial Seas, 
Berkeley: University of California Press, 2009, s. 23. 
14 Andra fält där jag inhämtat kunskap är feministiska vetenskapsstudier och feministisk filosofi, idé- och 
kulturhistoria, vetenskapsteori och kritisk teori, även om jag inte har någon ambition att skriva in mig i dem. 
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FYRA FÖRFATTARSKAP –                                       

PARLAND ,  LISPECTOR ,  BERG OCH BYGGMÄSTAR 
 
Föreliggande avhandling behandlar fyra författarskap i 1900- och 2000-talen, åtskilda av 
tid och rum. De kan förefalla mycket olika och läsaren kan rättmätigt undra vad som 
förenar dem och varför just dessa fyra författarskap stiger fram som betydelsefulla. 
Vilken är den röda tråden? Enkelt uttryckt: att dessa fyra författare i sina verk 
problematiserar relationsformer mellan subjekt och objekt, människa och omgivning, 
natur och kultur, samt språklighet och icke-språklighet. På så sätt är de besläktade trots 
avstånd i tid och rum, och avstånd i poetik och språkligt uttryck. Vetenskapsteoretikern 
Michel Serres skriver: 

 
Om du tar en näsduk och breder ut den för att stryka den, kan du se vissa fixerade 
avstånd och närheter hos den. […] Ta sedan samma näsduk och skrynkla ihop 
den genom att lägga den i fickan. Två avlägsna punkter är plötsligt nära varandra, 
till och med ovanpåliggande. Om du dessutom gör revor i den på vissa ställen kan 
två punkter som var närliggande bli mycket avlägsna.15 
 

Så tänker jag när det kommer till avhandlingens material. Det kan verka främmande att 
ta fyra så olika författare som Henry Parland, Clarice Lispector, Aase Berg och Eva-Stina 
Byggmästar och till synes slumpmässigt fösa ihop dem i en avhandling. Men, som i Serres 
exempel med näsduken ovan, ser författarskapen enbart disparata ut om man föreställer 
sig tiden (och verkligheten) som absolut lineär och bestämt framåtskridande. Elizabeth 
Grosz kallar det hon gör i boken Space, Time, and Perversion för en mosaik eller ett 
lapptäcke, som, om läsaren kisar, utgör ett mönster.16 Just så kan också de studier av 
skönlitteratur som utgör denna avhandling betraktas: som en mosaik, bestående av olika 
bitar, som kan få ett mönster eller ett sammanhang att framträda.  
 Om vi med Serres och Grosz föreställer oss tiden som icke-lineär, loopande och 
skrynklig som en hopknölad näsduk snarare än lineärt framåtskridande behöver inte 
kronologi eller närhet i tid (eller rum) vara avgörande för ett vetenskapligt urval, eller för 
andra arter av närhet.17 Det betyder inte att kontexten tappar betydelse, den är 
fortfarande specifik för verken. Men de skilda kontexterna är inte en orsak att inte föra 
ihop dem. Snarare kan det vara betydelsefullt att se hur problemställningar om 

 
15 ”If you take a handkerchief and spread it out in order to iron it, you can see in it certain fixed distances and 
proximities. [...] Then take the same handkerchief and crumple it, by putting it in your pocket. Two distant points 
suddenly are close, even superimposed. If, further, you tear it in certain places, two points that were close can 
become very distant.” Michel Serres (i samtal med Bruno Latour), i Michel Serres med Bruno Latour, Conversations 
on Science, Culture, and Time, övers. Roxanne Lapidus, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995, s. 60. 
16 Elizabeth Grosz, Space, Time, and Perversion. Essays on the Politics of Bodies, New York: Routledge, 1995, s. 3. 
17 Serres med Latour 1995, s. 60f; Elizabeth Grosz, The Nick of Time. Politics, Evolution, and the Untimely, Durham: 
Duke University Press, 2004; Elizabeth Grosz, Time Travels. Feminism, Nature, Power, Durham: Duke University Press, 
2005. 
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subjektivitet i relation till natur, objekt och materia återkommer i och svingar sig mellan 
texter, som ett eko i det stora biblioteket. 
 Delarna om respektive verk står i kronologisk ordning – även om andra sätt att 
ordna dem på hade varit lika möjliga. I del ett behandlas Henry Parlands roman Sönder, 
skriven 1929–1930, diktsamlingen Idealrealisation (1929) och essän ”Sakernas uppror” 
(1928).18 I del två diskuterar jag Clarice Lispectors roman Levande vatten från 1973 i 
svensk översättning.19 I den tredje delen utgörs materialet av Aase Bergs diktsamlingar 
Forsla fett (2002), Uppland (2005) och Loss (2007), som tillsammans bildar den så kallade 
mammatrilogin.20 Varje samling ges ett eget kapitel. I del fem, avhandlingens mest 
voluminösa, undersöks Eva-Stina Byggmästars diktsamlingar Älvdrottningen (2006), Men 
hur små poeter finns det egentligen (2008) och Vagga liten vagabond (2010), även kallade 
kärlekstrilogin, samt Locus amoenus (2013) och Barrskogarnas barn (2014), vilka samtliga får 
var sitt kapitel.21 Eftersom de verk jag nyss räknat upp diskuteras återkommande i 
avhandlingen ger jag fullständig referens till dem vid flera tillfällen. En sammanfattning 
av struktur och handling i respektive text finns, där en sådan är möjlig, i början av varje 
del eller enskilt kapitel. De problem och möjligheter som det innebär att arbeta med 
texter som har svenska som originalspråk respektive är översatta till svenska tar jag upp 
längre fram i inledningen där disposition och andra formella avväganden dryftas.  
 Urvalets breda tidsspann handlar även om att inte reducera materialet till en given 
”situation”, att inte enbart se litteratur som en effekt av givna historiska och materiella 
omständigheter. Med en sådan litteraturförståelse blir exempelvis Aase Bergs poetiska 
systemkritik bara ett resultat av hennes förutsättningar och dess kritiska potential 
försvinner så fort orden sätts på pränt – eller rent av tidigare. I så fall skulle det också gå 
att på förhand fastställa vad forskaren finner i texten redan innan hon har läst den. En 
ekokritisk text är då en produkt av ett ekokritiskt liv i en ekokritisk tid. Men då gäller 
också att vi vet svaren, att vi kan greppa en zeitgeist, att vi har tiden på vår sida och har 
formulerat problemet såsom eftervärlden gjort. Det gör vi inte nödvändigtvis. Det 
förbehållet gäller även denna avhandling: jag påstår att den tidigare förhållandevis 
marginella materiella vändningen nu rör sig mot att bli centrum, allmän eller rent av 
norm, eftersom den för fram ett sätt att förhålla sig till materia som är förankrat i 
samtidens klimatpolitiska situation. Men hur det går för den kan jag inte veta. 

 
18 Henry Parland, Sönder (om framkallning av Veloxpapper), Per Stam (red.), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 2005; Idealrealisation, Helsingfors: Söderström & Co, 1929; ”Sakernas uppror”, Quosego, provalbum, 1928, s. 
56f. Sönder är skriven 1929–1930, och gavs ut efter författarens död i olika upplagor. Jag använder mig av den 
textkritiska utgåvan från 2005, som Per Stam redigerat med utgångspunkt i Parlands handskrivna manushäfte från 
1929–1930. 
19 Clarice Lispector, Levande vatten (1973), övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2007. 
20 Aase Berg, Forsla fett, Stockholm: Bonnier, 2002; Uppland, Stockholm: Bonnier, 2005; Loss, Stockholm: Bonnier, 
2007. 
21 Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006; Men hur små poeter finns det 
egentligen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008, Vagga liten vagabond, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2010, 
Locus amoenus, Lund: Ellerströms, 2014, Barrskogarnas barn, Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2014. 



 

 10 

 Henry Parlands Sönder började jag nysta i under mina magisterstudier, eftersom jag 
fann att Parlands komplexa representationskritik föll väl in med nymaterialismens 
tolkningar av Deleuze. En skådespelarvän som jobbade med en uppsättning av Clarice 
Lispectors Levande vatten uppmärksammade mig på hur den kunde läsas feministiskt och 
fenomenologiskt, och i samma veva hörde jag (sedermera min handledare) Elisabeth 
Friis presentera en artikel om densamma. Eva-Stina Byggmästars kärlekstrilogi läste jag 
genom Deleuze och Braidottis nomadologi under mina magisterstudier. Aase Bergs 
diktning blev jag uppmärksammad på av min handledare Maria Jönsson. Med Pia Maria 
Ahlbäck kunde man kanske kalla denna förteckning av hur jag råkat möta de texter jag 
arbetar med för ”serendipities of research”, forskningens sammanträffanden.22 
 Vanligtvis kanske en sådan här redogörelse brukar stå i tack-sektionen, men jag 
menar att genomsläppligheten har ett värde som inte enbart handlar om vänskapliga 
tackord.23 Min gissning är att fler vetenskapliga arbeten än man kunde tro, sett till deras 
urvalsredogörelser, kommer till genom möten, samtal, personliga besvikelser och 
vänskapsförhållanden. Detta förminskar inte deras vetenskapliga pregnans utan visar i 
stället hur artiklar, böcker och tankar rör sig över tid och stora avstånd genom relationer. 
En forskare i genusvetenskap, etnologi, eller samhällsvetenskap måste alltid redogöra för 
hur hon fått tag på sina intervjudeltagare och hur intervjuerna gjorts. En litteraturvetare 
behöver nästan aldrig förklara hur hon har fått tag på sina verk, trots att detta är en 
viktig, ja avgörande del av forskningsprocessen. Forskaren är inte ensam, utan arbetar 
ständigt i relation till andras ord och utsagor – i böcker, men också om böcker.24 
 Ibland går linjen eller frågeställningarna jag vill fånga upp genom ett helt 
författarskap, ibland finns de i en specifik text. Därför kan jag knappast påstå att jag läser 
eller diskuterar hela författarskap. Avsikten är inte heller att vara uttömmande. Lika väl 
som en indelning enligt författarskap eller text hade jag kunnat dra gränser vid tematik, 
genealogi eller problematik och organisera avhandlingen tematiskt. Författar- eller 
textspåret har dock fördelen att jag fått syn på diskrepanser. Genom att exempelvis 
behandla texter av Eva-Stina Byggmästar för sig, och undersöka vad de innehåller och 
hur de är uppbyggda, tvingas jag som forskare att se också det som inte faller på plats 
inom den teoretiska ramen. Samtliga av de skönlitterära texter jag arbetar med skriver på 
olika vis in läsaren i texterna och gör henne därmed till medskapande och ansvarig. Att 

 
22 Pia Maria Ahlbäck, Energy, Heterotopia, Dystopia. George Orwell, Michel Foucault and the Twentieth Century Environmental 
Imagination. Diss. Åbo Akademi, 2001, s. 9. 
23 Här stöder jag mig till exempel på inledningen i José Esteban Muñoz bok Cruising Utopia, där han beskriver verkets 
tillkomstprocess genom just diskussioner med och kritiska kommentarer av vänner och kolleger. José Esteban 
Muñoz, Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity, New York: New York University Press, 2009, s. 15. 
24 Den feministiska forskaren Line Henriksen formulerar forskning i termer av buktaleri: ”[…] not just my own 
ghost, but those of multiple others, are evoked, speaking through me and my ghost, ventriloquizing us”. Line 
Henriksen, In the Company of Ghosts. Hauntology, Ethics, Digital Monsters. Diss. Linköpings universitet, 2016, s. 48. 
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behandla texterna som tankegods i egen rätt är därmed en ”inbjudan” som finns inbyggd 
i dem.25 
 Gemensamt för verken är att de lyfter fram omöjligheter i subjektets relation till 
omvärlden och visar hur representationen – skrivandet – både skapar och förstör. 
Samtliga verk tematiserar också friktionen eller gungningen mellan poeten-författarens 
tilltro och misstro till språket. Henry Parlands berättare i Sönder är besatt av minnet av 
en död kvinna och försöker fånga henne i skrift, men misslyckas. Objektet undkommer 
subjektets begär att till fullo representera det. Clarice Lispectors berättare i Levande vatten, 
å sin sida, försöker skriva fram ett nytt, feminint subjekt i samklang med naturen, men 
gör sig på samma gång till ett slags envåldshärskare över den. Aase Bergs poesi lyfter 
fram moderskapets och det reproduktiva arbetets avigsidor och ödemarker, men 
samtidigt artikuleras en kritik gentemot fastställandet av all mening. Eva-Stina 
Byggmästars ”gulliga” kärleksdikter både objektifierar naturen och gör den maktlös, 
samtidigt som hon skriver fram en omsorg om skog, park och växter. På så vis förenas 
de skönlitterära texterna som är denna avhandlings ryggrad av sitt motsägelsefulla 
förhållande till subjekt, objekt, materia och text. Objektet kan inte skrivas fram, någon 
absolut förståelse kan inte uppnås. Men man måste försöka. 
 Detta är också avhandlingens paroll och utgångspunkt, tillika slutsats: kan inte men 
måste.26 Den gäller också forskningen. Alla fyra läsningar kommer på sätt och vis att 
misslyckas. De teoretiska resonemangen kommer till korta, trots föresatser lyckas inte 
den materiella vändningens tänkare, i sina olika fåror, att helt och fullt lösa de problem 
de artikulerar eller komma till ro med att det inte går. Inte jag heller. De fyra läsningarna 
kan med Jacques Derrida uppfattas som aporetiska – omöjliga att lösa ut på ett snyggt 
och prydligt vis, men också omöjliga att fördenskull avfärda eller lämna.27 Annelie 
Bränström Öhman formulerar en liknande hållning, och för fram att sprickor och glipor 
– misslyckanden att få symmetri till stånd – kan vara helt nödvändiga:  

 
om symmetri och entydighet är målet blir alltid det som spricker ett misslyckande. 
Om sprickorna däremot ses som ett oundvikligt resultat av ett teoretiskt och 
metodiskt förhållningssätt som tar sikte på genuspräglade maktordningar eller 
kunskapshierarkier, kan de visa sig erbjuda lufthål; passager för inflöde och 
utflöde.28  

 
25 Freja Rudels, I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist. Diss. Åbo Akademi, 2016, s. 18. Rudels 
menar att verken hon studerar inbjuder till medskapande och gör läsaren ansvarig. Detta läsaransvar bygger hennes 
undersökning på. 
26 Denna appell lånar jag av Neimanis, som kallar representation en ”‘can’t yet must’ technology”. Astrida Neimanis, 
”No Representation without Colonization? (Or, Nature Represents Itself)”, Somatechnics, vol. 5 nr. 2, 2015, s. 140. 
27 Derrida ger i boken Aporias flera olika definitioner på en aporetisk situation eller erfarenhet, särskilt i relation till 
döden, som det enskilda jaget inte kan vare sig omfatta eller avvisa. Gemensamt för de olika aporetiska tillstånd han 
beskriver är att de inte kan avslutas, avfärdas eller stängas. Det är detta jag menar när jag hädanefter använder 
begreppet ”apori”, en situation eller ett läge som inte kan lösas (i motsats till ett problem, som har en lösning). 
Jacques Derrida, Aporias. Dying – Awaiting (One Another at) the ”Limits of Thruth”, övers. Thomas Dutoit, Stanford: 
Stanford University Press, 1993, s. 12ff. 
28 Annelie Bränström Öhman, ”‘Show some emotion!’ Om emotionella läckage i akademiska texter och rum”, 
Tidskrift för Genusvetenskap, nr. 2, 2008, s. 10. 
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Så betraktar också jag den misslyckade eller splittrade läsningen: som en spricka som i 
bästa fall kan syresätta ett samtal om vetandets och kunskapandets förutsättningar, 
möjligheter och tillkortakommanden. 
 Om denna avhandling utgörs av fyra läsningar som inte lyckas, bör jag också 
klargöra vad en lyckad läsning är. Lyckad är den läsning där förväntningar infrias, där 
begrepp operationaliseras och fungerar, där ”föremålet för analys” kan uttömmas och 
förvandlas till ett begripligt och greppbart ”helt”, där skönlitteraturen visar upp det som 
de teoretiska texterna efterfrågar. Den lyckade analysen är naturligtvis en fiktion – så väl 
utfaller inte någon läsning. Men här, i misslyckandet, finns paradoxalt nog den kritiska 
potentialen.29 Därför prövar jag olika grepp som står till buds. De olika verken och 
författarskapen, liksom de olika teoretiska perspektiven, ställer skilda krav på 
kontextualisering, rytm, uppbyggnad och stil; på läsarten, helt enkelt. Ibland 
kontextualiserar jag knappt alls, eftersom tidigare forskare gjort detta. Parlands och 
Lispectors författarskap finns det mycket biografisk och kontextualiserande forskning 
om, för att nämna två fall där jag inte knyter särskilt mycket an till författaren i sin tid. I 
andra fall utforskar jag litteraturhistoriska och samhällspolitiska kontexter noggrant, som 
när det gäller Byggmästars användning av litterära troper eller Bergs poetiska 
hänvisningar till händelser i hennes samtid, eftersom sådan forskning saknas. Den som 
förväntar sig symmetriska läsningar och symmetriska avhandlingsdelar kommer alltså 
inte att få sina förväntningar infriade. 
 Bränström Öhman för fram att romangenren med fog kan förstås som en egen 
kunskapsform.30 Till det vill jag foga poesin. Om skönlitteratur och skönlitterärt 
skrivande förstås som ett sätt att skapa kunskap om världen i all dess komplexitet finns 
det all anledning att ta dess filosofiska eller tankemässiga innehåll, inklusive dess form, 
på allvar – som en form av tänkande. Detta tänkande kan då ställas invid ett teoretiskt-
filosofiskt resonerande som ett jämbördigt – om än annorlunda – sätt att lära känna, 
utforska och kanske också utmana uppfattningar om världens och människans 
beskaffenhet och relationen dem emellan. 
 Materialet i föreliggande avhandling består dock som sagt också, förutom av 
skönlitterära verk skrivna av Henry Parland, Clarice Lispector, Aase Berg och Eva-Stina 
Byggmästar, av teoretisk-filosofiska verk av en rad författare inom olika discipliner, 
bland annat feministisk teori och litteraturteori. Härnäst presenterar jag kort den 
materiella vändningens teoretiska grundvalar. 

 
29 Se även Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. Diss. Göteborgs 
universitet, Göteborg: Glänta, 2003, s. 28; samt Henriksen, 2016, s. 48. Johansson diskuterar Deleuze och Adorno 
och dessas inställning till filosofins villkor och uppgift: uppgiften misslyckas, men insikten om misslyckandet är på 
sätt och vis själva uppgiften. Henriksen diskuterar omskrivning som metod för avhandlingsskrivande i relation till 
Derrida och Donna J. Haraway, och finner att författaren – hon själv – spökar i texten, och i textens misslyckande 
att adekvat representera det författaren vill. 
30 Bränström Öhman, 2008, s. 10f. 
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DEN MATERIELLA VÄNDNINGEN:                   
EN ORIENTERING 

I detta avsnitt diskuterar jag den kontext där begreppen som avhandlingen prövar har 
tillkommit, nämligen den materiella vändningen. Jag gör detta genom att först 
introducera övergripande aspekter av vändningen för att därefter ta upp fem tongivande 
antologier, utgivna mellan 2008 och 2015, som exemplifierar den materiella vändningens 
ambitioner och hur dessa har förändrats över tid. Varje enskilt analyskapitel innehåller 
sedan en teoretisk diskussion som presenterar de specifika teoretiska texter och 
perspektiv som där aktualiseras. I analyskapitlen definierar jag också teoretiska begrepp, 
såsom jag använder dem i relation till ett specifikt material. 
 Med den materiella vändningen menar jag här en teoretisk och etisk hållning, som 
blivit tongivande för humanistisk och feministisk forskning och som fått växande 
spridning från mitten på 00-talet framåt. Författarna kan rubricera texterna och sin 
forskningsinriktning som bland annat ”posthumanism”, ”nymaterialism”, ”materialistisk 
feminism”, ”objektorienterad ontologi” eller ”materiell ekokritik”. Eftersom alla dessa 
riktningar till stor del utgår från samma typ av problemformuleringar menar jag att de 
hör ihop under den materiella vändningens paraplybegrepp.31 Genom att lyfta fram 
specifika antologier skrivna inom ramen för denna vändning kan jag visa på de områden 
som den materiella vändningen intresserat sig för och peka på begrepp och 
tanketraditioner som blir viktiga också i den här avhandlingen. 
 Den materiella ekokritiken, posthumanismen, den objektorienterade ontologin och 
den feministiska (ny)materialismen förenas i en central frågeställning: Vad händer efter 
att det maskulina, västerländska, kroppslösa, hegemoniska – kort sagt mänskliga – 
subjektet urholkats, visat sig vara en tankemässig återvändsgränd?32 Utgångspunkten är 

 
31 Se Serenella Iovino och Serpil Opperman, ”Introduction. Stories Come to Matter”. I Material Ecocriticism, Serenella 
Iovino och Serpil Opperman (red.), Bloomington: Indiana University Press, 2014, s. 2.  
32 Se Rosi Braidotti, The Posthuman, Cambridge: Polity Press, 2013, s. 1f; Levi Bryant, Nick Srnicek och Graham 
Harman,  ”Towards Speculative Philosophy”. I The Speculative Turn: Continental Materialism and Realism, Levi Bryant, 
Nick Srnicek och Graham Harman (red.), Melbourne: Re.press, 2011, s. 3. Se även Val Plumwood, Environmental 
Culture. The Ecological Crisis of Reason, London: Routledge, 2002, s. 3ff. Många fler riktningar kunde rymmas under 
den materiella vändningens paraplybegrepp – men dessa fyra har under de åren jag arbetat med detta projekt stigit 
fram som de mest tongivande för just litteraturvetenskapen. För andra discipliner kan andra delar av den materiella 
vändningen framstå som viktigare. I mitt arbete har jag ofta vänt mig till ekofeministiska verk, som Plumwoods 
ovan nämnda Environmental Culture, och till feministiska vetenskapsstudier, forskningsgrenar som etablerade sig 
redan under 1990-talet vars verk den materiella vändningens tänkare bygger vidare på, direkt eller indirekt. Det är 
viktigt att påtala att dessa frågeställningar florerat tidigare och då sammanförts under olika paraplybegrepp som 
exempelvis ekofeminism. Se till exempel Greta Gaards kritik av den materiella vändningen, där hon menar att de 
ekofeministernas arbete under 1990-talet har åsidosatts och glömts bort. Greta Gaard, ”Ecofeminism Revisited. 
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att framför allt under 1900-talet har denna subjektsposition gradvis förlorat sin grund 
genom politiska händelser och vetenskapliga upptäckter.33 Dessutom ställer den 
materiella vändningens tänkare följdfrågan: går det att bidra till denna subjektspositions 
fortsatta urholkning? Denna erodering är nämligen, ur detta perspektiv, om inte 
eftersträvansvärd så åtminstone inte farlig per se.34 Samtliga delar av den materiella 
vändningen betraktar en vändning från transcendens mot immanens, från ande mot 
materia, som en form av svar på vad som kan ske nu när subjektets tid håller på att rinna 
ut, eller redan runnit ut.  
 Ett erkännande av människans fundamentala beroende av sin omvärld och 
kroppsliga sårbarhet inför den är en viktig del av den materiella vändningen. Ett centralt 
inslag hos den, såsom den kommer till uttryck hos de tänkare jag specifikt granskar här, 
vilka antingen kan placeras i en feministisk eller i en litteraturvetenskaplig kontext, eller 
i båda, är en specifik ambition att förändra hur vi tänker nu. Det finns alltså en politisk 
drivkraft hos de flesta av vändningens tänkare och kopplingen mellan materia, 
föreställningar, metaforer och etisk-politiska beslut anses självklar. Materia formar tankar 
– mitt blodsocker påverkar mitt humör, till exempel – men växelspelet går också från 
tanke till materia, hur vi tänker om naturen påverkar hur vi behandlar den.  
 Klimatuppvärmningen är den fond mot vilken mycket av den materiella 
vändningen utspelar sig, och många av dess förespråkare menar att 
klimatuppvärmningen – för att inte tala om antropocenen, den geologiska epok vi nu 
gått in i – föranletts av att människan så länge gjort naturen till en resurs, till ett stumt 
objekt som kan omvandlas till varor. Om människan såg på naturen som ett system som 
hon själv ingår i skulle en sådan förstörelse inte vara möjlig. Att lära sig att tänka 
annorlunda om biotoper, landskap, enskilda varelser – men också om människan 
själv – är alltså för de flesta av vändningens tänkare, helt nödvändigt för att 
klimatuppvärmningen, en effekt av den successivt ökande nedvärderingen och 
exploateringen av naturen, ska kunna avvecklas på lång sikt.  
 Dessutom måste nya sätt att tänka relationen natur-kultur etableras, sätt som inte 
bygger på att dessa två är åtskilda utan förenar dem. Nya system för tänkandet av det 
materiella behöver skapas, och nya system för att omfatta begrepp som ”handling”, 
”rättighet”, ”sårbarhet” och ”gemenskap”, liksom ”kärlek” och ”tillhörighet” likaså. 
Även vad vi menar med ”mänsklighet” behöver därmed omdefinieras. Det betyder att 

 
Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism”, Feminist Formations, vol. 
23 nr. 2, 2011, s. 26–53. 
33 Marie Öhman, Det mänskligas natur. Posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, Peter Høeg och Kerstin Ekman, 
Möklinta: Gidlund, 2015, s. 11. Även om denna urholkning av subjektspositionen förstärks under slutet av 1900-
talet visar Carin Franzén övertygande att det redan i Descartes 1600-tal fanns röster som försökte etablera en annan 
tanketradition, med annorlunda subjektsbegrepp i centrum. Carin Franzén, ”Vägval i subjektivitetens historia. Det 
moderna subjektets genealogi som posthumanism avant la lettre”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidskrift, vol. 19 nr. 2, 
2017, s. 94–107. 
34 Braidotti, 2013, s. 54; 64. 
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en hel del av den materiella vändningens texter indirekt ställer etiska frågor om hur 
människan kan leva i klimatuppvärmningens tid. 
 Ekokritiken uppkommer i mitten av 1990-talet, men har rötter i 1960-talets 
miljörörelse.35 Under 10-talet etableras det som kallas ”materiell ekokritik”, en gren som 
särskilt uppmärksammar teknik- och vetenskapsstudier (STS) och feministiska 
vetenskapsstudier (FSS).36 Samtidigt utvecklas miljöhumaniora, på engelska 
”environmental humanities”, som ett separat fält som knyter ihop humanistisk 
vetenskap och kulturanalys med miljömässiga faktorer. Skillnaden mellan ekokritik och 
miljöhumaniora handlar om materialet: ekokritiken premierar trots allt litteraturen och 
vill etablera begrepp som synliggör och bekräftar det poetiska uttryckets relevans. 
Ekokritiken försöker kritisera och blottlägga brister i olika natur- och objektsbegrepp 
(både litteraturforskningens objekt, texten, och objektet som filosofisk kategori) genom 
litteraturen, medan posthumanismen ifrågasätter humanismens rationella subjekt och 
människans suveräna ställning. Nymaterialismen tar i sin tur avstamp i feministiska 
teorier om förkroppsligad subjektivitet. I centrum av samtliga resonemang finns det 
västerländska, vita, manliga subjektets kris – en kris som inte nödvändigtvis behöver vara 
skadlig eller farlig.37 
 En särskild poäng är värd att upprepa: materien, menar den materiella vändningens 
företrädare, är inte bara passiv mottagare av språkets diktat, utan en aktiv medskapare 
av erfarenheter, ja till och med av begrepp. I den uppfattningen framträder skillnaden 
gentemot andra typer av litteraturvetenskapliga inriktningar – till exempel nykritiken, 
strukturalismen och i viss mån även poststrukturalismen och dekonstruktionen. Utan 
tvivel finns det, menar Bruno Latour, Karen Barad, Donna Haraway och Jane Bennett 

 
35 Rachel Carsons Silent Spring från 1961 kan anses som ursprungsverket, som sätter dessa tankegångar i rörelse. Se 
Håkan Sandgrens koncisa genomgång av ekokritikens och ekofeminismens fält från 2002. Rachel Carson, Tyst vår, 
övers. Roland Adlerberth, Stockholm: Tiden, 1963. Håkan Sandgren, ”Lyssna till jordens sång. Ekokritiska och 
ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 31 nr. 2, 
2002, s. 3–17. Peter Degerman gör en noggrann genomgång av ekopoetikens framväxt som forskningsfält samt dess 
fokuspunkter och incitament. Peter Degerman, Tala för det gröna i lövet. Ekopoesi som estetik och aktivism, Lund: 
Ellerströms, 2018, s. 55–64. 
36 Se exempelvis Evelyn Fox Keller och Helen E. Longino, ”Introduction”. I Feminism and Science, Evelyn Fox Keller 
och Helen E. Longino (red.), Oxford: Oxford University Press, 1996, s. 1–14. 
37 Denna idé om ”subjektets död” härstammar inte från den materiella vändningen, utan är en del av ett tankegods 
som löper från strukturalism till poststrukturalism. Michel Foucault skriver: ”It is no longer possible to think in our 
day other than in the void left by man’s disappearance. For this void does not create a deficiency; it does not 
constitute a lacuna that must be filled. It is nothing more, and nothing less, than the unfolding of a space in which 
it is once more possible to think.” Michel Foucault, The Order of Things (1966), övers. Alan Sheridan, London: 
Tavistock Publications, 1980, s. 342. Också antologin Who Comes After the Subject? kan nämnas i sammanhanget, 
eftersom den samlar texter och tänkare som blivit betydelsefulla för den materiella vändningen. Who Comes After the 
Subject?, Eduardo Cadava, Peter Connor och Jean-Luc Nancy (red.), New York: Routledge, 1991. Den materiella 
vändningens syn på subjektets död handlar mycket om att detta humanistiska, fullständiga, dominanta subjekt har 
begränsat synfältet och påverkat planetens ekologi i en negativ riktning och att subjektets ”död” kan förstås som en 
chans att skapa nya typer av subjektiviteter snarare än en kris. Däremot kan subjektets kris, som också är 
humanismens kris, försätta de humanistiska vetenskaperna i gungning. Braidotti ser att en verklig fara föreligger att 
humanistiska vetenskaper försvinner från universiteten eftersom de uppfattas som ”mjuka” hobbyverksamheter 
utan koppling till en ”hård” verklighet. Braidotti, 2013, s. 10; 54. 
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med flera, en verklighet bestående av ting som inte är språkligt konstruerade.38 Språkets 
arbiträra natur, verklighetens onåbarhet och litteraturens oberoende av materiella 
faktorer, är en fiktion som inte längre är hållbar, menade bland annat Kate Soper på 
1990-talet. Hon hävdade att ett fokus på diskurs och kulturella uttryck är ett 
antropocentriskt grepp som döljer det vi faktiskt kan veta om allt det i världen som inte 
är människor – en hållning som går igen hos flera av den materiella vändningens tänkare. 
Med en välkänd formulering av Soper: ”det är inte språket som har hål i sitt ozonlager”.39 
Så kunde den position som mitt teoretiska material utgår från sammanfattas: ozonhålet 
finns faktiskt, liksom klimatuppvärmningen. De är kemiska, meteorologiska, fysikaliska 
problem snarare än ett tecken på en språklig kris i senmoderniteten.40 Denna position 
får konsekvenser för läsningar av skönlitteratur eftersom den innebär etiska krav. 
 Emellertid kan Sopers påstående om ozonlagret också förstås annorlunda: i 
ekonomiska och politiska termer. Språket har inte skapat hålet i ozonlagret, det har 
utsläpp av freoner gjort, som en del av ett kapitalistiskt konsumtionssystem där 
ekonomisk vinst alltid överflyglar bevarandet av ekosystem. En hel del kritik av den typ 
som ekofeministen Soper i nittiotalet riktade mot språklig konstruktivism riktas i dag 
mot den materiella vändningens förespråkare som Latour och Braidotti.41 I en recension 
av tidskriften Aiolos nummer om växtsjälen skriver kritikern Viola Bao, i en parafras på 
Allen Ginsberg: ”I saw the best minds of my generation destroyed by posthumanistisk teori.”42 Bao 
menar att kulturkritiken och poesin bägge slösar bort värdefull tid på att fundera på 
naturbegrepp i stället för att ta tag i klimatförändringen och kapitalismen, som skapat 
den. Det är en relevant synpunkt som många kritiker av den materiella vändningen tar 
fasta på. Men om posthumanistisk teori, med Bao, är slöseri med tid och intellektuella 
resurser, vad är litteraturvetenskap och kulturkritik? Rimligtvis är då all verksamhet som 

 
38 Se exempelvis Latours essä ”’Do You Believe in Reality?’ News from the Trenches of the Science Wars” för ett 
resonemang om vetenskapsstudier och verklighet som fått stort inflytande på den materiella vändningen. Bruno 
Latour, ”’Do You Believe in Reality?’ News from the Trenches of the Science Wars”. I Bruno Latour, Pandora’s 
Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999, s. 1–23. 
39 “In short, it is not language that has a hole in its ozone layer; and the ’real’ thing continues to be polluted and 
degraded even as we refine our deconstructive insights at the level of the signifier.” Kate Soper, “The Idea of 
Nature”. I The Green Studies Reader, Laurence Coupe (red.), New York: Routledge, 2000, s. 124. Morton sammanfattar 
fyndigt den teorikritiska position som Soper kan sägas representera: ”Some think that ecocriticism needs what it 
calls ’theory’ like it needs a hole in the head.” Timothy Morton, Ecology without Nature. Rethinking Environmental 
Aesthetics, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007 s. 10. 
40 Degerman för fram att den materiella vändningen inom ekokritiken också bör förstås i relation till tidigare 
förhärskande romantiska och transcendentala ideal som präglade fältet under dess koncipiering i 1990-talet. Soper 
förhåller sig indirekt även till dessa romantiska ideal i sin kritik av diskursteori. Degerman, 2018, s. 21. 
41 Se till exempel Andreas Malm, The Progress of this Storm. Nature and Society in a Warming World, London: Verso, 2018. 
För en mindre polemisk kritik än Malms, om än ur ett besläktat perspektiv, se Paul Rekret, ”The Head, The Hand, 
and Matter. New Materialism and the Politics of Knowledge”, Culture, Theory & Society, vol. 35 nr. 7–8, 2018, s. 49–
72. 
42 Viola Bao, ”Så offrar kulturkritiken och poesin naturen på posthumanismens altare”, Dagens Nyheter, 24 maj 
2019. Originalets kursiv. Ginsbergs original lyder: ”I saw the best minds of my generation destroyed by madness, 
starving hysterical naked,/ dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix [...]”. 
Allen Ginsberg, ”Howl”, The Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/poems/49303/howl (hämtad 
2020-02-29). 
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inte direkt och med kraft strävar efter att demontera den fossildrivna kapitalismen 
slösaktig, ja direkt skadlig, eftersom den bidrar till problemet. Å andra sidan skriver Bao 
själv förment onödig kulturkritik. Situationen tycks låst. 
 Snarare än att försvara den materiella vändningen, som hos Bao representeras av 
posthumanistisk teori och ekopoesi, vill jag nyansera diskussionen. Var kommer det 
teoretiska materialet till korta och vad kan det kanske, trots sina brister, belysa, veckla ut 
och förklara? 
 En till röst om ozonhålet, detta åttio- och nittiotalets stora exempel på vanvård av 
miljön, vill jag också nämna. Bruno Latour för fram att det hos dem som kritiserar ett 
teoretiserande av naturbegrepp för tandlöshet, som mitt exempel Soper ovan, också 
finns ett obehag inför komplexiteten hos relationen mellan verklighet, natur och diskurs: 

 
Enligt våra kritiker kan ozonhålet ovanför våra huvuden, den moraliska lagen i 
våra hjärtan, den autonoma texten, var och en vara av intresse, men endast åtskilt. 
Att en känslig skyttel skulle ha vävt ihop himlarna, industrin, texter, själar och 
morallagar – detta förblir kusligt, otänkbart, opassande.43 
 

Själva sammansättningen, vidden av kontakt mellan olika förmodat separata fenomen, 
framkallar olust, menar Latour. Just därför behöver både olusten och själva 
sammansättningen beskrivas och granskas. Men även om den materiella vändningens 
företrädare kan ha komplexitet som ledstjärna är det inte helt givet vem som ska utreda 
denna ”känsliga skyttel” och vävens komplexitet, eller hur detta ska genomföras. 
 Flera av de teoretiker inom den materiella vändningen som blivit ledande inom fält 
som litteraturvetenskap och genusvetenskap, som Barad och Braidotti, artikulerar likt 
Soper en frän kritik gentemot humanistisk vetenskap. Barad menar att den blivit kraftlös 
och tömd på mening genom den poststrukturalistiska teorin och konstruktivistiska, 
verklighetsfrånvända ansatser.44 Braidotti, å sin sida, pekar dessutom på att mätbarhet, 
”doxa” och produktivitet blivit normativa också inom tolkningsvetenskaperna.45 
Braidotti uttalar en explicit antihumanistisk ansats och menar att en humanistisk 
människosyn är en del av en antropocentrisk förvrängning av både vetenskap och 
kunskap, som därför måste förkastas, eller helt och hållet göras om på andra villkor.46 
De humanistiska vetenskaperna är alltså en del av problemet, menar Braidotti. Just 
därför blir det intressant att särskilt se på hur de olika teoretikerna i den materiella 

 
43 ”In the eyes of our critics the ozone hole above our heads, the moral law in our hearts, the autonomous text, may 
each be of interest, but only separately. That a delicate shuttle should have woven together the heavens, industry, 
texts, souls and moral law – this remains uncanny, unthinkable, unseemly.” Latour, 1993, s. 5. 
44 Karen Barad, ”Posthumanist Performativity. Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”. I 
Material Feminisms, Stacy Alaimo och Susan Hekman (red.), Bloomington: Indiana University Press, 2008, s. 120f. 
45 Braidotti, 2013, s. 4; 10. 
46 ”What seems absolutely clear to me is the historical, ethical and political necessity to overcome this notion 
[humanism], in the light of its history of unfulfilled promises and unacknowledged brutality.” Braidotti, 2013, s. 51. 
Humanismen har inte hittills skyddat människor från våld, tvärtom har humanistiska idéer om ”människan först” 
lett till nationalism, eurocentrism och rasism, vilket gör att det är absurt att åberopa en neo-humanism i den situation 
vi nu är i, är hennes poäng. 
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vändningen använder sig av skönlitteratur och skönlitterära exempel. 47 Om språket, 
skönlitteraturen inbegripen, är så att säga riggat till mänsklighetens fördel, varför vänder 
sig då den materiella vändningens teoretiker trots allt till litteraturen för att bestyrka sina 
antaganden om relationen mellan natur och kultur? Litteratur, men också bildkonst och 
film, används alltså inte enbart hos dem som varnande skräckexempel på hur det går när 
människan försöker förstå, greppa och lägga världen under sig, vilket förefaller naturligt 
givet utgångspunkterna att språket i sig är koloniserande och utesluter ickemänskliga 
varelser och ting, utan skönlitterära exempel används för att visa att den behärskande 
impulsen faktiskt kan stävjas.48 På så sätt kvarstår konsten och skönlitteraturen som det 
sista hoppet, trots alla problem som vidlåder dem. 
 Den materiella vändningens kritiska potential finns, menar jag, just i försöket. Om 
den materiella vändningens teoretiker, som den här avhandlingen går i dialog med, tas 
på allvar är den lyckade läsningen nämligen en omöjlighet. Det går helt enkelt inte att 
nagla fast ett litterärt objekt på det sättet som en lyckad läsning förutsätter.49 
Läsningarna, representationen, måste misslyckas. Hopplöst vore det om det som 
exempelvis ekokritiken genererade var perfekta, felfria ekokritiska lösningar/läsningar. 
De oavslutade, motsägelsefulla läsningarna, däremot, talar sitt tydliga språk om 
operationaliseringars och systematiseringars omöjlighet – och samtidiga nödvändighet.  
 Till tänkarna vars texter jag arbetar med i den här avhandlingen hör Stacy Alaimo, 
Karen Barad, Jane Bennett, Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz, Donna J. Haraway, Graham 
Harman, Vicki Kirby, Bruno Latour, Michael Marder, Timothy Morton, Jeffrey T. 
Nealon och Astrida Neimanis. Till dem, som inte kan sägas höra till den materiella 
vändningen, men som ovanstående tänkare lutar sig emot, eller som får stor betydelse i 
denna studie hör Theodor W. Adorno, Sara Ahmed, Simone de Beauvoir, Judith Butler, 
Hélène Cixous, Jacques Derrida, Gilles Deleuze och Félix Guattari, Luce Irigaray, José 
Esteban Muñoz, Sianne Ngai, Michel Serres, Naomi Schor och Baruch Spinoza. Till dem 

 
47 Se till exempel Karen Barad, Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, 
Durham: Duke University Press, 2007, s. 4–25; Bennett, 2010a, s. 6ff; Braidotti, 2013, s. 55; Rosi Braidotti, ”Writing 
as a Nomadic Subject”, Comparative Critical Studies, vol. 11 nr. 2–3, 2014, s. 169ff. Barad stöder sig på en pjäs av 
Michael Frayn, Bennett på en novell av Kafka, och Braidotti på George Eliots och Virginia Woolfs romaner. De 
litterära verken är nödvändiga för deras respektive resonemang, trots att deras hållning i övrigt präglas av en skepsis 
mot litterär kanon och språklighet – i synnerhet Barads. Bennett och Braidotti intar en mer kompromissande 
hållning och ser inte att en icke-antropocentrisk etik eller samhällsvetenskap nödvändigtvis utesluter studier av 
kulturella artefakter (eftersom dessa förutom att vara språkliga också är materiella), även om Braidotti också uttalat 
positionerar sig som ”anti-humanist”. Se Braidotti, 2013, s. 16–25. 
48 Se till exempel Haraways kapitel om Ursula K. Le Guin och Octavia Butler, ”Sowing Worlds. A Seed Bag for 
Terraforming with Earth Others”. I Donna J. Haraway, Staying With the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham: 
Duke University Press, 2016, s. 117–125. För ett resonemang om bildkonst, se Haraway 2016, s. 58–98. 
49 Här stöder jag mig på Ann-Sofie Lönngren, som i en artikel återvänder till sin avhandlings ämne, August 
Strindbergs En dåres försvarstal, och gör en omläsning av sin egen queerteoretiska läsning av Strindberg. Lönnberg 
demonstrerar att ett skönlitterärt material inte kan uttömmas, och den självreflexiva ansatsen att granska egna 
slutsatser i ljuset av nytt teoretiskt material har varit viktig för mitt arbete, även om jag kanske inte helt och fullt kan 
hålla med om hur hon förstår en del nymaterialistiska begrepp i en litteraturvetenskaplig kontext. Ann-Sofie 
Lönngren, ”Swelling, Leaking, Merging. A Material Feminist Reading of August Strindberg’s A Madman’s 
Manifesto”, NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, vol. 22 nr. 1, 2014, s. 4–19. 
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som inte diskuteras direkt, men som finns närvarande genom sin påverkan på den 
materiella vändningens tänkare märks bland andra Giorgio Agamben, Henri-Louis 
Bergson och Michel Foucault liksom Martin Heidegger, Karl Marx och Sigmund Freud. 
Det är således en brokig skara sinsemellan motstridiga röster som samtalar i denna 
avhandling. 
 

FEM ANTOLOGIER I DEN MATERIELLA VÄNDNINGEN 
 
I följande avsnitt presenterar jag fem internationella antologier som fått stort genomslag 
i litteraturvetenskapliga och genusvetenskapliga miljöer. Antologierna ger inblick i ett 
tankelaboratorium och låter läsaren se forskningen medan den pågår, i formen av artiklar 
med olika metodologi, ämne och ärende. Att åskådliggöra dem som en del av en teoretisk 
karta är dels ett sätt att fånga hur en teoretisk vändning formas och stakar ut sitt 
territorium, samt ett sätt att skära ett tvärsnitt genom en mångfacetterad teoribildning.  
 Vetenskapliga antologier kan fungera som ett slags flagga som körs ner i ett nytt 
territorium. Särskilt när det kommer till tvärvetenskapliga forskningsområden som 
posthumanism eller materiell feminism blir det betydelsefullt att slå ner en flagga i den 
akademiska jorden. Antologins specifika form – flera forskare från olika universitet och 
discipliner kan bidra och tidsåtgången är betydligt mindre än för en monografi – gör att 
den lämpar sig för att svara på olika spörsmål i samtiden. Antologiernas förord blir också 
tydliggörande; i dem vill redaktörerna oftast profilera sig gentemot något, och peka på 
arbetets relevans och sprängkraft. Förorden blir en lins för att få fatt i vad antologiernas 
respektive redaktörer menar att den materiella vändningen ska handla om – och fångar 
också viktiga frågeställningar och ärenden för denna avhandling. 
  Den första antologin i denna översikt är Material Feminisms, redigerad av Susan 
Hekman och Stacy Alaimo, som utkommer år 2008. I den finns bidrag av Barad, Grosz, 
Kirby och Haraway, alltså en stor del av de teoretiker som jag går i dialog med i den här 
avhandlingen. I förordet av Hekman och Alaimo kallar de det som samlingens texter 
etablerar för den ”materiella vändningen”, en rörelse inom den feministiska teorin som 
”tar materia på allvar”.50 Det är bland annat i detta förord som uppfattningen att en 
vändning försiggår etableras. I förordet fastställs också en föreställd motsättning mellan 
den nya sortens materialitet som redaktörerna och bidragen vill utforska och den 
språkliga, ”lingvistiska” och ”diskursiva” vändningen.51  

 
50 ”The innovative work of these theorists and many others constitutes what we are calling the ’material turn’ in 
feminist theory, a wave of feminist theory that is taking matter seriously.” Stacy Alaimo och Susan Hekman, 
”Introduction. Emerging Models of Materiality in Feminist Theory”. I Alaimo och Hekman (red.), 2008, s. 6.  
51 Alaimo och Hekman, 2008, s. 1. 
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 Det nya som redaktörerna Hekman och Alaimo efterlyser i förordet är ett 
förverkligande av ”det som de postmoderna misslyckades med: en dekonstruktion av 
dikotomin materiellt/diskursivt som bibehåller bägge elementen utan att särskilt gynna 
någondera”.52 Bilden att det råder en konflikt mellan forskning som intresserar sig för 
språk och forskning som intresserar sig för materialitet går igen i flera texter och formar 
den materiella vändningens förståelse av sig själv som en rörelse bort från det enbart 
diskursiva, och som en motpol till poststrukturalistisk teori, som i detta sammanhang 
uppfattas som alltför språkligt orienterad.53 
 Antologin är indelad i tre delar: ”Material Theory”, ”Material World” och ”Material 
Bodies”. I den första delen finns bland annat två essäer, som är ett slags kortversioner 
av sedermera tongivande böcker: Grosz text ”Darwin and Feminism. Preliminary 
Investigations for a Possible Alliance” och Barads ”Posthumanist Performativity. 
Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”.54 Essän om Darwin av 
Grosz ska sedan utvecklas till boken Becoming Undone som ges ut 2011.55 Kopplingen 
mellan Darwin och feminism kunde framstå som motstridig, men inom ramen för den 
materiella vändningens fokus på kroppar blir Darwins sexuella urvalsbegrepp en 
frigörande berättelse, där kroppar besitter kunskap och producerar begär, snarare än en 
berättelse om kvinnans naturliga underordning.56 Barads artikel, publicerad första 
gången i Signs 2003, är ett destillat av boken Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics 
and the Entanglement of Matter and Meaning, kanske det enskilda verk ur den materiella 
vändningen som fått störst genomslag.57 De begrepp som Barad lanserar här, ”intra-
action” i stället för ”interaction”,  samt ”entanglement”, ”agential realism”, med flera, 
bildar tillsammans en verktygslåda som hjälper läsaren att betrakta fenomen ur Barads 
särskilda synvinkel.58 Kortfattat är hennes bärande poäng att om vi tar kvantfysikens 

 
52 ”Rather, it accomplishes what the postmoderns failed to do: a deconstruction of the material/discursive 
dichotomy that retains both elements without privileging either.” Alaimo och Hekman, 2008, s. 6. 
53 Här intar jag en annorlunda position, med stöd av Timothy Morton och Vicki Kirby. Morton skriver: ”If ecological 
criticism had a more open and honest engagement with deconstruction, it would find a friend rather than an enemy. 
Ecological criticism is in the habit of attacking, ignoring, or vilifying this potential friend.” Morton, 2007, s. 6. Kirby, 
å sin sida, bygger hela boken Quantum Entanglements på en förening av Derridas dekonstruktion och naturvetenskap. 
Vicki Kirby, Quantum Anthropologies. Life at Large, Durham: Duke University Press, 2011, s. ixff. Kirbys bärande 
argument presenteras i hennes bidrag till Material Feminisms. Vicki Kirby, ”Natural Convers(at)ions: Or, What if 
Culture Was Really Nature All Along?”. I Alaimo och Hekman (red.), 2008, s. 214–236. Verena Andermatt Conley 
har spårat ekopolitiska tankegångar hos poststrukturalistiska tänkare som Michel Serres, Hélène Cixous och Luce 
Irigaray och menar att dessa inte kan sägas representera en förment ”kroppsfrånvänd” poststrukturalism. Verena 
Andermatt Conley, Ecopolitics. The Environment in Poststructuralist Thought, London: Routledge, 1997. 
54 Elizabeth Grosz, ”Darwin and Feminism. Preliminary Investigations for a Possible Alliance”. I Alaimo och 
Hekman (red.) 2008a, s. 23–51; Barad, 2008. 
55 Elizabeth Grosz, Becoming Undone. Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art, Durham: Duke University Press, 
2011. 
56 En sammanfattning av denna feministiska vändning mot Darwin och evolutionsteori gör Jonas Olofsson och 
Johan Örestig, ”Feministisk evolutionsteori”. I Jonas Olofsson och Johan Örestig, Evolutionsteori och människans natur, 
Stockholm: Natur och kultur, 2015, s. 139–163. 
57 Karen Barad, ”Posthumanist Performativity. Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, Signs, 
vol. 28 nr. 3, 2003, s. 801–831. Se även Barad, 2007. 
58 Barad, 2007 s. ix; 3; 26; samt Barad, 2008, s. 122; 128f. 
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landvinningar, alltså vad vi i dagsläget vet om hur materia fungerar, i beaktande så går 
det inte att tala om separata händelser eller kroppar – bara om fenomen som är intrasslade 
i varandra. På en kvantnivå kan man också se att fenomen agerar innan de borde göra 
det. Materien är på sätt och vis synsk. Det betyder att den har handlingskraft i mycket 
större utsträckning än vad som hittills erkänts. 
 Materias agens kallar Barad ”agentiell realism”.59 Anförandet av ordet ”realism” 
visar i detta sammanhang på att Barad menar att agensbegreppet hittills varit så att säga 
orealistiskt, eller inte motsvarat verkliga förhållanden. Barads artikel i Material Feminisms 
inleds med följande mening: ”Språket har givits för mycket makt”.60 Den meningen kan 
stå för hela hennes hållning, och för den hållning som antologins bidrag generellt 
uttrycker. Genom att fokusera på diskurser, semiotik och representation har feministisk 
teori helt tappat kontakten med materien, med kroppar, föremål och med naturen, trots 
att de är alla språkliga uttrycks förutsättning. Eftersom kroppen, eller den materiella 
världen, är politikens, etikens och kulturens ursprung borde resurser läggas på att förstå 
den, inte diskurser omkring den. Barad med flera efterlyser följaktligen en ontologisk 
vändning, där tingen i sig undersöks snarare än diskurserna omkring dem. Den materiella 
vändningen och den ontologiska vändningen kan i mångt kallas synonymer.61 
 I följande antologi i denna genomgång, New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics 
från 2010, redigerad av Diana Coole och Samantha Frost, finner vi Grosz, Bennett, 
Braidotti och Ahmed – även dessa centrala tänkare för denna avhandling.62 År 2010 har 
den materiella vändningen etablerat sig något, och interna bryderier har uppstått kring 
hur vändningen ska hantera frågor som är viktiga för feminismen, såsom politisk 
organisering och frågor om klass och etnicitet. För att alls vara trovärdiga i det 
tjugoförsta seklet måste alla redogörelser för tillvaron ta i beaktande dess materiella 
omständigheter på ett nytt sätt, menar Coole och Frost i förordet.63 Med detta menar de 
inte bara att materia bör betraktas på ett ”nytt”, icke-dualistiskt sätt, utan att förändringar 
i samhället gjort att somliga sätt att tänka materia och kropp inte längre fungerar. 
Orsaken till att de socialkonstruktivistiska ramverken är otillräckliga är, menar 
redaktörerna, politisk: biopolitiken, den nya teknologin och den globala politiska 

 
59 Barad, 2007, s 132–141, samt Barad, 2008, s. 129. 
60 ”Language has been granted too much power.” Barad, 2008, s. 120; Barad, 2003, s. 801. Samma mening inleder 
kapitlet ”Agential Realism. How Material-Discursive Practices Matter” i Meeting the Universe Halfway. Barad, 2007, s. 
132.  
61 Se Paolo Heywood, ”The Ontological Turn”. I The Cambridge Encyclopedia of Anthropology, Felix Stein, Sian Lazar, 
Matei Candea, Hildegard Diemberger, Joel Robbins, Andrew Sanchez och Rupert Stasch (red.), Cambridge: 
Cambridge University, 2018, http://www.anthroencyclopedia.com/entry/ontological-turn, publicerad online 19 
maj 2017 (hämtad 2019–09–08). 
62 Jane Bennett, ”A Vitalist Stopover on the Way to New Materialism”. I New Materialisms. Ontology, Agency, Politics, 
Diana Coole och Samantha Frost (red.), Durham: Duke University Press, 2010b, s. 47–69; Elizabeth Grosz, 
”Feminism, Materialism, and Freedom”. I Coole och Frost (red.), 2010, s. 139–157; Sara Ahmed, ”Orientations 
Matter”. I Coole och Frost (red.), 2010, s. 234–257. 
63 ”We now advance the bolder claim that foregrounding material factors and reconfiguring our very understanding 
of matter are prerequisites for any plausible account of coexistence and its conditions in the twenty-first century.” 
Diana Coole och Samantha Frost, ”Introducing the New Materialisms”. I Coole och Frost (red.), 2010, s. 2. 
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ekonomin kan inte på ett tillfredsställande sätt förklaras med den kulturella eller språkliga 
vändningens redskap.  
 Det är alltså situationen som föranleder förleden ny- i nymaterialism. Coole och 
Frost skriver också att ett led i att materialismen försvunnit eller förlorats ur sikte inom 
forskningen är att materiellt orienterade fält som existentiell fenomenologi och 
strukturell marxism tappat bärkraft och popularitet sedan 1970-talet.64 Coole och Frost 
upprättar alltså en indirekt kontinuitet mellan fenomenologi, marxism och nymaterialism 
genom denna uppställning. Här föreligger en skillnad mellan denna antologi och den jag 
nämnde nyss: i New Materialisms formuleras uppdraget som att inte bara granska hur 
naturen representeras, utan även att se kritiskt på teknologi, globala ekonomiska 
strukturer och hur natur konsumeras.65 Internet, den globala kapitalismen och 
klimatuppvärmningen föranleder följaktligen att forskare tar de gamla (marxistiska och 
fenomenologiska) materialismerna och för in dem i nya sammanhang, på nya sätt.  
 Redaktörerna Coole och Frost urskiljer tre tematiska stråk i den nymaterialistiska 
forskningen. Det första stråket berör och stammar delvis ur nya rön inom 
naturvetenskapen som på olika sätt visar hur materia (eller förment lägre stående 
varelser, som bakterier) har specifika former av handlingskraft eller ”livlighet”. Det andra 
stråket handlar om etik och vilken status det mänskliga livet bör ha i relation till annat 
liv. Den tredje strömningen handlar om en ”kritisk och ickedogmatisk” blick på den 
politiska ekonomin och hur vardagliga föremål sätts i relation till varandra så att deras 
materiella förutsättningar och beståndsdelar belyses.66 
 I denna antologi diskuteras frågan om hur den ”nya” materialismen kan samsas 
med och nyansera den ”gamla” materialismen: här finns texter som diskuterar teoretiska 
perspektiv på politik och ekonomi i mer jämförande termer, exempelvis Pheng Cheahs 
bidrag ”Non-Dialectical Materialism” och Jason Edwards ”The Materialism of 
Historical Materialism”.67 Bägge texterna analyserar skillnader mellan olika typer av 
materialism och vad dessa skillnader kan innebära. I stället för att formulera det 
nymaterialistiska projektet som enbart en fortsättning på en monistisk filosofisk 
tradition, från antiken till Spinoza, och vidare till Bergson och Deleuze, såsom Braidotti 
och andra gör, ser denna antologis redaktörer nymaterialismen snarast som en arvinge 
till och förvaltare av Marx, Nietzsche och Freud.68 
 Coole och Frost lyfter fram den cartesianska uppfattningen om kroppar som 
utsträckta, enhetliga och diskreta, en uppfattning som lägger grunden för Newtons fysik. 
Hos Descartes och Newton, menar de, hittar vi den moderna uppfattningen om materia 

 
64 Coole och Frost, 2010, s. 3. 
65 Coole och Frost, 2010, s. 3. 
66 Coole och Frost, 2010, s. 7. 
67 Pheng Cheah, ”Non-Dialectical Materialism”. I Coole och Frost (red.), 2010, s. 70–91; Jason Edwards, ”The 
Materialism of Historical Materialism”. I Coole och Frost (red.), 2010, s. 281–298. 
68 Coole och Frost, 2010, s. 5. 
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som passiv och människan som självmedveten, rationell och fri. Nymaterialisterna, 
framhåller redaktörerna, vill ersätta denna ontologi med en annan, där materia tar form 
i aktiva processer och där människan är en i raden av kroppar snarare än en varelse som 
kan avsäga sig eller överskrida sin materialitet. Men Coole och Frost kallar hellre det 
nymaterialistiska projektet för ”post-cartesianskt” än ”anti-cartesianskt”, eftersom 
nymaterialismen bör förespråka en bekräftande och positiv hållning till det nya snarare 
än fastna i kritik och negation av det gamla.69  
 Den materiella vändningen innehåller emellertid strömningar som inte alls vill 
befatta sig med det politiska i samma utsträckning. En sådan strömning är det som kallas 
spekulativ realism, eller objektorienterad ontologi. Liksom hos Barad, som jag nämnde 
tidigare, är strömningens omstöpande av ”realism” en fingervisning om att de 
spekulativa realisterna anser att realismen som begrepp måste återvinnas och förnyas, 
knytas åter till verkliga fenomen. Denna yttring av den materiella vändningen skiljer sig 
emellertid från den materiella feminismen eller nymaterialismen på så vis att dess 
företrädare helt vill komma runt det diskursiva. I stället för hybrida naturkulturer – med 
Haraways ord – vill de undersöka verkligheten, naturen befriad från mänsklig subjektivitet 
i form av diskurs eller kulturer. 
 I antologin The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism från 2011 
sammanför redaktörerna Levi R. Bryant, Nick Srnicek och Graham Harman tänkare från 
flera olika områden, bland annat poststrukturalister som Alain Badiou och Slavoj Žižek 
och vetenskapsfilosofer som Isabelle Stengers.70 Det ”spekulativa” i titeln betyder här 
ett frångående av textkritik. I stället, menar redaktörerna i förordet, är samlingen ”en 
spekulativ vadslagning om den möjliga avkastning som kan finnas i ett förnyat intresse 
för själva verkligheten”, en reaktion mot ”förminskningen av filosofi till analys av texter 
eller medvetandets struktur”.71 Med andra ord ska filosofi inte syssla med kritik, utan 
med att tänka nytt. 
 Flera texter i antologin kretsar kring eller svarar på filosofen Quentin Meillassoux 
bok After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency, det verk som på många vis 
utgjorde startskottet för den spekulativa realismen.72 Meillassoux hävdar att subjektivitet 

 
69 Coole och Frost, 2010, s. 8. 
70 The Speculative Turn. Continental Materialism and Realism, Levi Bryant, Nick Srnicek och Graham Harman (red.), 
Melbourne: Re.press, 2011. 
71 ”The works collected here are a speculative wager on the possible returns from a renewed attention to reality 
itself. [...] Against this reduction of philosophy to an analysis of texts or of the structure of consciousness, there has 
been a recent surge of interest in properly ontological questions.” Levi Bryant, Nick Srnicek och Graham Harman, 
2011, s. 3. 
72 Quentin Meillassoux, After Finitude. An Essay on the Necessity of Contingency (2006), övers. Ray Brassier, London: 
Continuum Books, 2008. Bidrag i antologin som tar upp Meillassoux teser är exempelvis Alberto Toscano, ”Against 
Speculation, or, A Critique of the Critique of Critique. A Remark on Quentin Meillassoux’s After Finitude (After 
Colletti)”. I Bryant, Srnicek och Harman (red.), 2011, s. 84–91; Martin Hägglund, ”Radical Atheist Materialism. A 
Critique of Meillassoux”. I Bryant, Srnicek och Harman (red.), 2011, s. 114–129; samt Peter Hallward, ”Anything is 
Possible. A Reading of Quentin Meillassoux’s After Finitude”. I Bryant, Srnicek och Harman (red.), 2011, s. 130–
141. 
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och objektivitet måste förstås som åtskilda från varandra; filosofin har sedan Kant enbart 
intresserat sig för människans syn på föremål och fenomen, inte för fenomenen i sig. I 
själva verket är denna begränsning av undersökningar till enbart epistemologi och 
perception ett antagande som ligger latent i all modern filosofi, menar Meillassoux. Han 
kallar detta korrelationism – missförståndet att det måste finnas en korrelation mellan 
tänkande och tillvaro, att det inte går att göra sig kunskap om världen utan enbart om 
det tänkande subjektet som filtrerar världen. Det stämmer inte, menar han.73 I stället för 
idealism, fokus på subjektets idéer, behövs en realism, en granskning av verkligheten. 
Det är en sådan teoretisk fokusering på verkligheten som de objektorienterade 
ontologerna vill få till stånd. 
 För bidragsgivarna i Material Feminisms och New Materialisms är en kritik av 
korrelationismen inte särskilt intressant, eftersom deras engagemang i den materiella 
vändningen handlar om att människan betraktar naturen på ett sätt som kan kallas både 
felaktigt i vetenskaplig bemärkelse och moraliskt förkastligt. Synsätt och perspektiv 
spelar såtillvida en stor roll för dem, eftersom de i egenskap av feminister vill skapa 
politisk förändring. Den spekulativa realismens företrädare uppvisar ibland ett 
engagemang för miljöfrågor – men inte alltid. 
 Den fjärde antologin jag vill nämna här är The Nonhuman Turn från 2015.74 
Redaktören Richard Grusin skriver så här i inledningen till antologin:  

 
Givet att nästan alla viktiga problem vi står inför i det tjugoförsta århundradet 
innebär möten med ickemänniskor – från klimatförändring, torka och 
hungersnöd; till bioteknologi, intellektuell egendom och privatliv; till folkmord, 
terrorism och krig – verkar det vara hög tid att vända vår framtida 
uppmärksamhet, resurser och energi gentemot det ickemänskliga […].75  
 

Grusin betraktar både nymaterialism och spekulativ realism, liksom digital humaniora, 
affektteorier och kritiska djurstudier som en del av det han kallar ”den ickemänskliga 
vändningen”.76 Det som förenar alla dessa inriktningar är motstånd mot mänsklig 
upphöjdhet och mot det autonoma, manliga, västerländska subjektet. Det som är 
speciellt för denna antologi är att den till synes problemfritt härbärgerar både bidrag av 
Steven Shaviro, som också är en av dem som skriver i The Speculative Turn, och av Jane 
Bennett, som finns bland dem som bidrar till New Materialisms.77 Bennetts bidrag är ett 
omtryck av en artikel i New Literary History från 2012 som jag diskuterar i kapitel två. På 
så vis överbryggar The Nonhuman Turn de skillnader som finns mellan de olika skolorna 

 
73 Meillassoux, 2008, s. 5. 
74 The Nonhuman Turn, Richard Grusin (red.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. 
75 ”Given that almost every problem of note that we face in the twenty-first century entails engagement with 
nonhumans – from climate change, drought and famine; to biotechnology, intellectual property, and privacy; to 
genocide, terrorism and war – there seems no time like the present to turn our future attention, resources, and 
energy toward the nonhuman […].” Richard Grusin, ”Introduction”. I Grusin (red.), 2015, s. vii.  
76 Grusin, 2015, s. viii. 
77 Steven Shaviro, ”Consequences of Panpsychism”. I Grusin (red.), 2015, s. 19–44; Jane Bennett, ”Systems and 
Things. On Vital Materialism and Object-Oriented Ontology”. I Grusin (red.), 2015, s. 223–239. 
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med motiveringen att den gemensamma nämnaren är, som Grusin poängterar, en 
samfällig känsla av att det är nu det ska ske, och en övertygelse om att det som behöver 
ske nu är en decentralisering av människan till förmån för allt annat som också lever och 
finns. 
 Den materiella vändningen, den spekulativa vändningen och den ickemänskliga 
vändningen är besläktade framför allt genom vad de formulerar sig emot, nämligen 
föreställningen om att människan ska hålla sig till ”det mänskliga”, till att studera 
diskurser och subjektiviteter. Men där de spekulativa realisterna och de 
objektorienterade ontologerna vill få ett slut på korrelationismen för att låta objektet 
träda fram vill nymaterialisterna snarare förstå hur diskurs och materia produceras genom 
varandra. Här bryts kontakten dem emellan: frågan om relationalitet och gemenskaper 
gör att åsikterna går isär. Det här blir tydligt i den diskussion mellan tre tänkare inom 
den objektorienterade strömningen som jag diskuterar i den del av avhandlingen som 
berör Henry Parlands Sönder.  
 Kort sagt kan man säga att frågan om det politiska är en vattendelare för den 
materiella vändningens företrädare. De som förespråkar en mer feministisk hållning 
arbetar med en relationell ontologi, ofta modellerad på fysikern Barads intra-
aktionsbegrepp, som jag nyss presenterade, där närliggande fenomen bokstavligt talat 
sitter ihop; det går inte att extrahera människan från hennes omgivning, eftersom dessa 
konstituerar varandra. Denna skillnad finns inte på en kvantfysisk nivå – och den ska 
inte heller finnas på en begreppslig nivå, är devisen. En liknande hållning finns hos 
Haraway, som använder människans relation med hunden som exempel. Om jag och 
min hund (ifall jag hade någon) lever tillsammans kommer vi att påverka varandra på ett 
fysiskt eller materiellt plan, genom celler, hår och annat som vi utbyter, och på ett 
diskursivt plan; efter att jag själv levt med en hund kan mina generella antaganden om 
hundar och hur jag beter mig i deras närhet komma att ändras. Bägge planen spelar roll 
i relationen, och relationer är allt. Denna förståelse av fenomen som materiellt-diskursiva 
är anti-atomistisk på så vis att den innebär att det inte finns enskilda, diskreta föremål – 
det enda som finns är relationer. Hunden blir till i relationen med mig – innan vi möts 
är den strikt taget inte ”en hund”, men jag är inte heller ”en människa”. Vi blir till 
samtidigt.78 
 Det här synsättet motsätter sig de spekulativa realisterna. De vänder i stället på 
uppställningen: allting är ting, också människor. Varken hunden eller jag själv har helt 
och hållet åtkomst till oss själva, alla ting är förborgade och dolda för andra och för sig 
själva. Där de relationsbetonande feministerna ser tillvaron som relationer och tingen 
som aktiva, ja levande, betraktar de spekulativa realisterna också människor som ting. 
Detta har förstås politiska implikationer, som blir tydliga efterhand i avhandlingen. Men 

 
78 Donna J. Haraway The Companion Species Manifesto. Dogs, People and Significant Otherness, Chicago: Prickly Paradigm 
Press, 2003, s. 12; 25. 
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bara för att här finns skillnader betyder det inte att likheterna i ambitioner inte förenar 
dessa strömningar. I en artikel i The Nonhuman Turn knyter Rebekah Sheldon ihop 
feministisk nymaterialism och objektorienterad ontologi genom att bägge, trots 
skillnader i synen på politik och relationer, vänder sig emot tidigare förståelser av 
kausalitet, form och innehåll eller materia.79 Det finns skillnader – men också 
gemensamma utgångspunkter, framför allt i hur bägge strömningarna vill åstadkomma 
en förändring i hur kategorierna form och innehåll eller substans används. 
 Alla dessa uttryck för den materiella vändningen vill med andra ord få till stånd en 
vändning, en förändring inom de humanistiska vetenskaperna. Denna vändning ska 
gynna och lyfta fram materia, ting, föremål, djur, växter – allt utom människan och 
hennes tankar och känslor. Det betyder att en avhandling som både behandlar den 
materiella vändningen och skönlitteratur på sätt och vis förenar två oförenliga ting. Men 
detta betyder inte att det inte kan eller bör göras – eller att det inte redan gjorts viktiga 
försök. 
 En sista antologi jag vill nämna är den av Serena Iovino och Serpil Opperman 
redigerade Material Ecocriticism från 2014. I den ligger tonvikten på poetik och 
förhållandet mellan litteratur, litteraturens materialitet och politik. Det handlar alltså om 
att ta in det materiella i det ramverk för läsning av miljö och natur i texter som 
ekokritiken, såsom den formats under 1990- och 2000-tal, redan ställt upp.80 I antologin 
märks texter av Bennett och Morton, vilka också har bidrag i The Nonhuman Turn. 
Antologins texter blir i allra högsta grad fingervisningar om vad en materiell ekokritik 
kan göra med litteratur och konst: exempelvis granskar Stacy Alaimo anti-plastaktivism, 
medan Catriona Sandilands undersöker bikupans politiska organisering och Heather I. 
Sullivan diskuterar Goethes optik och färglära.81 Samtliga av dessa tre forskare 
återkommer i analyskapitlen. 
 Antologin Material Ecocriticism visar att forskare som arbetar med den materiella 
vändningens tankegods ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv kan läsa exempelvis 
bisamhällen, plastskräp i havet eller optik hos Goethe. Texterna i antologin handlar 
dessutom även om begrepp och metodik, alltså både om vad som ska läsas (bin, havet, 
Goethe) och hur dessa fenomen kan läsas. Litteraturvetare ges här mandat att betrakta 
litterära verk som materiella delar av världen: inte bara kan bin säga något om en roman 
som handlar om just bin, romanen kanske kan säga något om de faktiska bina i gengäld.  

 
79 Rebekah Sheldon, ”Form / Matter / Chora. Object-Oriented Ontology and Feminist New Materialism”. I Grusin 
(red.), 2015, s. 193–222. Sheldon föreslår begreppet chora ur Platons Timaios som ett begrepp som överbryggar 
skillnaderna mellan form och materia och som kan visa på de hållningar som den objektorienterade ontologin och 
den feministiska nymaterialismen har gemensamt. Hon föreslår läsningar grundade i detta chora-begrepp som en 
väg framåt för litteraturvetenskapen. Sheldon, 2015, s. 216ff. 
80 Iovino och Opperman, 2014, s. 6. 
81 Stacy Alaimo, ”Oceanic Origins, Plastic Activism, and New Materialism at Sea”. I Iovino och Opperman (red.), 
2014, s. 186–203; Catriona Sandilands, ”Pro/Polis. Three Forays into the Political Lives of Bees”. I Iovino och 
Opperman (red.), 2014a, s. 157–171; Heather I. Sullivan, ”The Ecology of Colors. Goethe’s Materialist Optics and 
Ecological Posthumanism”. I Iovino och Opperman (red.), 2014, s. 80–94. 
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 Antologins redaktörer skriver att ”världens materiella fenomen är knutar i ett 
vidsträckt nätverk av aktörskaper som kan ’läsas’ eller tolkas som att de formar narrativ, 
berättelser”.82 Det som den materiella ekokritiken befattar sig med är alltså inte bara hur 
litteratur, dikter eller romaner, återskapar naturen, utan den ”analyserar 
sammanflätningar av materia och diskurser […] också såsom de framträder i materiella 
uttryck”.83 Materiella fenomen som bin eller optiska linser kan alltså också analyseras 
med litteraturvetenskapliga medel, inte bara naturvetenskapliga. Antologin demonstrerar att 
den materiella ekokritiken, som en del av den materiella vändningen, kan förstås som en 
utvidgning av litteraturvetenskapens, och i förlängningen humanioras domäner.  
 Kännetecknande för texterna som ingår i och bygger upp vändningen, och för de 
fem antologierna jag diskuterat, är alltså att de med olika medel förespråkar en vändning 
till materia, kroppen, ting eller föremål, eller naturvetenskapliga fenomen. Dessa 
materiella – i betydelsen fysiska eller icke-andliga – fenomen framhålls i texterna som 
förklarande, riktgivande, eller politiskt inspirerande på olika vis. Blixten och stingrockan 
utmanar den lineära tiden på flera vis, för att nämna två av Kirbys exempel, och det 
betyder att blixten eller stingrockan inte bara kan lära människan något om elektricitet, 
utan även om tid och linearitet.84 Fenomenen som undersöks blir alltså inte bara 
forskningsobjekt, utan kan fungera på ett preskriptivt, framåtsyftande vis: kan vi tänka 
annorlunda på naturens inneboende intelligens om vi tar blixtens förmåga att slå ner på 
samma ställe om och om igen i beaktande? Kan vi tänka annorlunda om hundar om vi 
tar i beaktande hur nödvändiga de varit för människans utveckling? Och så vidare.  
 Texterna i samtliga antologier uppmuntrar samfällt till en ny blick på det icke-
mänskliga livet i form av djur, växter, svampar, och andra varelser som i en västerländsk, 
cartesiansk tradition snarast betraktats som ting, väsensskilda från tänkande och 
kännande människor.85 Denna nya blick handlar dels om att ifrågasätta eller omskapa 
subjekts- och rättighetsbegrepp så att varelser som inte är människor, såsom träd, floder 
eller maskiner kan betraktas som handlingskraftiga i egen rätt, dels om att frånta 
människan hennes status som ensam uttolkare och upplevare av världen.  
 
 
 
 
 

 
82 ”the world’s material phenomena are knots in a vast network of agencies, which can be ’read’ and interpreted as 
forming narratives, stories.” Iovino och Opperman, 2014, s. 1. 
83 ”[…] analyzes the interlacements of matter and discourses […] also as they emerge in material expressions.” 
Iovino och Opperman, 2014, s. 6. 
84 Kirby, 2011, s. 9ff. 
85 Se en utförlig diskussion i Öhman, 2015, s. 24–29. Som jag tidigare nämnt vill den objektorienterade ontologin 
göra alla varelser till ting för att utplåna denna cartesianska klyfta mellan tänkande subjekt och stumt objekt. De 
materiellt orienterade feministerna vill å sin sida snarare visa på alltings sensibilitet. De förenas emellertid i vad de 
ser som problemet: det mänskliga subjektets upphöjda position. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Härnäst kartlägger jag vetenskapliga verk som kan placeras inom det fält jag kallar den 
materiella vändningen eller som på något vis kommenterar detta teoretiska skifte. 
Mängden publikationer som diskuterar den materiella vändningen har ökat dramatiskt 
sedan 10-talet. Jag fokuserar här först och främst verk som har en specifik 
litteraturvetenskaplig anknytning, vilket begränsar mitt urval en hel del. Jag har valt att 
hålla mig något så när till verk som är skrivna på svenska, undantagsvis danska, eller 
avhandlingar som skrivits vid svenskspråkiga universitet. Dessutom vill jag här lyfta fram 
vetenskapliga verk, i första hand avhandlingar i litteraturvetenskap, vars tematik, form 
eller teoretiska ramverk har bidragit till denna avhandlings utformning, eller som denna 
avhandling tar avstamp i eller vill bygga vidare på. Forskningen om de enskilda 
författarskapen jag arbetar med presenteras i respektive analyskapitel. 
 En precisering är emellertid av nöden. Den materiella vändningen kan sägas äga 
rum ungefär från att begrepp som nymaterialism och förkroppsligad materialism börjar 
dyka upp i litteraturen, det vill säga från mitten av nittiotalet framåt. Vid pass år 2010 är 
rörelsen etablerad. 86 Men självklart finns det röster som i efterhand kan inordnas i denna 
vändning, även om vändningen inte var samlad när deras verk skrevs. Till dessa avant la 
lettre-verk hör Pia Maria Ahlbäcks avhandling Energy, Heterotopia, Dystopia. George Orwell, 
Michel Foucault and the Twentieth Century Environmental Imagination (2001), som är om möjligt 
mer tankeväckande och frapperande i dag än för tjugo år sedan, då den kom ut.87 
 Ahlbäck följer energi – i form av bränsle och mat – genom Orwells verk och skissar 
fram det framväxande fält hon benämner ekologisk antropologi. Hon använder 
Foucaults heterotopia-begrepp för att få fatt i det tjugonde århundradets föreställningar 
om miljö, och Orwells skildringar av bränsle och burkmat utgör tacksamma exempel. I 
praktiken är detta materiell ekokritik innan det begreppet fanns – vilket i sin tur visar att 
ekokritiken, åtminstone vissa inriktningar av den, arbetat på ett ”materialistiskt” vis 
alltsedan mitten av 1990-talet. Ahlbäck gör skillnad mellan begreppen natur och miljö 
för att få fatt i relationen mellan platser som är orörda, eller där människan inte är den 
primära agenten, och platser som människan aktivt format. Hon drar slutsatsen att också 
miljöbegreppet i den föreställningsvärld hon granskar har tagit formen av Miljö med stor 
begynnelsebokstav, en lika potent fantasi som någonsin Naturen.88 Hon sätter alltså 
fingret på tendensen att föreställa sig att ett miljöbegrepp är mindre idémässigt 
kontaminerat och därför bättre än naturbegreppet som är stark inom den materiella 

 
86 Se Iris van der Tuin och Rick Dolphijn, ”The Transversality of New Materialism”, Women: A Cultural Review, vol. 
21 nr. 2, 2010, s. 153–171. Van der Tuin och Dolphijn är de första att göra en genealogi över ”neo-materialism” 
och nymaterialism. Deras översikt visar tydligt att förleden ”ny” kan ifrågasättas, även om de själva intar en positiv 
hållning till den. 
87 Ahlbäck, 2001. 
88 Ahlbäck, 2001, s. 8. 



 

 29 

ekokritik som exempelvis Morton representerar. Ahlbäck sätter faktiskt fingret synen på 
naturbegreppet som vanskligt redan innan Morton ger ut den tongivande Ecology without 
Nature år 2007. 
 Ett arbete som varit viktigt för föreliggande avhandling är Freja Rudels I berättandets 
makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist (2016).89 I den läser Rudels tre romaner av 
Enquist, Nedstörtad ängel (1985), Livläkarens besök (1999) och Boken om Blanche och Marie 
(2004) genom Braidottis teoretiska författarskap. Rudels tolkar och sammanfattar 
Braidotti och använder hennes figurationsbegrepp för att få fram på vilket sätt Enquists 
romaner kan läsas som just kroppar, men också hur subjekt i sin tur kan förstås som 
både kroppar och text. Rudels titel fångar en spänning mellan berättandet som befriande 
experiment, som kan föra fram alternativa subjektiviteter, och som teknik för dominans 
och kontroll. Den spänningen genomsyrar Enquists författarskap och har en 
motsvarighet i Braidottis förståelse av makt som både behärskande och bemyndigande.90 
Rudels artikulering av denna spänning, eller svårighet, som berättandet medför är ett 
viktigt bidrag till den feministiska forskningen om subjektivitet och etik. 
 Det jag framförallt hämtar hos Rudels är hennes sätt att betrakta romanerna som 
handlande genom att ”skapa nya mönster för tanken”, med andra ord läser hon Enquists 
romaner som att de ”gör teori”.91 Romanformen, och skönlitteraturen i stort, är inte 
oskyldig eller naiv, den griper in i verkligheten och läsaren. På så sätt hittar jag stöd för 
mitt eget sätt att arbeta med skönlitterära texter i Rudels teoretiskt förankrade 
avhandling. 
 I avhandlingen In the Company of Ghosts. Hauntology, Ethics, Digital Monsters (2016) 
analyserar Line Henriksen digitala spökhistorier genom Barads agentiella realism och 
Derridas hauntologi.92 Avhandlingen har en poetisk, sökande form och kan nästan 
betecknas som litteraturvetenskaplig autoetnografi: Henriksen läser skräckberättelser 
online och diskuterar hur myterna om hemsökelse och olycka som skräckberättelserna 
ska förmedla påverkar henne, griper in i hennes vardag. Avhandlingen använder alltså 
ett litterärt material – skräckberättelser på nätet – för att säga något om berättelsers 
fysiska verkanskraft och räckvidd. I min studie av Aase Bergs samling Loss blir In the 
Company of Ghosts viktig. 
 Torsten Bøgh Thomsens Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer. Natur og 
materialitet i H.C. Andersens forfatterskab (2017) ligger likaså nära denna avhandling.93 Bøgh 
Thomsen vill uppmärksamma Andersen som tänkare i egen rätt och låter hans 
berättelser belysas från flera olika håll, bland annat läser han Andersen som anti-idealist 

 
89 Rudels, 2016. 
90 Rudels, 2016, s. 13f. 
91 Rudels, 2016, s. 84. 
92 Henriksen, 2016. 
93 Torsten Bøgh Thomsen, Skyggepunkter, mudder og menneske-atomer. Natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab. 
Diss. Syddansk Universitet, 2017. 
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och anti-antropocentriker. Avhandlingen visar hur det kan gå till att läsa ett historiskt 
litterärt material i ljuset av den materiella vändningen. Framförallt är Bøgh Thomsen 
orädd i sitt sätt att använda en mängd material, från sagor till filosofiska texter, för att 
förstå både Andersen och olika facetter av ekokritik och samhällskritik bättre. Det jag 
hämtar här är de noggranna läsningarna av Andersen och nämnda oräddhet inför att 
lägga teoretisk text invid litterärt material med avsikten att korsbelysa bägge. 
 Förutom ekokritikens särskilda fält kan också medieekologin betraktas som ett fält 
som hänger samman med den materiella vändningen. Per Israelsons avhandling Ecologies 
of the Imagination. Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic (2017) kartlägger J.R.R. 
Tolkiens Midgård, serieböcker om superhjälten Miracleman och William Blakes 
konstverk som mediaekologier.94 Avhandlingen hävdar att just detta begrepp – 
medieekologi – är det som bäst fångar de olika dimensionerna i estetiska verk och dessa 
dimensioners spridning inom fantastikgenren. Avhandlingens syfte är att visa att det 
fantastiskas särskilda estetik i västerländsk kulturhistoria måste förstås som delar av 
samma mediahistoriska ekosystem. De enskilda uttrycken inom litteratur, konst, eller 
dataspel bör betraktas som delar av en stor, genomsläpplig helhet där alla uttryck, från 
bokomslag till enskilda formuleringar, samverkar och skapar berättelser som välver sig 
utanför bokpärmarna och ut i världen. Kort sagt: litterära genrer bör betraktas som 
ekosystem.95 Av den anledningen menar Israelson att litteraturvetenskapen måste justera 
och ibland helt överge sina invanda tolkningsverktyg – med dem kan man nämligen inte 
fånga det som verkligen sker i fantastiken.96 Mediala produkter blir här först och främst 
händelser, som skapas genom läsaren eller betraktarens deltagande. Fantastiken som 
genre förutsätter just deltagande, menar Israelson, ett delat världsbygge. Frågan om när 
mediala verk kan förstås som öppna, samproducerade system och när de kan förstås som 
självgenrerande, stängda system är särskilt intressant och Israelson visar upp nyanserna 
i de olika förståelserna av skapande system. 
 Ecologies of the Imagination liknar föreliggande avhandling i många delar, framförallt i 
hur den är uppbyggd. Israelson låter sig ledas av vad man i nedsättande ordalag kunde 
kalla intuition när han bygger upp sina kapitel. Ett riktigare ord för det han gör vore 
associativ noggrannhet: han spårar ekosystemens kopplingar till andra ekosystem och 
visar att Tolkiens världsskapande, superhjälteserier och Blakes konstnärskap är kopplade 
mot varandra på oväntade och fantasifulla sätt. En sådan intuition – eller associativ 
noggrannhet – låter jag mig också ledas av här, med Israelsons avhandling som exempel. 
Där Israelson noga håller sig inom ramarna för det litteraturvetenskapligt-estetiska gör 
jag inte det. Eftersom detta är en avhandling som lutar sig mot feministiska förståelser 

 
94 Per Israelson, Ecologies of the Imagination. Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic. Diss. Stockholms 
Universitet, 2017. 
95 Israelson, 2017, s. 351.  
96 Israelson, 2017, s. 350. 
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av materialitet och kroppslighet är jag nödd att också röra mig i en politisk riktning, med 
andra ord: mot kön och sexualitet. 
 Jag vill nämna en avhandling i litterär gestaltning som jag tagit intryck av. 
Konstnären och författaren Imri Sandströms tvåspråkiga avhandling Tvärsöver otysta 
tider / Across Unquiet Times bygger på dubbleringar, dubbelheter och språkligt släktskap.97 
Även om Sandström inte gör anspråk på att bygga någon metodologi använder hon sig 
av Barad och Haraway för att utforska Susan Howes författarskap och Västerbotten och 
New England som litterära platser. Hon kopplar också nymaterialistiska frågor om form 
och innehåll till ett dekoloniserande arbete. En avhandling i konstnärlig gestaltning kan 
experimentera med både form, innehåll och stil på ett annat sätt än vad jag gör här, men 
jag bär med mig Sandströms experimentella, lekfullt öppna prövande av ord, plats och 
språklighet, liksom hennes nymaterialistiskt orienterade kritik av reflexivitet och spegling 
som trop och ideal.98 
 Två avhandlingar som skrivits inom ramen för andra discipliner har också hjälpt 
mig i detta arbete. Miljöhistorikern Martin Hultmans avhandling Den inställda 
omställningen. Svensk energi- och miljöpolitik i möjligheternas tid 1980–1991 (2015) handlar om 
vätgasbilar, inte om litteratur, men den innehåller en värdefull översikt av de teoretiska 
perspektiv som bildar den materiella vändningen.99 Hultman beskriver ”posthumaniora” 
som en ”intim” förbindelse mellan det materiella och det semiotiska, och som ett förnyat 
intresse för ”historicitet”, spårandet av förändringar i relationer mellan subjekt och 
objekt.100 Hultman för därför samman posthumaniora med diskursteori för att fånga hur 
och varför vätgasexperimentet han studerar misslyckas. Han diskuterar också frågan om 
makt och processontologi. Även om jag inte direkt hänvisar till Hultmans begreppsliga 
utredningar av posthumaniora har jag haft stor nytta av dem i arbetet med avhandlingen. 
Ytterligare en avhandling som saknar litteraturvetenskapliga förtecken men som utgör 
ett exempel på ett omsättande av den materiella vändningens syn på teknologi, agentskap 
och ontologi i praktiken är Eva Svedmarks Becoming Together and Apart. Technoemotions and 
Other Posthuman Entanglements (2016).101 Särskilt Svedmarks redogörelse för sin egen 
position som ”anspråkslöst vittne”, med Haraways formulering, har varit givande för 
mitt arbete med feministisk vetenskapsteori i den materiella vändningen.102 

 
97 Imri Sandström, Tvärsöver otysta tider. Att skriva genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med 
texter av Susan Howe / Across Unquiet Times. Writing Across the Histories and Languages of Västerbotten and New England in 
the Company of Works by Susan Howe. Diss. Göteborgs universitet, Akademin Valand, 2019. 
98 Sandström, 2019, s. 91–98. 
99 Martin Hultman, Den inställda omställningen. Svensk energi- och miljöpolitik i möjligheternas tid 1980–1991. Diss. Umeå 
universitet, Möklinta: Gidlund, 2015, s. 19–33. 
100 Hultman, 2015, s. 19. 
101 Eva Svedmark, Becoming Together and Apart. Technoemotions and Other Posthuman Entanglements. Diss. Umeå universitet, 
2016. 
102 Svedmark, 2016, s. 41–52. Begreppet ”anspråkslöst vittne” återfinns i titeln till Donna J. Haraway, 
Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleManÓ_Meets_OncoMouse. Feminism and Technoscience, New York: Routledge, 
1997. 
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 Till de skandinaviska antologierna om den materiella vändningen hör Martin 
Gregersen och Tobias Skiverens Den materielle drejning. Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk 
litteratur från 2016.103 Gregersen och Skiveren diskuterar vad de uppfattar som en 
vändning mot kropp, teknologi och natur inom den nyare danska litteraturen. Jag finner 
teoriavsnittet som inleder boken givande och rättframt, med ett enkelt och direkt tilltal, 
riktat inte bara till akademiker. Men bokens innehållsförteckning går helt och hållet enligt 
teoretiska strömningar; avsnitten kan heta ”Den dissonantiske litteratur”, ”Teknofili”, 
”Krops-materialisme”, och så vidare. Det här betyder att de författarskap eller verk som 
Gregersen och Skiveren arbetar med faller i skuggan av det teoretiska ramverket – de 
finns i en förteckning över skönlitteratur längst bak. Den materielle drejning läser jag först 
och främst som en kartläggning över hur den materiella vändningen förstås i nuet, som 
en vändning fast förankrad just i ett påtagligt nu som redaktörerna vill undersöka. 
 Ytterligare en antologi som ger prov på olika ekokritiska läsningar är 
Norrlandslitteratur. Ekokritiska perspektiv (2018), redigerad av Peter Degerman, Anders E. 
Johansson och Anders Öhman.104 Det politisk-geografiska perspektivet ger de 
ekokritiska läsningarna en särskild postkolonial skärpa. Inte bara föremål och natur blir 
objekt i den norrländska litteraturhistorien, också norrlänningarna själva blir objekt inför 
resenärens blick, vilket Fanny Lindgren visar i sin analys av Fredrika Bremers syn på 
Norrland.105 Antologins olika bidrag lyfter fram norrländska författarskap, såsom Pelle 
Molins, Sara Lidmans och Sten Selanders, och ger prov på att den tematik av 
gränsöverskridande, subjektsosäkrande och civilisationskritik som den materiella 
vändningen bygger på ligger latent i verk från Molins Ådalens poesi publicerad 1897 till 
Sara Lidmans ekopolitiska 70-tal och vidare.106 Som redaktörerna skriver i sitt förord blir 
historien, för de författare som rör sig i den norrländska miljön, ”ett redskap som ger 
författaren möjlighet att se tillbaka på betraktaren som kommer utifrån, att vrida sig ur 
objektifieringens grepp och svara”.107 
 Samlingsvolymen Posthumanistiska nyckeltexter (2012), redigerad av Cecilia Åsberg, 
Martin Hultman och Francis Lee innehåller värdefulla översättningar av 
posthumanistiska teoretiker som Barad, Braidotti, och Haraway, liksom översättningar 
av de tänkare som de tagit intryck av, såsom Callon, Serres och Deleuze och Guattari.108 

 
103 Martin Gregersen och Tobias Skiveren, Den materielle drejning: natur, teknologi og krop i (nyere) dansk literatur, Odense: 
Syddansk universitetsforlag, 2016. 
104 Norrlandslitteratur: Ekokritiska perspektiv, Peter Degerman, Anders E. Johansson och Anders Öhman (red.), 
Göteborg: Makadam, 2018. 
105 Fanny Lindgren, ”Blickar på Norrland. Vad ser Fredrika Bremer och Pelle Molin?”. I Degerman, Johansson och 
Öhman (red.), 2018, s. 13–29. 
106 Lindgren, 2018; Erik van Ooijen, ”Regio Alpina Sterilis. Sten Selander i fjällen”. I Degerman, Johansson och 
Öhman (red.), 2018a, s. 70–93; Annelie Bränström Öhman, ”Sara Lidman och ’sam-vettets’ ekologiska rum”. I 
Degerman, Johansson och Öhman (red.), 2018, s. 114–134. 
107 Peter Degerman, Anders E. Johansson och Anders Öhman, ”Förord”, i Degerman, Johansson och Öhman (red.), 
2018, s. 9. 
108 Posthumanistiska nyckeltexter, Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee (red. och övers.), Lund: 
Studentlitteratur, 2012. 
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Redaktörernas mål är enligt förordet av Åsberg att ställa fram verktyg ur ”den 
posthumanistiska verktygslådan” som kan användas av studenter och andra.109 I förordet 
förklaras ord som antropocentrism, politisk ekologi och relationell materialism med ett 
enkelt språk, för att nämna några exempel, och i slutet av boken finns en ordlista.110 
Varje kapitel avslutas med översättarens tips på vidare läsning av författaren. Urvalet 
utgör också en överblick av fältet i sig: att föra ihop feministisk teori, vetenskapsstudier 
och aktör-nätverksteori blir en demonstration av bredden och brokigheten inom det 
som av redaktörerna kallas ”posthumanism” och som jag kallar den materiella 
vändningen. Genom publicering av översatta texter som kan sättas i verket i en 
svenskspråkig kontext etablerar Posthumanistiska nyckeltexter ett fält i vardande. 
 Flera betydelsefulla monografier som behandlar olika facetter av den materiella 
vändningen har utkommit under åren då arbetet med avhandlingen pågått. Marie 
Öhmans Det mänskligas natur, som letar posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, 
Peter Høeg och Kerstin Ekman, är en analys av det posthumanistiska fältets möjligheter 
för litteraturen.111 Öhman pekar ut tre parallella linjer i 1900-talet som formar 
posthumanismens incitament: cybernetik och bioteknik, kontinentalfilosofisk 
subjektskritik och miljö- och djurrätt. Tillsammans, menar hon, urholkar dessa tre 
utvecklingslinjer ”den humanistiska föreställningen att människan är subjekt och djur 
och natur är objekt”, vilket dittills varit forskningens utgångspunkt.112 Öhman gör en 
genomgång och sammanfattning av den kroppsuppfattning som i detta sammanhang 
kallas den cartesianska, alltså filosofen René Descartes indelning av varat i tänkande jag 
och underlydande kropp eller materia, som jag stöder mig på vid ett flertal tillfällen. 
Öhmans bok är i sig ett exempel på en affirmativ läsning, hon läser den posthumanistiska 
teoribildningens tänkare och gör också textnära läsningar av sitt skönlitterära material. 
En konsekvens av detta är att hon inte skriver fram någon egentlig kritik gentemot den 
teoretiska hållning hon brukar sig av. Det som framhålls är den filosofiska samklangen 
mellan teori och litteratur, vilket gör att en del av skönlitteraturens egen klang och 
motstridighet får stå tillbaka. 
 Peter Degerman gör en översikt av det ekokritiska forskningsfältets framväxt i 
Norden och dess relation till ekopoetisk diktning i Tala för det gröna i lövet. Ekopoesi som 
estetik och aktivism (2018).113 Degermans fokus ligger som titeln anger på den genre han 
kallar ekopoesi – lyrik som går i dialog med miljörörelsen och klimatförändringen – och 
hur den kan uppfattas som ett estetiskt och politiskt projekt. Degerman gör flera känsliga 
läsningar av bland annat David Vikgren och Aase Berg, där dikternas materialitet stiger 

 
109 Cecilia Åsberg, ”Läskunnighet bortom humanioras bekvämlighetszoner. En inledning”. I Åsberg, Hultman och 
Lee (red.), 2012, s. 17. 
110 Åsberg, 2012, s. 9ff. Cecilia Åsberg, Martin Hultman och Francis Lee, ”Posthumanistisk ordlista”. I Åsberg, 
Hultman, Lee (red. och övers.), 2012, s. 201–217. 
111 Öhman, 2015. 
112 Öhman, 2015, s. 11f. 
113 Degerman, 2018. 
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fram. Även om han kallar sitt undersökningsobjekt ”ekopoesi” kunde hans förfarande 
helt visst kallas ”materiell ekokritik”. Degerman diskuterar Aase Bergs samlingar Liknöjd 
fauna och Hackers i ett kapitel, ur vilket jag hämtar intryck till min studie av Bergs 
mammatrilogi.  
 Det som skiljer Tala för det gröna i lövet från den här avhandlingen är framför allt att 
jag inte använder mig av begreppet ekopoesi i någon större utsträckning, även om 
begreppet diskuteras. Detta beror på att jag också har två romaner som mitt material. 
Degerman väljer att föra ihop ekopoesin och ekopoetiken under det ekokritiska fältets 
heterogena paraply.114 Han ser alltså dikten och analysen av dikten som en del av samma 
ansats – den ekokritiska. Detta ligger helt i paritet med den slutsats han drar om att all 
estetik kan förstås som aktivism – dikt likväl som akademiskt skrivande.115 
 Den här avhandlingen tar inte nämnvärt upp kritiska djurstudier, eller människo-
djurstudier, även om detta fält delvis kan sägas höra till den materiella vändningen.116 
Det här beror till stor del på mitt material, där växter och föremål ges lika stor eller större 
plats än djur, men det har också att göra med att demarkationslinjen människa-djur är 
förhållandevis beforskad, kanske just för att djuren innehar en särskild position i en 
antropocentrisk världsbild: de är nästan människor ibland, som när de skänker tröst och 
närhet, och absolut inte människor andra gånger, som när de ska ätas, mjölkas eller bli till 
skor och möbler. 
 Ett färskt exempel på människo-djurstudier som utmanar demarkationslinjen 
mellan människor och djur är Amelie Björcks Zooësis. Om kulturella gestaltningar av 
lantbruksdjurens tid och liv (2019), där hon granskar gestaltningar av industriellt 
producerade djur i litteratur, konst och scenkonst.117 Föreliggande studie bär stor 
släktskap med Björcks, även om den inte är lika fast förankrad i en rättighetsdiskurs, i 
Björcks fall en kamp för djurs rättigheter. Hon undersöker representationer av bruksdjur 
i samtida konst och litteratur, men fäster sina observationer i ett stort nät bestående av 
feministiska vetenskapsstudier, kritisk teori, naturvetenskaplig forskning om djurs 

 
114 Degerman, 2018, s. 22. 
115 Degerman, 2018, s. 21f. Degerman diskuterar särskilt Friedrich Schillers estetik i detta parti, och jämför denna 
med ekokritikens aktivistiska prägel.  
116 En svensk forskare som publicerat på engelska och därmed faller utanför denna genomgång är Ann-Sofie 
Lönngren, vars verk Following the Animal visar möjliga vägar för den litteraturvetenskapliga forskningen om relationer 
mellan människor och djur. Hon praktiserar ett ”spårande av djuret” i boken, och vill se till hur djur figurerar hos 
bland annat Strindberg och Karen Blixen, men spårar också i vilka situationer djuren försvinner ur texterna. Se 
Lönngren, 2015, s. 2. En svensk antologi i kritiska djurstudier är Exploring the Animal Turn. Human-Animal Relations 
in Science, Society and Culture, Erika Andersson Cederholm, Amelie Björck, Kristina Jennbert och Ann-Sofie Lönngren 
(red.), Lund: Pufendorfinstitutet, 2014. Ett annat exempel på djurforskning i en svensk kontext är essäsamlingen 
Djurens idéhistoria. I förordet skriver redaktörerna: ”Djurens idéhistoria visar sig, kanske inte alldeles oväntat, vara 
människornas. Människorna upptäcker sig själva genom djuren, genom likheten och identifikationen, genom 
kontrasten.” Denna utsaga exemplifierar den hållning som kritiska djurstudier vill undkomma och omforma, en 
hållning där djurets osynlighet paradoxalt nog berättigas genom det mänskliga subjektets oförmåga att se det. Gustav 
Holmberg, Svante Nordin och Anna Tunlid, ”Djurens idéhistoria. En inledning”.  I Djurens idéhistoria, Gustav 
Holmberg, Svante Nordin och Anna Tunlid (red.), Nora: Nya Doxa, 2010, s. 8. 
117 Amelie Björck, Zooësis. Om kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv, Göteborg: Glänta, 2019. 
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sensoriska upplevelser samt kontinental filosofi, för att nämna några områden, och 
granskar också detta nätverk av diskurser kritiskt genom konst och litteratur. Jag hittar 
alltså stöd hos Björck för mitt eget förfaringssätt, där de teoretiska perspektiven inte bara 
illustreras av utan också kan ifrågasättas genom skönlitteraturen. 
 Särskilt ser Björck till krononormativitet, ett queerteoretiskt begrepp hon lånar av 
Elizabeth Freeman.118 Krononormativitetsbegreppet handlar om hur människans 
tidsuppfattning styrs av produktivitetskrav, alltså krav på att använda den givna tiden på 
ett visst, produktivt sätt.119 För en del bruksdjur blir kravet på kroppslig produktivitet 
konkret – en gris ska uppnå maximal köttmassa under sin livstid. Björcks ansats är 
förankrad i det behov hon ser efter andra sätt att leva med djur, liksom av en annan 
tidsuppfattning som inte styrs av dessa produktionskrav. Men i det krononormativa 
finns också glapp, öppningar där en annan tid, eller ett annat sätt att leva, kan uppstå.120 
Det är dessa glapp i både samtida och historiska gestaltningar av djur som Björck 
intresserar sig för. Liksom Björck vill jag undersöka på vilka sätt queerteoretiska begrepp 
och ansatser kan utveckla och stötta ekokritiska spörsmål. Hennes diskussion av tid och 
framtid hos icke-mänskliga varelser aktualiseras särskilt i kapitlet om Eva-Stina 
Byggmästars queera framtidslighet. 
 Fältet miljöhumaniora har, som nämnt, vuxit enormt sedan 1990-talet. Andra som 
forskat på närliggande områden som jag tagit intryck av är bland annat idéhistorikern 
Sverker Sörlin, som alltsedan avhandlingen Framtidslandet (1988) om Norrlands 
kulturhistoria genom dess naturresurser anlagt miljöhistoriska perspektiv på kulturella 
fenomen.121 I Naturkontraktet (1991) skriver Sörlin naturumgängets idéhistoria från jägar-
samlarsamhället framåt, men han efterlyser också en etisk-politisk förändring i 
samhällets sätt att tänka, både vad gäller metaforer om naturen och hur den behandlas, 
som ligger i linje med vad ekofeminismen och den materiella ekokritiken vill få till stånd 
nu, trettio år senare.122 I boken Antropocen. En essä om människans tidsålder (2017) gör Sörlin 
en översikt över antropocenbegreppet på svenska.123 Sörlins ansats att knyta samman 
miljö, historia, ekonomi, litteratur, kropp, politik och etik är kännetecknande för hela det 
miljöhumanistiska fältet.124 Ett annat forskningsfält som haft stor betydelse för denna 
avhandlings tillkomst, även om det inte nödvändigtvis syns direkt i mina läsningar, är 

 
118 Björck, 2019, s. 15. Se även Elizabeth Freeman, Time Binds. Queer Temporalities, Queer Histories, Durham: Duke 
University Press, 2010, s. 3. 
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120 Björck, 2019, s 21f. 
121 Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Diss. Umeå 
universitet, Stockholm: Carlsson, 1988. 
122 Sverker Sörlin, Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria, Stockholm: Carlsson, 1991. 
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Capital. The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming, London: Verso, 2016; samt Malm, 2018. Se även  Alf 
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feministiska vetenskapsstudier, ett fält som vill lyfta fram att också vetenskapens förment 
hermetiskt slutna laboratorium innehåller normer om kön.125  
 Slutligen vill jag lyfta fram det digra arbete som förs på tidskriftsredaktioner när 
det kommer till att etablera och utforska nya teoretiska perspektiv. Håkan Sandgren 
skrev den första översikten på svenska av det ekokritiska fältet i Tidskrift för 
litteraturvetenskap år 2002. Även om en del skett inom fältet sedan dess är Sandgrens 
översikt en tacksam utgångspunkt över perspektiv och frågeställningar som fortfarande, 
tjugo år senare, är aktuella. Sandgren för fram att ekokritiken saknar föreställningar om 
fasta teoretiska grundvalar, i motsats till exempelvis semiotiken och psykologin, eftersom 
den är interdisciplinär.126 Ekokritiska läsningar kan grunda sig i Heidegger, Adorno, eller 
någon helt annan tänkares natursyn och ändå framhållas som ekokritiska. En spretighet 
– eller positivt uttryckt, en mångfald – präglar alltså de analyser Sandgren bokför i 
artikeln, men ekofeminismen och ekokritiken har gemensamt att de ifrågasätter 
”common sense”-antaganden om litteraturens och språkets beskaffenhet.127 Dessutom 
har ekokritiken och den materiella vändningen sedermera gått i en riktning som 
ifrågasätter också ”common sense”-föreställningar om naturen och har därmed klivit in 
i naturvetenskapernas domän. 
 Tidskrifterna OEI och Aiolos har i flera nummer behandlat och belyst frågor som 
berör den materiella vändningen. Särskilt OEI-numren Grön våglängd. Trädgårdar, parker, 
växter, Naturbegreppet och Berg och infrastruktur har varit informativa för mitt arbete, inte 
minst på grund av det stora översättningsarbete som tidskriften påtagit sig.128 Aiolos-
numren om materialitet, svart ekologi och växtsjälen har likaså varit mycket 
betydelsefulla som plattformar för ett samtal om dessa ämnen på svenska.129  
 I sin inledning i Aiolos-numret om växtsjälen skriver Erik van Ooijen, apropå ett 
uppvaknat intresse för just växtligt själsliv, bakteriers påverkan på mänsklig subjektivitet, 
och andra av den materiella vändningens intresseområden, att vi inte längre kan ”se oss 
som avgränsade från naturen, eller naturen som avgränsad från någon exceptionell, 
ontologiskt åtskild mänsklighet. I det mänskliga finns det icke-mänskliga, och vice versa. 
Människan är i sig icke-människa”.130 Denna insikt eller, om man så vill, utsikt, är 
utgångspunkt för många konstnärliga arbeten som inte får plats i denna 

 
125 Se exempelvis Cecilia Åsberg, Genetiska föreställningar. Mellan genus och genrer i populär/vetenskapens visuella kulturer. 
Diss. Linköpings universitet, 2005; Anna Croon Fors, Being-with Information Technology: Critical Explorations Beyond Use 
and Design. Diss. Umeå universitet, 2006; May-Britt Öhman, ”Being May-Britt Öhman: Or, Reflections on My Own 
Colonized Mind Regarding Hydropower Constructions in Sápmi”. I Travelling Thoughtfulness: Feminist Technoscience 
Stories, Pirjo Elovaara, Johanna Seyfrin, May-Britt Öhman och Christina Björkman (red.), Umeå: Umeå universitet, 
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126 Sandgren, 2002, s. 8f. 
127 Sandgren, 2002, s. 14. 
128 OEI (temanummer Grön våglängd: trädgårdar, parker, växter), nr. 73–74, 2016; OEI (temanummer Naturbegreppet), 
nr. 75–76, 2017; OEI (temanummer Berg och infrastruktur), nr. 77–78, 2017. 
129 Aiolos (temanummer Materialitet), nr. 42, 2011; Aiolos (temanummer Svart ekologi), nr. 56, 2017; Aiolos 
(temanummer Växtsjälen), nr. 62–63, 2018. 
130 Erik van Ooijen, ”Inledande anteckningar om själarnas indelning”, Aiolos, nr. 62–63, 2018b, s. 13. 
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forskningsöversikt, men som icke desto mindre varit oerhört lärorika orienteringar i den 
materiella vändningens landskap.131 Den materiella vändningen är inte bara en 
akademisk strömning, utan äger kanske framför allt rum utanför universiteten, i 
konstnärers och författares praktiker och den etableras också i tidskrifter och rum som 
vänder sig till andra än litteraturvetare, genusvetare och filosofer. 
 

DISPOSITION OCH FORMELLA ÖVERVÄGANDEN 
 

Avhandlingen består av fyra delar som var och en berör ett författarskap eller ett 
huvudsakligt verk. Samtliga delar tar avstamp i olika facetter av den materiella 
vändningen. Facetterna kan fungera som metonymier, som fallstudier som hakar i och 
korsbelyser motsägelsefullheterna eller aporierna jag vill undersöka. I de enskilda 
kapitlen går jag i dialog med någon eller några sådana facetter, som alltså i detta 
sammanhang förstås som olika uttryck, hemmahörande i olika discipliner, för en större 
rörelse. Delarna står i kronologisk ordning enligt de studerade verkens utgivningsår. 
 Avhandlingens första del berör, som sagt, Henry Parlands romanfragment Sönder 
(1929–1930/2005) och knyter an till två centrala problemställningar eller frågebatterier 
som bägge undersöker objektets roll och position.132 Den första handlar om huruvida 
nymaterialismens levandegjorda objekt kan skiljas från marxismens varufetisch. När ett 
objekt levandegörs på det sätt som den materiella vändningen förespråkar, vad skiljer 
det från att vara en ”levande” vara på en kapitalistisk marknad, levandegjord i egenskap 
av vara? I den frågan blir skiljelinjen mellan marxistisk, dialektisk materialism och 
nymaterialism tydlig. Den andra problemställningen handlar om objektet som sådant. 
Jag går i dialog med Graham Harman, Timothy Morton och Jane Bennett, representanter 
för den objektorienterade ontologin (OOO), en särskild riktning av den materiella 
vändningen, som, vilket beteckningen åskådliggör, särskilt fokuserar objektet, dess status 
och dess ontologi. Kapitlet är inte en närstudie av Sönder utan bygger vidare på de frågor 
som romanens tematik berör. 
 I del två diskuteras en roman ur Clarice Lispectors rika författarskap. Levande vatten 
(1973/2007) ställs i relation till den materiella ekokritiken och den forskningsinriktning 
som kallas kritiska växtstudier.133 Den materiella ekokritikens utgångspunkt är att de 

 
131 Jag vill särskilt tacka konstnären och forskaren Kathy High för att ha fått följa hennes projekt om bland annat 
kolibakterier, råttor och avföringstransplantation, liksom hela nätverket The Eco- and Bioart Research Network. 
En teoretiskt förankrad genomgång av det samtida biokonstfältet gör Marietta Radomska, Uncontainable Life. A 
Biophilosophy of Bioart. Diss. Linköpings universitet, 2016. 
132 Sönder är skriven 1929–1930, och gavs efter författarens död ut i olika upplagor. Jag använder mig som sagt av 
den textkritiska utgåvan från 2005. Henry Parland, Sönder (om framkallning av Veloxpapper), Per Stam (red.), 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2005. 
133 Clarice Lispector, Levande vatten (1973), övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2007. 
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materiella fenomen som skönlitterära texter benämner och skriver fram bör granskas i 
egen rätt, för att metaforer och bildspråk ska kunna få den materiella tyngd de har i 
texten. För att reda ut vad Lispector menar med sin titel Água viva – manet på 
portugisiska – gör jag en läsning av maneten som art i världshaven. Därefter granskar 
jag de växter som kommer till tals i texten genom kritiska växtstudier och begreppet 
fytografi, växtlig skrift. Tyngdpunkten ligger på berättarjagets motstridiga växlingar mellan 
positioner som är subjektsupplösande och subjektsbekräftande på en och samma gång. 
 Del tre har Aase Bergs mammatrilogi (2002–2007) som undersökningsobjekt och 
samtalspart.134 I det närmar jag mig den feministiska, relationella etiken som är grunden 
i den feministiska materialismen. Jag gör det i tre steg: genom att diskutera havandeskap 
och vatten i relation till Forsla fett, genom att se på optimism och språk i relation till 
Uppland, och slutligen genom att granska barnspökena i Loss genom Derridas hauntologi 
och sår/sörjbarhet. Sammantaget handlar kapitlet om perspektiv på moderskap och 
sårbarhet, två teman som går igenom mammatrilogin, och som präglar den materiella 
vändningen på olika sätt. 
 I avhandlingens fjärde del analyserar jag fem samlingar av Eva-Stina Byggmästar. 
Denna del berör alltså ett stort material och är därför omfångsrikt. Här handlar det om 
kärlekstrilogins tre verk Älvdrottningen (2006), Men hur små poeter finns det egentligen (2008), 
och Vagga liten vagabond (2010), som jag läser i relation till teorier om gullighet, detaljfokus 
och orientering.135 En fråga som kapitlet behandlar är den om sann, respektive falsk 
natur. Den frågan har bäring på queerteoretiska resonemang om naturlighet när det gäller 
sexualitet. Jag läser Locus amoenus (2013) och Barrskogarnas barn (2014) i relation till 
ekokritisk pastoralforskning och queerteori, och kärlekstrilogin i relation till gullighetens 
objektifierande poetisk-politiska uttryck.136 Syftet med det är att få fatt i hur framtiden 
skrivs fram i Byggmästars dikt genom ett samspel mellan dessa poler, som kan tyckas 
motstridiga. Hennes blomster- och naturdikter kan nämligen fungera både frigörande 
och objektifierande. Genom att granska hur Byggmästar använder sig av pastoralens 
nötta bildspråk för att skapa nya landskap för queers, respektive hur skog, blommor och 
växter blir gulliga, söta, och ofarliga, lyfter jag fram vilken roll naturen egentligen spelar 
i hennes naturdikt, och diskuterar vilken framtid själva framtiden kan ha med hennes 
diktning som utgångspunkt. 
 Varje del avslutas med en sammanfattande diskussion, vars syfte är att klargöra 
kopplingar till avhandlingen i stort. Det är min förhoppning att det breda omfånget och 
de skilda ansatserna i varje enskild analys ska framstå som resultatet av en uppriktigt 

 
134 Aase Berg, Forsla fett, Stockholm: Bonnier, 2002; Uppland, Stockholm: Bonnier, 2005; Loss, Stockholm: Bonnier, 
2007. 
135 Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006; Men hur små poeter finns det 
egentligen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008; Vagga liten vagabond, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2010;  
136 Eva-Stina Byggmästar, Locus amoenus, Lund: Ellerströms, 2013; Barrskogarnas barn, Helsingfors: Schildts & 
Söderströms, 2014. 
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sökande och prövande impuls, och samtidigt ge en överblick över en situation som 
faktiskt är mångfacetterad och motsägelsefull. En sådan situation begär mycket av den 
som ska beskriva den läsarvänligt, och mycket av ansvaret faller på den läsare som ska 
försöka fläta ihop det hela. Avhandlingen avslutas med en kort diskussion, där trådarna 
om litteratur och forskning i relation till den materiella vändningen knyts ihop. 
 Jag har valt att översätta samtliga citat på andra språk än svenska där ingen 
översättning funnits tillgänglig – främst engelska – eftersom jag själv tycker att det 
underlättar för förståelse av begrepp och idéer att se dem i svensk översättning. Citaten 
finns i original i noterna för att underlätta jämförelser. Eftersom översättningarna i 
allmänhet är mina skriver jag inte ut detta i noterna, utan endast då översättningen gjorts 
av någon annan. I noterna för jag också in material och spörsmål som inte nämns i 
brödtexten. Notapparaten kan alltså förstås som ett sätt att diskutera de frågeställningar 
och teoretiska samtal som avhandlingen vill delta i. För att underlätta för läsaren kommer 
en del fullständiga referenser att upprepas. 
 Den del som berör Clarice Lispectors Levande vatten kräver ytterligare formella 
preciseringar.137 Jag arbetar med Örjan Sjögrens svenska översättning av ett brasilianskt 
original, vilket betyder att jag måste förklara min arbetsprocess. I brödtexten citerar jag 
följaktligen Sjögrens översättning av Lispector. Om något finns att tillägga om den 
svenska översättningen står det i noterna. Nu är mina språkkunskaper inte tillräckligt bra 
för att jag ska kunna forska om Lispector på hennes eget språk, men även om så hade 
varit fallet är detta en avhandling på svenska, skriven för en svenskspråkig läsekrets. Jag 
hade lyft upp den svenska översättningen i alla fall, eller gjort min egen. Eftersom jag 
här läser Lispector först och främst som tänkare, som ett slags konstnärlig filosof, vill 
jag använda Sjöbergs översättning av hennes verk för att underlätta för läsaren – och för 
mig. 
 Som litteraturvetare måste jag förhålla mig till översättningar med skepsis; fångar 
översättningen originalet och kan jag avgöra detta? Som feministisk forskare – denna 
avhandling har tillkommit inom ramen för en genusvetenskaplig forskarskola – hyser jag 
emellertid inte alls samma tvivel. Ur feministisk synpunkt måste det gå för ett subjekt att 
närma sig ett annat. En idé måste kunna resa över tid och över språk och kunna dyka 
upp i nya sammanhang för att generera nya tankar och skapa politiska gemenskaper. 
Med Braidotti, som visserligen läser sina källor på originalspråk men som alltid 
parafraserar dem på engelska utan tvekan, kan man hävda att litet bristande respekt för 
originalitet och ursprung kan vara av godo.138 Hon menar inte att den feministiska 

 
137 En formell brist är att jag inte citerar ur originalutgåvan av Água viva, helt enkelt för att den varit svår att få tag 
på. Eftersom min ansats inte är filologisk torde detta dock inte bereda läsaren några större svårigheter. Även den 
mest namnkunniga av de som forskat på Lispector, Hélène Cixous, läser Lispector i översättning. Se Verena 
Andermatt Conley ”Introduction”. I Hélène Cixous, Reading with Clarice Lispector, övers. och red. Verena Andermatt 
Conley, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990, s. viii. 
138 Rosi Braidotti, Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory (1994), 2. uppl., 
New York: Columbia University Press, 2011, s. 23f. 
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forskningen ska upphöra att hänvisa till tidigare forskning. Snarare menar hon att 
överdriven högaktning för det hon kallar ”high theory”, för manliga filosofers stora, 
svåra tankar, kan leda till upprepning och bristande kritik.139 Självklart behöver 
litteraturvetenskapen forskning som bedrivs genom arkivariskt arbete, där författares 
manuskript och brev utreds grundligt för att möjliggöra en placering av verk i deras 
tillkomsttid. Men litteraturvetenskapen behöver också forskning som utreder tankar, 
motiv och affekter och hur verk kan förstås trots tid, kontext och språk, eftersom sådan 
forskning ger litteraturvetenskapen spännvidd, giltighet, och förmågan att säga 
någonting om nuet och framtiden genom det förflutna.  
 Det är inte möjligt för mig att helt och hållet, så att säga totalt förstå något av 
avhandlingens fyra författarskap. Men det hindrar inte mig från att arbeta med dem och 
sätta texterna i rörelse genom översättning av dem; lyrikformen översätts till 
avhandlingens genre, rikssvenska till finlandssvenska, poetik till politik. Översättning 
och överföring är på sätt och vis hela uppgiften. 

 
139 Braidotti, 2011, s. 24. 
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ATT LÄSA NU – LÄSNINGENS APORIER 

Avhandlingen visar som sagt på hur en läsning av de specifika skönlitterära texterna i 
relation till de teoretiska begreppen kan – men inte måste – gå till. Läsningarna är inte 
modeller eller mallar, eftersom en sådan generell metod skulle riskera att göra den 
specifika skönlitterära texten osynlig. Jag gör inte heller ”textnära läsningar” av litterära 
verk – eller inte enbart det. Dessa påståenden om vad jag gör i avhandlingen föranleder 
en diskussion som handlar om läsning, och om vad som egentligen sker när vi läser, och 
om huruvida läsning kan betraktas som en metod. Litteraturvetare brukar inte särskilt 
ofta behöva ägna någon större uppmärksamhet åt begreppet ”metod”, om inte deras 
studier berör kvantitativa metoder, regelrätta studier av läsarerfarenheter eller didaktiska 
studier.140 Inte jag heller, till en början. Men efterhand, under arbetet med denna 
avhandling, har jag begripit att metod eller metodologi på sätt och vis har att göra med 
avhandlingens syfte. 
 Jag ska försöka förklara. Metodologi är läran om hur: hur forskning ska bedrivas, 
hur objekt ska skrivas fram, hur ny kunskap kan formeras på ett trovärdigt, vetenskapligt 
och hållfast sätt. Litteraturvetare som inte arbetar kvantitativt eller med intervjuer, utan 
med tolkning av texter använder sig av sin egen förståelse som metod. De läser. Som 
Toril Moi skriver: ”Men oberoende av om jag gör en postkolonial eller en feministisk 
eller en psykoanalytisk läsning så gör jag metodologiskt sett samma sak: jag läser”.141 
Men läsning i sig är inte en metod, betonar hon: ”Vi misstar politiska och existentiella 
investeringar för metoder, specifika läspraktiker”.142 
 Ingen metod finns alltså, bara investeringar i känslolägen eller specifika hållningar, 
om vi tror Moi. Det innebär att läsandet handlar om etik, vad den enskilda läsaren tycker 
om eller ogillar, letar efter eller struntar i, vilka relationer hon finner meningsfulla och 
vilka hon finner betydelselösa. Vad innebär egentligen läsandet som en praktik för 
förståelse i termer av makt? Borde också ”textnära läsning” vara föremål för en etisk 
granskning, trots att ingen verklig, nu levande person kan ta skada av den? Eller kan 
personer, miljöer eller andra varelser faktiskt skadas av läsande och tolkning (och inte 

 
140 Inom den didaktiska litteraturforskningen pågår emellertid ett livskraftigt samtal om läsning som en praktik för 
förståelse och vilka implikationer en tro på läsning som subjektsomvälvande kan ha. Se till exempel Magnus Persson, 
Den goda boken: Samtida föreställningar om litteratur och läsning, Lund: Studentlitteratur, 2012. En diskussion om 
skönlitterärt skrivande som subjektsskapande finns i Sofia Pulls, Skrivande och blivande. Konstruktioner av skönlitterärt 
skrivande i handböcker och läromedel 1979–2015. Diss. Umeå universitet, 2019. 
141 ”But whether I do a postcolonial or a feminist or a psychoanalytic reading, methodologically I do the same sort 
of thing: I read.” Toril Moi, Revolution of the Ordinary. Literary Studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell, Chicago: 
University of Chicago Press, 2017, s. 178. 
142 ”We mistake political and existential investments for methods, specific practices of reading.” Moi, 2017, s. 179. 
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bara av hur de beskrivs i text)? Det är frågor som blir aktuella på grund av den teoretiska 
referensram jag stödjer mig mot, specifikt i relation till den posthumanistiska etiken och 
ekokritikens explicit etiska ansats.143 En metod eller en genre är inte samma sak som en 
teoretisk referensram, eller ett filosofiskt samtal. Det här har implikationer för hur jag 
kan redogöra för hur jag arbetat med sådana gängse vetenskapliga begrepp som ”teori”, 
”metod” och ”urval”. 
 Fortfarande råder det nämligen inte konsensus om vad den materiella vändningens 
olika tolkningsgrenar ekokritik, posthumanism och feministisk materialism eller 
nymaterialism egentligen är eller gör. Betecknar det posthumanistiska, det ekokritiska 
eller det nymaterialistiska en situation som mänskligheten befinner sig i? Är de teoretiska 
resurser eller verktygslådor? Är de metoder eller rent av metodologier? Eller är de snarare 
tematiska stråk eller troper, diskurser eller berättartekniska medel som konstnärer, 
författare eller filmmakare utnyttjar och anspelar på? Är de rentav ideologier, vilket 
slutleden -ism i fallen posthumanism och feministisk materialism kunde föranleda en att 
tro? Eller handlar det om blandningar av allt det ovan nämnda? Annorlunda uttryckt: är 
det verket som granskas eller forskaren som granskar som är ekokritisk (eller posthumanistisk, 
eller nymaterialistisk)?144  
 Titeln på en tidigare nämnd studie av Marie Öhman kan exemplifiera. Boken heter 
som sagt Det mänskligas natur. Posthumanistiska perspektiv hos Lars Jakobson, Peter Høeg och 
Kerstin Ekman. Öhman förlägger alltså posthumanismen inte hos forskaren, utan hos 
författarna hon studerar. Författaren är här, som så ofta i litteraturvetenskapliga 
sammanhang, och även i denna avhandling, en metonymi för verken. Det är alltså i 
litteraturen själv som detta perspektiv odlas – det bara upptäcks av den forskare som 
läser och benämner en tendens eller ett spår. Hon undersöker följaktligen hur ”det 
posthumanistiska idékomplexet” kommer till uttryck i samtidslitteraturen.145  
 Titeln hade även kunnat formuleras med prepositionen ”på” – posthumanistiska 
perspektiv på Lars Jakobson, Peter Høeg och Kerstin Ekman. Då hade det 
posthumanistiska elementet suttit hos forskaren själv, och då hade det antagligen blivit 
en helt annan bok. Öhman påtalar också det posthumanistiska begreppets osäkerhet eller 
rörlighet: ”Sammanfattningsvis kan man kanske säga att begreppet posthumanism framstår 
som mer etablerat än dess innebörd. Användningen av beteckningen har så att säga 
föregått någon form av konsensus kring vad man egentligen låter den beteckna”.146 Den 
materiella vändningens begrepp och positioner är följaktligen fortfarande i rörelse. I 
Öhmans tolkningar av Jakobson, Høeg och Ekman blir det posthumanistiska 

 
143 Se till exempel Patricia MacCormack, Posthuman Ethics. Embodiment and Cultural Theory (2012), 2. uppl., London: 
Routledge, 2016, särskilt kapitlet, ”Posthuman ethics”, s. 1–18, samt kapitlet ”Epilogue: After Life”, s. 139–148. 
144 Den frågan ställer också Paul Tenngart i sin till studenter riktade översikt av ekokritiken som framväxande fält. 
Paul Tenngart, Litteraturteori, 2. uppl., Malmö: Gleerup, 2010, s. 159. 
145 Öhman, 2015, s. 12. 
146 Öhman, 2015, s. 20. Originalets kursiv. 
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perspektivet något som författarna förhåller sig till, något som ligger i deras samtid och 
som de strävar efter att sätta ord på, just där och då.  
 Forskning innebär alltså gränsdragningar och bestämningar. I sin avhandling I 
berättandets makt visar Rudels hur Braidottis förkroppsligade feministiska etik kan sättas i 
omlopp genom tre romaner ur Enquists produktion. När hon diskuterar sin avhandlings 
syfte och material ställer hon frågan om hon genom sitt fokus begränsat författarskapets 
vidd med tanke på att Enquists författarskap spiller över till flera andra textgenrer än 
romanens. En avgränsning var nödvändig, skriver hon, trots att varje potentiell 
gränsdragning kan vara förminskande. Är det då meningsfullt att dra en gräns kring ett 
enskilt författarskap, om en sådan gränsdragning dessutom bidrar till att underblåsa 
specifika bilder av författaren som ett autonomt, starkt, skapande subjekt, frågar hon 
sig.147 
 Eftersom mitt syfte med den här avhandlingen inte enbart är att visa att vissa 
skönlitterära ”textkroppar”, med Rudels ord, svarar mot eller utvecklar en viss teoretisk 
referensram (som hon kallar ”teoribas”) utan att också att lyfta fram både konstanter 
och förändringar över tid – både inom det skönlitterära och det filosofisk-vetenskapliga 
fältet – håller jag mig inte till ett författarskap. Inte heller håller jag mig till en teoretiker, 
att jämföra med Rudels användning av Rosi Braidottis texter. Snarare väljer jag ett både 
skönlitterärt och teoretiskt samtal som forskningsobjekt. Samtidigt kan jag inte heller 
undvika att skära bort, lyfta fram och välja ut, eftersom det ingår i uppgiften att skriva 
en avhandling, och är en del av all forskning. Därmed innehåller den läsande forskarens 
uppgift ett aporetiskt element, vilket detta avsnitts rubrik syftar på.148 Hur detta arbete 
av sållande och skärande utan förutbestämt mål eller entydig teoretisk grund kan gå till 
handlar följande utvikning om. 
 Rudels kopplar samman sina tre romankroppar Nedstörtad ängel, Boken om Blanche 
och Marie, och Livläkarens besök genom dessas problematiseringar av moderniteten, 
upplysningen och, i förlängningen, det rationella subjektet. Men de tre romanerna 
förhåller sig inte bara kritiskt till moderniteten, och den marginaliserade position den 
erbjuder huvudpersonerna, utan präglas av en komplex kluvenhet gentemot den.149 På 
ett liknande vis är det först och främst kluvenhet, eller rentav omöjlighet, som präglar 
relationen mellan människa och natur i de verk jag studerar. Utan det modernistiska, 
alltomfattande, maskulina subjekt som berättaren i Levande vatten försöker tänja ut och 
omforma skulle inte hennes egen strävan att genom skrivandet förändra jagets 
dimensioner finnas, för att nämna ett exempel. Hon är beroende av det hon vill 
omforma. På så vis finns moderniteten och det moderna, rationella subjektet inbyggt i 

 
147 Rudels, 2016, s. 16. 
148 Begreppet apori hämtar jag från Derrida. Se not nummer 27 på sidan 11. 
149 Rudels, 2016, s. 14f. Den marginalitet hos karaktärerna som Rudels utforskar är inte konstant, utan omförhandlas. 
Också utgångspunkten som marginaliserat, eller misslyckat modernt subjekt trotsas alltså i Enquists verk, menar 
Rudels. 
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Levande vatten som en negation, eller ett ofrånkomligt villkor. Samma kluvenhet präglar 
även de övriga texterna, inte minst de teoretiska. Detta ambivalenta förhållningssätt till 
bland annat moderniteten, naturen och subjektet skapar kortslutningar om det är 
lösningar eller alternativa, mindre subjektscentrerade, bättre representationer av naturen 
som ska vaskas fram. 
 Men är det inte just bättre läsningar av texter som jag efterlyser i den här 
avhandlingen? Är inte hela incitamentet till detta arbete en misstänksamhet mot andra 
uttolkare av den materiella vändningen – är det inte så att jag vill trycka till de falska 
profeterna och lyfta fram mina tolkningar och läsningar som just bättre, sannare, mer 
nyanserade?  Så är det givetvis. På sätt och vis blir det jag skriver här trots allt 
förhållandevis traditionell kritik, inte minst eftersom det ligger i avhandlingsformens 
natur att komma med invändningar och förslag. 
 Kritik som begrepp inbegriper en idealism, signalerar att något måste rättas till, 
nyare och bättre perspektiv och grepp behöver etableras. Frågan om kritikens roll jag 
ställde nyss är självfallet till viss del retorisk, även om beskrivningen av en hållning som 
just kritisk behöver granskas. Eller som Maria Jönsson formulerar det: ”Det är svårt att 
ifrågasätta det självklart positivt laddade begreppet kritik – vem vill bedriva okritisk 
forskning?”150 Ja, självklart vill läsaren inte bara svälja texten med hull och hår. Samtidigt 
behöver frågan om vad kritik, exempelvis ekokritik, är eller gör, besvaras. Kanske särskilt 
eftersom den materiella vändningen kryllar av olika former av kritik: ekokritik, kritiska 
växtstudier, och kritisk posthumanism är några samlingsnamn för forskningsinriktningar 
där förledet kritik ska signalera något positivt, något nyskapande. Ovan nämnda 
inriktningar värjer sig mot kritik just genom att lägga in en kritisk brasklapp: vi är inte 
naiva, vi är kritiska.151 Den hållningen för med sig särskilda problem, vilket jag ska 
återkomma till.  
 

Etisk och oetisk läsning 
 

Om representation, i bemärkelsen hur människor avbildar människor och annat levande, 
är politiskt betydelsefull, såsom även den feministiska forskningen om representation 
tydligt visat bland annat när det gäller kvinnor och icke-västerländska, icke-vita subjekt, 
då måste väl rimligtvis också tolkningsprocessen, läsandet och det därpå följande 

 
150 Maria Jönsson, ”Litterär didaktik. Kritisk och naiv läsning i Tove Janssons Den ärliga bedragaren”. I Litteratur och 
läsning. Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Maria Jönsson och Anders Öhman (red.), Lund: Studentlitteratur, 2015a, 
s. 258. 
151 Den här diskussionen om kritik försiggår också inom den materiella vändningen. Latour pläderar exempelvis för 
ett övergivande av den kritiska läsarten, eftersom den förhindrar forskare från att undersöka fenomen och ting 
utifrån omsorg och nyfikenhet. Latours analys knyter alltså den materiella vändningen till frågor som handlar om 
läsning, förståelse, intresse och nyfikenhet – alltså litteraturvetenskapliga frågor. Bruno Latour, ”Why Has Critique 
Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern”, Critical Inquiry, vol. 30 nr. 2, 2004, s. 225–248. 
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skrivandet av kritik eller forskning kunna vara skadlig – eller välgörande – och också 
avkrävas ansvar?152 ”Hur vi tolkar fiktion – liksom andra diskursiva material såsom 
samhällsreportage, politiska utspel, historiska skildringar, sjukhusjournaler – är inte 
väsensskilt från hur vi tolkar sociala situationer, och i nästa led agerar i dem med 
konsekvenser för andra”, skriver Björck apropå konstnärliga gestaltningar av 
produktionsdjur.153 Konstens gestaltningar av verkligheten i relation till industriellt 
producerade djur ser Björck som ett slags förberedning. I konst kan människan 
förbereda sig på nya typer av relationer, och de relationer vi har med djuren vi brukar 
måste göras om å det snaraste av etiska skäl. På så vis blir konsten politiskt betydelsefull 
som simulationsverktyg när en alternativ verklighet ska prövas. Men också forskaren 
som uttolkar konsten och beskriver den gör ett etiskt-politiskt arbete, menar Björck. 
Den som läser en roman och analyserar den i sin forskning kan ta fasta på hur djuren, i 
Björcks fall grisar, kor och andra bruksdjur, beskrivs och kallas fram i den, eller så kan 
hon finna djuren oviktiga och låta bli. Att låta bli må ske mekaniskt och utan avsikt att 
skada, som ett resultat av ”inbitna antropocentriska mekanismer” inom konstskapandet, 
akademin och kritiken, men det sker likafullt.154  
 Tolkningen av ett verk har således etiska konsekvenser som handlar om synlighet, 
för att tala med Björck. I avhandlingen Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och 
läsning som etik dyker Elisabeth Hjort rätt in i läsningens problematik. Hon använder en 
krigsterminologi, läsningens praktik gör att texten ”invaderar” läsaren, ”lockar eller 
lurar” henne till etisk reflektion.155 Hjort läser fyra romaner utkomna mellan 2003 och 
2006, som hon menar artikulerar en specifik estetik och tillkommer i en särskild politisk 
situation. Denna situation har genererat Hjorts egen läsart, den förtvivlade. Även 
föreliggande avhandling tar sin utgångspunkt i en specifik situation, men specificiteten 
handlar inte om den tid som verken tillkommit i – mitt material spänner över drygt nittio 
år – utan om ett tilltal, eller en problematik som ger resonans i den situation jag skriver 
i nu. Jag menar att verken, på specifika sätt, visar att författare redan länge, och dessutom 
långt längre tillbaka än de senaste hundra åren, och långt före klimatkrisen, brottats med 
frågor om människans plats i naturen. Också i den förment subjektstillvända 
modernismen, som Henry Parland kan representera, finns det tvivel på jagets koherens 
och värde. 

 
152 Den feministiska och postkoloniala litteraturkritiken har bidragit med många betydelsefulla studier om skrivandet 
som representationsskapande, och de risker och möjligheter det medför för förfördelade subjekt. Klassiska verk är 
till exempel Gilbert och Gubars The Madwoman in the Attic, Edward Saids Culture and Imperialism och Gayatri 
Chakravorty Spivaks essä, ”Kan den subalterna tala?”. En utförligare diskussion om skrivande och representation 
finns i del två om Clarice Lispectors Levande vatten. Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. 
The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, 2. uppl., New Haven: Yale University Press, 2000; 
Edward Said, Culture and Imperialism, London: Vintage, 1994; Gayatri Chakravorty Spivak, ”Kan den subalterna 
tala?”, övers. Monica Berntsson och Mikaela Lundahl, Postkoloniala studier. Skriftserien Kairos, nr. 7, 2002. 
153 Björck, 2019, s. 11. 
154 Björck, 2019, s. 13. 
155 Elisabeth Hjort, Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik. Diss. Uppsala universitet, Göteborg: 
Glänta, 2015, s. 8. 
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Jag läser inte heller in något särskilt motstånd mot rådande normer i materialet. Hjort 
ser litteraturen som en plats för motstånd, en kritisk plats: ”Litteraturen är en kritik”, 
skriver hon.156 Och så kan man möjligen betrakta litteratur. Generellt tror jag att det är 
svårt att stipulera att litteratur ”är” det ena eller det andra, vad som blir motstånd ser 
läsaren i efterhand. Texter som i sin tid betraktades som opportunistiska eller 
osjälvständiga, till exempel Henry Parlands diktsamling Idealrealisation, som av Hagar 
Olsson kritiserades för att vara en ytlig omfamning av den moderna tidens 
konsumtionsideal, kan i en annan tidslig dager framstå som motståndskraftiga, 
kritiska.157 Även av denna anledning förtjänar läsandets praktik att granskas ytterligare, 
eftersom den inbegriper klassificering av verk i etiska kategorier, till exempel i etiska 
kategorier som kritiska till sin samtid respektive okritiskt omfamnande den. 
 En klassificering av texter som motstånd eller medlöperi är avhängig sin tid, det 
går att hävda att texter bär på möjligheten till bäggedera, till exempel med stöd hos 
Deleuze och Guattari.158 Hur texterna sorteras beror på vem som vunnit den ideologiska 
striden om framtiden. Hjorts läsning innebär att hon medvetet ser litteraturens funktion 
som motstånd som överordnad dess andra dimensioner. Det sker dock med en viss 
tvekan: ”Kanske är det alltså nödvändigt att svika litteraturen i någon mån, i det 
metodologiska arbetet”.159 Sviker jag skönlitteraturen då jag lyfter upp teoretiska verk 
jämsides med den och tillmäter bägge samma tolkningsvärde, till exempel? Det är en 
väsentlig fråga. Och hur sviker man litteraturen – genom att läsa den felaktigt, genom 
att inte kontextualisera nog, eller genom att inte vara kritisk gentemot den? 
 Frågan är om det ens är möjligt att undvika att någon form av svek äger rum i 
processen, när en skönlitterär texts innehåll, form, tankegods och klangfärg ska fångas 
och tolkas. Dessa frågor om läsandets etik berör också skrivandet.  Deborah Bird Rose 
diskuterar skrivandet som etisk och politisk handling i klimatförändringens tid och 
menar att mänskligheten står inför en omöjlig position: ett etiskt upprop har gått ut till 
oss. Om vi lystrar till det måste vi också ingripa. Om vi inte ingriper fortsätter förlusten 
och förödelsen, men de redskap vi har verkar bara accentuera vår oförmåga att bruka 
dem. Arter och platser försvinner eller förstörs till oigenkännlighet utan att vi verkar 

 
156 Hjort, 2015, s. 7. 
157 Ett exempel på hur litteraturhistorien skriver sig själv i förhållande till samtid och förflutet finns i Per Stams 
redogörelse för kritiken Sönder fick när fragmentet gavs ut i den postuma samlingsvolymen Återsken år 1932. 
Recensenterna uppfattar Sönder antingen som nyskapande eller som ”hyperintellektualism dränkt i alkohol”, 
beroende på hur de uppfattar modernismen, den experimenterande formen i stort och Parland som person. När 
Sönder ges ut igen i Den stora Dagenefter år 1966 är mottagandet annorlunda, då vill recensenter placera in Parland i 
litteraturhistorien och romanen läses som ett misslyckande i relation till modernismen som rörelse, vilken 
recensenterna i 1960-talet kan förhålla sig till på ett annat sätt än recensenterna som skrev i trettiotalet. Per Stam, 
Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder Diss. Uppsala universitet, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1998, s. 
42ff. Jag återkommer till de olika separatutgåvorna av Sönder längre fram. 
158 Deterritorialiserande och reterritorialiserande rörelser finns samtidigt, de utesluter inte varandra utan förutsätter 
varandra. Gilles Deleuze och Félix Guattari, Tusen platåer, övers. Gunnar Holmbäck och Sven-Olov Wallenstein, 
Hägersten: Tankekraft, 2015, s. 265. Se även Johansson, 2003, s. 45f. 
159 Hjort, 2015, s. 17. 
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kunna göra något konkret för den enskilda arten, individen eller platsen. Att bära 
vittnesbörd om klimatförändringen innebär en risk att misslyckas: ”Att möta andra 
innebär att bli ett vittne och att uppleva vår vanmakt i den positionen”, skriver Rose.160 
Den som svarar på klimatförändringens etiska anrop blir alltså, med Rose, tvungen att 
möta både andra och sig själv. I den situationen stiger upplevelsen av oförmåga och 
vanmakt fram som betydelsefull. Oförmågan att korrekt begripa-läsa och återge-skriva 
objektet, vad det vara månde, och känslan av vanmakt som det innebär, kan inte kringgås 
utan måste erkännas, menar Rose.161 
 Liksom skrivandets position är läsandets position på sätt och vis omöjlig. Hjort 
formulerar sig i besläktade ordalag: ”det är just den goda intentionen och viljan att vara 
moralisk som riskerar att förvandlas till ett övergrepp”.162 Viljan att göra gott med sin 
text kan alltså omintetgöra en etisk läsning, menar Hjort. 
 Här vill jag återknyta till Mois uppfattning att läsning inte är någon metod. Moi ser 
ändå att den skickliga läsningen är god och eftersträvansvärd – den är möjlig, det går att 
läsa väl.163 Jag intresserar mig snarare för den misslyckade läsningen, med Rose och Hjort 
i ryggen. I sin skiss av skrivandets omöjlighet förespråkar Rose en misslyckandets läsart 
som har bäring för den här avhandlingens fyra läsningar, vilka alla på sätt och vis 
misslyckas. Den utlovade förlösningen eller försoningen infinner sig inte: inte ens det 
teoretiska material som inte vill bestämning och systematik, utan strävar efter öppenhet 
och rörelse, kan lyckas fullt ut. All läsning blir, trots föresatser, famlande. För att 
synliggöra litteraturen har jag behövt fästa uppmärksamheten på de ofullständiga 
analyserna. Ofullständigheten i sig ser jag som ett slags resultat av att det teoretiska 
materialet inte alltid kan svara på de frågor som skönlitteraturen ställer – och att detta 
faktum i sig lyfter fram skönlitteraturen som en komplex varelse, eller snarare som en 
lika komplex varelse som andra objekt, som inte heller kan beskrivas i sin singularitet. 

 
160 ”The impossible position concerns the necessity of speaking of that which is beyond our ken. […] We are called 
to intervene, and all too often we find we are helpless to intervene. Here, now, in the face of all this loss, we are 
called toward an impossible position. To turn our backs on those who are targeted for destruction, or who are 
abandoned on a spiral of loss dealing toward greater destruction, is to refuse the ethical call. Inevitably, of course it 
entails turning our backs on ourselves. To face others is to become a witness, and to experience our incapacity in 
this position.” Deborah Bird Rose, ”Slowly. Writing into the Anthropocene”, TEXT, vol. 20, 2013, s. 8. 
161 Vi behöver, menar Rose, skriva just om det vi inte förstår, och skriva berättelser som inte går att berätta. Rose, 
2013, s. 8f. Ett liknande resonemang om just avhandlingens omöjliga form för Maria Jönsson i en text om processen 
att skriva avhandling om Agneta Klingspors författarskap. Hon skriver: ”Att låta texten misslyckas är också en av 
de insikter som Agneta Klingspors texter förmedlat till mig. Klingspor verkar nämligen föra en outtröttlig kamp för 
att få liv och skrift att fungera tillsammans, att få skriften att kunna gestalta det trasiga och ofullständiga livet. På 
samma sätt som den sköna prosan blir ett svek mot det ofullkomliga livet kanske den slipade avhandlingen är ett 
svek mot den svåra, ofärdiga – ibland även omoraliska och fula – process som forskning ofta kan vara.” Maria 
Jönsson, ”Byrackan vs knähunden. Tankespill från arbetet med ett feministiskt författarskap”. I Genus och det 
akademiska skrivandets former, Annelie Bränström Öhman och Mona Livholts (red.), Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 
34. 
162 Hjort, 2015, s. 24. Hjort diskuterar här särskilt Martha Nussbaums kritik av Judith Butler. 
163 ”Sherlock [Holmes] is a master in his own field because he pays meticulous attention to what is before him. 
Master readers do the same thing.” Moi, 2017, s. 186. 
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”Vad innebär det att läsa som en människa, med etiskt ansvar? Kanske är det omöjligt 
att besvara dessa frågor i en akademisk text, kanske innefattar just denna läsart en viss 
o-mänsklighet, i det att den inte förmår träda intill den existensens nollpunkt som jag 
vidrör i läsningarna av det mänskliga”, skriver Hjort.164 Den akademiska avhandlingens 
form är av nöden en stympning, ett omöjligt destillat av en process som inte egentligen 
kan sammanfattas, ett o-mänskliggörande.  
 Hennes resonemang, även om det ligger i linje med den dekonstruktiva läsart hon 
skriver fram, föranleder dock frågor ur den materiella vändningens perspektiv. Läsande 
och skrivande kan förstås som exklusiva för människoarten, men dessa praktiker innebär 
i sig ett samröre med ickemänskliga fenomen. Att läsa är en förmåga som är avhängig 
teknologi: utan bok – ingen läsare. Läsandet är alltså beroende av något som finns 
utanför människan, växtbaserat papper eller pergament, bläck och tryckmaterial, och i 
dag ettor och nollor i gigantiska informationssystem. Läsandet och skrivandet kan på så 
vis förstås som en rörelse, varmed materien kan träda in i subjektet; texten löper ut 
genom fingrarna och ut på pappret (digitalt eller analogt) men kroppen tar också in 
skriften som teknologi. Människan är helt enkelt inte ensam i läsandet och skrivandet, 
hon behöver verktyg, som finns utanför hennes egen kropps gränser.165 Läsandet och 
skrivandet utvidgar människans medvetande, men det för också in ickemänskliga 
element i det vi uppfattar som kärnan av det mänskliga, medvetandet självt.166 
 Men det Hjort kallar ”o-mänsklighet” gör faktiskt redan sitt inträde innan pennan 
träffar pappret, eller fingret datorns tangenter. Det finns ett omänskliggörande, ett 
distanserande och objektifierande inbyggt i det estetiska snittet, i berättandet och 
omskrivandet. Inte heller den poetiska eller skönlitterära texten förmår träda in i ett 
omedelbart förhållande till vad Hjort kallar ”existensens nollpunkt”; texten laggar, släpar 
efter, skär av och klipper loss oberoende av genre.167 Eller lägger till, skapar något nytt 
och annorlunda, som inte fanns där tidigare. 

 
164 Hjort, 2015, s. 20. 
165 Som N. Katherine Hayles skriver är det i dag inte helt lätt att dra en gräns mellan det läs- och skrivkunniga 
subjektet och den läs- och skrivkunniga maskinen vare sig begreppsligt eller rent kroppsligt: ”From a cluttered 
desktop whose complicated topography acts as an external memory device for its messines-inclined owner, to the 
computer on which I am typing this, to the increasingly dense networks of ‘smart’ technologies that are reconfiguring 
human lives in developed societies, human subjects are no longer contained – or even defined – by the boundaries 
of their skins.” N. Katherine Hayles, Unthought. The Power of the Cognitive Nonconscious, Chicago: University of Chicago 
Press, 2017, s. 2. 
166 Se till exempel Walter J. Ongs diskussion av skrivandet som en teknologi som förändrar människans medvetande 
i grunden. Teknologin griper in i människan rent konkret, den blir internaliserad. På så sätt ingår det alltså alltid ett 
element av något icke-mänskligt (en dator, en penna, ett papper, etc.) också i det skrivande som människor finner 
allra mest personligt och mänskligt. Det abstrakta tänkandet kan med Ong förstås som en effekt av teknologier, 
snarare än tvärtom. Walter J. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word (1982), 2. uppl., London: 
Routledge, 2002, s. 77ff. Flera av de tänkare jag arbetar med i den här avhandlingen gör därtill gällande att inte bara 
människor kan skriva; också växters sätt, att genom sina blad och skott, skapa nytt material, veckla ut sin kropp i 
världen, kan betraktas som en form av kommunikativ skrift. Se del två i avhandlingen om Lispectors roman Levande 
vatten. 
167 Hjort, 2015, s. 20. 
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Den materiella vändningens företrädare påtalar att representation och det som 
representeras hör ihop och frammanar varandra, men kopplingen är inte enkel eller 
rätlinjig, representation innebär en risk. Kanske är själva förståelsen, dess kognitiva 
processer, omänsklig, både i bemärkelsen att förståelsen inte enbart är en mänsklig 
företeelse, och att förståelsen i sig innebär gränsdragningar som omänskliggör, 
systematiserar och drar gränser. Frågan om att läsa med etiskt ansvar är inte bara omöjlig 
att besvara i en akademisk text, som Hjort för fram, utan helt enkelt omöjlig att besvara 
i någon text – eftersom texten i sin egenskap av text estetiserar, skär ut, skär bort, 
producerar nytt på eget bevåg. Och ”existensens nollpunkt” som Hjort beskriver – 
vilken är den? Om vi tror på den feministiska etikens betoning av multipla ståndpunkter 
och perspektiv finns det ingen sådan nollpunkt, eftersom varje kropp har sin nollpunkt 
i ett givet sammanhang, varje kropp har sin gravitation och genealogi, liksom varje text 
har sin.168 
 Även om läsandet, som Hjort visar, är en problematisk praktik som på olika vis 
sätter det mänskliga subjektet i centrum som uttolkare och fokalisator, är läsningen det 
verktyg som den litteraturvetenskapliga forskningen har att tillgå. Det hjälps inte. Men 
det behöver sägas: läsning är inte enkelt. Läsningen som avkodande verksamhet, som 
syftar till att ”avslöja” eller ”visa” en texts byggstenar eller tematik är problematisk. Det 
är därför Hjort vänder sig till den, för att peka på de svårigheter (och öppningar) som 
läsningen skapar för ett etiskt förhållningssätt till omvärlden. Svaret på frågan om metod 
är ju, med Moi, att litteraturvetenskapen inte kan ha en ”metod” – läsning är inte en 
metod i sig, även om det finns metodiska läsarter, till exempel metrisk analys. 
Resonemang som handlar om läsande som metod är viktiga att föra trots det, eftersom 
det handlar om greppbarhet, begriplighet, och hur forskarens subjekt, den som läser, 
skrivs fram.169 På så sätt handlar den här avhandlingen om metod – eller om metodens 
omöjlighet. 
 

Att läsa reparativt och misstänksamt 
 

Här blir en kort diskussion om paranoida eller misstänksamma läsarter i relation till 
reparativa eller bekräftande läsarter nödvändig för att få fatt i vad som sker när den 
materiella vändningens tankegods sätts i rörelse i relation till skönlitteratur. Eve 
Sedgwick, Rita Felski och Moi hör till de litteraturvetare som på olika vis kritiserat den 

 
168 Se Donna J. Haraway, ”Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist Studies, vol. 14, nr. 3, 1988, s. 575–599; Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, 
London: Free Association Books, 1991, s. 195. 
169 Moi, 2017, s. 192f. Moi nämner bland annat Franco Morettis ”distant reading”-metod och menar att ja, den är 
en metod, men inte i naturvetenskaplig mening. Litteraturläsningen strävar inte efter standardiserade läsningar utan 
fokuserar på det unika i den enskilda texten. Se Franco Moretti, Distant Reading, London: Verso, 2013. 
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kritiska läsarten.170 Sedgwicks kritik, som fått stor spridning, bygger bland annat på att 
den paranoida läsart som hon finner är förhärskande i litteraturvetenskapen i den stund 
hon skriver, eliminerar möjligheten att bli överraskad av en text: läsaren har bestämt sig 
för att avslöja textens dolda budskap, och dessa dolda budskap vaskas fram. Resultatet 
är en litteraturforskning som är blasé och cynisk och som i förlängningen enbart vill ha 
bekräftelse för sin egen paranoia.171 I samma stil menar Moi att den läsart som letar efter 
dolda djup och betydelser hos skönlitterära texter inte klarar av att skapa något nytt, utan 
bara leder till att läsarens slutsatser a priori bekräftas: 

 
Att läsa en text misstänksamt är att betrakta den som ett symptom på någonting 
annat. Detta ”någonting annat” visar sig vanligtvis vara en teoretisk eller politisk 
insikt som kritikern äger redan innan läsningen. I stället för att besvara textens 
ärende tvingar kritikern den att underkasta sig hans eller hennes egna teoretiska 
påståenden eller politiska system. Resultatet är ofta helt förutsägbara läsningar.172 
 

Skönlitteraturen själv är ointressant i en sådan läsart – det är kommentaren, avslöjandet, 
avtäckandet som är intressant. Överraskningen som skönlitteraturen kan bjuda på blir 
oväsentlig. Att läsa är att vända sin uppmärksamhet mot en särskild text och att tänka 
på vad den säger en; vad de enskilda orden och meningarna betyder, men även vilket 
ärende texten som helhet har, menar Moi.173 För det krävs kunskap, uppmärksamhet, 
nyfikenhet, men också, vill jag tillägga, rörlighet: texten kanske inte ger en det man 
önskar, läsandet kanske inte löser något.  
 Läsning handlar alltså om omdöme, menar Moi, och därmed är läsandet alltid 
förbundet med en personlig risk för den forskare som läser, den träder in i texten som 
sig själv, med sina egna förmågor och brister. Därför kan läsande och tolkande också 
framstå som skrämmande och utlämnande.174 Ändå hävdar hon att det går att utveckla 
sin metod för att läsa: ”Den mest uppmärksamma, den mest noggranna, den mest 
insiktsfulla, och den mest bildade läsaren kommer att göra det bästa jobbet.” 175 Det 
innebär att det ändå verkar finnas en metod som kan förfinas. Här råkar hon i närheten 
av de positioner hon vill kritisera, nämligen den där kritikern anser sig sitta med facit om 
vad som är en god läsning. 

 
170 Moi, 2017; Rita Felski, The Limits of Critique, Chicago: University of Chicago Press, 2015; Eve Kosofsky Sedgwick, 
Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity, Durham: Duke University Press, 2003. 
171 Sedgwick, 2003, s. 143. 
172 ”To read the text suspiciously is to see it as a symptom of something else. That ’something else’ usually turns out 
to be a theoretical or political insight posessed by the critic in advance of the reading. Instead of responding to the 
text’s concerns, the critic forces it to submit to his or her own theoretical claims or political schemes. The result is 
often entirely predictable readings.” Moi, 2017, s. 175. 
173 Moi, 2017, s. 179f; 193. 
174 Moi, 2017, s. 190. 
175 ”The most perceptive, the most attentive, the most knowledgeable, and the most learned critic will do the best 
job.” Moi, 2017, s. 195. Jag vill lägga till att dessa ”den goda läsarens” kännetecken som Moi räknar upp kan 
kompletteras med andra, till exempel rörlighet och ödmjukhet inför den egna positionen som uttolkare inför ett 
material som helt visst är en text, men som kanske inte enbart finns i texten (till exempel politiska och etiska spörsmål 
som texten skildrar). Inte bara författarens motiv, utan också läsarens spelar ju roll i detta sammanhang. 
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Problemet här kan handla om vad forskare tänker sig att läsningen ska generera. I ett 
annat sammanhang sammanfattar Moi den läsart hon förespråkar så här: ”Ibland 
kommer skepsis och misstänksamhet helt enkelt vara mindre politiskt användbara än 
beundran, omsorg, kärlek.”176 Om målet med att läsa en text är att hitta utvägar, nya sätt 
att känna och tänka kan misstänksamhet vara mindre användbart än hoppfullhet. Det är 
också så jag förstår Braidottis försök att formulera en affirmativ etik och en bekräftande 
läsart, i linje med Deleuze, som hon utgår från.177 Att den kritiska läsarten i sina olika 
former under 1990-talet stelnat till en given metod, där graden av avslöjandet ses som 
en effekt av analysens noggrannhet, gör att litteraturvetare stöps i en och samma mall 
och bara kan utföra en enda sak, menar Sedgwick. Resursbatteriet, det hon i en 
evolutionsbiologisk metafor kallar forskningens ”genpool”, krymper. ”Problemet med 
en grund genpool är givetvis dess förminskade förmåga att svara på miljömässig (till 
exempel politisk) förändring”, skriver Sedgwick.178 Om litteraturvetenskapen förväntas 
upprepa samma kritiska formel kan den inte svara samtiden, bara hänvisa till sig själv i 
en cirkulär logik. Sedgwicks evolutionsmetafor förstärker hennes poäng: utan nya intryck 
och påfrestningar förtvinar arter liksom litteraturvetare. 
 Sedgwicks påtalan av behovet av reparativa, läkande läspraktiker kommer ur en 
specifik situation och ett specifikt material, nämligen de ”kulturellt centrala praktiker, 
många av vilka gott kunde kallas reparativa, som stiger fram ur queer erfarenhet men blir 
osynliga eller oläsliga genom en paranoid optik”.179 På ett liknande sätt är även 
exempelvis Rosi Braidottis, Elizabeth Grosz och Vicki Kirbys försök att skapa 
förståelseformer som inte är dualistiska grundade i en särskild situation. Det cartesianska 
subjektets cogito, åtskillnaden mellan tänkande, handlande subjekt och passiv, icke-
levande materia har skurit världen itu; på ena sidan människan och anden, på den andra 
naturen eller materien.180 Denna klyfta måste överbryggas, repareras. Människan måste 
(åter) bli en del av naturen, det friställda och autonoma subjektet måste demonteras. Och 
den läkningen kan inte ske genom kritik och negativitet, eftersom misstänksamma 
läsarter är en del av problemet.181 Detta etiska krav som den materiella vändningens 

 
176 ”Sometimes skepticism and suspicion will simply be less politically useful than admiration, care, love.” Moi, 2017, 
s. 176. 
177 Braidotti, 2013, s. 129. 
178 Här metaforiserar Sedgwick uttrycket genpool. ”The trouble with a shallow gene pool, of course, is its diminished 
ability to respond to environmental (e.g., political) change.” Sedgwick, 2003, s. 144. 
179 ”[…] I think it will leave us in a vastly better position to do justice to a wealth of characteristic, culturally central 
practices, many of which can well be called reparative, that emerge from queer experience but become invisible or 
illegible under a paranoid optic.” Sedgwick, 2003, s. 147. 
180 För en uttömmande diskussion om det cartesianska subjektsbegreppet och den problematik detta innebär ur en 
posthumanistisk synpunkt, se Öhman, 2015, s. 24–36. Se även Plumwood, 2002, s. 17ff. 
181 För dessa tre handlar det om att skapa bättre, mer ändamålsenliga ramverk för att förstå världen, och utvidga de 
ramverk som redan finns så att de inkluderar och anpassas till ickemänskliga varelser och fenomen och erkänner 
människans materialitet, kroppen, som en förutsättning och nödvändighet. Braidotti ramar in boken Transpositions 
så här: ”On the more normative front, the question is: what are our hopes of finding adequate ways of expressing 
empowering alternatives and of having them socially enacted?” Rosi Braidotti, Transpositions. On Nomadic Ethics, 
Cambridge: Polity Press, 2006a, s. 4.  Grosz, å sin sida, formulerar de huvudsakliga frågeställningarna i boken Chaos, 
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tänkare ställer betyder att den som läser förutsätts bidra till att läka klyftan mellan ande 
och värld. Det är med ambitionen att, i linje med Braidottis affirmativa läsart, överbrygga 
den kvalitativa klyftan mellan kropp och ande, eller natur och människa, som Rudels 
kallar Per Olov Enquists romaner för ”romankroppar”, gränsen mellan kropp och tanke 
behöver suddas ut.182  
 Den materiella vändningens affirmativa läsarter är förankrade i en specifik 
problemformulering. Ekokritiken, posthumanismen och nymaterialismen är relativt 
tydliga i den frågan: problemet är människans och subjektets särskilt gynnade position 
som aktör och upplevande subjekt. Denna antropocentrism resulterar sedan i 
klimatkrisen, eftersom människan har rätt att bara se till sitt eget bästa. Därmed är det 
antropocentrismen, snittet mellan människa och värld, som bör åtgärdas. 
 Humanekologen Andreas Malm är en av dem som kommit med kritik gentemot 
den platta ontologins möjligheter att förändra samhället. Han betraktar 
antropocentrismen som i grunden oväsentlig, en biprodukt av det egentliga problemet: 
kapitalismen. Kapitalismen, i sin tur, genererar subjektspositioner som stärker dess eget 
maskineri. Euro- och androcentrism och klimatuppvärmningen är effekter av 
kapitalismen. Att vilja plana ut maktförhållandena mellan ägande klasser och 
proletariatet genom att platta ut ontologin och ge också ting tillträde till agens och 
subjektivitet är kontraproduktivt, ja skadligt, menar Malm.183 Och där har Malm en 
poäng, men en poäng som många feministiska ekokritiker fört fram redan långt innan, 
nämligen att den platta ontologins förespråkare – i sin iver att inkludera djur, växter och 
ickemänskligt liv, men också föremål, i subjektskategorin – helt och hållet urholkar all 
möjlighet till att granska och kritisera skillnader dessa emellan, företrädesvis skillnader i 
klass, makt och påverkansmöjligheter. Många forskare har kommit med liknande 
invändningar, bland annat Soper, Ahmed och Phillips.184 I stället för att ansluta mig till 

 
Territory, Art som följer: ”What can philosophy contribute to an understanding of art other than an aesthetics, that 
is, a theory of art, a reflection on art? Instead of supervening from above, taking art as its object, how can philosophy 
work with art or perhaps as and alongside art, a point of relay or connection with art?” Elizabeth Grosz, Chaos, 
Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth, New York: Columbia University Press, 2008b, s. 4.  Kirby, å sin 
sida, beskriver sitt uppdrag så här: ”My task then is to try to explain why I regard current understandings of 
’language’, even those that derive from the canon of postmodern and poststructural criticism, as restricted; and 
further, why these same arguments, viewed from another perspective, might be said to have scientific and quantum 
implications.” Kirby, 2011, s. 3. Det ska sägas att Kirby menar att den poststrukturalistiska kritiken är underutnyttjad, 
snarare än överspelad: den kunde gå ännu längre, menar hon. 
182 Rudels, 2016, s. 13. 
183 ”Less of Latour, more of Lenin: this is what the warming condition calls for.” Malm, 2018, s. 118. 
184 Kate Soper, ”The Humanism in Posthumanism”, Comparative Critical Studies vol.9 nr. 3, 2012, s. 365–378; Sara 
Ahmed, ”Open Forum Imaginary Prohibitions: Some Preliminary Remarks on the Founding Gesture of the ’New 
Materialism’”, European Journal of Women’s Studies vol. 15 nr. 1, 2008, s. 23–39; samt Anne Phillips, The Politics of the 
Human, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 129ff. Nämnas kan även Alfred J. López postkolonialt 
grundade kritik i artikeln ”Contesting the Material Turn; Or: The Persistence of Agency”, Cambridge Journal of 
Postcolonial Literary Inquiry, vol. 5 nr. 3, 2018, s. 371–386; liksom Zoe Todds skarpa och personliga kritik av Bruno 
Latours platta ontologi i artikeln ”An Indigenous Feminist’s Take On The Ontological Turn. ’Ontology’ Is Just 
Another Word For Colonialism”, Journal of Historical Sociology, vol. 29 nr. 1, 2016, s. 4–22. En svensk forskare som 
bidragit till kritiken är Sara Edenheim, se särskilt artikeln ”Foreclosed Matter. On the Material Melancholy of 
Feminist New Materialism”, Australian Feminist Studies, vol. 31. nr. 89, 2016, s. 283–304. 
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någon av ovan nämnda positioner eller explicit bemöta kritiken, och på så vis råka i en 
låst försvarsställning, försöker jag bygga min kritik inifrån, med mitt skönlitterära 
material som utgångspunkt. 
 Det etiska imperativet och drivkraften att förändra världen till det bättre, som den 
materiella vändningen direkt eller indirekt förespråkar, har alltså sina risker. Den läsart 
som ska sluta den cartesianska tudelningen blir ju även den en föreskrift. ”Ju närmare 
formuleringen av ett karakteristiskt register av grepp (nykritik, dekonstruktion, New 
Historicism, psykoanalytisk kritik) en litteraturteori kommer, desto snabbare börjar vi 
klaga på att det tillvägagångssättet har blivit helt och hållet förutsägbart, och därmed 
tråkigt”, skriver Moi.185 Jag vill mena att denna förutsägbarhet delvis redan inträtt i den 
litteraturteori som den materiella vågen genererat. Om läsningar av litteratur ska generera 
ett bestämt sorts läkande riskerar läsarten att stelna och bli förutsägbar, de etiska 
hållningar som den materiella vändningen undersöker och stöder sig på kan då 
förvandlas till metodologiska grepp, så att litteraturvetare som jag kan göra rätt genom 
att peka ut goda texter som ligger i linje med de begrepp jag vill undersöka. Då har teori 
förvandlats till metod. 
 Ett exempel kan precisera problemet jag vill utforska. I boken Meeting the Universe 
Halfway gör Barad skillnad mellan reflektion och diffraktion som metoder eller 
förhållningssätt.186 Reflektion är spegling, sökande efter likhet. En reflektiv metod 
handlar om att något, som litteraturen eller naturvetenskapen, speglar verkligheten.187 
Reflektion i forskning handlar då om att forskaren erkänner sin egen position som en 
del i en triad bestående av det objekt som ska studeras, representationer av det, och 
forskaren själv som en epistemologisk komponent. Denna typ av självreflexivitet är inte 
tillräcklig, menar Barad, eftersom den inte synliggör vidden av sammanblandning mellan 
fenomen. Forskaren kan fortfarande separeras från den stumma materia hon utforskar, 
den senare är fortsättningsvis ett objekt, inte en aktiv deltagare. Barad lanserar diffraktion 
som ett alternativ till reflektion. Diffraktion är det fenomen som kan iakttas då vågor 
bryts, eller då man kastar flera stenar i vatten samtidigt: det bildas flera ringmönster på 
vattenytan som krockar mot och bryter upp varandra.188 I stället för att fenomen förstås 
som speglingar av något utanför dem själva (såsom litteraturen ibland sägs spegla 
verkligheten) kan de förstås som diffraktioner: vågor som bryter mot varandra och 
skapar skillnad.  
 I en tabell ställer Barad upp två staplar, där den ena innehåller reflektiva element 
och kunskapsformer och den andra diffraktiva dito. I den reflektiva stapeln finns 

 
185 ”The closer a literary theory comes to generating a characteristic repertoire of moves (New Criticism, 
deconstruction, New Historicism, psychoanalytic criticism), the quicker we start complaining that the approach has 
become entirely predictable, and therefore boring.” Moi, 2017, s. 192. 
186 Barad, 2007, s. 71ff. Barad tar här stöd av Haraway. Se Haraway, 1992, s. 299f. 
187 Barad, 2007, s. 86. 
188 Barad, 2007, s. 74ff. Barad betonar att en ingående kunskap om diffraktion som fysikaliskt fenomen är nödvändig 
innan det går att göra om diffraktionen till en metafor för, säg, lässtrategier. 
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dikotomier som insida/utsida, subjekt/objekt, natur/kultur, men också mimesis, 
sökandet efter autentiska eller bättre representationer, reifiering, och ett intresse för hur 
gränser upprättas. I den diffraktiva stapeln återfinns exempelvis transdisciplinär 
forskning, skillnad och kunskap som materialiserad praxis, samt en räcka begrepp som 
intra-aktion, onto-epistem-ologi, och performativitet.189 Den som följer den diffraktiva 
stapelns begrepp kan undvika att arbeta reflektivt och därmed bidra till att materia inte 
passiveras, är Barads poäng. Hennes diffraktiva metod är besläktad med andra 
bekräftande läsarter, som för fram att kritik kanske inte alltid är det lämpligaste redskapet 
när fenomen ska förstås i sin komplexitet. I ljuset av den redogörelse för läsningens 
problematik som jag gjort här blir min invändning att också denna uppdelning av 
forskning och tankesätt i reflektion och diffraktion kan stelna och bli till orörlig metod. 
En sådan tabell som Barad ställer upp – en uppräkning av rätt och fel sätt att förstå 
världen på – kan med hennes egen metodologi förstås som motsägelsefull. Hon ställer 
ju själv dessa två förhållningssätt, det reflektiva och det diffraktiva, emot varandra på ett 
sätt som faktiskt kan uppfattas som just reflekterande – det hon vill undkomma.  
 Eftersom diffraktion bygger på fysikaliska observationer kan detta sätt att förstå 
materia svårligen metaforiseras till att bli en konkret instruktion för litteraturvetare när 
vi ska läsa texter utan att materia – i detta fall vågornas rörelse – åter blir till ett protetiskt 
hjälpmedel för människors tänkande och därigenom förstummas. Hur läser man 
”diffraktivt” när diffraktion är ett konkret fenomen, något som vågor gör? Jag blir osäker 
när jag ser Barads tabell. Dels för att den är en tabell, en förenkling och schematisering, 
dels för att jag känner ett motstånd inför klassificeringen av olika sätt att förstå i goda 
och dåliga. Jag är också osäker på om jag verkligen förstår vad det är att ”läsa diffraktivt”, 
trots att jag läst många texter som förespråkar det.190 Vad är egentligen skillnaden mellan 
att läsa diffraktivt och att läsa reflektivt? Är det inte bara fråga om att läsa väl, noggrant, 
känsligt och fördomsfritt, och låta olika texter krocka, samtala och sätta varandra i 
gungning?191 Som jag förstår litteraturvetenskapen läser forskare redan på detta vis. 
Kanske det snarare handlar om att hitta texter som i sig fungerar diffraktivt, löser upp 
diktotomier och synliggör världens sammansatta natur. Men hamnar vi inte då återigen 
i problematiken med att skilja de goda texterna från de mindre goda? 

 
189 Barad, 2007, s. 89f. 
190 Se exempelvis Iris van der Tuin, ”Signals Falling. Reading Woolf and Guattari Diffractively for a New Materialist 
Epistemology”, Minnesota Review, nr. 88, 2017, s. 112–115; samt Iris van der Tuin, ”’A Different Starting Point, a 
Different Metaphysics’. Reading Bergson and Barad Diffractively”, Hypatia, vol. 26 nr. 1, 2011, s. 22–42. I den 
sistnämnda texten framhåller van der Tuin att en av diffraktionens möjligheter är att öppna också kvinnofientliga 
författarskap som Henri Bergsons för en feministisk analys, alltså att möjliggöra ett undvikande av reaktiv kritik. På 
så vis ligger denna läsart helt i linje med t.ex. Sedgwicks reparativa läsart, som jag förstår den. 
191 Karin Murris och Vivienne Bozalek förklarar en diffraktiv läsart så här: ”A diffractive reading is different from 
critique in that text/oeuvres/approaches are respectfully read through each other in a relational way, looking for 
creative and unexpected provocations, strengthening these, rather than using an atomistic binary logic to compare 
one with the other.” Karin Murris och Vivienne Bozalek, ”Diffraction and Response-Able Reading of Texts. The 
Relational Ontologies of Barad and Deleuze”, International Journal of Qualitative Studies in Education, vol. 32 nr. 7, 2019, 
s. 873. 
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Här finns en friktion som jag vill sätta fingret på när det gäller den materiella vändningen 
inom litteraturvetenskapen: att å ena sidan erkänna litteraturens och representationens 
betydelse i skapandet av subjekt, å andra sidan kräva att rättvisa skipas och en bättre 
värld skrivs fram genom bättre läsningar av bättre texter. Ett sådant synsätt låser 
litteraturen vid uppbygglighet och litteraturläsaren vid att hitta goda texter och läsa på 
ett gott sätt. Och genom det sker en moraliserande bestämning av vad litteraturen inte 
bara kan göra för klimatet, feminismen eller naturdiskursen, utan vad den ska eller måste 
göra.192  
 Detta problem gör sig gällande även i Mois läsart. Jag har tidigare citerat Moi, som 
uppmanar till ömma och kärleksfulla läsningar. Men också hennes sätt att läsa blir 
instrumentellt när hon hävdar att den kärleksfulla läsarten kan vara den mest effektiva 
när ett politiskt mål ska uppnås: ”Ibland kommer skepsis och misstänksamhet helt enkelt 
vara mindre politiskt användbara än beundran, omsorg, kärlek.”193 Trots att Moi avfärdar 
misstankens hermeneutik är hon själv på jakt efter användbara läsningar som fyller ett 
specifikt syfte. Kärleken ska användas för att locka läsaren till medhåll. I jämförelse anger 
den materiella vändningens teoretiker sin ansats tydligt: man ska läsa och skriva för att 
förändra, den affirmativa hållningen ska sättas i verket för att etiska och politiska mål 
ska kunna uppnås. De goda läsningarna ska få goda effekter. 
 Kanhända behöver jag ytterligare förklara det som läsaren kanske anar kan kallas 
besvikelse, om man nu kan vara besviken på en teoretisk fåra. De förändringar som den 
materiella vändningens tänkare, till exempel Haraway, Braidotti, Barad, Morton och 
Bennett med flera, vill skapa är omfattande och berör inte bara humanvetenskaperna 
utan allt tänkande överhuvudtaget. Att på förhand fastställa vad som är intressant i en 
text – och i förlängningen i alla texter – går emot det krav på omställning, den öppna 
och komplexa relation mellan subjekt och objekt, som är den materiella vändningens 
första och största poäng. Därför blir analyser som strävar, direkt eller indirekt, efter att 
fastställa ett objekt enligt en metod (ekokritik, posthumanism, diffraktion) 
problematiska. Likaså blir analyser, där en teoretikers språk blir till en verktygsback i sig, 
problematiska. Att efterbilda Latours, Deleuzes, Haraways, Barads, eller Braidottis stil, 
språk och tankeformler blir inte förlösande i sig, snarare stelnar det tänkande dessa 
teoretiker vill frigöra återigen i en form och blir förutsägbart. 
 Den epistemologiska klyftan mellan begreppen natur och kultur är som sagt ett av 
naven i den materiella vändningen och flera, kanske alla, av vändningens kanoniserade 

 
192 Phillips pekar på att denna typ av politiska naivitet, en tro på att ”good men and good books can save us from 
the abyss”, är kännetecknande inte för posthumanismen, utan för humanismen, som den vill komma ifrån. På så vis 
riskerar posthumanismen att falla i egen fälla då den efterlyser riktade läsningar som ska skapa en bättre värld. 
Philips, 2015, s. 107. Timothy Morton diskuterar liknande tendenser hos ekokritiken utifrån det han med Hegel 
kallar ”the beautiful soul syndrome”, med vilket han menar att försöken att inta en position utanför problemet är 
behagligare än att se sin egen delaktighet i det, i detta fall ekokritikens delaktighet i skapandet av onyanserade och 
felaktiga bilder av naturen. Morton, 2007, s. 13. 
193 ”Sometimes skepticism and suspicion will simply be less politically useful than admiration, care, love.” Moi, 2017, 
s. 176. Min kursivering. 
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verk cirklar kring denna klyfta och hur den ska överbryggas. Haraway myntar begreppet 
naturkulturer för att kortsluta den vetenskapshistoriska klyftan och visa upp alltings 
samtidigt materiella och diskursiva karaktär: ord och materia skapar varandra.194 Det går 
alltså inte att särskilja dem, ergo naturkulturer.195 Men frågan är om en sådan 
epistemologisk sammansmältning verkligen har någon effekt, utöver den poetiska. 
 Haraway är en auktoritet inom den materiella vändningen, inte minst eftersom 
hennes arbete med att skapa en sådan vändning mot materia inleddes redan på 1980-
talet och nu bär frukt. Men hennes position som auktoritet gör att hon ofta får stå 
oemotsagd, vilket blir ett problem då så mycket av hennes teoretiska resonemang vilar 
på poetiska, språkliga poänger som begreppet naturkulturer exemplifierar. Hennes 
säregna språk förför och lockar till tolkning, och jag bestrider inte hennes skicklighet 
som skribent, men jag vill ändå peka på att det kan finnas problem med tolkningar som 
efterbildar hennes konstfärdiga språkliga slängighet utan att betrakta slängigheten som 
representationellt grepp. Alla begrepp, inte bara de som strävar efter att särskilja, skär 
snitt i verkligheten. Intentionen spelar inte så stor roll: snittet skär likafullt genom att 
begrepp i sig är estetiserande, de samordnar, sammanfattar och ringar in – och skär bort. 
Bestämningens problematik är central här. Elisabeth Hjort ringar in problematiken som 
följer: 

 
Vid bestämningarnas rand finns konflikten. Hur ska det som inte ryms inom 
någon fixerad beskrivning låta sig omtalas och omskrivas inom den nödvändighet 
eller de villkor som språket upprättar? Så blir det tydligt att det estetiska är 
sammantvinnat med det etiska. Hur ska de föreställningar och beskrivningar som 
stänger in människor och verkar som förtryck hanteras inom språkets ramar? 196 
 

Hjorts utgångspunkt är att all litteratur är kritik, och att skönlitteraturen på så vis skrivs 
utifrån ett begär att förändra världen. All litteratur strävar inte efter att ”rubba en 
ordning”, men en del gör faktiskt det. De verk som den här avhandlingen stöder sig på 
och samtalar med gör sannerligen det: vill förändra, vill stöpa om, vill bygga nytt på 
samma sätt som Haraway vill bygga nytt genom att introducera naturkulturer som 
begrepp. Verken avkräver läsaren något – men vad detta något är går inte att fastställa 
på förhand. För mina syften blir det viktigt att peka på att det inte är så enkelt att en 
roman som omnämner växter är en ”ekokritisk” roman, eller att en roman där naturen 
inte är ett bärande motiv i sin tur per automatik är ”antropocentrisk”. Valet av Sönder som 
samtalspart grundar sig delvis i detta. Sönder gestaltar nämligen knappt natur 
överhuvudtaget, och i de fall det sker utmålas naturen som trist och gammaldags. 
Generellt är Parland helt ointresserad av växter, djur, och annat som tenderar att falla 

 
194 Haraway, 2003, s. 3; 12. 
195 Med detta inte sagt att Haraway, biolog från början, inte skulle erkänna att det finns en av människan oberoende 
natur. Det är snarare en av naturen oberoende ”kultur” som hon inte tror på. Problemet med att premiera materien 
framom det semiotiska diskuterar jag i avsnittet om Lispectors Levande vatten. 
196 Hjort, 2015, s. 7. 
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inom ramen för begreppet ”natur”. Däremot handlar Sönder om relationen mellan 
subjekt och objekt, om aktivitet och passivitet, och om hur subjektet skapar sig självt 
genom relationen till objektet. Eventuellt ligger roten till problemet (om vi med 
problemet menar antropocentrism) i hur subjektet förstår sig självt. På så sätt kan en 
roman som Sönder, som inte alls beskriver natur faktiskt beskriva natur – i bemärkelsen 
subjektets natur och sammansättning, och hur subjektets produktion av sig själv skapar 
kategorin ”natur” som en bestämning av ”allt utanför mig, allt det jag inte ännu 
behärskar, allt som inte ligger i min natur”. Med det vill jag säga att enkla indelningar av 
texter i goda och ekomedvetna, respektive onda och frånvända naturen inte riktigt låter 
sig göras om jag ska följa den materiella vändningens uppmaning till öppenhet, 
bekräftelse och mångtydighet. 
 Sven Anders Johansson ser Adornos negativa dialektik som ”en indikation om en 
historisk förlust av mening, och på samma gång ett uttryck för en medvetenhet om 
tänkandets ofrånkomliga tillkortakommande”.197 På ett liknande vis kan kanske den 
materiella vändningen förstås som ett svar på en situation, där en viss logik eller 
förklaringsmodell för människans relation till naturen blivit allt mer ohållbar. Det 
förhållningssättet, som samtidigt skapar och skapas av den globala kapitalismen, fråntar 
naturen en egen mening – en mening som måste återbördas.  
 Men vi kan också vända på resonemanget. Vad bryr sig ”naturen” om hur vi förstår 
”den”? Bakterierna och mossorna tassar väl på i ullstrumporna ändå? Ja och nej, är den 
materiella vändningens svar. Om litteraturen upprättar gränser för vad som vore möjligt, 
kan den också forma vad som är möjligt. Det innebär att om vi lyfter fram bilder av 
naturen som handlingskraftig och levande i egen rätt, och som något människan inte 
betraktar på avstånd utan är en del av, så borde det innebära att vårt förhållningssätt till, 
säg, floder, åkrar, träd och åkersorkar förändras, och att vi i samma veva får en annan 
syn på oss själva. 
 Men denna syn på relationen mellan verk och verklighet medför också problem, 
vilket är vad jag velat visa. Om vi postulerar att det finns goda representationer, som kan 
skapa god förändring, så finns det också onda representationer, som skapar ond 
förändring. Alltså: om litteraturen har förmågan att påverka världen (politik, beslut, 
normer, möjliga vägval), då blir upprättandet av och letandet efter en moraliskt riktig 
kanon prioritet. Och i en sådan ekvation blir litteraturen instrumentell, ett verktyg. 
 Vad är det då för fel på det, kan någon fråga sig. Är inte all litteratur eller konst 
instrumentell i så måtto att den är ett instrument som konstnären spelar på för att 
komma i kontakt, skapa affekt och beröra en åhörare, läsare eller betraktare? Förvisso. 
Men en instrumentalisering av litteraturen fråntar den samtidigt den potential till att 
tänka annorlunda som man var ute efter från första början. I så fall vore det bara att 
utropa: ”Tänk annorlunda om naturen! Nu håller vi ju på att förstöra allt!” och så skulle 

 
197 Johansson, 2003, s. 31f. 
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alla helt enkelt sluta exploatera, skövla och släppa ut koldioxid. Om så vore kunde 
mellanleden litteratur, eller representation, helt skäras bort.198 Så enkelt är det inte. 
 Svårigheten här är alltså det latenta moraliska påbudet att läsa goda texter och göra 
goda analyser som främjar naturens egen kraft och synliggör dess agentskap – men detta 
moraliska påbud är avhängigt hur problemet definieras. Om vi menar att problemet 
egentligen är att synen på naturen som ett statiskt objekt, som upprepas och förstärks i 
litteraturen, möjliggör och förvärrar exploatering av naturen, är det omöjligt att lösa med 
ett ersättande system för goda och onda böcker, eller goda och onda läsningar. Om 
problemet egentligen är själva systematiseringen av naturen (inklusive människan) i 
hierarkiskt-formella system kan inte en förment bättre taxonomi råda bot – eftersom det 
inte är det eller det systemet som är problemet utan systematiseringen som handling, en 
handling som egentligen inte är möjlig utan hierarkisering, en handling vars omöjlighet 
behöver begripas och tas på allvar.  
 

Att läsa rätt och fel  
 

Läsning och tolkning är alltså handlingar eller praktiker som utspelar sig i en etisk och 
politisk situation. Risken att läsa stelbent och leta efter goda texter i stället för att veckla 
ut de skönlitterära verkens nyansrikedom och motsägelsefullhet handlar följaktligen om 
en vidare fråga, som rör bestämning och gränsdragning i stort.  
 Hjort skriver, apropå begäret efter rättvisa och kopplingen mellan etik och 
läsningens praktik, att etik, med den ryske filosofen Lev Sjestov, kanske bör förstås som 
i grunden tragisk: ”Förståelsen av etiken som tragisk i sin grundstruktur hänger samman 
med betoningen av osäkerhet, synen att det inte går att komma fram till vad som är rätt 
genom något normativt system som garanterar en viss moralisk utgång”.199 Att göra 
moraliskt rätt betyder samtidigt att man riskerar att göra moraliskt fel – etiken innebär 
en dubbelbindning eller en apori. Systematisering, eller snarare operationalisering, till 
exempel ett system för att utröna vilka texter som är ”ekocentriska” eller 
”antropocentriska” (underförstått ”goda” och ”dåliga”), kan inte lösa det grundläggande 
problemet som rationaliseringen i sig utgör.200 Letandet efter goda eller uppbyggliga 
texter resulterar i fler självmotsägelser och återvändsgränder än färre. 
 Självmotsägelser inom litteraturteori kan med de Mans formulering i en text om 
olika kritiska positioner inom 1970-talets litteraturteori, kallas ”uppenbarelsens och 

 
198 Morton skriver: ”If the solution to subject-object dualism were as easy as changing our minds, then why have 
countless texts seeking to do exactly that not done so already?” Morton, 2007, s. 23. 
199 Hjort, 2015, s. 13. 
200 Ett exempel på en sådan operationalisering av ”goda” och ”onda” texter är den matris för att utröna om texter 
är ekocentriska eller antropocentriska som projektet NaCHiLitCul vid norska Høgskulen på Vestlandet har satt 
ihop, som de kallar NatCul-matrisen. Nina Goga et al., ”The NatCul Matrix”, NaChiLitCul-projektets blogg, 
https://blogg.hvl.no/nachilit/the-natcul-matrix/ (hämtad 2019-09-08). 
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ryggandets dubbla rörelse”.201  En ”vridning av den kritiska skruven” innebär alltid att 
någon (annan) har misstagit sig, medan någon (man själv) har rätt.202 Denna vridning 
kan emellertid också tillämpas på den egna positionen. Jag hävdar att den materiella 
vändningens tänkare visserligen har rätt i sin syn på litteratur som ett både materiellt och 
diskursivt fenomen, men att läsartens riktighet inte går att fastställa med mindre än att 
läsningens vidd och bäring urholkas. Så fort man får syn på en tendens eller en struktur, 
försvinner emellertid andra tendenser och strukturer ur sikte, menar de Man.203 Mina 
eventuella insikter i den läsning som en materiell ekokritik genererar gör mig även 
samtidigt blind för andra läsarters pregnans och betydelse. 
 De Man betraktar icke desto mindre de motsägelsefulla positionerna som 
litteraturteoretiker artikulerar – exempelvis att, som jag här, hävda att man inte letar efter 
bättre läsningar, när man samtidigt letar just efter bättre läsningar – som en konstant 
inom kritiska diskurser, och de kan tolkas som ett tecken på det kritiska samtalets vitalitet 
och relevans, menar han. Att föra ihop Toril Moi och Paul de Man på det vis jag gör här, 
och till detta lägga den materiella vändningens teoretiker, kunde i sig betraktas som en 
övning i felläsning.204 Litteraturkritik för alltid med sig en obestämbarhet, ”felläsningens 
hot” hänger över alla som försöker sig på att läsa och tolka.205 Så också över denna 
studie. 
 Vad är denna studies kunskapsbidrag? Vad är dess kunskapsobjekt? Redan att ställa 
dessa frågor skapar problem, eftersom frågorna förutsätter en gränsdragning och en 
distans – en position ovan- eller utanför det som ska studeras. Det betyder i sin tur att 
frågorna om kunskapsbidrag och -objekt är bemängda med problem ur den materiella 
vändningens perspektiv. Genom denna korta redogörelse för en litteraturvetenskaplig 
metods omöjlighet har jag velat sätta avhandlingsformens sätt att skapa kunskap under 
lupp. Självfallet har denna text ett ärende; jag menar inte att relativisera min egen insats 
utan vill snarare peka på att avhandlingens form och de akademiska traditioner denna 
form bygger på har att göra med urval, viktande, ansvar och omdöme. Kanske kunde 
man med Morton formulera avhandlingens kunskapsbidrag som att jag gör en ekokritisk 

 
201 ”The double movement of revelation and recoil will always be inherent in the nature of a genuine critical 
discourse; its presence [...] bears witness to their vitality.” Paul de Man, ”Literature and Language. A Commentary”. 
I Paul de Man, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism (1971), 2. uppl., Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1983, s. 289. 
202 ”[...] another turn of the critical screw.” de Man, 1983, s. 282. 
203 Det går alltså inte, menar de Man, att nå insikt utan att också samtidigt drabbas av blindhet – för så fungerar 
litteraturtolkning, man ser en tendens stiga fram, och missar därigenom en annan. ”And since interpretation is 
nothing but the possibility of error, by claiming that a certain degree of blindness is part of the specificity of literature 
we also reaffirm the absolute dependence of the interpretation on the text and of the text on the interpretation.” 
Paul de Man, ”The Rhetoric of Blindness. Jacques Derrida’s Reading of Rousseau”. I de Man, 1983, s. 141.  
204 Detta förslag sammankoppling av de Man och Moi hämtar jag från Anders E. Johanssons föredrag 
”Vardagsspråk: Andliga språkspel och gåtfulla materialiteter? Moi, Wittgenstein, de Man, Morton”. Symposiet Bortom 
misstankens hermeneutik. Hur läser vi? Hur undervisar vi?, Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå 
universitet den 10 oktober 2019. 
205 de Man, 1983, s. 285. 
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läsning av ekokritiken, en posthumanistisk läsning av posthumanismen, en feministisk 
läsning av den materiella feminismen.206 
 Avhandlingens urval av skönlitterära texter bör alltså inte förstås som en räcka 
lyckliga exempel på hur (bra) det kan gå när författare vill frammana naturens egen, 
särskilda agens och kraft – så enkelt är det inte. Att önska frammana naturens agens är 
nog så problematiskt, och verken exemplifierar snarare de svårigheter som uppstår när 
en sådan önskan uttrycks, eller när texten utforskar materialitetens eller naturens villkor. 
För sagda villkor, oberoende om det gäller naturen eller materialiteten, utforskas ju i 
skrift, och skrift kommer med ett bagage av representation, eller problemet med att tala 
om och för någon annan, och med ett materiellt bagage, som handlar om relationen mellan 
materiellt och immateriellt, text och tanke. 
 I sin avhandling om tre 1960-talspoeter i avantgardet skriver Erik Erlanson, apropå 
Inger Christensens poetiska strategier för att bli kvitt det skrivande subjektet: ”Frågan är 
inte huruvida Christensen genom bruket av system faktiskt etablerar en utsägelseposition 
som överskrider det mänskliga, utan vad som händer när man låtsas göra det.”207 Just 
detta – att låtsas som om det gick att överskrida det mänskliga subjektet, trots att man vet 
att det inte går – är också en nyckel till min förståelse av samtliga verk jag granskar här. 
Både det skrivande subjektet och detta subjekts upplösning är situationer som 
uppkommer i särskilda historiska lägen, och som får olika verkningar. Samtidigt är de 
materiella, verkliga – och fiktiva. Det är denna spänning som ytterst är den som 
föreliggande avhandling kretsar kring, och samtidigt skapar. Det sistnämnda är av 
betydelse. Jag är medveten om att jag genomgående konstruerar en spänning, där någon 
annan inte skulle se några motsättningar alls. 
 Orsaken till att jag valt just dessa texter och författarskap handlar följaktligen inte 
om att de skulle uttrycka något bättre eller riktigare eller mer autentiskt än andra texter 
(oberoende om sådana anspråk kan skönjas i själva texten), utan att de öppnar för 
problematisering. De krånglar till och skapar problem för mig. De lämnar övrigt att 
önska – och önskar själva övrigt av både läsare och värld. Kanske är de exempel på det 
Jönsson kallar ”den litteratur som inte låter sig ’avslöjas’ eller reduceras till en 
uppsättning samtidstendenser, historiska förhållanden eller ideologier, utan som 
framhärdar i sin vilja att se och säga någonting annat än vad teorin förmår”.208 
 På så vis är urvalet, uppställningen, själva argumentet för denna avhandling, i linje 
med det Jane Bennett, med stöd hos John Frow, hävdar att ”juxtaposition”, 
kontrastering eller uppställning, kan åstadkomma. 209  Bennett redogör i boken Vibrant 

 
206 Morton, 2007, s. 8f. 
207 Erik Erlanson, Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens 
diktning. Diss. Lunds universitet, 2017, s. 212. 
208 Jönsson, 2015a, s. 259. 
209 Bennett, 2010a, s. 9f. Bennett hänvisar i detta till John Frows teoretiserande kring objekt och föremål. Frow 
skriver: ”Rather than thinking in terms of an opposition of things to humans or of inanimate material entities to 
bodies endowed with consciousness and intention, it makes sense to recognize both the heterogeneity of things in 
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Matter för ett möte med fem föremål hon stöter på vid en dagbrunn en dag i Baltimore 
– en pinne, en död råtta, en plasthandske, en pollenansamling och en kapsyl – och låter 
dessa fem till synes slumpmässiga ting utgöra startpunkten för en teoretisk utläggning. 
Att just dessa ting fösts ihop just där, just då, gör att hon kan tänka nya tankar.210  Själva 
uppställningen, och de konstraster som föremålen skapar, möjliggör tänkandet. 
 Konstellationen pinnen, råttan, plasthandsken, pollenet och kapsylen utgör en 
modell för hur ting kan tänkas ihop. De hör ihop inte för att någon placerat ut dem. De 
hör inte heller ihop av en slump, de har trots allt transporterats dit på olika vägar som är 
helt följdriktiga. De är helt enkelt en konstellation, en ansamling. På samma sätt låter 
Bennett sitt textuella, vetenskapliga material ansamlas. Till föremålen i dagbrunnen 
lägger hon alltså Spinozas etik, en novell av Kafka, och Adornos icke-
identitetsbegrepp.211 På ett liknande sätt har jag velat sammanföra den materiella 
vändningens tänkare som Braidotti och Grosz med maneter, Aase Bergs diktning, 
feministisk kritik av reproduktivt arbete och Byggmästars särskilda form av naturlyrik. 
 Det betyder också att formen – uppställningen – utgör själva innehållet hos 
Bennett. I detta ekar hon Adorno, som med Johanssons ord ställer konstellationen mot 
definitionen: ”i stället för att försöka upprätta vertikala förbindelser mellan begrepp och 
referent, koncentrerar han sig på de horisontella förbindelserna mellan de begrepp som 
finns till hands”.212 Men inte heller uppställningen eller konstellationen är någon lösning 
eller metod. Det är bara, för Bennett, ett sätt att så att säga tippa på skrivbordsytan så att 
alla källor eller referenser – en novell av Franz Kafka, en död råtta, Adorno, en 
plasthandske – glider ner för bordsytan och samlas bredvid varandra, ett sätt att försöka 
tänka ihop det som inte egentligen är ”lika”. Inte lika – men nog jämbördigt. Inte 
jämförligt – för hur jämför man en död råtta med en novell av Kafka? – men nära. 
 Detta avsnitt har handlat om olika problem eller aporier som gäller läsning, 
förståelse, litteraturvetenskaplig metod och den materiella vändningen. Syftet med 
redogörelsen är att öppet redogöra för det tvivel – och den tro – på läsningen och 
litteraturen som de fyra läsningarna som utgör lejonparten av avhandlingen bygger på. 
 Här står vi alltså åter inför en apori: hur formulerar man det föränderliga, 
komplicerade och sammansatta, när själva formulerandet skär som en kniv i 
verkligheten? Denna omöjlighet bär jag med mig i de fyra kapitlen där jag läser 
skönlitterära verk som samtliga försöker sätta ord på sådant som svårligen kan 
artikuleras. Mina slutsatser blir att läsaren och forskaren ändå måste försöka läsa, trots 

 
the world – complexly ordered along intersecting scales running from the material to the immaterial, the simple to 
the complex, the functional to the nonfunctional, the living to the inert, the relatively immediate to the highly 
mediated – and the fluidity of the relations between these categories. Thingness and the kinds of thingness are not 
inherent in things; they are effects of recognitions and uses performed within frames of understanding [...].” John 
Frow, ”A Pebble, A Camera, a Man Who Turns into a Telegraph Pole”, Citical Inquiry, vol. 28 nr. 1, 2001, s. 285. 
210 Bennett, 2010a, s. 5. 
211 Bennett, 2010a, s. 6ff; 13ff; 2f. 
212 Johansson, 2003, s. 32. 
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att någon slutlig förståelse, modell, översättning eller rättvisa inte är möjlig. Eller kanske 
just därför. 
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 Del ett 
 
 Henry Parlands Sönder  
 och objektorienterad läsning 
 
 
 

På bordet ligger pappersbitar vilka huttrande rullat ihop sig och av kölden fått en 
grov sträv gåshud. Jag vecklar opp dem och försöker släta ut deras ängsliga 
kroppar. De stretar emot och när jag med våld rätar ut dem ge de små förskräckta 
prasslingar ifrån sig.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 Henry Parland, Sönder (om framkallning av Veloxpapper), Per Stam (red.), Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i 
Finland 2005, s. 40. Hädanefter skrivs hänvisningar till denna upplaga av Sönder i formen (S [sidnummer].). 
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Denna del i avhandlingen tar Henry Parlands (1908–1930) romanskiss Sönder (1929–30) 
som sin utgångspunkt. Sönder är en berättelse om en ung man i det sena tjugotalets 
Helsingfors som skriver en roman om sin relation med en ung kvinna som dött. Genom 
att framkalla fotografier av henne försöker han få fatt i sina egna minnesprocesser. Han 
lyckas dock inte helt med detta. Misslyckanden, försök att återvinna det förlorade och 
självframkallningsprocesser är viktiga temata och motiv i romanen. Kort sagt: det 
handlar om subjektets relation till objektet och jagets förhållande till det som finns 
utanför honom och som han inte förmår behärska, inte minst modernitetens ting och 
föremål. Romanen ger nämligen tingen eget liv. 
 Avhandlingsdelen som helhet är en granskning av förhållandet mellan subjekt och 
objekt ur olika perspektiv. Perspektiven i sig är i detta sammanhang lika viktiga att utreda 
noggrant som händelseförvecklingar och motiv i Sönder. Här går jag i dialog framför allt 
med Graham Harman, Timothy Morton och Jane Bennett, som i var sin artikel i 
tidskriften New Literary History (NLH) för fram på vilka sätt de anser att just 
litteraturvetenskapen kan stärkas av objektorienterade perspektiv.214 
 Inledningsvis beskriver jag Sönder, dess handling, uppbyggnad och tidigare 
forskning om den. Jag läser romanen genom essän ”Sakernas uppror” och presenterar 
essän som ett slags estetiskt, och möjligtvis även politiskt manifest, som kan synliggöra 
ting och föremål i romanen. Därefter diskuterar jag två olika sätt att uppfatta tingen i 
Sönder. Först utgår jag från Caroline Haux avhandling Framkallning. Skrift, konsumtion och 
sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder, där hon läser romanen ur ett 
feministiskt perspektiv med fokus på hur kvinnor görs till varor.215 Sedan gör jag 
läsningar av romanen som utgår ifrån den tanketradition som kallas objektorienterad 
ontologi och som i detta sammanhang representeras av Harmans, Mortons och Bennetts 
respektive artiklar i NLH. 
 Föreliggande del av avhandlingen kretsar med andra ord kring relationen mellan 
subjekt och objekt i Sönder, om hur dessa dels kan inordnas i en kapitalistisk 
konsumtionskultur som hyllar objekt som varor, dels hur den objektorienterade 
ontologin i Harmans, Mortons och Bennetts tappningar tar sig an objektet i ett 
skönlitterärt verk som Sönder. För mig blir de viktiga frågorna här: Vad är ett ting? Vem 
är ett ting? När är jaget självt ett ting? Det är frågor som Sönder experimenterar och leker 
med. 

 
214 Graham Harman, ”The Well-Wrought Broken Hammer. Object-Oriented Literary Criticism”, New Literary 
History, vol. 43 nr. 2, 2012, s. 183–203; Timothy Morton, ”An Object-Oriented Defense of Poetry”, New Literary 
History, vol. 43 nr. 2, 2012, s. 205–224; Jane Bennett, ”Systems and Things. A Response to Graham Harman and 
Timothy Morton”, New Literary History, vol. 43 nr. 2, 2012, s. 225–233. För en sammanfattning av det 
objektorienterade perspektivet, se inledningens genomgång av fem antologier, särskilt avsnittet om The Speculative 
Turn. 
215 Caroline Haux, Framkallning. Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands Sönder. Diss. 
Stockholms universitet, Göteborg: Makadam, 2013. 
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Eftersom NLH-texterna i mycket berör litteraturvetenskapens metod hänger mina 
studier av deras texter invid Sönder ihop med föregående avsnitt om läsning. Denna del 
av avhandlingen är inte ett noggrant studium av Sönder, snarare är romanen en av flera 
deltagare i ett teoretiskt och filosofiskt samtal om vad ting är eller kan vara, och hur 
litteraturvetenskapen kan förhålla sig till tingen. Detta samtal försiggår i Sönder, men 
också i de teoretiska texter jag lyfter fram och analyserar jämte romanen, liksom i min 
egen läsning av den. Att jag låter teoretikerna leda mig är en del av det jag prövar: går 
det att följa deras anvisningar och samtidigt hålla blicken fästad på den skönlitterära 
texten och dess mångtydigheter? Innan jag går närmare in på hur romanen gestaltar 
relationen mellan subjekt och objekt behöver läsaren dock känna till dess tematik, 
disposition och språk, samt den forskning jag tar avstamp i och arbetar vidare på. 
 

SÖNDER  –  EN TRASIG BERÄTTELSE 
 

Sönders huvudperson och berättare Henry har, när berättelsen inleds, bestämt sig för att 
skriva en roman om en relation han haft med en ung kvinna som dött ett år tidigare. I 
Sönders öppningskapitel skriver han ett brev till henne om sitt skrivprojekt. Han ber om 
ursäkt för att han glömt henne – men medger indirekt att hon kanske redan var glömd 
när hon dog; efter begravningen gick Henry nämligen till ett café med en vän och talade 
om – affärer. 

 
Vad mig beträffar, så glömmer jag ju så oerhört fort. Nästan fortare än du, och 
du kunde ju den saken. Också nu, när jag skriver till dig – jag har ett ärende att 
framföra, nästan ett affärsförslag, – har jag svårt att finna en omedelbar, personlig 
ton, jag ser dig inte tillräckligt tydligt längre. (S 27.)  
 

Brevet till Ami är skrivet i en affärsmässig ton, i enlighet med den proposition berättaren 
presenterar. I brevets tonfall etableras vilken slags person berättaren är. Han ber om 
ursäkt för att han glömt kvinnan som dött – men urskuldar sig därefter med att hon själv 
varit ännu glömskare. Självreflexiviteten i brevet paras med en försvarsställning, en 
kluvenhet inträder, vilket blir tydligt i den sista meningen i ovanstående citat. Insprängt 
i den trevande reflektionen finns ett kyligt affärsförslag. Att berättaren Henry är kluven 
och växlar i sin sinnesstämning på detta motsägelsefulla vis är den bärande bjälken i min 
läsning av Sönder. Egentligen ber han inte alls om lov av kvinnan han vill beskriva, hon 
är inte i livet och kan inte heller svara, och egentligen – framgår det efterhand – är han 
kanske inte alls särskilt intresserad av henne. Snarare är han intresserad av hur hon nu 
framställs på ett falskt och lismande sätt av dem som kände henne medan hon levde. 

 
Alla dessa människor tycks alldeles hava glömt att du var en människa, de 
föreställer sig dig som ett konglomerat av uteslutande goda egenskaper och drag. 



 

 67 

Jag är säker på att du inte tycker om det, jag är nästan säker på det. Och det är 
därför som jag ville komma fram med ett ärende – nästan en offert, som jag redan 
nämnt – och jag hoppas, du går in på det. (S 27.) 
 

Offerten eller affärsförslaget är följaktligen att berättaren, som kallar sig ”författaren” 
men undertecknar brevet med ”Henry”, vill skriva en avslöjande och vederhäftig bok 
om sin relation med Ami, som kvinnan heter. I brevet, som alltså är en offert på 
representation, skriver han: 

 
Jag tänker slita lös din bild ur varenda en vrå av min själ och skriva ner den på 
glesradiga, vita pappersark. Kanske gör jag dig illa; det är onekligen en smula 
brutalt, men jag tror att det är bättre, att på detta sätt rycka dig lös från alla de 
föreställningar, som du är ihoptrasslad med och vilka hindra mig från att se dig 
framför mig. (S 28.) 
 

Han fortsätter med att förklara, att han inte vet hur berättelsen ska sluta: ”Förstår du: 
om du vill hjälpa mig att skriva den. Vad som kommer sedan? – vi har ju bara börjat och 
vem tänker då på slutet?” (S 28.) Ett slarvigt förtäckt hot avslutar brevet till Ami. 
”– Förresten – om du inte vill – jag har i så fall endast gjort min artighetsplikt genom att 
meddela mitt beslut. Att jag i så fall oroat dig, är ju tråkigt, men skadan är redan skedd. 
Alltså godnatt, Ami, och fundera på saken”. (S 28.) Denna nedskrivningsprocess utgör 
följaktligen berättelsens ramverk. 
 Del ett av romanen består av ett företal eller en författarpresentation, brevet till 
Ami, samt noggranna beskrivningar av fotografering och framkallning. För att komma 
igång med minnesprocessen framkallar nämligen Henry fotografier av Ami för att kalla 
tillbaka henne från de döda. När det blivit mörkt ute kvällen efter att han skrivit brevet 
tar Henry fram negativ och börjar kalla fram Ami. 

 
Det vita ljuset slocknar lika hastigt som det flammat opp, glödlampan blir ännu 
rödare av segerstolthet. Jag trycker papperet i framkallningsskålen och min 
andedräkt blir hetsig och lyssnande. 
Ami kommer. 
Hon kommer tveksamt och dröjande och framkallaren pressar fram hennes drag 
ur papperet som formlösa mörka fläckar. Efterhand ordna de sig bredvid 
varandra, bli allt mörkare och samla sig till antydningar av Amis trötta ljusa huvud. 
(S 36.) 
 

Men framkallningens sinnesrörelse och sensualitet distraherar Henry, han låter 
fotografiet vila för länge i framkallarvätskan: ”Jag rycker förskräckt till och drar bilden 
opp ur skålen. Småleendet på Amis läppar har stelnat till ett skärande streck och ansiktet 
skymmes av en mörk slöja. Kopian är förstörd.” (S 36.) Det andra försöket går bättre:  

 
Ur fixersaltskålen ser hon glad och ljus ut i rummet. Hennes småleende är litet 
förvånat och hon blinkar en smula ovant mot det plötsliga vita ljuset som 
bordslampan släppt löst. Men så vänjer hon sig efterhand, när jag lagt henne i 
vattenskålen, börjar hon tala, först tveksamt och sedan allt mer och mer flytande, 
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som en människa, som länge vistats ensam och därför känner sig osäker när hon 
plötsligt åter är bland människor. (S 37.) 
 

Förutom i skrift framkallas alltså Ami i bild. För att hålla fotografiet fint och slätt tänker 
Henry lägga in Ami – för nu lever och talar fotografiet med Amis röst – mellan sidorna 
i 1734 års lagbok. Hon är missnöjd med det, säger hon, och Henry återger som svar på 
missnöjet en incident, då hon i sin tur tvingade honom att resa ut till landet med tåg 
tidigt en sommarmorgon för att dricka whisky, trots att han inte ville det. (S 40f.) Den 
återberättade incidenten öppnar för del två av romanen, som inleds med hur denna 
sommarmorgon slutade: med gräl och kiv. Henry reflekterar över bilresan hem från 
järnvägsstationen efter utfärden: ”Hon blev åter mera bekant för mig, fastän jag kanske 
rent tillfälligt satt mig så långt från henne som möjligt. Men jag kände åter denna 
likgiltiga, absolut säkra äganderätt över henne, som vi alltid känner för en sak som är oss 
så pass bra bekant, att den inte längre kan försätta oss i en situation, där vi skulle vara 
oförberedda.” (S 44.) Ami liknas alltså vid en sak av Henry i den situationen, ett ting som 
tappat nyhetens behag. Närhet och bekantskap framställs här som negativa erfarenheter, 
vilket är en bärande tematik i romanen. 
 Del två av berättelsen består av beskrivningar av parets relation, som är 
komplicerad och omväxlande präglas av leda och besatthet. Efter några veckors 
bekantskap ligger Henry och Ami slutligen med varandra. De blir ett par efter det: ”Ty 
de hade upptäckt att de på något sätt passade ihop; de voro båda inte i stånd till någon 
djupare känsla, men också tillräckligt förnuftiga och ärliga för att inse det.” (S 133.) 
Mycket handlar också om Henrys misslyckade affärer. Relationen tar slut precis när en 
möjlighet till försoning mellan dem dagas, då Ami efter en mycket kort tids sjukdom 
dör.  Beskrivningar av Henrys och Amis möten och samtal i imperfekt varvas med 
iakttagelser om hur minnet och skrivandet fungerar, skrivna ur författarens nu-
perspektiv, ett år efter Amis död. 
 Epilogen som avslutar romanen är skriven i tredje person och utspelar sig då boken 
är färdigskriven, i ett främmande land, där Henry nu bor. Han har fått förskottspengar 
för berättelsen om Ami och lämnat manus till ett förlag, men är inte nöjd med texten. 
Han försöker arbeta vidare på den men lyckas inte längre fånga i text det han vinnlagt 
sig. Ami undflyr honom. 
 I kronologisk ordning kan handlingen rekonstrueras så här: Henry heter en ung 
man som bor i Helsingfors. Han träffar Ami på ett café och blir förtjust. De inleder en 
relation, men den medför komplikationer. Samtidigt har Henry problem med skulder. 
Ami dör mycket plötsligt. Ett år efter hennes död beslutar sig Henry för att skriva en 
berättelse om henne. Han arbetar med texten men blir inte nöjd.216 

 
216 För en utförligare analys av berättarnivåerna och narrativa element i Sönder se Stam, 1998, s. 240–247. 
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 Läsaren får alltså läsa Henrys anteckningar inför, under, och efter romanskrivande 
och delar (kan en anta) av själva berättelsen, men inte hela. Berättarperspektivet växlar 
mellan första och tredje person, läsaren möter följaktligen Henry både inifrån och 
utifrån. Han kallas omväxlande ”författaren”, ”han” och ”jag”. Det här har bäring på 
subjekts- och objektsframställningen, vilket jag vill återkomma till. Författaren förklarar 
romanens titel så här: 

 
(Här träder måhända författarens poetiska natur bäst fram, hans oförmåga att 
fatta människor och situationer sådana de voro i och för sig själv, utan att genast 
försöka inordna dem i ett inbördes sammanhang. Å andra sidan var han inte 
tillräckligt poet för att kunna nöja sig med de schemata, han sålunda byggde opp, 
utan sökte sig efterhand alltid tillbaka till verkligheten, som obarmhärtigt bröt ner 
hans konstruktioner. Därför heter även denna bok ”Sönder”). (S 131.) 
 

Bygga upp – bryta ned. Sådan är berättelsens dynamik i romanen. Sönder består alltså av 
en ramberättelse skriven i första person, en berättelse i tredje person och en avslutande 
kommentar. Ramberättelsens berättare griper dessutom in i berättelsen och diskuterar 
det som sker från sitt perspektiv i nuet. Berättaren Henry kan, genom ramberättelsen, 
beskriva sig själv i tredje person och således göra sig själv till ett objekt. Effekten av 
denna uppbrutna kronologi, där perspektivet växlar mellan första- och tredje person, är 
att berättarens position som subjekt sätts i gungning: läsaren kan inte vara säker på något 
av perspektiven. Titeln Sönder gäller alltså både för den postumt utgivna romanskissen 
och den delvis fiktiva romanen-i-romanen, den vars tillkomstprocess beskrivs av 
berättaren. 
 Eftersom protagonisten och berättaren i Sönder kallas Henry, och flera personer i 
kretsen kring Parland nämns vid namn, bland annat Gunnar (Björling), finns ytterligare 
en berättarteknisk låda omkring romanen, en som införlivar dess författare Henry 
Parland i romanens universum och öppnar för en läsning av den som en nyckelroman. 
Den läsningen avstår jag dock från. Hädanefter benämner jag huvudpersonen och 
berättaren i romanen Henry och författaren med efternamnet Parland för att göra 
skillnad mellan dem. 
 Sönder kan sålunda beskrivas som en postumt publicerad romanskiss om arbetet 
med en romanskiss. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

Henry Parland är en av de skriftställare som tillfört radikalism, uppror och trots till den 
finlandssvenska litterära produktionen.217 Hans position som brådmoget geni 
cementerades på många vis av hans tidiga bortgång vid tjugotvå års ålder. Hela hans 
författarskap ryms inom åren 1926–1930 och blev, som Clas Zilliacus uttrycker det ”inte 
avslutat utan avklippt”.218 
 Litteraturhistoriker som Zilliacus och Warburton betonar utanförskapets prägel på 
Parlands författarskap.219 Parlands föräldrar kom från St. Petersburgs tyskspråkiga 
miljöer och han växte upp i St. Petersburg, Kiev och Viborg i en mångkulturell miljö där 
tyska och ryska var hemspråken.220 Familjen flyttade sedan via Karelska näset till 
Grankulla i närheten av Helsingfors där Henry först gick i finskspråkig skola. Han 
började inte röra sig i svenska sammanhang förrän i de tidiga tonåren.221 Efter flera år 
av misslyckade juridikstudier i sus och dus och med växande skulder skickade familjen 
honom till en onkel i Kaunas, Litauen. Där arbetade han som sekreterare på det svenska 
konsulatet och skrev journalistisk prosa och vad som skulle bli Sönder fram till sin död i 
sviterna av scharlakansfeber i november 1930. På många sätt liknar alltså Parlands 
bakgrund en annan tidigt död kosmopolits uppväxt, nämligen den likaså flerspråkiga 
Edith Södergrans. ”Han var en nyfiken, kosmopolitisk begåvning som hade 
engagemanget, vidsynen, utblicken och viljan att förändra och påverka. Han var också 
den livströtte, den svage, den beroende och den flyende”, skriver Per Stam i sin 
biografiskt och intertextuellt inriktade avhandling om Sönder.222  
 Forskningen kring Henry Parland har i hög grad präglats av skenet från en tidigt 
död författare. Det är lätt att dra paralleller mellan den jakt efter en död kvinna som 
huvudpersonen i Sönder bedriver och litteraturvetares jakt efter författaren Henry 
Parland, som själv dog ung i en sjukdom inte olik den som den kvinnliga huvudpersonen 
i romanen faller offer för. Trots den förhållandevis ringa omfattningen av hans 
publikationer – inalles diktsamlingen Idealrealisation (1929), romanskissen Sönder, samt ett 
antal essäer, kåserier och nyhetsartiklar på svenska och tyska – har Parland kommit att 
ges en betydande plats bland de finlandssvenska modernisterna, men han har också blivit 

 
217 Se Clas Zilliacus, ”Poesi i sak”. I Finlands svenska litteraturhistoria II. 1900-talet, Clas Zilliacus (red.), Helsingfors: 
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000, s. 103. För en genomgång av tidigare forskning, receptionshistoria och 
kritik se Stam, 1998, s. 32–46. 
218 Clas Zilliacus, ”Henry Parland”. I Finlands svenska litteratur 1900–2012, Michel Ekman (red.), Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2014, s. 125. 
219 Zilliacus, 2014, s. 125; Thomas Warburton, Åttio år finlandssvensk litteratur, Stockholm: Alba, 1984, s. 241.  
220 Zilliacus, 2014, s. 125. 
221 Zilliacus, 2014, s. 125. 
222 Stam, 1998, s. 19f. Jag vill betona att Stams avhandling inte bara är en läsning av Sönder utan även ett textkritiskt 
arbete, där han i praktiken bygger upp den roman jag arbetar med här. Dessutom innehåller hans avhandling 
utförliga förteckningar över omnämnanden av Parland i press. Denna studie står i stor skuld till Stams arbete och 
bygger vidare på de slutsatser han drar – om än i en annan riktning.  
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betraktad genom läsarnas samtid. ”Efterhand har han blivit läst allt mindre som 
modernist och allt mer som modern: först var han nysaklig, på det tidiga sextiotalet blev 
han nyenkel. Unga läsare verkar främst ha känt igen sitt möte med det helt moderna – 
både vilsenheten och sökandet – i Parlands möte med det som då var nytt”, skriver 
Zilliacus.223 I andra sammanhang har jag argumenterat för att Sönder kan läsas som ett 
exempel på Deleuzes ”mindre litteratur”, litteratur skriven i marginalen på ett språk som 
innehåller drag som förvränger eller skevar den språkliga tonarten.224 Också jag har alltså 
läst Parland som ett barn inte av sin tid, utan som en författare som kan säga något 
relevant om förhållanden i min egen tid, att jämföra med Zilliacus förteckning av 
litteraturvetares sätt att förhålla sig till författarskapet ovan. Det ämnar jag fortsätta med 
i denna studie. 
 I stora drag kan lejonparten av forskningen om Henry Parland delas in i 
intertextuell forskning och biografisk forskning. Den intertextuella forskningen kretsar i 
hög grad kring de intryck Parland hämtat av de ryska formalisterna, de finlandssvenska 
modernisterna och dadaismen. Den biografiska forskningen handlar om Parlands 
tematiseringar av utanförskap och dagdriveri, och kretsen kring honom. Parland var 
bekant med den modernistiska parnassen i Finland, särskilt Gunnar Björling, som han 
träffade i de sena tonåren, stod honom nära och hade stort inflytande på honom.225 
Ytterligare en intertext, som både Stam och Caroline Haux lyfter fram, är mottot som 
ligger på ett försättsblad och inleder Sönder: ”Motto: denna bok är kanske ett plagiat av 
Marcel Proust.” (S 23.) 
 Stams avhandling Krapula – en av sammanlagt två som handlar specifikt om 
romanen – sitter på bägge stolarna, eftersom Stam drar slutsatser om intertexter också 
genom att läsa Parlands dagboksanteckningar och brev till och från Parlands familj och 
vänner, och dessutom gör intervjuer med dem.226 Stam påpekar apropå romanens 
tematik och form: ”Sönder är en oroande text, svår att förstå sig på. Vad handlar romanen 
om? Vilka är dess drivkrafter? Hur förhåller sig berättaren Henry Parland till den Henry 
Parland som dog 1930? Och vad är egentligen romanens text?”227 Stams främsta syfte är 
att noggrant spåra Sönder, dess tillkomst och intertexter. De tryckta versioner som fanns 
till buds då Stam skrev sin avhandling under slutet av 1990-talet skilde sig nämligen en 
hel del från det handskrivna manuskript han granskade.228 En biprodukt av hans 

 
223 Zilliacus, 2014, s. 125f. 
224 Se Jenny (Jarlsdotter) Wikström, Fotografiet bleknar, hon försvinner: Materia, begär och Gilles Deleuzes litteraturfilosofi i 
Henry Parlands Sönder. Avh. Pro Gradu. Åbo Akademi, 2013a. 
225 Brodern Oscar Parland menar att vänskapen med Björling och den grupp som vuxit fram kring tidskriften Quosego 
präglade Henrys skrivande: Björling lär ha avrått honom från att skriva annat än dikt. Oscar Parland, ”Förord”. I 
Henry Parland, Den stora dagenefter, Oscar Parland (red.), Helsingfors: Söderströms, 1966, s. 12. 
226 Stam, 1998, s. 31. 
227 Stam, 1998 s. 22. 
228 Stam, 1998, s. 209. Stam argumenterar för att alla bitar av textmassan, inte bara manuskriptet utan även 
anteckningar i block, kommentarer i brev och så vidare, måste tas i beaktande när romanprojektet som helhet ska 
behandlas, vilket är hans avsikt. Stam bygger delvis på Roland Barthes syn på texten som väv, skriver han i en not, 
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avhandling blev en omsorgsfullt reviderad textkritisk utgåva av romanen som kom ut 
2005, vilken jag använder mig av här. 
 I litterära uppslagsverk har Sönder både kallats ”roman”, ”nästan färdig roman” och 
”romanutkast”.229 Författaren hann inte färdigställa den innan han dog. Det betyder 
också att romanen faktiskt är trasig, i bemärkelsen ofärdig. Att det rör sig om en ofärdig 
roman har påverkat de olika utgåvorna av den. I den första utgåvan av Sönder, publicerad 
postumt i samlingen Återsken från 1932 och redigerad av vännerna Gunnar Björling, 
Rabbe Enckell och Sven Grönvall, samt fadern Oswald Parland, har redaktörerna 
åtgärdat både stilistik och språk. De har till exempel ändrat namnen på huvudpersonerna, 
så att det autofiktiva draget utplånats.230 Andra utgåvor innehåller andra ändringar.231 
Precis hur många händer som berört manuskriptet redan innan publiceringen 1932 blir 
tydligt, menar Stam, när han tittar på originalmanuskriptet. I det syns flera olika 
handstilar, bläckpennor och blyerts: många har velat ändra i texten, ord har strukits, 
uttryck och ordföljd har rättats direkt i det kantstötta häftet som Parland skrev ner 
romanen i.232 Det är detta fullklottrade originalmanuskript som Stam gått tillbaka till och 
försökt utröna vem som skrev vad, och vilka ändringar som gjorts av författarens hand, 
med syftet att restaurera texten. 
 Den nya, restaurerade utgåvan genererade ett tydligt uppsving i Parland-studier och 
ett förnyat intresse för romanen och författaren. Till hundraårsjubileet av författarens 
födelse år 2008 anordnades ett symposium i Helsingfors, där bidragsgivarnas anföranden 
sedermera samlades ihop i den av Zilliacus redigerade Erhållit Europa/Vilket härmed 
erkännes. Henry Parland-studier.233 Bidragen i antologin kännetecknas samtliga av 
linjedragningar mellan Parlands verk och internationella kulturella fenomen som 
biografen, detektivfilmen, dadaism, futurism, stadslivet och den nya sakligheten.234 

 
där det i detta fall rör sig om en fransig, trasig väv som ibland består av dubbla trådar, ibland av hål, och där delar 
av väven tagits loss och lagts bredvid. Stam, 1998, s. 210, i not. 
229 Zilliacus 2014, s. 126; Warburton, 1984, s. 238ff. 
230 Parland, 1932. Stam redogör för ändringarna i sitt utgivarförord till utgåvan från 2005. I urgåvan i samlingsverket 
Återsken kallas karaktären Henry Parland för Henry Rapp, Gunnar har blivit Gösta, och Ami har blivit Amy. Delar 
av manuskriptet har också strukits helt. Se Per Stam, ”Utgivarens förord”. I Parland, 2005, s. 10f. Hädanefter 
hänvisas till denna text i Parland, 2005, som Stam, 2005a. 
231 Exempelvis har utgåvan som ingick i Den stora dagenefter, redigerad av Parlands bror Oscar Parland, återställt 
strukna partier och namn. Parland, 1966. Se även Stam, 2005a, s. 11. 
232 Stam, 2005a, s. 11. 
233 Erhållit Europa/Vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier, Clas Zilliacus (red.), Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2011a. 
234 Se Leif Friberg, ”’litet svalkande likgiltighet’. Henry Parland och den nya sakligheten”. I Zilliacus, 2011, s. 45–55; 
Renate Bleibtreu, ”Henry Parland går på bio”, övers. Clas Zilliacus. I Zilliacus (red.), 2011, s. 57–79; John Sundholm, 
”Detektivens blick och filmens minne. Parland i samtiden”. I Zilliacus (red.), 2011, s. 81–95; Johannes Göransson, 
”’Hela livet är ett enda Da da daaa!’ Henry Parlands dadaism”, övers. Fredrik Hertzberg. I Zilliacus (red.), 2011, s. 
97–111; Sanna Nyqvist, ”’Herregud vad jag älskar gatorna’. Henry Parland och det moderna stadslivet”. I Zilliacus 
(red.), 2011, s. 113–124; Hanna Ruutu, ”Diktens uppror. Om Henry Parland och den ryska futurismen”. I Zilliacus 
(red.), 2011, s. 145–156. 
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Nyligen har Parlands samlade verk inklusive brev och prosatexter redigerats och utgivits 
digitalt, något som kan underlätta för fortsatta undersökningar av författarskapet.235 
 Ett viktigt tillskott till Parlandforskningen är Haux avhandling Framkallning från 
2013. Haux anlägger ett uttalat feministiskt perspektiv på Sönder i kombination med en 
granskning av hur romanen beskriver konsumtionsföremål, vilket gör avhandlingen 
särskilt relevant för min forskning. I en diskussion om tingtematiken i Sönder skriver 
Haux följande: 

 
Om romanens titel [Sönder], undertitel [(om framkallning av Veloxpapper)] och motto 
ställs vid sidan av varandra framträder sålunda en problematik som både är 
samhällelig och estetisk, och som romanen både förhåller sig till och själv utgör 
ett exempel på. Tillsammans talar de såväl om den tid i vilken Sönder är skriven – 
en massproducerande värld med ny teknik och nya medier – som om romanen 
själv, dess sätt att finnas till som konstverk.236 
 

Sönder, menar Haux, förhåller sig alltså till tendenser i sin samtid, till exempel till Marcel 
Prousts romansvit På spaning efter den tid som flytt, vilken är vad det tidigare nämnda mottot 
anspelar på. En annan av dessa tendenser handlar om ett behov att beskriva den nya 
”massproducerande värld” som är romanens historiska och samhälleliga kontext. Här 
vill jag passa på att ringa in en viktig aspekt i Parlands författarskap som jag redan lyft 
fram i avhandlingens inledning, nämligen hur han skriver fram ting respektive natur. 
 Zilliacus gör en iakttagelse angående Parlands litterära produktion – den beskriver 
nästan enbart stadsmiljöer: gatan, parken, restaurangen, spårvagnen, biografen, och 
autobussen.237 Texterna präglas av en strävan efter att främmandegöra vardagliga ting, 
föremål och fenomen, ofta genom antropomorfisering, alltså förmänskligande.238 
Tingen får mänskliga egenskaper. Denna strävan att se ting som betydelsefulla i egen rätt 
märks framförallt i essän ”Sakernas uppror”, som jag strax ska presentera närmare. 
Zilliacus menar att detta förmänskligande av tingen handlar om att Parland vill göra ”en 
inmutning för dikten, en kolonisering av ett nytt territorium” – och detta nya territorium 
är just det moderna samhällets konsumtionsbrus.239 
 I Sönder fördriver Ami och Henry tiden med att gå på bio, dricka (under 
förbudstiden i Finland olaglig) konjak och ta bilfärder, som Ami älskar. När Henry och 
Ami åker på utflykt till landet blir de inte upplyfta och stärkta utan bara ”ängsliga och 
bortkomna”. I stället för en renande, mäktig och imponerande Natur med stor 
begynnelsebokstav är det bara vanlig trist mossa som möter dem.  

 

 
235 Henry Parland, Henry Parlands skrifter. Digital textkritisk utgåva, Per Stam och Elisa Veit (red.), Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2018, https://parland.sls.fi/ (hämtad 2019-12-10). 
236 Haux, 2013, s. 225. 
237 Zilliacus, 2014, s. 126. Se exempelvis den nyutgivna samlingsvolymen med Parlands utgivna och outgivna essäer, 
krönikor och tidskriftsartiklar. Henry Parland, Kritik, Per Stam (red.), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i 
Finland, 2019. 
238 Clas Zilliacus, ”Henry Parland och den nya skapelsen”. I Zilliacus (red.), 2011b, s. 159–171.  
239 Zilliacus, 2011b, s. 162. 
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De stego vanligen av vid något utevärdshus, drucko en kopp kaffe och 
promenerade en stund omkring i omgivningen. De förstodo sig inte på att njuta 
av naturen, den var dem alltför främmande för att utlösa andra än rent estetiska 
intryck hos dem, och dessa kunde i sin tur resultera i fullkomligt oförutsedda 
stämningar. Ty de förlorade vid åsynen av en skogsdunge eller en igengrodd 
damm den säkerhet, med vilken de rörde sig i staden, och kände sig bortkomna 
och ängsliga bland de oorganiserade trädstammarna. För att dölja det ljögo de för 
varandra om huru skönt det var att en gång vara borta från de dammiga gatorna 
och trampa på mjuk, elastisk mossa. Och de sade det så ofta, att de vid 
återkomsten till staden nästan trodde därpå, och en söndag beslöto sig för att 
föranstalta en utfärd för hela dagen. Lyckligtvis regnade det den dagen […].” (S 
133f.) 
 

Eskapismen till landsbygden blir hos Parland en besvikelse. Världen är inte alls bättre på 
landet, den trasiga människan blir inte hel av att stå i mossan. I relationen till naturen är 
Parland anti-romantiker. När paret åker ut till ett lantställe för att dricka konjak slutar 
det hela med kusliga spökhistorier i morgonsolen och en ”grotesk stämningsbrytning”, 
det sublima finns inte bland syrenerna på landet. (S 42.) Livet finns i staden, bland de 
moderna föremålen. 
 Den tydliga förkärleken för det moderna landskapet skiljer Parland från den 
finlandssvenska modernismens övriga författare. Zilliacus formulerar detta som en brist: 
”Så fort det handlar om levande natur förlorar Parland sin säkerhet, precis som de 
älskande tu i romanen Sönder som vid åsynen av en skogsdunge känner sig bortkomna 
’bland de oorganiserade trädstammarna’”.240 Snarare än att måla bilder av landskapet 
lyfter Parland som sagt fram och förnyar blicken på det moderna Helsingfors, ett 
landskap som också figurerar hos en tidigare författargeneration, ofta kallad 
”dagdrivarna” efter en roman av Torsten Helsingius från 1914.241 För Parlands del torde 
1920-talets internationella konstnärliga modernism ha varit betydelsefull eftersom den 
berättigade att vardagliga konsumtionsföremål beskrevs på ett litterärt sätt.242 I hans verk 
framställs följaktligen dansrestauranger, spårvagnar och kavajslag som mer intressanta 
och tankeväckande, ja, mer levande, än människor och natur. 
 Så här långt kommen har jag beskrivit Sönder och forskning kring författaren, och 
även ringat in denna studies fokuspunkt, nämligen tingen. Det som sker i Sönder är något 
som kunde kallas en problematisering av tingens natur. Som sagt är Parland inte 
intresserad av naturens natur, så att säga, utan av relationen mellan människor och ting, 

 
240 Zilliacus, 2014, s. 126. 
241 Massimo Ciaravolo, ”Dagdrivare och engagemang”. I Ekman (red.), 2014, s. 51f; Torsten Petterson, ”Det 
svårgripbara livet. Ett förbisett tema i dagdrivarlitteraturen”. I Från dagdrivare till feminister. Studier i finlandssvensk 1900-
talslitteratur, Sven Linnér (red.), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1986, s. 9–39. Se även Torsten 
Helsingius, Dagdrivare, Helsingfors: Söderströms, 1914. 
242 Henry Parlands brev och de essäer och artiklar han skrev för dagspress är en källa till influenser och intressen. 
Längre fram diskuterar jag en essä om den ryska formalismen – ett dokumenterat intresse hos Parland. Se exempelvis 
Ruutu, 2011. I ett brev till vännen Sven Grönvall i juni 1927 skriver han kanske en smula ironiskt, men lekfullt, om 
dadaismen: ”Härligt är dadaistens liv! Hela livet är ett enda Da da daa! (Om Du kan en smula ryska, förstår Du, att 
detta är högsta potens av livsbejakande.)”. Henry Parland, Brev, Elisa Veit (red.), Helsingfors: Svenska 
litteratursällskapet i Finland, 2020, s. 95. 
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subjekt och objekt. Sönder är en utpräglat urban roman som skriver fram 
kärleksförhållandets missförstånd och dess växlingar mellan iver och tristess. Men i 
romanen synliggörs också andra ting, nämligen tingen själva. I den här studien vill jag 
visa hur den tingfetischism som Parland skapar i Sönder inte enbart kan förstås en effekt 
av ett slags kapitalistisk konsumtionsfrenesi, den kan också läsas som en del av de 
motstridiga och svårtydda affekter som tingen själva kan sägas producera. 
 

TINGENS LIVSYTTRINGAR –  ”SAKERNAS UPPROR” 
 
Ingenstans framträder Henry Parlands poetiska hållning så tydligt som i essän ”Sakernas 
uppror”, som publiceras i tidskriften Quosegos allra första provnummer år 1928.243 Essäns 
tinganimism, som Rabbe Enckell framhåller till stor del bygger på Majakovskijs 
formalism, ger resonans genom hela författarskapet.244 I essän begrundar Parland 
sannolikheten för att tingen ska göra revolution, och finner att revolutionen redan börjat.  

 
   Men också tingen ha sin plats i sammanhangen: leva! Deras själar (banalt vasa?) 
vibrera i takt med livet. Och i ju hastigare tempo det går, ju våldsammare bli 
sakernas livsyttringar.  
   De rusar opp, löper till storms mot oss, lokomotiv, bilringar, dammsugare. Liv! 
vrålar strålkastarn, surrar sönder vårt gnäll motorerna. Liv! sjunger 
telefontrådarna, ringlar vägarnas ångest. Liv! liv! liv!245 
 

Han inleder essän med att fråga sig om det inte är underligt att ”så gott som samtliga 
författare, historie- och krönikeskrivare” har ansett revolutioner för en enbart mänsklig 
angelägenhet. ”Och allt fortfarande,” skriver Parland, ”i vår tid kretsa tankarna ännu 
kring människan, bara människan människan människan”. Denna ”löjliga 
mänsklighetsattityd” har förhindrat människan från att se sin omgivning och dess 
bultande, pockande livsyttringar: ”Ty inte är det bara vi, som ha monopol på livet”.246 
 Det negligerade upproret av de icke-levande tingen är alltså vad Parland vill skriva 
fram. ”Tingen protesterar mot uppfattningen, att de existerar endast för vårt behov. De 
kräver ställning i livet”, skriver han. Förvisso finns även här, liksom i flera av Parlands 
krönikor, en ton som är distanserad och ironisk, men när ”Sakernas uppror” läses jämte 
diktsamlingen Idealrealisation och romanskissen Sönder framträder ett slags hållning i 
skriftställarskapet, som är alldeles uppriktig. Tingen träder nämligen i förgrunden i kraft 
av livsyttringar och vibrationer hos Parland. Där subjekten sover, är tingen vakna. 

 
243 Henry Parland, ”Sakernas uppror”, Quosego, provalbum, 1928, s. 56. Utgiven i Ultra och Quosego. Faksimilutgåva, 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2014. 
244 Rabbe Enckell, ”Förord”. I Henry Parland, Återsken, Gunnar Björling, Rabbe Enckell, Sven Grönvall, Oswald 
Parland (red.), Helsingfors: Schildts & Söderströms, 1932, s. vi. Se även Ruutu, 2011. 
245 Parland, 1928, s. 56f.  
246 Parland, 1928, s. 56. 
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 Även om manifestet kom till några år tidigare än Sönder kan samma slags begär att 
skriva fram och förstå tingens egen kraft i moderniteten märkas i romanen. Budskapet 
och uppmaningen i ”Sakernas uppror” bär dessutom stora likheter med delar av den 
materiella vändningens teoretiska ansats att uppvärdera materien, trots att uppemot 
hundra år skiljer dem åt. Med följande agitatoriska rader avslutas ”Sakernas uppror”; det 
råder en missuppfattning 

     
   Att 
    vi håller på att gå under i mekanisering, ytlighet, degeneration? I helvete! Vi 
håller på att gå under, emedan vi vill sova! Emedan vi vill använda en gammal, 
utnött mänsklighetsmåttstock på allt. Emedan stjärnorna äro oss likgiltiga, då de 
icke vill tjäna oss. Emedan vi i sakerna se blott ändamålet, icke livssammanhangen.  
    […] Inte kommer man någonstans genom att förneka alla själar, både 
människornas och tingens. Det är nästan ännu värre. 
    Här är tal om idealism. Sakernas idealism. Bilringarnas, strumpornas, 
hostpastillernas. De älskar livet, deras ytlighetshymn för mot djupare 
sammanhang. Omedelbart som en kravatt – då saxofon i livets jazzband!247 
 

Modernitetens riktmärken blir således för Parland det som underminerar moderniteten 
– det som ska förstärka människans herravälde, den av människor skapade tekniken, blir 
således det som försvagar henne, och som blottlägger att hon kanske aldrig varit någon 
härskare i första taget. Men själen ska inte förnekas eller förintas – den ska utökas. 
Zilliacus parafraserar manifestets avslutande stycke så här: ”När människan äntligen 
insett det som hennes kravatt haft klart för sig sedan födelsen, då kan hon spela med 
och bidra med den färg som är hennes”.248 
 ”Sakernas uppror” uppmanar till en vändning till tingen, människan måste vakna 
och inse att en revolution rasar. Men revolutionen är också glädjefylld, omedelbar och 
sprudlande, vilket manifestets sista mening betonar. Just så kunde också den 
objektorienterade ontologin, som är det särskilda teoretiska ramverk denna del av 
avhandlingen arbetar med, sammanfattas: här kommer tingen. 
 När det gäller den objektorienterade ontologin utgår jag som tidigare nämnt från 
en tongivande diskussion mellan filosofen Harman, litteraturvetaren Morton och den 
politiska teoretikern Bennett i ett nummer av den litteraturvetenskapliga tidskriften New 
Literary History från år 2012. I var sin artikel argumenterar de för hur litteratur-
vetenskapen kan, eller snarare bör, dra nytta av den objektorienterade tankeströmningen, 
och vad denna tankeströmning kan tänkas få i gengäld av skönlitteraturen. Detta är ett 
av mycket få samtal mellan teoretiker som på olika sätt explicit skriver fram hur just 
skönlitteratur, poetik och litterär forskning berörs av den materiella vändningen och 
därför blir samtalet dem emellan så viktigt. Jag vill här se vad Harmans, Mortons och 

 
247 Parland, 1928, s. 56f. 
248 Zilliacus, 2011b, s. 161. 
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Bennetts respektive syn på litteratur och litteraturvetenskap kan göra för att belysa de 
många ting som befolkar Sönder. 
 Eftersom dessa tre tänkares inlägg kretsar kring vad de menar att en 
objektorienterad litteraturvetenskap ska ägna sig åt kommer jag ibland att förklara deras 
poänger förhållandevis utförligt innan jag diskuterar hur deras respektive läsarter kan 
brukas i relation till Sönder. Jag förklarar så att säga receptet först, innan jag bakar kakan. 
Det här har att göra med den läsart jag talat för i inledningen; den som är inkännande 
inte bara vad gäller det skönlitterära materialet, utan även vad gäller teoretiska 
synpunkter. Den läsare som förväntar sig en grundlig och uttömmande läsning av Sönder 
på textens egna villkor kommer måhända bli besviken. Den här uppställningen kommer 
sig dock av att de teoretiska perspektiven utgör mitt material i lika hög grad som 
romanen, och mitt syfte är att pröva och problematisera dem. Därmed låter jag ibland 
dem framträda först. 
 Innan jag presenterar ovan nämnda filosofiska diskussion vill jag emellertid särskilt 
diskutera litteraturvetaren Caroline Haux avhandling Framkallning, vilken som sagt 
jämför och analyserar konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte respektive Sönder. 
Konsumtionskulturen i Sönder som Haux analyserar har nämligen bäring på hur 
relationen mellan subjekt och objekt skrivs fram och, i förlängningen, hur denna relation 
kan problematiseras genom en läsning av romanen. Haux jämför bägge romanerna, som 
skrevs för samma romantävling 1929, och menar att kön ”produceras i romanerna enligt 
en ekonomisk logik”.249 Hennes fokus ligger dels på varuform och konsumtion i Sönder 
och Astarte, och på hur dessa kan kopplas till iscensättandet av begär och sexualitet, dels 
på medieteknologier och berättande. Haux tar fasta på marxistisk kritik av varuestetiken, 
bland annat som den framträder hos Adorno och Horkheimer i Upplysningens dialektik, 
för att sedan knyta processer som gör föremål till varor till de kvinnliga karaktärerna i 
respektive roman, och hur de i sin tur blir till objekt och ting för männen omkring 
dem.250  
 Här har vi alltså två olika sätt att se på objektsskapande mekanismer: Haux granskar 
dem specifikt i Sönder och ser dem som problematiska, eftersom de kringskär kvinnors 
subjektsposition och gör kvinnor till utbytbara varor i ett kapitalistiskt system. De 
objektorienterade ontologerna Harman och Morton, och Bennett till viss grad, ser 
däremot att den problematiska positionen är subjektets. Subjektet, för dem, står för 
maktfullkomlighet och tankemässiga felslut – subjektet är så att säga överspelat. 
Objektsbegreppet å sin sida är mer svårfångat, mer undflyende och intressant än vad 
flera tidigare filosofiska analyser visat, menar de.  Därför behöver litteraturvetenskapen 
noggrant beakta och aktivt förhålla sig till anstormningen av objekt och ting som 

 
249 Haux, 2013, s. 14. 
250 Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, Upplysningens dialektik. Filosofiska fragment (1944), övers. Lars Bjurman 
och Carl-Henning Wijkmark, 3. uppl, 2. tryckn., Göteborg: Daidalos, 2016. 
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”Sakernas uppror” vittnar om, i stället för att kategoriskt fördöma objektiveringens 
logiker som negativa för subjektet. Harman, Morton och Bennett ställer följaktligen krav 
på litteraturvetenskapen, som enligt dem bör orientera sig mot objekten – texterna, 
böckerna, föremålen som beskrivs i dem – i stället för mot subjektet, författaren och den 
subjektiva tolkningen av verk. Det är deras respektive modeller för vad 
litteraturvetenskap kan göra som jag läser Sönder intill, med avsikten att analysera 
modellerna likväl som romanen. 
 Vidare synliggör dessa två sätt att förstå ting en schism eller en problemställning 
som jag menar är central för den materiella vändningen i stort, som gäller vad det betyder 
att hävda föremålens och tingens vikt och betydelse. Det handlar om tinget som vara, 
respektive tinget som objekt. I boken Vibrant Matter undersöker Bennett hur vi kan 
förstå föremåls egen inneboende agens. Hon betraktar alltså ting som handlingskraftiga, 
i det att de kan påverka oss och varandra: thing-power kallar hon detta.251 Det är också 
dessa argument om materiens inneboende kraft hon bygger vidare på och anpassar till 
den litteraturvetenskapliga sfären i sin artikel i NLH. Men vad skiljer egentligen hennes 
vitalistiska tingbegrepp från den ”levande” varan på en kapitalistisk marknad, 
levandegjord i egenskap av begärlig vara? I synen på tingen märks en tydlig skiljelinje 
mellan en dialektisk, historisk materialism och den objektorienterade ontologin, liksom 
de övriga företrädarna för den materiella vändningen. Bägge teoribildningarna kallar sig 
materialister – men deras syn på vad materia är skiljer sig markant. För det ena lägret är 
tingen levande i egen rätt, för det andra är detta en chimär som ett kapitalistiskt 
samhällssystem vidmakthåller. Denna skiljelinje mellan ”gammal” materialism och ”ny” 
materialism är viktig att diskutera, eftersom den handlar om etik och politik, men är 
kanske också viktig att utmana och problematisera. Denna skiljelinje i sättet att se på ting 
eller objekt är följande avhandlingskapitels nav. 
 

 
251 Bennett, 2010a, s. 2. 
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FÖRTINGLIGANDETS EFFEKTER    

Vad är egentligen så speciellt med Sönder? Det frågar jag mig varje gång jag läser den. 
Tilltalet är stundvis puerilt; tonårstrotsigt, sardoniskt och naivt om vartannat. 
Huvudpersonen Henry är en misogyn, slösaktig snåljåp med pretentiösa 
författardrömmar, han är kall och beräknande i sina relationer, ansvarslös i kärlek, 
manipulativ, självupptagen och småaktig. Ami är inte mycket bättre. Hon är å sin sida 
ett flörtigt våp, lika manipulativ som Henry, en city girl som verkar leka med folk utan 
eftertanke. Deras relation är ytlig, det handlar om ägande och sex, om förtingligande och 
konsumtion. På intet sätt är detta en uppbygglig berättelse. Så vad är det som fascinerar? 
 Delvis är det språket; det bångstyriga, trasiga, felspråkliga språket som kränger av 
sig krav på konvenans, konsekvens och uppbygglighet (måhända oavsiktligt från 
författarens sida, men likväl). Romanens bokstavliga ofärdighet skapar en öppenhet. 
Men den största behållningen är att romanen lyckas vända in och ut på förutbestämda 
relationsmönster; genom växlingarna mellan fokalisation i första och tredje person 
positioneras läsaren omväxlande innanför och utanför Henry, och så ser han också sig 
själv. Henry objektifierar sig själv på ett sätt som jag gissar att de flesta kvinnor är bekanta 
med; blicken snett ovanifrån, rakt ner på det egna trista ansiktet, de fumliga händerna, 
oförmågan till handling. Subjektet förstärks och försvagas i en komplex dans, Henry tar 
avstånd från Ami men skriver ändå en berättelse om henne, han vill fånga henne men 
hon undslipper honom. Han är likgiltig, desperat, kärlekstörstande, sadistisk och sårbar 
om vartannat. 
 Det instabila, kluvna och osäkra subjektet skrivs fram genom relationen till 
objekten – inklusive Ami och andra kvinnor – och tingen: fotografiframkallningen, 
speglar, hattar, överrockar och kontorsmateriel har helt avgörande roller i berättelsen. 
På så sätt är Sönder ett experiment i Parlands tinganimism, även om formen kan sägas 
vara mer förtäckt än i Idealrealisation eller ”Sakernas uppror”. Härnäst vill jag diskutera 
de olika subjekt-objektrelationer som skrivs fram i romanen genom de slutsatser som 
Caroline Haux drar i sin avhandling om kön, konsumtion och sexualitet i Sönder. 
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EN FEMINISTISK KRITIK 
 

Det finnes ingenting obehagligare för en man – jag tror mig ha rätt att generalisera 
i dethär fallet – än att sitta på en stol med en flicka snyftande mot sin axel. Man 
känner sig då som någotslags möbelföremål, en stolkarm eller något liknande och 
man blir faktiskt redan efter några minuter träaktigt stel och likgiltig; man sitter 
där och spänner sina ryggmuskler för att inte ge efter för tyngden som snyftar 
emot en och tänker på vadsomhelst, bara inte på dendär lilla olyckshögen bredvid 
en, som ju fullt och fast är övertygad om att man hyser medkänsla och försöker 
trösta. Man stryker henne tanklöst och mekaniskt-varsamt över håret, mumlar 
någonting banalt och inlärt och tänker gudvet vadför avlägsna tankar. (S 58.) 
 

I ovanstående utdrag ur Sönder sitter Henry och Ami på café. Ami berättar för Henry att 
hon spelat bort pengar i ett kortspel föregående kväll. Han svarar henne med ett kyligt 
”Huru mycket?” och hon blir sårad av hans affärsmässiga ton och börjar gråta, ställer till 
en scen. (S 56.) ”Bara ingen skulle komma”, hoppas Henry, ”Vad tusan har månne gått 
åt flickan?” (S 57.) Hennes känslor är pinsamma, taffliga. Situationen kulminerar i att 
Henry mekaniskt och stelt tröstar Ami för att få slut på eländesscenen, medan han tänker 
på sin ekonomi och hur han ska klara sig ur en pekuniär knipa. (S 58f.) 
 Henry behandlar Ami som en vara som han självklart ska betala för, och eftersom 
han betalar för henne har han också rätt att ställa frågan ”Huru mycket?” på ett 
nedsättande vis, han äger ju henne. Samtidigt får situationen på cafét honom att själv 
förvandlas till ett ”möbelföremål”, han blir omänskliggjord genom sina 
tillkortakommanden att bemöta hennes sårade känslor. Ami är fullt medveten om sin 
roll som köpt, och beklagar sig över att bli behandlad på ett orättvist sätt. Men Henry är 
oförmögen att möta henne, han blir en endimensionell homo economicus som ser till sin 
egen status och granskar varan han köpt med kritisk blick. Det är denna ekonomiska 
relation, där Ami blir en köpt vara, som Haux bygger sin feministiska kritik på. Om 
läsaren litar på berättaren blir dock av avgörande betydelse för hur ovanstående scen kan 
förstås. 
 Haux avhandling har titeln Framkallning, vilket tangerar de frågor om 
dubbelexponering och möjlig autofiktion som Sönders tematik pekar på. Hon 
koncentrerar sig på föremålens signifikans men hon gör det främst i relation till sexualitet 
och genom att läsa romanen genom dess historisk-mediala kontext: det sena 1920-talets 
Helsingfors, med stadslandskapets reklamskyltar, biografer och ökade 
konsumtionsmöjligheter. I hennes läsning handlar romanen ytterst om modernitetens 
masskonsumtion av både ting och relationer i förtingligad form.252 Hon läser alltså 
romanen ur ett historiematerialistiskt perspektiv. Särskilt fokuserar hon på hur 
sexualiteten blir förtingligad och hur Ami blir objektifierad både under relationen, och 

 
252 Haux ser detta som kärnan i både Boyes Astarte och Sönder. ”Människor i romanerna ingår inte i relationer med 
varandra som individer och subjekt, utan utgör utbytbara objekt i varandras ägo. […] Kön produceras i romanerna 
enligt en ekonomisk logik.” Haux, 2013, s. 14. 
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efter sin död genom framkallnings- och nedskrivningsförsöken av denna relation. Hon 
är en sak, med Henrys ord, men i Haux läsning blir hon först och främst en vara, ett 
objekt att handla med. Det är en pessimistisk läsning – och inget fel med det. 
 Vad som inte utvecklas i Haux läsning är emellertid att förtingligandet av 
relationerna misslyckas i romanen, det rör sig om försök, inte lyckade genomföranden, 
och det intresserar mig. Sönder är nämligen också en kärleksroman, en roman om 
kärlekens äganderätt och kärlek som infrastruktur. Den politiserande läsning som Haux 
gör, där Ami är ett slags maktlös skyltdocka, som behandlas som en handelsvara av den 
man i vars patriarkala maskulinitet det i högsta grad ingår att betala för kvinnor, är på 
många sätt en självskriven läsning. Det är uppenbart att Sönder inte är en feministisk 
roman och att mycket i den är så att säga moraliskt förkastligt ur en feministisk synpunkt; 
den handlar om en ung mans försök att göra olika kvinnor till behållare för sitt subjekt.  
 Men Henry kan också i sin tur betraktas som en behållare, en behållare för 
berättelsen han själv skriver, och på så vis även en behållare för dessa kvinnor. När han 
besöker sin vän Gunnar för att reda ut finansiella ärenden skäller Gunnar ut honom 
apropå hans relation med Ami: ”Hon är ju kanske söt och trevlig – för all del, medan 
hon inte kände dig, tyckte jag t.o.m. att hon var en ovanligt fin och rar människa. Men 
hon gör dig ju spritt galen, galen. Det är just det. – ” (S 47.) Henry rycker på axlarna till 
svar. Han vet att det stämmer. Han kanske äger Ami – men hon äger också honom, han 
är också ett kärl för henne, även om det kanske inte framstår så vid första anblicken. 
 För att återknyta till caféscenen jag återgav ovan är det Amis känslighet och 
sårbarhet som gör Henry kall och oemottaglig, men genom beskrivningen av scenen 
rinner också ett stråk av självreflektion i efterhand, en kritisk blick på jaget ovanifrån. 
Medan Henry, i en stereotypt maskulin roll, suttit och tänkt på att komponera ett brev 
som ska lösa hans pengaproblem, har Ami slutat gråta. 

 
Hon hade rätat på sig en smula och tyngde inte längre så handlöst som förut mot 
min nu faktiskt domnade axel. Jag hajade till en smula i första ögonblicket, 
emedan jag trodde, att hon kanske märkt huru likgiltig hon var för mig i dethär 
ögonblicket, men så upptäckte jag att hon höll min hand i sin och när hon vände 
huvudet mot mig skimrade i hennes ögon ett omförlåtelsebedjande och ännu litet 
fuktigt sken. Jag försökte att så hastigt som möjligt sätta mig in i den nya situation, 
som därigenom inträtt, och samlade all min kraft för att förjaga detdär 
brevkonceptet, som allt fortfarande skymde undan allt det övriga. (S 59f.) 
 

Trots Henrys försök att dölja sin sinnesstämning märker Ami att han fortsättningsvis 
tänker på henne som en kostnadspost i budgeten. Då befaller hon att han ska kyssa 
henne – inför alla på caféet, vilket han verkligen inte vill. Det blir ett slags duell, som 
Ami vinner. Han gör ”den största uppoffring” och kysser henne på munnen. (S 61.) Hon 
går segrande ur konflikten, hans emotionella förnedring är slutligen inte nödvändigtvis 
mindre än hennes finansiella. Bägge spelar sina förutbestämda roller tills föreställningen 
är slut.  
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VARUFORMENS SKEN 
 

De ekonomisk-politiska omständigheterna i romanens tillkomstmiljö utgör en botten för 
Haux marxistiska läsning, som hon grundar historiskt genom att relatera till samtida 
reklamspråk och ekonomi. ”Framskrivningen av förtingligade relationer samt 
fluktuerande värden i romanen visar hur varuformen infiltrerat den samhällsbild som 
texten framställer. Detta måste ses i ljuset av ett snabbt växande konsumtionssamhälle 
som samtidigt undermineras av en osäker finsk finansmarknad”, skriver hon.253 Haux 
analyserar det sammanfall mellan subjekt och objekt som Sönder tematiserar och ser det 
som en del av senkapitalismens alienation och konsumtionssamhällets förtingligande av 
mänskliga subjekt och relationer. Genomgående präglas berättelsen, som Haux visar, av 
huvudpersonens tillgång till konsumtionsobjekt, och hon menar också att romanen drivs 
av ett slags marknadslogik, bland annat i hur kön och sexualitet konstrueras.254  
 Haux läser följaktligen tinganimismen hos Parland som reifiering. De ting som inte 
är åtkomliga vill huvudpersonen äga – om det så är cigarretter eller en flickvän som dött. 
När Henry har Ami gör den ”absolut säkra äganderättskänsla” han känner att hon blir 
ointressant. (S 50.) När hon är död vill han ha henne, men det går självfallet inte. Hon 
är ju död och på så sätt slutgiltigt en vara som är omöjlig att få tag på. Det är en giltig 
och väl underbyggd tolkning som Haux gör. Men det finns också andra tendenser i 
Sönder, tendenser som pekar på att det konsoliderade subjektets sammanfall är en 
komplex händelsekedja som snor sig kring sin egen axel. 
 I sin avhandling drar alltså Haux slutsatsen att ”varuskenet” är den enda laddning 
som tingen har i Sönder, föremålen, i synnerhet fotografierna, är tomma fetischer som 
egentligen representerar något annat.255 Jag vill dock hävda att läst i relation till ”Sakernas 
uppror” som estetiskt projekt är det inte bara varuskenet som förtrollar i Sönder. 
”Sakernas uppror” och Sönder är tillsammans med essäerna om mineralvatten och 
autobussar och diktsamlingen Idealrealisation försök att förstå en värld där tingens roll har 
förändrats, vill jag mena, tingen är på frammarsch och utmanar därmed subjektets 
position. Men lösningen för Parland är inte nationalismens och fascismens starka, 
maskulina, konserverande subjekt, utan en subjektivitet som är öppen för 
förtingligandets effekter. Tingens revolution i Sönder är inte enbart människornas 
underkastelse inför varan, utan kan även, som Tom Karlsson påpekar i en recension av 
den restaurerade utgåvan, förstås som ett slags ”pre-postmodernistiskt” sätt att hantera 
det moderna subjektet.256 

 
253 Haux, 2013, s. 196f. 
254 Haux, 2013, s. 14, 47ff. 
255 Haux, 2013, s. 236. 
256 Tom Karlsson, ”Om konsten att framkalla och fixera en illusion”. Lysmasken.net, publicerad den 22 juli 2005, 
https://kiiltomato.net/henry-parland-sonder/ (hämtad 2020-02-18). 
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I inledningskapitlet hävdar berättaren att han ska skriva en berättelse om Ami, men den 
roman han skriver handlar lika mycket – eller rentav mer – om Henry själv. Haux för 
fram att Ami dubbleras i andra kvinnor, hon blir ett plagiat, en av många framkallade 
kopior. ”Amis fotografi berättar då inte om en enskild flicka utan om sin egenskap av 
att vara en Veloxkopia och därmed om sin egen kortvariga livslängd och 
reproducerbarhet”, skriver Haux.257 I detta ser hon både patriarkatets och kapitalismens 
logik, där en sak kan ersätta en annan, en flicka en annan. Men också Henry dubbleras, 
kopieras, genom växlingarna mellan första och tredje person, ”jag” och ”han”. Själva 
romanen kallas i mottot på försättsbladet ”kanske ett plagiat av Marcel Proust”. (S 23.) 
Några egentliga original finns inte, inte ens romanen själv är ett original. Och vilket värde 
skulle ett original egentligen ha här? Om det efterlängtade, högt värdesatta originalet, 
den sanna Ami och den sanna Henry, inte finns, kollapsar inte hela 
värdesättningsprocessen då i ett tabberas av simulacra? 
 Varuformen utgör dock fortfarande ett problem i den här kontexten; ett problem 
som den feministiska materialismen, för att inte tala om den objektorienterade ontologin, 
behöver behandla. Var finns politiken, hur ska samhället se ut, och vad är egentligen 
skillnaden mellan att lyfta fram tingens egen ting-kraft och att gå kapitalismens ärenden 
och göra tingen till begärliga fetischer i kapitalets tjänst? Kort sagt: är sakernas uppror 
bra eller dåligt? Och för vem? 
 Varuformen separerar alltså objekten från produktionsprocessen och klipper av 
det som Latour skulle kalla nätverk: de materiella, kulturella och politiska trådar som 
löper mellan ting, subjektiviteter och affekter.258 Om jag köper ett par strumpbyxor går 
jag till en affär, plockar ner varan från hyllan, och betalar. Efter det äger jag varan. För 
mig som konsument skapas strumpbyxorna där och då, på hyllan i en affär. Jag vet 
ingenting om var strumpbyxorna producerats (i bästa fall står det på förpackningen att 
de tillverkats inom EU, i värsta fall står inget), vem som har vävt materialet, sytt 
sömmarna och förpackat dem, under vilka förhållanden, av vilka råmaterial, varifrån de 
kommit, hur råmaterialen framställts. Har strumpbyxornas komponenter grävts upp ur 
jorden, har de tillverkats på syntetisk väg, har de odlats på ett fält som gödslats och 
besprutats, har bomullen plockats (av vem) och skeppats vidare (vart?), har arbetarna 
fått skälig lön? I så fall av vilken underleverantör? Varan finns inte till som ett ting med 
en materiell historia, den finns bara till som vara. Den är blank. Jag som konsument fyller 
sedan i: var detta ett bra par strumpbyxor eller ett dåligt par, var de dyra eller billiga? Det 
är det enda som har betydelse för mig. Hela det materiella nätverk som är strumpbyxan 

 
257 Haux, 2013, s. 234. 
258 Se Bruno Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory, Oxford: Oxford University Press, 
2005, s. 128–133. Det ska dock sägas att ett nätverk inte för Latour är något som finns ”där ute” utan ett verktyg 
som han använder för att visa på begränsningar i hur forskningen i allmänhet förstår samhället och ”det sociala”; i 
kontrast till ett fiskenät, eller en strumpbyxa, så är nätverket inte gjort av nylontråd: ”[…] a network is not made of 
nylon thread, words, or any durable substance, but is the trace left behind by a moving agent.” Latour, 2005, s. 132. 
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har raderats ur mitt synfält. Det gör också att jag kan värdera strumpbyxan enbart enligt 
hur den fungerar för mig. I sig är konsumtionsvaran helt stum, utan förflutet, en yta jag 
kan skriva in mig själv på. 
 Haux poäng är att Ami blir en sådan konsumtionsvara för Henry, och att alla andra 
kvinnokroppar också blir det. Häri ligger alltså Haux kritik mot förtingligandet av 
subjektet som kapitalismen ger upphov till, i synnerhet förtingligandet av kvinnan. I 
kontrast vill jag mena att en kritik av detta finns inbyggd i romanen. När Henry så ska 
skriva klart berättelsen om Ami fylls han av ett slags tvekan, och han inser att ”han helt 
enkelt inte vågat spela spelet till slut, emedan hans föreställning om Ami i så fall skulle 
blivit en alltför hel och oriktig, och framför allt utan vidare perspektiv.” (S 128.) Det 
finns hela tiden något med Ami som han inte kan sätta fingret på. 

 
Förrän vi lärt känna en människa bygger vår hjärna opp henne och river ner henne 
i oändlighet, och när vår förställning om henne slutligen stabiliserat sig, betyder 
det ingalunda att vi kommit underfund med hennes egentliga väsen, utan bara att 
hon inte intresserar oss längre. (S 128.)  
 

Till sist stryker författaren-berättaren Henry ”obarmhärtigt intrycket som han hittills 
burit på sig om henne och började konstruera en ny Ami, under det han planlöst vankade 
av och an i rummet och kände sig missnöjd med sig själv och hela den övriga världen.” 
(S 128.) I motsats till framkallningen av fotografierna kommer varje försök att verkligen 
fånga objektet och ”hennes egentliga väsen”, att göra Ami till en vara som kan säljas 
inom pärmar, att misslyckas. Det handlar om att objektet är frånvänt och flyr total 
representation, men också om att objekt och subjekt inte kan skäras isär på det sätt som 
Henry här längtar efter. I sin jakt på Ami har Henry blivit insnärjd i henne. 
 Här vill jag återknyta till brevet Henry skriver till Ami, där han ber om lov att få 
skriva deras gemensamma berättelse: ”Kanske gör jag dig illa; det är onekligen en smula 
brutalt, men jag tror att det är bättre, att på detta sätt rycka dig lös från alla de 
föreställningar, som du är ihoptrasslad med och vilka hindra mig att se dig framför mig.” 
(S 28.) Denna ”ihoptrassling” av föreställningar handlar alltså om Henry själv; han kan 
inte se Ami framför sig, men inte heller sig själv, vilket blir uppenbart när han sedan ska 
till att avsluta romanen. Porträttet av Ami är också ett porträtt av Henry, han gör henne 
illa – men också sig själv. Objektet kommer på så vis att bestämma subjektet. 
 Den här problematiken kring representation, ägande och suveränitet är en ingång 
till att diskutera det som händer i Sönder i relation till den objektorienterade ontologin. 
En fråga som den feministiska materialismen behöver besvara är som sagt hur den 
tingens vitalitet som den intresserar sig för skiljer sig från varufetischismen och den 
subjektsinvestering som sker då varan i senkapitalismen får ett nästan magiskt skimrande 
egenvärde och blir meningsbärare. Jag menar att Sönder problematiserar relationen 
mellan subjekt och objekt på ett sätt som öppnar för en nymaterialistisk eller 
posthumanistisk kritik. Det är lätt att föreställa sig att en läsning som med Marx 
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fokuserar på varufetischismen skulle utesluta en posthumanistisk eller nymaterialistisk 
dito. Men romanen låter inte läsaren komma undan så enkelt utan öppnar för parallella 
tolkningar som löper in i varandra, bland annat genom hur Amis och Henrys relation 
framställs, där den som först framstår som objekt verkar besitta agentskap just i egenskap 
av objekt. Därför är den en utmärkt samtalspartner i en dialog om vad objekt och subjekt 
är för den feministiska materialismen och om hur litteraturen kan fungera som invecklare 
och katalysator.259 
 Men vad är då Sönder – är romanen ett enkelt verkställande av manifestet ”Sakernas 
uppror”? I Sönder finns de entusiasmerande konsumtionsföremålen, men här finns också 
ett slags sorg över det oupphörliga arbetet med att främmandegöra ting och personer 
om och om igen. Vi prövar detta förhållningssätt på ett stycke ur essän ”Sakernas 
uppror”. Om man ser teknologin som Parland propagerar för som något essentiellt 
negativt, om den enbart representerar en varulogik som är destruktiv för människan, 
låter Parland som en vettvillig nihilist när han skriver att tingen lever. 

 
Och allt fortfarande, i vår tid kretsa tankarna ännu kring människan, bara 
människan människan människan […] Är det då underligt, att de [författare, 
historie- och krönikeskrivare] äro blinda för sakernas uppror, tingens protest mot 
den löjliga mänsklighetsattityd, vi för ett par tusen år sedan intagit, och i vilken vi 
insomnat. 
 Ty inte är det bara vi, som ha monopol på livet. Visserligen ha vi aldrig haft det, 
kommer lyckligtvis aldrig att ha det. […] Vårt faktiska värde ligger sist och 
slutligen utanför oss, i det liv vi omfattar. 
 Men också tingen ha sin plats i sammanhangen: leva! Deras själar (banalt vasa?) 
vibrera i takt med livet. Och i ju hastigare tempo det går, ju våldsammare bli 
sakernas livsyttringar.260   
 

Om man däremot läser detta utdrag med den materiella vändningen, och i synnerhet 
Bennetts vitalism för ögonen, får Parlands naivistiska essä en helt annan resonans. Inte 
en större eller djupare resonans, bara en annorlunda. ”Ty inte är det bara vi som ha 
monopol på livet” ligger i linje med Bennets vitalistiska materialism.261 
Tingbeskrivningarna i Sönder följer och utvecklar den tingens revolution som essän 
presenterar.  
  

 
259 Jag diskuterar alltså inte med marxistisk varuteori (representerad av bland andra Marx, Debord, etc.) i stort här, 
utan koncentrerar mig på de läsningar Haux utför i sin avhandling. Om frågorna som hennes läsning av Sönder ger 
upphov till kan härledas eller kopplas till frågor som gäller hennes teoretiska referensram i stort är detta en 
biprodukt, och är hur som helst för stora problemställningar för att denna avhandling ska rymma dem. 
260 Parland, 1928, s. 56f. 
261 Detta kan jämföras med Bennetts förhållningssätt: ”One moral of the story is that we are also nonhuman and 
that things, too, are vital players in the world. The hope is that the story will enhance receptivity to the impersonal 
life that surrounds and infuses us, will generate a more subtle awareness of the complicated web of dissonant 
connections between bodies, and will enable wiser interventions into that ecology.” Bennett, 2010a, s. 4. 
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REPRESENTATIONENS MISSLYCKANDE 
 
En del av anledningen till att Parland fascineras av tekniksamhället – bussar, 
motorcyklar, fotografiframkallning, och så vidare – och i synnerhet av dess estetiska 
dimensioner, har att göra med dess obegriplighet. Även den moderna city-flickan Ami, 
med sitt blonderade hår och sin bleksminkade hy, är obegriplig, hon fastnar svårligen på 
vare sig fotografiet eller pappret. I den här scenen ska Henry skriva ett brev till Ami, 
vilket han gjort under de dagar när hon varit inlagd på sjukhuset. Tidigare samma dag 
har han ringt efter henne och fått beskedet att hon dött. Han irrar runt på stan och sätter 
sig till sist på en krog för att skriva till henne, som han brukat göra. Först är han kaxig, 
men sedan hinner förlusten i kapp honom. 

 
Jag kommer ihåg att jag därvid använde en smula raljerande ton, men den 
stapplade redan efter de första satserna ikull och fortsättningen blev ett förtvivlat, 
banalt nödskri efter Ami, att endast hon kunde befria mig ur den gråkalla 
ensamheten, i vilken jag irrade omkring alltsedan morgonen. Och under det jag 
skrev, vidgades den nu redan fullkomligt tomma salen, väggarna spjärnade ifrån 
varandra, och hotade att glida ut i tomrummet, medan jag krympte ihop till en 
huttrande nervknut, och ur den växte ut min hand, som lät pennan vimmelkantigt 
rusa fram över papperet. (S 106.) 
 

Här är det skrivandet som sätter igång sorgeprocessen och får väggarna att glida ifrån 
varandra. Den scenen speglar en annan scen, som utspelar sig i epilogen, då Henry skrivit 
klart den berättelse som slutligen ska fånga den kvinna han förlorat. Han träffar en rysk 
”barflicka” vid namn Galja på en av den utländska stadens krogar. (S 137.) Efter att ha 
tömt en konjaksflaska går de upp till henne och lyssnar på grammofon, det verkar vankas 
sexköp. Men Henry – här i tredje person – jagas av Amis vålnad och behovet att skriva 
sig kvitt henne. 

 
Har du en penna frågade han plötsligt och drog fram sitt notesblock. 
Hon tog det opp som en förolämpning. En penna? Vad behöver du här en penna 
för? 
Jag måste skriva opp en sak för att inte glömma – sade han frånvarande. Fort, kan 
du inte ge mig ens en penna, skrek han nästan vansinnigt. Hon grep förskräckt 
efter sin väska och slängde dess innehåll över bordet. Ett glas föll ikull. Här! 
Han satte sig bredvid henne på schäslongen och hon lutade sig nyfiket över hans 
skuldra. Han kände en stark puder- och konjaksdoft strömma emot honom och 
ritade under dess intryck några meningslösa streck på papperet. Vad var det 
egentligen han skulle skriva? Det hade han redan glömt, men en brinnande känsla 
återstod av den och han sökte hjälplöst ikring i rummet. Ja visst han skulle 
komplettera Amis porträtt med några drag av Galja. Men vilka. Han hade svårt 
att följa med pennans rörelser, den hade med ens blivit så liten och lätt, att 
fingrarna inte kunde gripa nåt ordentligt tag kring den. (S 138f.) 
 

Pennan faller ur författarens hand – objektiveringen och nedskrivningen misslyckas. 
Haux läser detta som impotens, med Friedrich Kittler ser hon nedskrivningsapparatens 
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sammanfall som maskulinitetens sammanfall.262 Men vad är alternativet? En stark och 
beslutsam Henry som resolut handlar och inte visar någon tvekan eller någon svaghet, 
som är en hjälte i berättelsen om sig själv? I dragkampen mellan subjekt och objekt 
förlorar subjektet i romanen, på gott och på ont. I stället för att betrakta Ami som vara 
tar jag fasta på att Henry jämför henne med ”en sak”. (S 44.) Om Ami placeras bland de 
moderna konsumtionsobjekten kan ”sakernas uppror” kanske även bli hennes uppror. 
På så vis finns det paradoxalt nog en bemäktigande kraft i att bli objekt. 
 Skrivandet är, som Haux genomgående för fram, en del av 
objektifieringsprocessen. Men skrivandet för inte nödvändigtvis med sig det som Henry 
förväntar sig. Så här beskriver Sven Anders Johansson en samtida man som skrivit om 
sina relationer och om sig själv, nämligen Karl Ove Knausgård: ”Skrivandet är 
krampartat – är han inte trots allt en medioker författare? Förälskelsen går över – 
relationen blir kvävande istället för befriande. Allt är kontingent, relativt, formlöst. Inget 
är nödvändigt. Allt flyter ut”.263 Och någon sida senare, apropå frigörelsen som inte 
kommer: ”I det perspektivet kan frigörelsen bara misslyckas: författarsubjektets 
ansträngningar att skriva sig fri från fadersauktoriteten har bara gjort honom mer lik den 
samma”.264 En liknande händelseutveckling som den Johansson beskriver hos 
Knausgård sker också i Sönder. Henry blir inte fri från Ami när han försöker sätta hennes 
karaktär på pränt, tvärtom hemsöker hon honom allt mer. Ju mer han försöker skriva 
sig fri, desto mer fånge blir han. Han är, på ett vis, hennes undersåte, ständigt pejlande 
sin författaridentitet mot hennes ljusa, tomma huvud.  
 Detta är en förhållandevis traditionell bild av den skapande mannen, geniet eller 
superhjälten som för alltid plågas av flickvännen-i-kylskåpet-syndromet, där en kvinnas 
lik blir hjältens motor och det som motiverar honom att fortsätta kampen mot det 
onda.265 Men hjälten i ett sådant scenario blir också på ett grundläggande sätt beroende 
av den döda kvinnan. En kritik av flickvännen-i-kylskåpet-syndromet kan inte bygga på 
att kvinnan i kylskåpet ska ersätta hjälten som hjälte, utan måste grundas i att 
hjältepositionen i sig är ytterligt svag – det hjältemodiga oberoendet är skenbart. Utan 
liket av kvinnan han älskar är hjälten bara en helt ordinär man. Det extraordinära med 
huvudpersonen i Sönder är helt och hållet kopplat till Ami. Detta perspektiv saknar jag i 
Haux resonemang: hur fungerar subjektiveringens misslyckande? Och har inte detta 

 
262 Haux, 2013, s. 263. I sin analys bygger Haux på Friedrich Kittlers tankar om ett skifte i nedskrivningssystem 
1800–1900, som delvis har att göra med förändringar i kvinnans roll och hennes möjligheter att skriva. Se Friedrich 
Kittler, Nedskrivningssystem 1800 × 1900 (2003), övers. Tommy Andersson, Göteborg: Glänta produktion, 2012, 
särskilt kapitlet om Friedrich Nietzsche, s. 257–295. 
263 (Sven) Anders Johansson, Självskrivna män. Subjektiveringens dialektik, Göteborg: Glänta, 2015, s. 70f. 
264 Johansson, 2015, s. 73. 
265 Det är serietecknaren Gail Simone som döpt detta fenomen efter en berättelse i serietidningen Green Lantern från 
1994, där superhjälten Green Lantern hittar sin flickväns kropp i sitt kylskåp. Listan över flickvänner och 
superhjältinnor som hamnat i kylskåp eller som dött på andra vis för att deras pojkvänner, bröder eller vänner ska 
ha något att kämpa för är lång, menar Simone. Se Jeffrey A. Brown, Dangerous Curves. Action Heroines, Gender, Fetishism, 
and Popular Culture, Jackson: University of Mississippi, 2011, s. 145. 
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misslyckande viktiga konsekvenser för relationen mellan subjekt och objekt? I Sönders 
fall är det ju Ami som utgår som segrare, om man nu kan tala om segrare här – hon är 
ju död. Döda kan å andra sidan, som Henry skriver, ”hämnas”. (S 136.)  
 Som jag förstår Haux riktar hon indirekt kritik mot romanen, specifikt mot Henrys 
orättfärdiga behandling av Ami som vara och objekt. Hon menar att Ami faller sönder i 
olika varubitar: den prostituerade, it-flickan, musan, och så vidare. Läsaren får veta direkt 
i inledningen att Henry ämnar peta ner henne från den piedestal där de döda och musor 
så ofta placeras. (S 28.) I det finns misogyna tendenser, och dem spårar Haux genom 
kvinnobilderna den prostituerade respektive musan, som blir analytiska verktyg för att 
spåra varufieringen av kvinnor. En läsning av Ami som musa bygger på att Henry inte 
ger Ami den kärlek och det erkännande hon har rätt till. Den logiken, där män ska ge 
kvinnor erkännande, bygger i sig på ett finansiellt formulär där kompensation är möjlig 
och där rättmätig lön för mödan ska betalas ut. En sådan förståelse av Ami som snuvad 
på kompensation är på så vis faktiskt en del av just den varufieringslogik som Haux är 
ute efter att kritisera. 
 ”I Sönder skrivs musan brutalt ned, trivialiseras och glöms bort”, menar Haux.266 
Men glöms Ami bort, är det vad som sker till exempel här, när berättaren reflekterar 
över sitt arbete?  

 
Men nu, när arbetet var i det närmaste fullgjort, och bilden inte hade någonting 
mera att berätta, märkte han, att den ändå inte givit allt det, som han föresatt sig 
att avporträttera. Ty det fanns drag hos Ami, som inte syntes på den, drag som 
hon i allmänhet inte ville eller kunde visa, men vilka i ett obevakat ögonblick 
kunde dyka opp obekant varifrån och förändra hennes ansikte totalt. (S 112.) 
 

Ami är frånvänd, det finns drag hos henne som berättaren inte kan få fatt i. 
Objektifieringen blir bristfällig, och bristfälligheten uppstår delvis för att den fasad som 
Ami själv försöker upprätthålla inte fungerar. Inte heller hon behärskar fullständigt sig 
själv, och i mötet mellan Henrys porträtt av henne och hennes självbild rämnar 
objektifieringens mekanismer. På ett vis gäller detta även det svaga subjektet Henry – 
han kan inte heller till fullo behärska sitt jag. Om individen är en reifikation, en 
objektifiering, i sig självt, är upplösningen av subjektet då alltid per definition något 
negativt? Som Butler framhåller kan det även vara en möjlighet att beröras och bli berörd 
av någon annan, att ge ifrån sig detta anspråksfulla, mänskliga ”jag” och tilldelas en 
sårbarare plats, där det finns utrymme för objektet att svara.267 
 Haux avhandling kan på flera sätt sägas tillhöra en feministisk materialistisk 
tradition med rötter i marxistisk kritik. Till namnet – och till viss del vad gäller 
frågeställningar – befinner sig denna tradition mycket nära det jag undersöker och 
grundar den här avhandlingen i, alltså (ny)materialistisk feminism. De intill förväxling 

 
266 Haux, 2013, s. 254. 
267 Judith Butler, Giving an Account of Oneself, New York: Fordham University Press, 2005, s. 136. 
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lika benämningarna har liknande utgångspunkter – liksom Haux och jag själv – men 
landar i olika slutsatser. Om det då är så att Henry verkligen är beroende av Ami för att 
hålla ihop och inte glida ut helt och hållet, då är han också hennes subjekt, i bemärkelsen 
hennes undersåte. 
 Vad en läsning av romanen slutligen landar i handlar också om hur läsaren förstår 
Henry som karaktär – om han är stark eller sårbar. När han fått veta att Ami dött sörjer 
han, men irriterar sig samtidigt på att hon upphöjts till ”någotslags helgon” och vill ”slå 
sönder denna helgonbild”. (S 27f.) Han flyr ut till Amis grav, rensar bort höstlöven från 
den och står ”i någonslags stelkramp” och stirrar på de urblekta kransbanden. ”Men det 
var inte länge jag höll ut där, sedan rusade jag tillbaka till staden, hungrigare efter 
människor än någonsin.” (S 108.) I Henrys sätt att sörja Ami märks en kluvenhet, han 
kan inte sörja fullt ut, men inte heller låta bli.  
 Tidigare beskrev jag brevet från Henry till Ami, där han ber henne gå med på att 
bli beskriven. Som jag då påpekade är kluvenheten eller motsägelsefullheten ett av 
karaktären Henrys mest pregnanta drag. Han är både hänsyslös mot Ami och helt 
beroende av henne, både självsäker och jagsvag samtidigt. Om läsaren hyser tillit till att 
berättaren Henry är uppriktig är Ami mycket riktigt maktlös, som i beskrivningen av 
caféscenen, där hon gråter och han föraktar henne. (S 56f.) Men även genom den scenen 
rinner, som jag visade, ett sårbart stråk av självförakt och sorgsenhet över den egna 
oförmågan, som punkterar hånfullheten. En läsning av Henry som en enbart patriarkal 
och dominerande figur måste blunda för den handfallenhet, tvekan och ambivalens som 
också präglar karaktären. 
 Haux granskar noggrant relationen mellan samtida reklam och Parlands text och 
gör en analys som på flera sätt är giltig. Hon tar dock inte ställning till frågor om 
subjektivitet i relation till den varufetischism hon ser hos Parland. Om varufetischismens 
grundprincip, förenklat uttryckt, är att objekt subjektiveras medan subjekt objektiveras 
– vad är konsekvenserna av det? ”Tekniska apparater som kameran, grammofonen, och 
telefonen eller elektriska mätinstrument, ackumulatorer, batterier och element tycks i 
romanen få ett egenvärde bortom sina funktioner”, påpekar Haux.268 Det stämmer. 
Tingen fungerar som identitetsmarkörer. Men de fungerar också som ett slags 
skuggvärld, de talar ett obegripligt språk och de påverkar huvudpersonen på oväntade 
vis. Dessa två förhållningssätt utesluter inte heller varandra. Tingen är både en del av 
varuformens logik och av en skuggvärld befolkad av föremål, där människan blir sekundär 
på ett annat sätt. Det är denna tingens skuggvärld som jag härnäst vill utforska i en 
läsning av Harmans, Mortons och Bennetts syn på ting, som skiljer sig en hel del från 
Haux förståelse av dem. 
 Vad jag velat peka på i detta avsnitt är att det är relevant att kritiskt granska 
varufiering och kapitalismens logiker, men att en sådan analys tappar blicken på andra 

 
268 Haux, 2013, s. 187. 



 

 90 

tendenser som också finns i Sönder. Ami kan betraktas som vara – men hon kan också 
förstås som ett svårbegripligt objekt som subjektet är intimt och ibland smärtsamt 
bundet till, såsom Henrys försök att sätta ord på henne visar. ”Skillnaden mellan subjekt 
och objekt skär igenom både subjekt och objekt”, skriver Adorno.269 Objektet skapar 
subjektet och är dess förutsättning, och det är en sårbar position. Det går inte att göra 
sig fri. Beroendet är inte nödvändigtvis något negativt – det är ett faktum. Men genom 
att erkänna beroendet och sårbarheten kanske ett skifte i orientering kan ske. 
 Därmed lämnar jag Haux och hennes granskning av Ami som vara i Sönder. I stället 
för att analysera objekt som varor kommer jag nu att förhålla mig till dem som ting. 

 
269 ”The difference between subject and object cuts through the subject and the object.” Theodor W. Adorno, 
”Subject and Object”. I The Essential Frankfurt School Reader, Andrew Arato och Eike Gebhardt (red.), Oxford: 
Blackwell, 1978, s. 508. 
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SPEGLAR OCH HATTAR –                        

OBJEKTORIENTERAD LÄSNING 

”Förrän författaren började skriva denna roman, tog han sin spegel från toilettbordet, 
ställde den framför sig och synade sitt ansikte däri.” (S 25.) Redan i den första meningen 
i Sönder märks hur subjektet, författaren, blir till i relation till ett objekt – i detta fall en 
spegel. Romanen är på flera sätt uppbyggd kring speglingar av denna typ och den blir ett 
slags spegelgalleri där författaren Henry Parland, protagonisten ”författaren” i tredje 
person och ett skrivande ”jag” speglas fram och tillbaka. Också i mötena mellan Henry 
och Ami spelar speglar en väsentlig roll, som här, då de två möts av en slump (om vi 
litar på berättaren) på en dansrestaurang de brukar frekventera: 

 
En dag råkade vi samtidigt komma in på restaurangen. Jag upptäckte det först när 
vi båda stodo framför spegeln i tamburen och synade vårt yttre förrän vi gick in. 
Ami stod en aning framför mig, och hennes huvud som jag såg i spegeln gjorde 
en förvånad rörelse som skulle vara en hälsning. 
– Ser jag inte hemsk ut? frågade hon min spegelbild, medan hon pinade kammen 
genom sina alltid lite tillrufsade lockar. Jag är så trött i dag. Kammen hade glidit 
ut ur lockarna och de suckade lätt till. 
– Kanske du ser litet trött ut sade jag. Men det brukar du ju vara ganska ofta. 
Jag skulle inte ha vågat säga det rakt i ansiktet på henne, men sådär, åt spegeln 
kunde jag riskera det. (S 77f.) 
 

Ami pratar inte direkt med Henry, utan med hans spegelbild. Hennes spegelbild törs han 
också vara ärlig emot. Spegeln får här en medierande roll, liksom fotografiet blir den ett 
medium för bägge karaktärerna och skänker dem en möjlighet att mötas indirekt. Spegel-
Henry och Spegel-Ami kan samtala, de spegelvända kopiorna har här större förmåga till 
mellanmänsklig kontakt än deras rättvända original. Spegeln gör ett möte möjligt – 
kanske inte det bästa, mest själsöppnande mötet, men ett möte likafullt. Utan spegeln 
kanske Ami och Henry inte hade sett varandra alls. Den narcissistiska blicken på jaget i 
spegeln kan också falla på någon annans lika narcissistiska jag, och visa den bräckliga 
fåfängan, behovet av en betraktare, hos bägge. 
 Ytterligare en som speglar sig på restaurangen är romanens berättare, som 
beskriver incidenten från sitt tidsplan. Det är hans spegling av speglingen på 
restaurangen som läsaren har att förlita sig på. Dessa upprepade speglingar eller 
dubbleringsprocesser gör, som sagt, att någon ”äkta” Henry eller Ami inte står att finna 
i romanen. 
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Speglingar sker dessutom också utanför romandiegesen. Metaperspektivet i romanen är 
uppenbart eftersom protagonisten bär Parlands namn, han rör sig på samma ställen som 
den verklige Parland, och umgås i Parlands vänskapskrets och det är också denna 
spegling som främst varit den tidigare forskningens (biografiska) fokus – hur speglar 
romanen sin författare och sin tid? I inledningen står författaren som bekant framför sin 
spegel.  

 
Spegeln återkastade bilden utan varje intresse, den hade gjort det flere gånger om 
dagen under 1½ års tid och hade hunnit bliva utled på författarens fysionomi och 
kravatter. Speglar med undantag av de flegmatiska fickspeglarna bli liksom 
kameraobjektiven oerhört fort trötta på att jämt och ständigt se samma ansikte; 
en rakspegel fordrar sålunda absolut att en kokett kvinnomun nu och då sminkar 
sig framför den, och ett Zeiss-Ikon-objektiv blir dammigt och oskarpt av att 
fotografera samma person flere gånger å rad. Så även författarens spegel. Den 
återkastade hans ansikte uttråkat och gäspande, och när han det oaktat fortsatte 
att stirra, gjorde den en grimas. (S 25f.) 
 

Spegeln som Henry ser sig i är trött på sin betraktare och grimaserar åt honom – innan 
han själv gör det. Återkastningen vänder alltså på kausaliteten, eller krånglar till den. 
Spegeln gäspar och gör grimaser och är därmed inte en oemottaglig, stum reflektionsyta. 
Den gör något, den speglar tillbaka. Med Bennett kan man hävda att den har en egen sorts 
handlingskraft. Dess passivitet är inte så passiv som den i förstone kan framstå som, ur 
ett mänskligt perspektiv. 
 Spegelns gensvar, dess förmåga att svara och återspegla, aktualiserar åter ”Sakernas 
uppror”. ”Kameraöga och spegel utgör inte ’glasögon’ – något som människan ser 
igenom – utan ögon av glas. Människan är objekt och mediet ser”, skriver Haux om 
medierande ting i Sönder. 270 Spegeln har åsikter och den gillar, liksom Henry som speglar 
sig i den, kvinnomunnar. Berättaren presenterar sig själv i tredje person i följande stycke, 
där han analyserar sin spegelbild, sina anletsdrag och sin personlighet.  

  
Totalintrycket var tveksamhet, parad med rätt mycket självkänsla. Ibland 
dominerade det ena, ibland det andra draget, beroende på humöret, som i sin tur 
dikterades av kravattens och den alltid halvstärkta, långsnibbade kragens inbördes 
förhållande och harmoni. Denna åter stod i samband med en hel massa yttre 
företeelser, såsom tillgången på pengar, cigarretter, intryck, etc. Det oaktat kunde 
det ibland hända att författaren, trots tadellösa kragsnibbar var på ett uruselt 
humör. (S 25.) 
 

Kragsnibbar, pengar, cigarretter: de yttre företeelserna präglar de inre, konsumtions-
varorna hänger inte utanpå författaren utan är aktiva delar av subjektet från romanens 
första stycke. Här beskrivs Henry i tredje person, vilket förstärker intrycket av 
utifrånperspektiv. Jaget i Sönder projicerar sig onekligen på tingen, men något i ting-heten 
kan trots det fastna på jaget, som i följande stycke, när Henry ligger vaken och är 

 
270 Haux, 2013, s. 246. 
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svartsjuk: ”Rummet hörde förvånat på och möblerna, särskilt skrivbordet och bokhyllan 
togo ett chockerat uttryck på sig. Jag började med ens skämmas inför dem.” (S 52.) 
Möblerna ser honom, känner han, och mer än det, de ser in i honom, de kommer åt hans 
känslor och tankar. Därför skäms han inför dem. 
 

OBJEKT OCH SUBJEKT 
 

För att förstå hur spegeln, kravatten, kragsnibbarna och cigaretterna fungerar i Sönder 
behöver jag först fördjupa mig i några teoretiska frågor: Vad är ett objekt? Vad är ett 
ting? I nästa avsnitt tar jag avstamp i den objektorienterade ontologin, den teoretiska 
strömning som NLH-bidragsgivarna Harman, Morton och Bennett bidragit till. 
 Ett ting, tänker man kanske oftast, är någonting som har bestämda egenskaper, en 
helhet som finns förnimbar utanför en själv, något som inte ingår i ens jag och inte är en 
person. En blåmålad stol, en mellanstor sten, ett regnmoln, en äggkartong, en roman. 
Frågan om tinget är den domän som den objektorienterade ontologin inmutar, men 
själva frågan skapar ett problem, som litet förenklat kunde stavas subjekt. Filosofen Levi 
R. Bryant skriver: ”Vanligtvis då vi hör ordet ’objekt’ är det första vi tänker på 
’subjekt’”.271 Frågan om objektet förskjuts, som han ser det, automatiskt till huruvida det 
går att representera eller förstå det på ett adekvat sätt. I en kanske litet syrlig ton skriver 
Bryant därefter:  

 
Det verkar sålunda som att så fort vi ställer frågan om objekt sysslar vi inte längre 
med frågan om objekt, utan snarare med frågan om relationen mellan subjektet 
och objektet. Och här uppstår då självklart alla sorters oöverstigliga problem 
eftersom vi trots allt är – så påstås det – subjekt, och subjekt kan, i egenskap av 
subjekt, inte komma ur det egna medvetandet för att avgöra om våra 
representationer kartlägger någon form av extern realitet.272  
 

Med andra ord: frågan om tinget kommer, menar Bryant, alltid att handla om ifall till 
exempel Henry Parlands beskrivningar av ting som levande, vibrerande och skapande är 
så att säga annorlunda, bättre eller mer rättvisa än till exempel IKEA-katalogens 
beskrivningar av ting. Frågan kommer att handla om subjektets bild av tinget – inte om 
tinget självt. Bryant kritiserar alltså det han ser som ett logiskt felslut, att alla frågor om 
vad ett objekt är alltid på någon vänster kommer att handla om det mänskliga 

 
271 ”Ordinarily, upon hearing the word ’object’, the first thing we think is ’subject’”. Levi R. Bryant, The Democracy of 
Objects, Ann Arbor: Open Humanities Press, 2011, s. 13. 
272 ”It would thus seem that the moment we pose the question of objects we are no longer occupied with the 
question of objects, but rather with the question of the relationship between the subject and the object. And, of 
course, all sorts of insurmountable problems here emerge because we are after all—or allegedly—subjects, and, as 
subjects, cannot get outside of our own minds to determine whether our representations map on to any sort of 
external reality.” Bryant, 2011, s. 14. 
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medvetandet och dess förmåga att korrekt eller rättvist uppfatta objektet.273 Svaret på 
spörsmålet ”Vad är ett objekt?” förblir således obesvarad om det mänskliga medvetandet 
jämt råkar hamna i förgrunden.  
 De objektorienterade ontologerna, till vilka Bryant hör, riktar in sig på denna 
tendens att se subjektet som ett nödvändigt filter för verkligheten och försöker bryta 
den.274 Bryant, liksom NLH-skribenterna Harman, Morton och Bennett, är alltså 
intresserad av att orientera sig mot objektets ontologi, objektets vara, och undersöka det 
snarare än att fastna i den epistemologiska frågan om subjektets möjligheter till kunskap 
om sagda objekt. Här skiljer sig deras ontologi en del från den platta ontologin, vars 
förespråkare är till exempel Latour och Braidotti som jag introducerat i 
inledningskapitlet, och just av denna anledning är den intressant.  
 För att undkomma uppdelningen mellan ett omedvetet objekt och ett medvetet 
subjekt använder OOO-teoretikerna sig ofta av begreppet ting – och i det begreppet 
innesluts allt: levande varelser, tillverkade föremål, naturligt förekommande ting. Allt är 
ting – en folkmassa, ett föremål, en individ, och också subjektet är ett ting.275 Ett ting är 
sig självt, menar de, och tinget finns oberoende av om ett annat ting uppfattar det eller 
inte. Trädet faller i skogen även om ingen människa ser eller hör det. Och vad mera är: 
tinget eller objektet är inte heller fullt medvetet om sig självt, det är förborgat även för 
sig självt.276 En sådan uppfattning om objektet som frånvänt och autonomt lägger alltså 
en parentes kring subjektet, och gör det till ett i raden av frånvända objekt. 
 Frågan är om det går att teoretisera kring objektet utan att gå via mänskliga, sinnliga 
erfarenheter. Subjektet är en historisk formation eller kategori, statt i förändring, som 
bland annat Charles Taylor, Stephen Greenblatt och Michel Foucault på olika sätt visar. 
Då måste objektets kategori rimligtvis också vara det.277 Om subjektet är föränderligt 

 
273 Här gör Bryant gemensam sak med Meillassoux, vars bok After Finitude jag presenterade kort i avsnittet om fem 
antologier i den materiella vändningen. 
274 Tendensen kallas korrelationism av dess kritiker. Se Meillassoux, 2008, s. 5. 
275 ”Subjects are objects among objects, rather than constant points of reference related to all other objects.” Bryant, 
2011, s. 22.  
276 Här vilar den objektorienterade ontologin på Heideggers verktygsanalys i Vara och tid. Se Graham Harman, Tool-
Being. Heidegger and the Metaphysics of Objects, Chicago: Open Court, 2002. 
277 Charles Taylor menar att uppkomsten av subjekt och objekt som analytiska kategorier handlar om relationen 
mellan insida och utsida och när uppfattningen, att jaget är något som finns ”inuti” en person och objekten och 
världen ”utanför”, uppstår. Taylor skriver: ”But strong as this partitioning of the world appears to us, as solid as 
this localization may seem, and anchored in the very nature of the human agent, it is in large part a feature of our 
world, the world of modern, Western people. [...] Rather it is a function of a historically limited mode of self-
interpretation, one which has become dominant in the modern West and which may indeed spread thence to other 
parts of the globe, but which had a beginning in time and space and may have an end.” Charles Taylor, Sources of the 
Self. The Making of Modern Identity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989, s. 111. Stephen Greenblatt 
förlägger uppfattningen om att jaget, subjektet, är något man skapar i 1500-talet. Stephen Greenblatt, Renaissance Self-
Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago: University of Chicago Press, 1980, s. 2. Foucault för fram att tanken 
på en ”utsida” kan ha uppstått i Markis de Sades monologer, skrivna i fängelset, och samtidigt i Hölderlins diktning, 
alltmedan tanken på en ”insida” utvecklades hos Kant och Hegel. Michel Foucault, ”The Thought of the Outside”, 
övers. Brian Massumi. I Michel Foucault, The Essential Works of Foucault 1954–1984 II. Aesthetics, Method, and 
Epistemology, James D. Faubion (red.), New York: The New Press, 1998a, s. 150. Foucaults verk som helhet handlar 
om subjektets genealogi från antiken till 1900-tal. Se Michel Foucault, ”The Subject and Power”, Critical Inquiry, vol. 
8 nr. 4, 1982, s. 777–795.  
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över tid och historiskt konstituerat måste även objektet vara det. Den historiska punkten 
där det förmoderna övergår i det moderna kan, menar Taylor, placeras i renässansen, 
hos Montaigne, Descartes eller Locke – då skapas nämligen upplysningens moderna 
subjekt, och, kan man föreställa sig, även det vetenskapliga, avgränsningsbara, mät- och 
fattbara objektet.278 Samma tankespår följer Latour när han påtalar att den humanism 
som antas definiera moderniteten föds i samma historiska stund som föreställningar om 
det ”ickemänskliga”, alltså ting, objekt och djur.279 
 Vi kan inte återvända till en värld innan kategorierna subjekt och objekt uppstod, 
betonar Adorno, den förmoderna världen finns inte längre. En föreställd återgång till 
det odifferentierade skulle per automatik leda till att subjektet svalde objektet och 
införlivade det i sig självt – allt blir subjekt, objektet blir då enbart en förlängning av 
subjektet, av det Samma. 280  I det blir all skillnad omintetgjord och då hamnar vi 
egentligen längre bort från det som var målet – att förstå objektet – än vad vi var innan. 
 Ur detta perspektiv går det även att kritisera de objektorienterade ontologerna: de 
verkar leta just efter en sådan odifferentiering, efter en plats där allting är ting och 
fenomen är likställda, likvärdiga, fundamentalt likadana. Med Adorno kunde man då 
mena att de genom att sträva efter ”objektivitet” begår misstaget att helt enkelt införliva 
objektet i subjektet, som då blir allenarådande och gränslöst medan objektet försvinner 
ur sikte – än en gång.281 Johansson skriver: ”Vi sitter fast i vår egen subjektivitet, i de 
kategorier (som i sig är objektiva!) med vilka vi tänker, och kan aldrig göra objektet – 
vilket det än är – rättvisa i dess ’oförnuftighet’, det vill säga i dess mångfald, singularitet, 
rörelse, materialitet, etc.”282 Det är en krånglig sits. 
 Frågan lyder dock: även om vi inte kan göra objektet rättvisa, kan vi göra det mer 
rättvisa? För Bryant är den frågan oväsentlig. För den feministiska delen av den 
materiella vändningen är den definitivt inte det. Om representation handlar om makt, 
såsom den feministiska etikens studier i situerad kunskap för fram, är det inte alls 
oväsentligt hur ting representeras: om de är dumma, stumma, en oändlig resurs, tillvända, 
öppna, glada, pratsamma, ägda eller sina egna.283 Det är fullt möjligt att föreställa sig att 
tingen fortfarande finns då jag går ut ur rummet eller blundar, att de verkligen finns 
oberoende av mig och har en kärna som inte jag kan begripa. Men jag kan inte tänka 
bort mig själv. Här går min egen hållning och de objektorienterade ontologernas syn på 
ting isär. Det går inte att föreställa sig vad det vore att vara en mellanstor sten eller en 
blåmålad stol. Men jag kan föreställa mig vad det är att vara en människa som föreställer sig 

 
278 Taylor, 1989, s. 177ff. 
279 Se Latour, 1993, s. 13. 
280 ”[...] the supposedly pure object lacking any admixture of thought and visuality is the literal reflection of abstract 
subjectivity: nothing else but abstraction makes the Other like itself.” Adorno, 1978, s. 503. 
281 Adorno, 1978, s. 505. 
282 Johansson, 2003, s. 31. 
283 Just detta är frågan som sysselsätter Astrida Neimanis i artikeln ”No Representation without Colonization? (Or, 
Nature Represents Itself)”, som jag lyft fram som viktig för denna avhandling. Frågan om representation 
återkommer jag till i avhandlingsdelen om Clarice Lispectors Levande vatten. Se Neimanis, 2015. 
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hur det är att vara en sten eller en stol.284 Att tinget är omöjligt att representera helt och fullt 
– men att det kanske går att närma sig det litegrann – blir på ett vis det enda svaret som 
inte gräver sin egen grop. 
 Det är i detta prekära läge, med frågan om subjekt och objekt framför mig, som 
jag nu åter vänder mig till Sönder. Å ena sidan beskrivs tingen i romanen som om de har 
ett tydligt inre liv och personligheter, de formar subjektet och är på så sätt medskapare 
av världen runtom dem. Utan tvekan har tingen handlingsförmåga i Parlands text. Å 
andra sidan ger jag väl Bryant skäl för hans kritik genom att vända mig till en roman, en 
tolkning av tingen: det går inte att förstå tingen förutom genom oss själva, om det är just 
förståelsen som är det viktiga. Men om alternativet är att inte alls försöka bemöta och bli 
bemött av, beröra eller bli berörd av tingen återstår idealismens status quo, där subjektet 
är allenarådande och verklighetens primus motor. 
 Sönder är en objektorienterad text i just den bemärkelsen: den präglas av 
författarjagets sätt att beskriva ting som om de hade en frånvänd sida, tingen har 
egenheter och egna tankar som berättaren försöker gissa sig till. Jag har redan beskrivit 
hur fotografier och speglar blir viktiga element i berättelsen. I följande avsnitt redogör 
Henry för hur han och Ami möts för första gången, på ett tomt café där aprilsolens 
sneda strålar får dammet att dansa. Han ser henne sitta ensam och börjar fantisera om 
henne, men upptäcker efter ett tag att hon sett att han tittat på henne. 

 
Han tog skamset opp tidningen, och skickade ett tjockt rökmoln i väg mot henne, 
vilket dock aldrig kom fram till målet, utan stötte mot en solljuspelare och 
ströddes ut till damm. Hon rörde oroligt på sig, tog fram en spegel ur sin väska, 
burrade till håret, och vände sig åter mot honom, liksom för att fråga, vad han 
tyckte om resultatet. Han måste ha uttryckt full belåtenhet, ty denna gång blev 
småleendet faktiskt av, det dröjde en stund vid honom, och släcktes sedan genom 
en tydlig viljeakt, ty hon ryckte energiskt på axlarna och böjde sig ånyo över 
magasinet, så lågt att det inte kunde vara tal om lektyrläsning. (S 115f.) 
 

Tidningen, rökmolnet, solljuspelaren, spegeln, magasinet. Utan dessa ting skulle inte 
Henry och Ami mötas. Parland gör här om alla fenomen i rummet till ting – också 
leendet blir ett ting, som med egen kraft dröjer vid honom, och som släcks när Ami 
rycker i dess koppel, så att säga. I stället för att beskriva situationen som att Ami ler mot 
honom, beskriver berättaren det som att ett småleende ”blev av” i passiv verbform, det 
särskiljs så att säga från sin avsändare och blir ett föremål, likt röken som blir till damm 
i mötet med solljuspelaren. De två människorna är pjäser på en spelplan, på vilken också 

 
284 Stacy Alaimo, ”Thinking as the Stuff of the World”, O-zone. A Journal of Object-Oriented Studies, vol. 1 nr. 1, 2014b, 
s. 13–21. Alaimo kritiserar OOO och främst Ian Bogost, som i boken Alien Phenomenology för fram att skillnaden 
mellan olika typer av ting måste utjämnas radikalt. Alaimo menar att Bogost helt förbigår sin egen förståelses 
begränsningar. I denna slutsats går Alaimo tvärt emot mot Meillassoux, vars negativa syn på korrelationism – 
beroendet av jagpositionen för att göra utsagor om sakers natur – jag redogjort för i inledningen. Alaimo menar att 
det är helt nödvändigt att se sin egen position, för att alls kunna få syn på objektet och inte bara på sig själv, i enlighet 
med feministiska tankegångar om vikten av positionering och ansvar för den egna utsagan. Se Ian Bogost, Alien 
Phenomenology, Or, What It’s Like to Be a Thing, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012. 
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andra föremål och ting rör sig. Här märks också den självdistans som indikerar att 
berättaren Henry blir ett ting inför sig själv; dels perspektivet i tredje person, dels att han 
”måste ha uttryckt” uppskattning gentemot Amis utseende – hans ansikte sänder liksom 
ut belåtenheten utan att han själv besitter någon kontroll över det. Också ansiktet är ett 
ting, frånvänt dess bärare. 
 Om jag då återknyter till Bryants fråga om relationen mellan subjekt och objekt, är 
inte detta i själva verket en subjektorienterad text? Handlar det verkligen om tidningen som 
tidning, eller spegeln som spegel, och inte om dem som metaforer, som speglingar av 
subjektet Henrys känslor? Det är det som är frågan. Kan en text – skriven av ett subjekt 
– vara något annat än subjektorienterad? Och kan en läsning av en text vara 
objektorienterad? Det beror på vad som menas med de olika beståndsdelarna subjekt, 
objekt och orientering. Detta vill jag reda ut härnäst i en granskning av den objekt-
orienterade ontologins förhållningssätt till litteratur som objekt och till objekt i 
litteraturen. 
 

ETT SAMTAL OM OBJEKTORIENTERAD 

LITTERATURVETENSKAP 
 
I den litteraturvetenskapliga tidskriften New Literary History diskuterar tre tongivande 
röster inom det fält som kunde kallas objektorienterad ontologi vad litteratur är. Det är 
ett sällsynt samtal i så måtto att det inom den materiella vändningen oftare samtalas om 
vad språkliga produkter inte är. Betoningen ligger ofta på Barads flitigt citerade tes att 
språket givits för mycket makt och att texter ur objektssynpunkt helt enkelt är av 
begränsat intresse.285 Det behövs inte fler studier av språk och representation utan fler 
studier av materia, menar Barad, helt enkelt för att språk, diskurs eller epistemologi 
favoriserats inom vissa discipliner och materia eller ontologi fått stryka på foten.286 
 Barads uttalande – om än saxat ur sin kontext – ligger som en fond för 
diskussionen jag citerar här, liksom hela den process- eller relationsorienterade ontologi 
som den feministiska materialismen för fram och som jag presenterat i inledningen.  
Romanen blir här ett stöd för mig, både som exempel och som ett slags vägvisare. Vad 
händer med romanen om man följer teoretikernas instruktioner? Vilka frågor ställer 
Sönder som de teoretiska texterna inte kan besvara? Kan Sönder peka på ytterligare 
riktningar för en objektorienterad litteraturvetenskap?  

 
285 Barad, 2007, s. 132. Jag har tidigare nämnt denna tes i inledningskapitlet. 
286 Det här kan förstås som en liknande argumentation som det inom genusvetenskap vanliga förordandet av mer 
forskning om litteratur skriven av kvinnor, just eftersom det har forskats betydligt mer om verk skrivna av män. 
Denna skevhet till de manliga författarnas fördel bör uppvägas och rätas ut för att en sannare bild av litteraturen 
ska framträda. 
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Harmans trasiga hammare 
 

De objektorienterade filosoferna har i grova drag ett slags världsfrånvändhet gemensamt. 
Med det menar jag att de sällan bryr sig särskilt mycket om politik eller etik som 
kategorier, i motsats till exempelvis feministiskt inriktade tänkare med materias 
beskaffenhet som forskningsområde som Haraway eller Braidotti. Graham Harman, för 
att nämna den som inleder diskussionen i New Literary History, för fram att 
litteraturvetenskapen borde fjärma sig från kontextbaserad forskning, eftersom den 
fokuserar för mycket på omständigheter – som politik, produktionsmedel, och så vidare 
– och för litet på själva objektets eller verkets autonoma egenskaper. Harman hör till 
dem som först pekade ut det han kallar den spekulativa vändningen i slutet på 1990-talet 
och stöder sig i hög grad på argument som han hämtar från Martin Heidegger, vilket blir 
tydligt i hans tankar om litteratur och läsning.  
 Den spekulativa realism som Harman företräder bygger, skriver han, å ena sidan 
på realism, alltså antagandet att en verklig värld existerar oberoende av människors 
tillträde till den genom medvetandet, och på spekulation, med vilket han menar ett 
grundantagande om att det inte finns någon helt och hållet beräkningsbar atomistisk 
verklighet som människor kan begripa. De här premisserna påverkar hur Harman tänker 
sig att litteraturvetenskapen kan fungera. Här finns Heideggers ”radikalisering av 
fenomenologin” i botten, vilket innebär en hållning som ger vid handen att människan 
är avhängig sin omvärld, och att största delen av den kontakt vi har med ting eller objekt 
inte sker genom att vi tänker på dem eller är medvetna om dem.287 
 Redan i rubriken på sitt NLH-bidrag, ”The Well-Wrought Broken Hammer: 
Object-Oriented Literary Criticism”, syftar Harman till Heideggers trasiga hammare, ett 
välkänt exempel på hur tings natur eller inre enbart blir framträdande för oss när de är 
trasiga eller inte längre fungerar felfritt. Jag tänker inte på hammarens hammar-het förrän 
huvudet lossnar från skaftet och jag inte kan använda den för att slå in spikar med längre. 
Först då blir hammar-heten – förmågan som gör hammaren till just en hammare – synlig 
och kännbar. Så länge den var hel och ”sig själv” har hammarens hammar-het inte 
framträtt för mig, trots att den funnits där hela tiden. Allt detta har fenomenologiska 
konsekvenser: kontakten med objekten sker inte genom medvetandet, och medvetandet 
är alltså inte ett alltomslutande filter som fångar tingen som de är för oss. De är ”för 
oss” och ”för sig själva” även då vi inte tänker på dem. 
 Harman tar spjärn mot tre exempel på välkänd litteraturteori: för det första Cleanth 
Brooks nykritiska verk The Well-Wrought Urn från 1947, för det andra nyhistoricismen, 
exemplifierad av en annan välkänd text, Aram H. Veesers introduktion till den 
nyhistoriska litteraturforskningen från 1989. För det tredje behandlar Harman 

 
287 Se till exempel Harman, 2002, samt Graham Harman, Towards Speculative Realism. Essays and Lectures, Winchester, 
Zero Books, 2010. 
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dekonstruktionen i Derridas tappning, med exempel ur Of Grammatology från 1967. 288 
Jag börjar med Harmans analys av den förstnämnda för att bena ut vad han menar att 
litteraturforskningen ska sysselsätta sig med, för att sedan åter närma mig Sönder och vad 
Harmans syn på litteraturvetenskap kan betyda i detta fall. 
 Brooks verk kan anses vara ett typexempel på en inflytelserik nykritisk läsart. Hans 
utgångspunkt är att poesi inte är reducerbart till sina beståndsdelar och han går således 
emot den biografiska eller historiserande traditionen av litteraturvetenskapligt skrivande. 
Harman menar att Brooks läsart har många fördelar, en är att dikten blir ett fullvärdigt 
objekt som är oreducerbart; det går följaktligen inte att parafrasera en dikt för då förlorar 
den sin egenart. Litteraturvetare kan utveckla och förklara vad en dikt handlar om, men 
den förklaringen är inte samma sak som dikten, menar Brooks. Denna princip gillar 
Harman, eftersom den ligger i linje med hans syn på objekt som oberoende. Vad han 
inte gillar är det taxonomiska felslut som nykritikerna gör när de sätter dikten på en 
piedestal så att den står ovanför eller utanför verkligheten.  
 Felslutet utgörs inte av att dikten, i motsats till Brooks utsaga, enbart får mening 
genom sina relationer (vilket i sin tur är nyhistorikernas argument för en 
kontextualiserande läsart) utan av att allting redan står utanför sig självt precis som dikter 
gör. Dikt tydliggör alltings interna utanförskap, så att säga, men har inget ontologiskt 
privilegium. 
 Det andra felslutet Harman ser hos Brooks är att diktens interiör får enorma 
proportioner. Varje rad och ord är oundvikligt lagt där det ligger. Relationen mellan alla 
delar till helheten är avgörande, skriver Brooks.289 Men är det verkligen så, frågar sig 
Harman. Kan man verkligen inte ta bort en enda rad ur Shakespeares Kung Lear utan att 
hela verket ramlar ihop, undrar han. Nu talar Brooks faktiskt specifikt om dikt, inte om 
dramatik eller prosa, så Harmans läsning är i den meningen reduktiv, men han för sitt 
resonemang från en specifik objektorienterad plattform. Ur den synvinkeln blir det 
viktigt att betona att somliga relationer är essentiella, medan andra inte är det. Allt är inte 
lika essentiellt. I ett större sammanhang kunde den principen förklaras så här: om precis 
varenda relation är lika oumbärlig och lika viktig förvandlas världen till en gröt där inget 
kan urskiljas från det andra. En läsning av Kung Lear som gör varje rad lika essentiell vore 
följaktligen ett exempel på just en sådan relationell ontologi, där objektet enbart finns till 
genom sitt sammanhang, som Harman vill bekämpa. 
 I relation till hans påpekanden om nykritiken går det att sluta sig till vad Harman 
hittar att kritisera hos nyhistoricismen. Dess felslut är, menar Harman, att objektet – 
dikten – helt och hållet kan reduceras till sin omvärld, den är enbart ett resultat av de 
historiska och politiska omständigheterna och inget mer. Kontexten blir alltså viktigare 

 
288 Cleanth Brooks, The Well-Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry, New York: Harcourt, Brace & World, 1947; 
The New Historicism, H. Aram Veeser (red.), New York: Routledge, 1989. Jacques Derrida, Of Grammatology (1967), 
övers. Gayatri Chakravorty Spivak, 2. uppl., Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. 
289 Brooks, 1947, s 207f. 
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än texten. Men alla kontexter kan omöjligt vara lika relevanta, hävdar han. Harman för 
fram att faktumet att verk kan ”resa genom tiden” visar att så inte är fallet. Ju mer 
framgångsrikt ett verk kan resa, desto bättre är det, slår han fast, och ju mer det reser 
desto mindre styrt är det av sin kontext.290 På det resonemanget följer en signifikant rad: 
”Vi är alla som bäst när vi inte betingas av det som sker omkring oss utan då en inre röst 
åkallar oss att modigt ta ställning, att gå i en annan riktning, eller utföra vår livstids mest 
framstående arbete”.291 I denna kommentar röjer Harman en stark individualism. 
Autonomi från kvävande strukturer stiger i artikeln fram som Harmans viktigaste 
estetiska och politiska begrepp – och det är just verkets autonomi som Harman menar 
att litteraturvetenskapen huvudsakligen ska syssla med. 
 För att sammanfatta Harmans invändningar gentemot litteraturvetenskaplig praxis 
så menar han alltså att nykritiken klipper ut litterära texter från omvärlden men i samma 
veva förvandlar deras inre till ”spegelsalar” där allt reflekterar allt annat. Nyhistoricismen 
å sin sida löser upp litterära verk i spegelsalar som är alltomfattande och speglar hela 
verkligheten.292 Båda läsarterna har alltså, menar Harman, fel uppfattning om objektet. 
Han kallar det ”overmining” och ”undermining” – den ena läsningen zoomar för långt 
ut och tappar objektet ur sikte, den andra zoomar för långt in och tappar helheten.293 En 
liknande kritik riktar han mot dekonstruktionen, som trasar sönder verket och upplöser 
dess beståndsdelar så att verket blir passiva effekter av kultur eller diskurs.294 
 Så vad ska litteraturvetenskapen göra? Harman svarar: litteraturkritiken bör 
fokusera på hur texter motverkar upplösning, både ”uppåt” och ”neråt”, på hur texten 
gör motstånd mot att reduceras till något annat än sig själv.295 I stället för att bara skriva 
om Herman Melvilles roman Moby-Dick, föreslår Harman, borde litteraturvetare pröva 
att förlänga den, korta av den, eller se om den kan berättas av någon annan än Ishmael. 
Är Moby-Dick fortfarande Moby-Dick om valen är fokalisator – var exakt ligger Moby-Dicks 
Moby-Dickhet? 
 Harman letar alltså efter verkets verk-het, dess specificitet – han vill veta när 
verkets hammare går sönder, så att säga. Han är intresserad av verket som objekt och 
anser därmed att en läsning som tolkar representationer av objekt i verket är oväsentlig. 
Han finner följaktligen tolkning av litterära verks innebörd och meningsskapande 
onödig. Detta kan härledas till hur han ser på objekt: ett objekt kan inte förstå ett annat 
objekt, och objektet kan inte heller förstå sig själv. Hela verksamheten ”att förstå” är då 
redan problematisk, eftersom den förutsätter ett medvetande, som varat filtreras igenom. 

 
290 Harman, 2012, s. 200. 
291 ”We are all at our best not when conditioned by what happens around us, but when an inner voice summons us 
to take a courageous stand, walk in a different direction, or do the most outstanding work of our lifetimes.” Harman, 
2012, s. 201. 
292 Harman, 2012, s. 195. 
293 Harman, 2012, s. 199. 
294 Harman, 2012, s. 197f. Här riktas kritiken som sagt specifikt mot Derridas Of Grammatology.  
295 Harman, 2012, s. 200. 
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Det är alldeles följdriktigt att han är mera intresserad av Moby-Dicks gränser, dess form, 
än av vad romanen kan tänkas innehålla. 
 

Sönders  form 
 
Här vill jag återkoppla till Sönder och med Harmans rekommendationer för 
litteraturvetenskap framför mig granska romanens olika utgåvor för att se vad denna 
objektorienterade litteraturkritik kan ge. I stället för att förhålla sig till Sönders innebörd, 
alltså hur romanen beskriver olika ting – vill alltså Harman att forskare ska granska 
formen och formens gränser. Det är följaktligen fråga om en annan typ av studie än den 
som hittills tagits upp i den här avhandlingen. 
 Det finns som sagt fem olika Sönder: den Henry Parland skrev ned i ett häfte i 
Kaunas 1929–1930, den som trycktes postumt år 1932 i volymen Återsken, den som ingår 
i prosasamlingen Den stora Dagenefter  från 1966, och ytterligare en version, också den 
redigerad av Oscar Parland, Torsten Ekbom, Åke Hodell och Olle Orrje, som gavs ut i 
Författarförlagets Pilotserie 1987, och där finlandismerna putsats bort.296 Den 
sistnämnda är den första separatugåvan av Sönder. Därutöver finns den restaurerade 
version som Per Stam tagit fram och som trycks 2005.297 Orsaken till att Stam restaurerar 
Sönder är att han uppfattar att de redigerade utgåvorna från 1932, 1966 och 1989 har 
upphört att vara originalverket. Han gör alltså en bedömning helt enligt Harmans 
objektorienterade filosofi: här går verkets gräns, nu är Sönder inte längre Sönder. 
 Det betyder att Stam identifierat bärande element som behöver återupprättas, de 
flesta språkliga, men somliga även narrativa. Hans mål är att Parlands egen text ska 
bevaras så långt som möjligt, och det betyder att en del dialektala ord och finlandismer 
som tidigare strukits nu finns med. 298 Till dessa hör taga ont, lådas, ha det skyndsamt, slippa 
in, slippa fram, måsta, flackra, blackna, kapera, plumpsa, barmficka, servererska, stickmörkt och 
sammanskrivningar som alltdetdär, dendär, senockså, sentomsider, såsnart. Andra talspråkliga 
former som båd, int, måst, opp och låneuttryck från andra språk som nu och då, allt mer och 
mer, allt fortfarande, i ro och fred, en gång för alltid ”accepteras också” av Stam.299 Men texten 
som Stam restaurerat är också putsad och korrigerad, ”framför allt av skrivfel, stavfel 
och formfel (sje-ljud, prepositioner, genusformer och kongruensböjningar) men också 
av meningsbyggnad som ej fungerar, av omvänd ordföljd och inkonsekventa ändringar”, 
och han tillägger att de felaktigheter han behållit är ”vad dagens läsare snarare skulle kalla 

 
296 Parland, 1932; Parland, 1966; Parland, 2005; Henry Parland, Sönder (om framkallning av Veloxpapper), Stockholm: 
Författarförlaget, 1987. 
297 Det finns fler separatutgåvor av Stams restaurerade version från 2005, men eftersom de bygger på den tar jag 
inte upp dem särskilt. 
298 Stam, 2005a, s. 15. 
299 Stam, 2005a, s. 15. 
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personligt, särpräglat eller uttrycksfullt språk” snarare än språkliga fel, vilket de 
uppfattades vara av redaktörerna Björling och Enckell på trettiotalet.300 Stam kallar det 
”invandrarfinlandssvenska”.301 I manuskriptet hittar Stam stöd för sina ändringar, 
eftersom han där kan urskilja olika pennor och handstilar, som korrigerat texten. 
Ändringarna i blyerts tillhör inte Parland själv, menar Stam, varför han inte beaktar dem. 
I blyerts har till exempel Amis namn ändrats till Amy eller Amie.302 
 I ett omfattande appendix redogör Stam noggrant för de allra flesta ändringar, med 
undantag av enklare skriv- och stavfel (manuskriptet är trots allt skrivet för hand) och 
ger de ursprungliga formuleringar jämte ändring.303 Det går alltså att spåra de olika 
textversionerna. Parland skriver till exempel resturang, toma, alvarsam, lungt, fjolstränd, 
gatukorskningen, kundarna, hattbrätter, underfunnen, och han böjer fel, ett illamålat helgonbild, 
ditt likbleka ansikte inramad, i min absolut säkra äganderättskänslan, och så vidare.304 Men 
dessa fel är alltså inte önskvärda delar av verket. Min läsning av Sönder bygger följaktligen 
på att någon – redaktören Stam – redan gjort en sådan läsning av manuskriptet som 
Harman efterlyser, Stam har dragit en gräns kring det som han menar är Sönder. Han har 
beslutat att Sönder inte vore samma Sönder om Ami hette Amy, för att nämna ett exempel. 
 Harmans vision för litteraturvetenskapen ligger, som jag förstår honom, nära de 
digitala läsarter som arbetar med stora textmassor, som exempelvis Franco Moretti 
lägger fram i Maps, Graphs, Trees och Distant Reading.305 Men har Harman något att säga 
om estetik, om vad som utgör konst och hur detta blir till? Eftersom han vill undersöka 
essens i narrativ och textkritiska aspekter utgår han från sin förståelse av objektets 
kategori snarare än från vad ett litterärt verk skapar för slags mening eller hur det 
representerar andra objekt. Det innebär att svaret på ovanstående fråga kort sagt är nej. 
Det är inte en brist i hans resonemang, utan en medveten exkludering: subjektets 
tolkning och meningsbyggande ska stå tillbaka för en syn på verket som frånvänt och 
autonomt objekt. 
 I diskussionen om läsning i inledningsdelen nämnde jag modellers begränsningar 
och risken för att läsarter stelnar och blir förutsägbara. Harmans modell är inte särskilt 
känslig för motsättningar och spänningar inom ett litterärt objekt, hans läsart är 
reproducerbar eller förutsägbar på just det sätt som Moi menar att litteraturvetenskapliga 
läsarter inte ska vara.306 Det må framstå som bakvänt eller motsägelsefullt att börja hos 
Harman och sedan se vad hans modell kan ge en läsning av Sönder, i stället för att göra 
tvärtom. Men en sådan formell analys av verkets verk-het som han förespråkar hade 

 
300 Per Stam, ”Textkritisk kommentar”. I Parland, 2005, s. 176. Hädanefter referens i formen Stam, 2005b. 
301 Stam, 2005a, s. 13. 
302 Stam, 2005a, s. 12. 
303 Stam, 2005b, s. 170f; 194. 
304 Stam, 2005b, s. 176. Se särskilt sektionen ”Utgivarändringar”, där Stam går igenom de olika utgåvornas rättelser 
i förhållande till manuskriptet. Stam, 2005b, s. 177–191. 
305 Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History, London: Verso, 2005; se även Moretti, 
2013. 
306 Moi, 2017, s. 192. 
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varit besvärlig, kanske omöjlig, att göra inifrån Sönder. Verkets verk-het ropar inte 
nödvändigtvis efter en sådan analys – delvis eftersom den redan är gjord.  
 Om vi följer Harman finns det inte någon poäng med att studera vilka tankar eller 
idéer som finns i konstnärliga verk, eftersom sådana studier förutsätter att konstverken 
är tillvända, att det går att ta till sig och förstå dem, och att konstverk kan röra sig in i 
människor, eller in i andra varelser för den delen. Den litteraturvetenskapliga princip 
som Harman förespråkar har som sagt sin grund i hans syn på objektet som både 
frånvänt sin betraktare och frånvänt från sig självt. Vad Harman inte vill, kan man anta, 
är att litteraturforskningen granskar metaforen som en bro mellan verklighet och text, 
eftersom ett sådant tillvägagångssätt skulle upprätta en skillnad mellan dessa, som 
metaforen då ska överbrygga. Litteraturen, och i förlängning, konsten, ja, alla objekt är 
så autonoma för Harman att det helt enkelt inte är lönt att leta efter vad beståndsdelarna 
eller essensen gör. Rebekah Sheldon formulerar det som att Harmans läsart genererar 
textens orörlighet i ett steriliserat, inåtvänt plenum, där ett samtal om litteraturens 
betydelse är oväsentligt, ointressant. ”Det som den objektorienterade metoden inte kan 
se är litteraturens materiella kraft när den träder in i kompositioner tillsammans med 
annan vibrerande materia”, skriver Sheldon.307  
 Fullt lika kategorisk som Harman är inte Timothy Morton i sitt svar till honom, 
vilket är min nästa hållpunkt. Innan jag tar mig an Mortons NLH-svar på Harmans 
efterlysning efter ett icke-kontextualiserande förhållningssätt till litteraturen vill jag dock 
återknyta till Sönder, närmare bestämt till minne och tid i relation till den grå filthatt som 
spelar en betydande roll i Henrys minnesprocess. 
 

DEN GRÅ FILTHATTENS GRAVITATION  
 

Ett för romanen karakteristiskt drag är att tiden förtätas då Henry känner sig olycklig 
och ur led, tiden går knyckigt, ibland verkar den gå baklänges. Men det är möten med 
objekt som utlöser tidsknycken och förskjutningarna i kausalitet. Här ska Henry precis 
till att gå fram till Amis säng, hon är sjuk och sängliggande. Innan han stiger in i hennes 
lägenhet begriper han inte hur pass sjuk hon är. Han förstår det då hon öppnar dörren 
okammad, och hon verkligen ser ut att vara sjuk. Men allvaret i situationen drabbar 
honom egentligen inte förrän han själv går rätt in i ett bord, som står på fel plats, och 
ser ett annat bord, som också är på fel plats – vid sjukbädden. 

 
För det tredje – och detta förvånade mig kanske mest av allt – var det lilla runda 
bordet, som annars brukade stå framför soffan, flyttat intill sängen, och i stället 

 
307 ”What object-oriented method cannot see is the material force of literature as it enters into composition with 
other vibrant matters.” Sheldon, 2015, s. 216. 
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för de obligatoriska tidskrifterna fanns på det ett vattenglas och tomma papper 
efter några pulver.  Detta bord, som jag stött emot, då jag kommit in i rummet, 
och som inte alls visade sig vara fönsterbordet, som jag först trott, ingav mig 
genast en obehaglig förnimmelse att någonting allvarsamt kunde vara å färde, att 
det kanske inte alls varit en nyck av Ami, då hon bett mig komma hit i stället för 
att gå ut på bio. (S 98f.) 
 

Den lilla stunden då Henry redogör för borden på fel plats dras ut, en helt annan 
tideräkning än den som tidigare gällt tar sin början genom hur föremålen placerats i 
rummet. De felplacerade borden blir ett slags rumtidslig vindtunnel som tvingar tiden 
att vända ut och in på sig själv och vrider på kausalitetsförhållandet. Ahmed kallar bordet 
en ”desorienteringsapparat” som kan få världen att framstå som osammanhängande, ur 
led.308 Så kan också Henrys möte med borden på fel plats förstås. Som jag tidigare fört 
fram skapar objekten i Sönder subjektet, Henrys kravatt genererar gott eller dåligt humör, 
liksom mängden pengar i plånboken genererar maskulinitet, men objekten skapar inte 
bara subjektet. De skapar tid och rum – alltså gravitation. Henry graviterar – dras till – 
vissa typer av objekt, och rör sig i omloppsbanor omkring dem. 
 Ett viktigt exempel på detta är den grå filthatten jag redan nämnt, som spelar en av 
romanens viktiga biroller och introduceras i kapitel V, ”Om hattar”. En kväll när Henry 
händelsevis promenerar förbi vad han tror är Amis fönster ser han att ljuset inte är släckt 
i hennes rum trots att hon sagt att hon är trött och inte vill ses. I samma veva stöter han 
på en man i en grå filthatt på gatan.309 Väl hemma reflekterar han: 

 
– Men om det senockså var hennes fönster. – – En karl hade skuffat till mig 
utanför hennes port. Han hade ursäktat sig och lyft på, eller rättare sagt rört vid 
hatten. Den var grå, med frambrättena nervikta. Vem kunde han vara? Lång, 
åtsittande överrock och en grå sommarhatt med nervikta frambrätten.  
Och plötsligt satte jag mig upp i sängen och skrattade vilt ut i det skumraska 
rummet: jag ägde ju själv en precis likadan hatt! Ljusgrå med nervikta frambrätten 
och ännu ljusare band! Hahaha, vi hade alltså likadana hattar, jag och dendär 
mannen. Den hade således också kostat 140 Fmk ifall den var köpt hos 
Stockmann. Hahaha! Månne Ami märkt det? Säkert hade hon gjort det, hon tyckte 
ju så om att prova hattar, herrhattar speciellt. (S 51.)  
 

I stället för att Henry tänker svartsjuka tankar om mannen i hatten är det själva hatten 
som upptar honom. Hatten återkommer ett flertal gånger, först som symbol för möjlig 
otrohet, men så småningom som en gravitationspunkt i alldeles egen rätt. Hatten är ett 
exempel på subjektets sammansatta art i Sönder. Vem är hatten? Hatten är Henry – men 
också inte. Hatten är ett föremål som kan köpas för 140 mark – men också inte. Henry 

 
308 ”The table becomes a disorientation device, making things lose their place, which means the loss of coherence 
of a certain world.” Ahmed, 2010, s. 254. 
309 Denna incident där Henry står utanför Amis fönster och drabbas av svartsjuka kan också läsas som en spegling 
av scenen ur första delen av På spaning efter den tid som flytt, där Swann står utanför Odettes fönster och drabbas av 
svartsjuka. Marcel Proust, På spaning efter den tid som flytt. Swanns värld, övers. Gunnel Vallqvist, Stockholm: Bonnier, 
1993, s. 317ff. 
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äger en ljusgrå hatt med nedvikta brätten, men hatten är också en del av hans 
subjektivitet, en del av honom. Utsidan blir insidan.  
 Hatt-följetongen fortsätter genom hela romanen. I kapitel VIII kommer Ami upp 
till Henrys kontor. Hon sitter i en kontorsstol och vill prata; hon ber om ett arbete som 
maskinskriverska. Henry finner idén befängd och Ami brister i gråt. Medan hon gråter 
har hon Henrys hatt i knät, som hon pressar ihop så att brättena mister sin form. Henry 
kan bara tänka på hatten: 

 
Så snart dendär affären gått igenom borde jag verkligen köpa mig en ny. – Dendär 
hade kostat 140 – hos Stockmann. Eller var det dendär mannens hatt, som jag 
träffat då på natten som hade kostat så mycket? Varifrån kunde jag veta, huru 
mycket hans hatt hade kostat? Javisst vi hade ju likadana! – Det var kanske då 
hans som Ami höll i handen just nu? – – Men nej, för fan huru kunde dendär 
karlens hatt ha kommit hit. (Jag kastade för säkerhets skull en blick på hängaren 
vid dörren, där fanns ingenting.) Naturligtvis var det min hatt som Ami förstörde 
som bäst. Men dendär mannen – –, och åter vandrade mina tankar någonstans 
långt bort från Amis bekymmer och sorger, men stötte överallt på motstånd och 
måste vända tillbaka till hatten, kring vilken de började kretsa i allt hastigare 
cirklar. (S 63f.) 
 

Efter denna redogörelse griper författaren från ramberättelsen, han som synade sig i 
spegeln, in i berättelsen, men i jag-form, för ovanlighetens skull. Han kommenterar att 
varje gång han tänker på tiden före Amis död, som detta stycke handlar om, dyker hatten 
upp. Den lämnar inte honom ifred ”ens nu”, ett år efter hennes död. (S 64.) Han prövar 
en psykologiserande läsning av sig själv, men menar att en sådan vore ”en konstruktion, 
som blivit gjord långt efteråt”: det är verkligen hatten som hatt som pockar på hans 
uppmärksamhet, inte hatten som symbol för relationen. Det handlar om att Henry inte 
får rätsida på den, hatten gäckar honom, den öppnar sig inte. När Henry skriver, är det 
ibland omöjligt att diskutera med fotografiet av Ami för att få mer material. Då träder 
hatten in. 

 
Jag behöver i så fall (fastän jag ogärna gör det, emedan den i första hand blott 
väcker oro och förstämning) endast föreställa mig den [hatten] så tydligt som 
möjligt, för att genast se framför mig den sommarkvava gatan och ett stort stelt 
fem-våningarshus med döda fönster. Och sedan börja även akustiska 
föreställningar dyka opp, i medvetandet, steg som skyndsamt och mjukt ljuda mot 
trottoaren (han måste tydligen haft gummiklackar), och med ens tystna vid 
gatukorsningen. Och om jag nu, utan att bry mig om den ångestkänsla som alltid 
griper mig i nacken när jag kommit så långt, dröjer en stund vid detta minne, och 
låter det fylla ut hela min föreställningskrets, skjuts någotslags luckor i mitt 
medvetande plötsligt åt sidan, och jag träder obehindrat in bland denna sommars 
händelser. Jag behöver då endast luta mig ner och lyfta den ena eller andra 
situationen opp från marken, för att känna, huru den sprattlar mellan fingrarna på 
mig och sedan fastän motsträvigt, så ändå lydigt lägger sig på bladen i denna bok. 
(S 64f.) 
 

Hatten öppnar skrivandet och minnet. Stam läser den som en minnesteknisk anordning 
i romanens universum, som en ”joker”, en omärkt bricka som kan kodas om och kopplas 
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till olika händelser eller känslor.310 Men den är inte bara det om vi tror Timothy Morton, 
vars replik till Harman i NLH handlar just om tid, tyngd och gravitation. Om vi läser 
hatten genom Mortons försvarstal, ”An Object-Oriented Defence of Poetry”, blir den 
en inträdesport i det förflutna, men den genererar även sin egen tid, hatten ”tidar”, skapar 
gravitation och drar till sig Henry, och genom detta förtätas tiden – inte bara tiden i 
berättelsen, den diegetiska tiden, utan också vår tid, läsarens tid. Jag ska strax återkomma 
till detta, efter en kort presentation av Mortons huvudsakliga argument i artikeln. 
 

Morton och antropomorfiseringen 
 

Litteraturvetaren Morton har tidigare publicerat inflytelserika verk om ekokritik, till 
exempel Ecology Without Nature från 2007, vilket kan förklara att hans anpassning av 
objektorienterad ontologi till litteraturvetenskaplig praxis är mer tillvänd frågan om 
estetik. Sedan artikeln i New Literary History år 2012 har Morton profilerat sig som den 
mest tongivande rösten inom OOO-gruppen. Förutom att ha ett intresse för estetikens 
mekanismer har Morton också ett politiskt dito, flera av hans senare verk berör 
klimatuppvärmningen och etiska spörsmål som den aktualiserar.311 Hans verk 
återkommer därför i denna avhandling. Här vill jag dock rikta blicken specifikt mot hans 
svar på Harmans litteraturvetenskapliga förslag i New Literary History. 
 Morton inleder artikeln med en hänvisning till Percy Bysshe Shelleys lyriska essä 
”A Defence of Poetry” skriven omkring 1821, som avslutas med det berömda citatet 
”Poeterna är världens icke erkända lagstiftare”.312 I essän jämför Shelley människan med 
en eolsharpa, ett instrument bestående av en resonanslåda och strängar som ställs på 
fönsterblecket så att vinden kan spela på strängarna. I bilden av människan som en 
eolsharpa blir medvetande då lika med lyhördhet hos Shelley, en förmåga att översätta 
vibrationer till toner. Kännande och tänkande blir alltså ontologiskt mycket lika 
varandra. 
 Morton pekar också på att Shelley, i samma essädikt, för fram ett än djärvare 
påstående: kanhända är alla kännande varelser som vindharpor. Morton vänder på 
påståendet: ”Om en kännande varelse är som en vindharpa, och om kännande och 
tänkande dessutom är ontologiskt lika varandra, kan vi vända på bilden. Vindharpor är 

 
310 Stam, 1998, s. 259. 
311 Se Morton 2007; Timothy Morton, The Ecological Thought, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2010a; 
Timothy Morton, Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World, Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2013; Timothy Morton, Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence, New York: Colombia University Press, 
2016. 
312 ”Poets are the unacknowledged legislators of/ the world.” Percy Bysshe Shelley, ”A Defence of Poetry” (1840), 
The Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/resources/learning/essays/detail/69388, (hämtad 2019-
09-19). Min översättning. 
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som kännande varelser”.313 Här hittar Morton kopplingen mellan poesi och 
objektorienterad ontologi. Shelleys eolsharpa, menar han, ger en ledtråd till ett nytt sätt 
att tänka kausalitet. 
 Sambandet mellan orsak och verkan uppstår i mötet mellan objekt – mellan Henry 
och hatten, till exempel. Henry ser inte hattens inre, frånvända kärna, utan hattens yttre 
dimensioner; den är grå, av filt, har kostat 140 mark hos Stockmann, och så vidare. Om 
objekten (en eolsharpa, en människa, en hatt, en dikt) såsom de objektorienterade 
ontologerna med Harman i spetsen menar, finns till före sina relationer (och inte blir till 
genom dem), betyder det alltså att kausalitet, alltså orsakssamband, också finns 
”framför” tingen eftersom ett orsakssamband är just en relation. I detta resonemang 
försöker Morton både följa Harman och hitta en plats för var relationer uppstår, om de 
alltså inte uppstår inuti de frånvända tingen (eftersom detta skulle göra dem icke-
autonoma). 
 Den här platsen ”framför” objektet är traditionellt reserverad för ”det estetiska”, 
alltså hur tingen framstår, skriver Morton. Relationer är sålunda estetik, de handlar om 
hur ting framstår för varandra. Här blir den grå filthatten åter aktuell. Henry möter inte 
hattens inre kärna, den kan han inte nå, utan han betraktar hattens synliga, påtagliga 
drag – de sidor av hatten som finns ”framför” den. Därmed får estetiken som 
forskningsgren en ny och större betydelse, påpekar Morton. ”Att studera en dikt är inte 
att studera enbart betydelse, även om vi expanderar ’betydelse’ bortom etablerade 
parametrar. Snarare är att studera en dikt att granska hur själva kausaliteten fungerar”, 
menar Morton.314 Han bygger sedan med Heidegger och Harman vidare på en estetik 
som handlar om översättning.  
 Vi hör inte vinden själv i eolsharpan, utan harpans översättning av vinden; bakom 
varje flöde eller handling finns ett objekt som inte kan reduceras till något annat. Men 
det går att översätta. På samma sätt som eolsharpan översätter vinden översätter Shelley 
i sin tur eolsharpan, han metaforiserar den – översätter den till dikt. I ramverket som 
Morton ställer upp betyder detta inte att Shelley fråntar vindharpan dess realitet eller 
materialitet, metaforen är Shelleys sätt att ingå i en relation med instrumentet. Alla 
relationer är sådana översättningar, och alla relationer har en estetisk dimension, som 
har att göra med apparans. Därför blir dikt, för Morton, ett viktigt laboratorium för 
studiet av hur alla relationer fungerar.  
 Kausalitet är helt enkelt för Morton en estetisk egenskap – den har att göra med 
utseende, om hur saker framstår, hur de förnims. När berättaren Henry i Sönder 
översätter spegeln och gör den till en metafor är det en beskrivning av en relation. 
Metaforer är helt enkelt ett sätt att skapa relationer till världen. Det här, menar Morton, 

 
313 ”If a sentient being is like a wind harp, and if, moreover, sensation and thinking are ontologically similar to one 
another, then we can invert the image. Wind harps are like sentient beings.” Morton, 2012 s. 205. 
314 ”To study a poem is not to study meaning alone, even if we expand ’meaning’ beyond established parameters. 
To study a poem, rather, is to see how causality itself operates.” Morton, 2012, s. 206. 
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ger litteraturen och konsten en särskild position. Snarare än ”godisströssel på 
verklighetens trista tårta blir konst en experimentverkstad för och med faktiskt 
existerande orsaker och verkningar”.315 Morton tillmäter alltså tolkningsvetenskaperna 
ett avgörande värde. 
 Litteratur och konst blir i Mortons tappning en oundgänglig del av experiment 
kring frågor om förhållanden, orsak och verkan, tid, tyngd och gravitation. Objekten 
skapar tid och rum genom gravitation – i enlighet med Einsteins relativitetsteori – menar 
Morton. Detta gäller också objekt som dikter, vilket betyder att ett diktverk har konkreta 
effekter på materien. Om det känns som att tiden expanderar och går långsamt då man 
läser en dikt är det för att tiden faktiskt går långsammare, dikten böjer tiden genom sin 
tyngd, den ”tidar”. 
 Det är denna förståelse av poesi som gör att hatten, som jag tidigare nämnt, kan 
förstås som en skapare sin egen tid, den böjer både Henrys och läsarens tid genom sitt 
gravitationsfält. Henry återvänder gång på gång till den, hatten drar honom till sig och 
skapar ett slags svart gravitationshål: ”Jag såg till slut endast Ami och hatten, som hon 
höll i handen, och rummets väggar, skrivmaskinerna, kontorsbordet, allt gled bort, 
obestämt vart, efterlämnande mig ensam med min fix-idé, som girigt nosade sig fram till 
mitt hjärta.” (S 66.) Den grå filthatten skapar gravitation eftersom den fångar berättaren 
– och läsaren – med sin tyngd och vrider tiden.316 
 Med Morton har alltså estetiken och poetiken inflytande över kausaliteten, över tid 
och rum. Denna uppvärdering av estetiken och utseendets eller ytans mekanismer kan 
ha bäring på hur vi kan förstå Ami, och Amis roll som representant för både det sköna 
och det fåfänga, ytliga. 
 Ytligheten är Amis domän, förklarar Henry, hon är en tvådimensionell kuliss, en 
yta som saknar djup, ett slags hologram av blekta lockar, puder och rött läppstift. Henry 
beskriver henne: 

Kulisser var för henne det enda verkliga, och djupare än till ytan kunde hon inte 
gå. Det skulle emellertid vara en orättvisa att låta detta framstå som en nackdel; 
hon kände kulissernas verklighet långt omedelbarare än vad jag kände livet, det 
framgick ovedersägligt redan av hennes förmåga att gå opp i dem. (S 94.) 
 

 
315 ”Rather than the candy sprinkles on the dull cake of reality, art becomes a workshop of experimentation in and 
on actually existing causes and effects.” Morton, 2012, s. 205. 
316 Denna egenskap hos hatten, att den är samtidigt interiör och exteriör, kan sägas ha att göra med dess sätt att 
skapa gravitation, alltså att dess tyngd skapar tid, och att hatten i romanen i sin tur skapar tid för läsaren. Om hatten, 
eller objekt generellt, förstås som inte bara stela, passiva och greppbara, utan som tidsskapande tyngdpunkter i egen 
rätt, rubbas inte bara föreställningen om föremålens natur som ”utanför” människan, utan även uppfattningen om 
tiden som neutral, ett likaså passivt, linjärt och förutbestämt framåtskridande. Grosz skriver: ”Time’s capacity to 
hide within objects, through and as things in time, means that to the extent that we focus on the nature of objects, 
we obscure the nature of temporality.” Grosz, 2004, s. 244. Grosz betonar alltså nödvändigheten att betrakta tiden 
som inte bara subjektiv, och inte heller bara objektiv, utan som en märklig kraft i egen rätt. Denna uppfattning ligger 
Mortons tanke om att dikter ”tidar” i linje med, medan Harmans syn på tingen som helt autonoma gör att de blir 
eviga på ett sätt som, med Grosz, förmörkar både tidens och tingens rörlighet. 
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Detta kan framstå som en rätt typisk nedvärdering av femininitet, men är det verkligen 
femininitetens värde som förhandlas här? Snarare är det ytan som meningsskapande som 
lyfts fram. Morton kallar diktens yta dess ”händelsehorisont”.  Det är orden som utgör 
dikten som är dess utsida, dess yta, det läsaren kan möta, skriver han. Dess föreställda 
”inre” kan vi inte veta något om, eftersom vi inte har tillträde till det. Diktens ”inre” eller 
”djup” finns helt enkelt inte, det lägger läsaren till i efterhand. Om vi betraktar Amis 
ytlighet genom Mortons estetiska program för en objektorienterad diktläsning framstår 
Amis ”ytlighet” och ytan, i bemärkelsen utseendet, som berättelsens ”händelsehorisont”. 
”Kulissernas verklighet” är ytan som bryter ljuset. Relationerna och skeendena avgörs i 
den estetiska dimensionen, om vi följer Morton. Ytan, utseendet, är det faktiska, det vi 
kan ha någon uppfattning om. Föreställningen om att ytan döljer en djupare sanning 
framstår ur Mortons synvinkel som en illusion, ett falsarium. 
 Besattheten – om man får kalla det så – av tingen gav Parland själv ett rykte om att 
vara ytlig. Kritikern och författaren Hagar Olsson hörde till dem som anklagade 
Idealrealisation för att syssla med ”ytlig jargong”, ”nonchalans inte spiritualitet” och ”tomt 
och innehållslöst estetiserande” i sin recension av diktsamlingen i Svenska Pressen i juli 
1929.317 Ytlig betyder i detta sammanhang ointresserad av andlig utveckling, fast i nuet, 
besatt enbart av utseenden och apparanser. Olsson har helt rätt i sin analys, men hon 
betraktade ytligheten som dekadent, förljugen, inåtvänd och koketterande och därmed 
förkastlig. 
 Åsidosättandet av motsättningen mellan interioritet och exterioritet är en av de 
bärande bjälkarna i Parlands författarskap. Johannes Göransson för fram att den ytliga 
jargong som Olsson irriterar sig på inte är slentrianmässig, utan en strategi för att få fram 
yteffekter, de ”avhumaniserande effekterna” hos det han kallar den moderna 
masskulturen.318 Den strategin, som består i ett upplösande av yta och djup, och högt 
och lågt, gör att Parland kanske hellre kan placeras bland det historiska avantgardet än 
bland de finlandssvenska modernisterna, eftersom interioritet var viktigt för de 
sistnämnda men meningslöst för Parland, menar Göransson.319 Så här tar sig dessa 
avhumaniserande effekter form i Idealrealisation: 

 
317 Olsson skriver: ”Jag vet inte om Parland själv betraktar sina kåserande infall som dikter. Antagligen gör förlaget 
det, eftersom det offrat en volym på dem (och man talar om den finlandssvenska litteraturens beträngda läge!) […] 
Men – alla infall äro inte dikt, all nonchalans inte spiritualitet. […] En viss torr skepticism, som inte är annat än 
utslag av andlig njugghet, blir den bestämmande livssynen. Den har redan blivit officiell religion. Den är behaglig 
och går väl ihop med polerade naglar. Under dess mantel frodas liknöjdheten, dagdriveriet, den akademiska 
formkulten, det estetiska jongleriet, det torra gemytet.” Hagar Olsson, ”Poesi – och stygga reflexioner”, Svenska 
Pressen, 20 juli 1929. Citerad i Per Stam, ”’Det är redan poesi.’ Anteckningar om Henry Parlands litterära metod”, 
Historiska och litteraturhistoriska studier 83, 2008, s. 220f. Stam anmärker att Olssons upprörda recension visar att 
diktsamlingens syfte, att épater le bourgeoisie enligt dadaistisk devis, uppnåddes. Stam, 2008, s. 221. Olssons anmärkning 
om ”polerade naglar” kan dessutom förknippas med ett förakt för en viss typ av (o)maskulinitet, som Gunnar 
Björling och Henry Parland får representera i recensionen. 
318 Göransson, 2011, s. 99. De här avhumaniserande effekterna är besläktade med den ryska formalismens grepp, 
vilket både Stam och Haux diskuterar i relation till Parland. Stam, 1998, s. 120–127; Haux, 2013, s. 284–291. 
319 Göransson, 2011, s. 99. 
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Tåget 
hamrar  sin  hårda  rytm 
i blodet. 
 
Ej om människor 
är dess sång 
ej Gud eller kärlek, 
den är om järn, 
och av järn.320 
 

Och också för järn, kan man väl tänka sig. Tågets tåghet må vara skapt av människor, 
men tågets essens undflyr människan – tågets sång handlar inte om människor och är 
inte heller nödvändigtvis riktad till dem. Tåget sjunger, men sången handlar inte om 
”Gud eller kärlek”, mänskliga företeelser, den handlar om järn. Kopplingen mellan yta 
eller utseende och avhumanisering handlar också om frågan om vari det mänskliga 
består. Om det specifikt mänskliga handlar om djup, transcendens, något som finns 
bakom fasaden eller ytan, så blir dessa avhumaniserande yteffekter ett sätt visa att själen, 
eller sången, inte är en mänsklig ensamrätt. Tåget blir här subjekt, handlande och 
tänkande, kanske just för att det sjunger om ickemänskliga ting, som människor inte 
begriper sig på. Tåget är frånvänt, oåtkomligt, eget. 
 Här vill jag återge följande scen ur Sönder. Huvudpersonen Henry framkallar bilder 
som ett förberedande led i att framkalla berättelsen om Ami. Klockan är tio och ute 
skymmer det. 

 
Jag låser in mig i mitt rum, skruvar en röd glödlampa i lamphållaren och sopar 
skoningslöst ned allt från skrivbordet. På det ställer jag skålar med vatten, 
framkallare och surt fixersalt, som jag köpt om dagen och i någonslags extas löst 
upp i ett mätglas med hett vatten. 
Helst använder jag metol-hydrokinon-framkallare. Den är enklare att handskas 
med och man begår inte så lätt misstag i brådskan, som alltid griper mig när jag 
sysslar med fotografier. Dessutom tycker jag bra om Agfas dubbelsidiga 
glaskapslar tillslutna med mjuka tennhylsor, vilka rivas upp lättare än en levande 
kropp och låter pulvret strömma ut i vita, glaserade korn. Fixersaltet däremot 
hyser jag någotslags antipati mot. Dess kristaller verka alltför fordrande och 
självmedvetna när de bullersamt plumpsa ner i vattenglaset. (S 31f.) 
 

När jag läser introduktionskapitlets långa undervisande, men samtidigt sensuella 
beskrivningar av fotografiframkallning slås jag av det mångbottnade i texten. 
Framkallning av fotografier handlar å ena sidan om kontroll; rätt mängd av allt, rött ljus, 
kvicka rörelser, inte vänta för länge men inte heller för kort. Å andra sidan ingår ett 
överraskningsmoment; detaljer som försvunnit ur världen återkommer, eftersom ens 
minnesbilder av stunden ofta bara bygger på svepande generaliseringar. Jag slås också av 
den starka sensualiteten och beröringens kraft. Så här sensuella och sexualiserade blir 

 
320 Henry Parland, Idealrealisation, Helsingfors: Söderström & Co, 1929, s. 23. Denna dikt kan vara en parafras av 
Majakovskij. Se Ruutu, 2011, s. 154. 
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nämligen aldrig scenerna mellan Henry och Ami. I fotografiscenernas antropo- och 
zoomorfa beskrivningar finns något vibrerande, ja potent. Framkallningens sensualitet 
skapar liv. I pappren och vätskorna hörs ett eko av tågets rytmiska sång, omnibussens 
och motorcykelns pladdrande och vrålande. 
 I sin replik till Harman diskuterar Morton antropomorfisering, benägenheten att 
förmänskliga exempelvis djur eller föremål. Greppet är omtvistat. Det handlar återigen 
om vem som tillåts tala för vem, och vems verklighetsuppfattning som räknas. När 
Parland ger ting som fotografier, speglar och möbler mänskliga egenskaper, eller när han 
beskriver fixersaltets kristaller som ”fordrande och självmedvetna”, fråntar han dem 
deras egen röst genom att ge dem mänskliga egenskaper? Utövar han i själva verket ett 
slags antropocentrisk, skadlig makt? 
 Nej, menar Morton, eftersom alla ting och fenomen ständigt tolkar omvärlden på 
detta vis, det går inte att skala bort subjektet eller den subjektiva uppfattningen 
oberoende av om man råkar vara en människa eller ett berg. Morton förklarar: ”Min rygg 
kartlägger en liten ryggpomorfisk skiva av det här trädet som jag lutar mig mot. 
Eolsharpans strängar strängpomorfiserar vinden. Vinden vindpomorfiserar 
temperaturskillnaderna mellan bergen och slättlandet. Bergen är skalpomorfa högar av 
kalk”, och så vidare.321 Hunden hundpomorfiserar människan, för att låna ett känt 
exempel av Haraway.322 Den här översättningsprocessen pågår alltså ständigt, menar 
Morton, och inte bara människor översätter djur eller föremål till sin sfär, motsatt rörelse 
pågår också. I följande stycke, taget ur inledningskapitlet, henrypomorfiserar Henry 
fixersaltet, om vi ska tro Morton – men fixersaltet kristallpomorfiserar också honom. 

 
Jag lägger plåten i skålen och låter framkallningsvätskan smeksamt glida över 
gelatinhinnan, som av det röda lampljuset fått en aning färg på sin matta, bleka 
hy. Jag svänger skålen långsamt fram och tillbaka och mitt hjärta bultar allt 
hastigare. När de första mörka fläckarna på plåten, likt ett utslag som allt mer och 
mer griper ikring sig, börjar visa sig, når upplevelsen sin kulminationspunkt. Allt 
som händer därefter, plåtens nyansering och fördjupning gör jag sedan med 
fullständigt kall hjärna. (S 32.) 
 

Henry antropomorfiserar plåten, skålen, framkallningsvätskan och gelatinhinnan och 
njuter av det. Men en mortonsk läsning ger alltså vid handen att gelatinhinnan 
gelatinhinnepomorfiserar honom i lika hög grad. Om allting självpomorfiserar allt annat, 
så är antropomorfisering som grepp egentligen inte så betydelsefullt eller problematiskt 

 
321 ”It’s not that I anthropomorphize in some situations but not in others. […] It is impossible for me to peel myself 
away from the totality of my phenomenological being. Just as I fail to avoid anthropomorphizing everything, so all 
entities whatsoever constantly translate other objects into their own terms. My back maps out a small 
backpomorphic slice of this tree that I’m leaning on. The strings of the wind harp stringpomorphize the wind. The 
wind windpmorphizes the temperature differentials between the mountains and the flat land. The mountains are 
shellpomorphic piles of chalk. A nail is an anthropomorphic piece of iron. An iron deposit is a bacteriapomorphic 
rendering of bacteria metabolism.” Morton, 2012 s. 207. 
322 Haraway, 2003. 
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som ekokritiken framställer det som, skriver Morton.323 Detta är vare sig människans 
ensamrätt – eller börda. Tolkning eller avläsning är det som händer när ett objekt 
påverkar ett annat, och objekt översätter ständigt varandra. Det är denna 
översättningspraktik som litteraturvetenskapen bör fokusera på, menar Morton. 
 Morton levererar också ett svar på frågan vad poesi är i artikeln. ”En dikt är inte 
bara en representation, utan snarare en ickemänsklig agent”, skriver han.324 Verket i sig 
är alltså en kraft som inte får sitt mandat av människan. Morton vill här klippa diktens 
rätlinjiga band till subjektet och ser dikten som en autonom enhet, ett objekt i egen rätt, 
snarare än ett direkt uttryck för författarens vilja. Dikten släpps fri att vara en handlande 
agent bland andra. 
 Men frågan kvarstår: bara dikten – inte romanen? Morton ser Mallarmé som den 
som (och här parafraserar han både Harman och Heidegger) ”slog sönder poesins 
hammare”, alltså visade hur dikten konstrueras, på papprets deltagande i skriften.325 I 
Sönders fall har vi emellertid att göra med en roman som strävar efter att återge processer 
i protagonistens inre. Även om dess formspråk är modernistiskt kan också företeelser 
typiska för den realistiska romanen skönjas i hur huvudpersonens tankar och känslor 
återges och i hur synsinnet favoriseras genom motiv som fotografier och speglar.326 Gör 
Sönders genrebestämning som roman, med anspråk att säga något trovärdigt om verkliga 
förhållanden, att den är mindre fri att översätta verkligheten än Idealrealisation?  
 Att dra en principiell ontologisk skiljelinje mellan Shelleys dikt och, säg, en 
realistisk roman, innebär problem. Ett sådant tankesätt framhåller att dikten är mer 
autonom än den realistiska romanen, mer fri att vara frånvänd världen eller översätta 
den, för att använda Mortons uttryck. Då skulle romanen och dikten utspela sig på olika 
verklighetsplan – den ena fri, den andra ofri; den ena översättande vindens spel i 
eolsharpan, den andra bara efterbildande, bunden av konventioner och autenticitetskrav, 
ingen agent i egen rätt utan en hantlangare. Det här står i kontrast till den platta ontologi 
Morton eftersträvar, där varje ting har agens och gravitation. Hur kan då dikten ha mer 
gravitation än andra litterära former, rent ontologiskt? Antingen har Mortons 
poesibetoning att göra med att Shelley, som han utgår ifrån, skriver just poesins 

 
323 ”Moreover, if everything is itselfpomorphizing everything else, anthropomorphism is not as big of a deal as some 
ecological criticism thinks.” Morton, 2012, s. 207. 
324 ”A poem is not simply a representation, but rather a nonhuman agent.” Morton, 2012, s. 215 
325 Morton, 2012, s. 222. 
326 Att synsinnet privilegieras hos realister och naturalister är Peter Brooks huvudsakliga poäng i boken Realist Vision. 
Brooks framhåller spegelns vikt hos framför allt Édouard Manet som en del av en realistisk estetik, för att fånga 
”den sanna ytligheten” i Paris under 1880-talet. Peter Brooks, Realist Vision, New Haven: Yale University Press, 
2005, s. 166. Spegelmotivet kan också anses höra hemma framför allt i den litterära modernismen. Claudia Olk 
skriver, apropå användningen av speglar och fönster hos Virginia Woolf: ”Whereas the window dwells on the dual 
notion of transparency and distance and becomes only transparent in pointing to something impenetrable beyond 
itself, the mirror is used as a means of challenging the adequacy of vision when it comes to realism and empirical 
accuracy.” Claudia Olk, Virginia Woolf and the Aesthetics of Vision, Berlin: De Gruyter, 2014, s. 186. På ett liknande vis 
förstår också jag spegelns funktion i Sönder; speglarna blir ett sätt att beskriva hur svårt det är att fånga ett motiv, 
spegeln visar inte alltid det man vill, och det gör inte texten heller, om vi följer Sönder. 
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försvarstal, vilket gör att också Morton tvingas försvara poesin, eller så gör han ingen 
skillnad mellan de litterära arterna – utan att explicit påpeka eller diskutera detta. Den 
frågan får jag inget svar på.  
 

FÖRTROLLNING OCH ÅTERFÖRTROLLNING 
 

En dominerande tematik i Sönder är främmandegörandet, eller snarare behovet av 
främmandegörning. Frågan om förtrollning och avförtrollning i moderniteten blir 
aktuell särskilt i relation till hur Henry försöker skriva fram Ami. Ami och Henry pendlar 
mellan att känna leda och intresse inför varandra. Ami förtrollar Henry, men ju mer han 
lär känna henne, desto mer behöver han se henne från någon ny och oväntad vinkel. 
Mannen i hatt, som han stöter på utanför hennes hus, blir en sådan ny vinkel. En annan 
främmandegörande effekt är en ung kvinna Henry möter på en badstrand utanför 
Helsingfors. Henry fantiserar utförligt om ett meningsutbyte med denna kvinna, som 
han i verkligheten inte alls talar med. Han kallar henne Brigitte efter den tyska 
stumfilmsstjärnan Brigitte Helm (känd bland annat från Fritz Langs Metropolis). (S 122–
126.) Fantasin om ett samröre med denna okända kvinna ger honom mer iver att återse 
Ami. Det här behovet av nyhet tänker Henry på i anslutning till fotografiframkallning. 
Berättaren förklarar att ”undrets realitet” stiger fram när han framkallar fotokopior: 

 
En [sic] fotografis hela tjusning ligger just i dedär förut icke observerade 
detaljerna, har man vant sig vid dessa och kompletterat sin inre bild av föremålet 
ifråga med dem, bjuder bilden inte längre något intresse. En fotografi har därför 
egentligen en mycket kortvarig livstid, redan efter några timmar blir den likgiltig 
och avnött och man gör då bäst i att lägga den undan och glömma den för att 
sedan någongång rent tillfälligt erfara samma upplevelse av omedelbarhet och 
nyhetskänsla, som när små obetydliga detaljer kunna låta minnet av någonting 
fullkomligt lösryckt och bortglömt flackra opp till en bjärt och suggestiv illusion. 
(S 33.) 
 

Vanan är alltså det som fotografen motar i grind, vanan är det som Henry också vill 
bekämpa i relationen med Ami och i nedteckningen av deras relation. Det han framkallar 
just här är fotografier av Ami, som ska hjälpa honom att återkoppla till den känsla av 
nyhet och förtrollning han kände då de träffades, så att han kan beskriva den.327 Här 
finns en koppling till den teoretiska diskussion som bland annat Max Weber bidragit till, 
där avförtrollning är en av modernitetens, och den påföljande sekularitetens, starkaste 
drag.328 Ur den diskussionen uppstår frågan om möjligheten till återförtrollning. 

 
327 Åter märks inflytandet av de ryska formalisternas ostranenie-begrepp, vilket Stam tar upp. Stam, 1998, s. 252ff. 
328 I en föreläsning om vetenskapen som yrke från 1918 för Weber fram att vetenskapen ersatt religiös tro och magi 
som det huvudsakliga sättet för människor att relatera till världen. Detta kallar Weber avförtrollning: ”It means that, 
in principle, then, we are not ruled by mysterious, unpredictable forces, but that, on the contrary, we can in principle 
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Bennett utvecklar ett resonemang om av- och återförtrollning i The Enchantment of Modern 
Life.329 Hon skriver, med Weber i ryggen, att berättelsen om världens avförtrollning kan 
sammanfattas ungefär så här: förr i tiden var Gud närvarande i alla processer och 
Naturen hade ett bestämt syfte och samvaron var relationell. Den världen ersattes sedan 
av ”vetenskaplig och instrumentell rationalitet, sekularitet, individualism och den 
byråkratiska staten – vilka alla, sammantaget, avförtrollar världen”.330 Det är i en sådan 
avförtrollad värld som det moderna subjektet Henry formas. 
 Går det då att återförtrolla världen? Det här diskuterar Adorno och Horkheimer 
utförligt i Upplysningens dialektik. Deras slutsats är att tendensen till återförtrollning är ett 
slags fälla, ett bländningsfenomen, där subjektet letar efter förmodern förtrollning hos 
till exempel modern media eller konsumtionsvaror, men resultatet av det är att 
reifieringen stärks, inte att förtrollningen återvänder.331 Det slutar således i sorg, och här 
finns en parallell till Sönder: Försöket att återförtrolla Ami misslyckas och Henry, som 
letat efter nya sätt att se henne på, tröttnar.332 Å andra sidan är det just för att motverka 
den återförtrollning som människorna omkring honom upplever gentemot Ami efter att 
hon dött som han börjar skriva på romanen om henne. Han vill, tvärtemot de röster 
som idealiserar henne som ”någotslags helgon”, beskriva henne utan smicker. (S 27.) 
Med andra ord behöver Ami snarast avförtrollas. 
 Men avförtrollning kan också vara återförtrollning om vi betraktar greppet i termer 
av förnyelse. Om alla andra idealiserar den döda Ami, vad återstår då för Henry annat 
än att anta motsatt position? På så sätt kan han ändå försöka förnya sin relation till henne 
och hålla den levande.  

 
control everything by means of calculation. That in turn means the disenchantment [Entzauberung] of the world.” Max 
Weber, ”Science as a vocation”. I Max Weber, The Vocation Lectures, Science as a Vocation, Politics as a Vocation, David 
Owen och Tracy B. Strong (red.), övers. Rodney Livingstone, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2004, s. 
12f. Weber är inte helt och hållet negativt inställd till denna avförtrollning, han vill dock poängtera att vetenskapen 
inte kan ge svar på frågor om etik och värderingar. Det nya ”avförtrollade” systemet kan på så vis inte motsvara det 
gamla ”magiska”, och vetenskapen kan således inte heller ge svar på politiska frågor, eftersom politik handlar om 
värderingar och etik. Jfr Horkheimer och Adorno 2011, s. 26. 
329 Jane Bennett, The Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossings, and Ethics, Princeton: Princeton University 
Press, 2001. 
330 ”Then, this premodern world gave way to forces of scientific and instrumental rationality, secularism, 
individualism, and the bureaucratic state – all of which, combined, disenchant the world.” Bennett, 2001, s. 7.  
331 Horkheimer och Adorno ondgör sig visserligen över den moderna underhållningsindustrin under fyrtiotalet, men 
frågan om det går att återförtrolla tingen eller själva tillvaron hör ihop med deras resonemang om filmindustrins 
troper: ”När man använder bilder till att bedyra att träden är gröna, himlen blå och molnen drar förbi, fungerar de 
redan som kryptogram för fabriksskorstenar och bensinstationer. Omvänt är hjul och maskindelar tvungna att 
blänka uttrycksfullt, förnedrade till någon sorts besjälade naturväsen. Sålunda mobiliseras natur och teknik mot den 
gamla instängdheten, den förfalskade minnesbilden av det liberala samhället där man enligt uppgift smög omkring i 
unkna plyschgemak i stället för att som det brukas i dag hänge sig åt asexuella friluftsbad, eller fick motorstopp i 
förhistoriska Benzmodeller i stället för att med raketens snabbhet förflytta sig från den plats där man lika gärna 
kunde stanna kvar eftersom den plats man kommer till inte är annorlunda.” Horkheimer och Adorno, 2011, s. 166. 
Adorno och Horkheimer utvecklar i Upplysningens dialektik Webers tanke om upplysningens och den moderna 
vetenskapens avförtrollning av världen i en kritisk och politisk riktning. Se även Alison Stone, ”Adorno and the 
Disenchantment of Nature”, Philosophy & Social Criricism, vol. 32 nr. 2, 2006, s. 231–253. 
332 ”Människors främlingskap för de behärskade objekten är inte det enda pris som får betalas för herraväldet: 
försakligandet av medvetandet smittar av sig både på relationerna människor emellan och på den enskilde individens 
förhållande till sig själv.” Horkheimer och Adorno, 2011, s. 43. 
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Bilden av Ami som av- eller återförtrollad kan ställas i relation till av- eller åter-
förtrollningen av naturen. I boken Ecology without Nature försöker Morton nedmontera 
naturbegreppet. Han menar att ekokritiker att genom att förtrolla naturen, sätta den på 
en piedestal och sträva efter en romantiserad och ren natur gör ekologin en björntjänst. 
På samma sätt gör den romantiska traditionen kvinnan en grov björntjänst och fråntar 
henne agens genom att upphöja hennes rena och oskuldsfulla natur.333 Morton 
avpolletterar naturen med avsikten att ge den utökat spelrum genom att befria den från 
den upphöjda status som begränsar den. Så kan man även förstå en avpollettering av 
kvinnan – om kvinnan inte bara betraktas som upphöjd, ren, god, mild och oskuldsfull 
öppnas andra möjligheter för verkliga kvinnor. Nedskrivningen av Ami kan faktiskt ge 
henne ett visst mått av frihet, liksom en avpollettering av naturen kan ge plats för en 
verklig ekologi snarare än en sinnebild. 
  Här vill jag återknyta till ”Sakernas uppror” och den glädje och nyfikenhet 
gentemot tingen som Parland ger uttryck för mer än nittio år innan diskussionen om 
objekt, ting och system i New Literary History äger rum. Uppdraget han ger sig själv i den 
är att förkunna tingens evangelium och bereda världen på deras anstormning. ”Sakernas 
uppror” kan läsas genom essän ”Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt”. I 
den skriver Parland så här om den modernistiska dikten: 

 
Diktens uppgift är att åter bringa oss i levande kontakt med vår omgivning. För 
att kunna göra det, måste den rycka tingen ur deras alldagliga sammanhang och 
ställa dem i en ny, iögonenfallande belysning. Den känsla av nyhet och 
omedelbarhet, som vi härvid erfara, framkallar i vårt medvetande en reaktion, 
d.v.s. en poetisk upplevelse.334 
 

Det nya hos den nya dikten är att dess komposition, liksom dess bildspråk, visar ”de 
fördolda sidorna hos tingen”.335 Diktens uppgift är sålunda att förnya gamla sätt att 
tänka, och ge läsaren nya sätt att betrakta sin omgivning, och i förlängningen sig själv. 
Om vi läser essän om möjligheterna hos en formalistisk analys genom ”Sakernas uppror” 
och Sönder blir det tydligt att diktens förmåga handlar om en utvidgning av synfältet, 
snarare än en inskränkning av det. 
 Parlands syn på diktens uppgift att låta människan varsebli föremål och omgivning 
på ett nytt sätt kan jämföras med Bennetts förtrollningsbegrepp.336 Bennett invänder 
mot föreställningen om den rätlinjiga berättelsen om avförtrollning och menar att den 
berättelsen negligerar de berättelser om förtrollning som faktiskt fortgår i moderniteten. 
Ett exempel på det här är den förtjusning inför fotografiframkallning som Henry 
beskriver. Dessutom skapar avförtrollningsberättelsen en natur som är stum och inte 

 
333 Morton, 2007, s. 5. 
334 Henry Parland, ”Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt”. I Henry Parland, Kritik, red. Per Stam, 
Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2019, s. 234. 
335 Parland, 2019, s. 235. 
336 Bennett, 2001, s. 7ff. 
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kan handla eller svara – när människans ögon blir trötta, falnar tingens låga. De har själva 
ingen sprängkraft. Det är inte ur naturen eller tingen som förtrollningen emanerar, utan 
enbart ur människan. För Bennett är denna implicerade stumhet ett etiskt problem, 
eftersom hon vill lyfta fram materiens handlingskraft. Det är också hennes ärende i 
artikeln hon skriver som ett svar på Harmans och Mortons respektive texter i NLH. 
 

Bennetts t ing och system 
 

Ett problem med både Harmans och Mortons rekommendationer för 
litteraturvetenskapen är att vad bägge helst verkar vilja är att gå i polemik med den 
feministiska materialismens relationsontologi snarare än att diskutera litteratur och 
konst. Båda bygger de sina respektive positioner på att objekt, som romanfragmentet 
Sönder, både är ”tillbakadragna” och ”manifesta”. Harman kallar detta spekulativ realism – 
objekten finns, och de finns innan relationer uppstår (realism), men i objekt ingår en del 
som undgår både en betraktare och objektet självt (spekulation). Morton kallar det 
”weird realism”, en underlig realism.337 Den första poängen – att objekt finns före de 
relationer de ingår i – är det som skapar meningsskiljaktigheter. 
 Det här skriver varken Harman eller Morton rätt ut, men som jag tidigare nämnt 
finns Latours platta nätverksontologi och Barads agentiella realism, där grundenheten 
inte kallas objekt utan fenomen, i botten på deras respektive kritik. Latours aktör-nätverk 
och Barads fenomen utspelar sig alltid i situationer – därmed är relationen och objektet 
samtidiga, objektet uppstår i relationen. För den feministiska teorins del är fördelarna 
uppenbara: om varat är relationellt är vi våra relationer. De flesta feministiska tänkare 
inom den materiella vändningen premierar relationalitet, processer, komplexa system, 
holism, fluiditet och läckage helt enkelt eftersom ett sådant tankesätt kopplar ihop varat 
med politik. Om varat är komplexa relationer, är varat också ständiga möten och 
förhandlingar, alltså politik och etik in actio. 
 Eftersom feministisk teori i alla dess former bygger på möjlig förändring över tid, 
är ett ensamt, frånvänt objekt inte alls lika politiskt eller etiskt intressant som ett mer 
flytande, relationellt sådant. Harman och Morton menar att detta är ett logiskt felslut 
och att tesen att ”allt är hopkopplat” måste överges omedelbart, eftersom den har tappat 
sin nyhet och sin bärkraft.338 Till de ur Harmans och Mortons perspektiv felaktiga 
teorierna om varats beskaffenhet hör följaktligen exempelvis Deleuze och Guattaris 
rhizomatiska blivande, Haraways kompanjonsarter och Braidottis nomadiska subjekt, 

 
337 Morton, 2012, s. 207. 
338 ”’Everything is connected’ is one of those methods that has long since entered its decadence, and must be 
abandoned.” Harman, 2012, s. 201.  
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just eftersom dessa bygger på att fenomen, ja, människan själv, uppstår genom sina 
relationer, i processer och system. 
 Felet med relationell ontologi är att den utplånar skillnader mellan ting och att den 
inte uppmärksammar att tingen är motsägelsefulla och vända från sig själva, menar alltså 
Harman och Morton. Ur feministisk synpunkt är en sådan anti-relationell, 
hyperautonom inställning till objektet, som Harman och Morton för fram, oförståelig 
och historielös. Den här bristen hos OOO, ur feministiskt perspektiv, har 
uppmärksammats bland annat av forskare verksamma inom det fält som kallas OOF, 
objektorienterad feminism.339 Som Katherine Behar för fram väcker OOO-
entusiasternas nyfunna glädje i att också människor kan betraktas som ting eller objekt 
misstänksamhet hos feminister, som redan länge har påpekat att status som objekt 
snarare är en börda än en tillgång. Kvinnor och icke-vita har historiskt sett behandlats 
som objekt och ägodelar, vilket knappast varit en fördel för dem.340 Den 
objektorienterade feminismen har som mål att så att säga kunna hålla bägge tankarna – 
tingen och systemen – i huvudet samtidigt. 
 I den tredje texten i NHL-serien om litteratur och objektorienterad ontologi gjuter 
Jane Bennett olja på de här vågorna. I ”Systems and Things: A Response to Graham 
Harman and Timothy Morton” vill Bennett koppla ihop feminismens system (eller 
holistiska fenomen) med ting (eller objekt). Hennes ärende gäller hela den etisk-politiska 
dimensionen av frågan om subjekt och objekt. Bennett frågar sig alltså: kan inte siktet 
ställas på en teori om verkligheten som växlar eller omkopplar mellan individuation och 
komplexa system? Vore inte det alternativet det mest politiskt produktiva, frågar hon 
sig, ”eftersom konsumtionskulturen fortfarande behöver bli påmind om jordiska 
kroppars bräckliga, besvärliga förbindelser”?341 För henne handlar hela saken om vad 
skönlitteratur kan göra eller få till stånd. Kan inte både objekt och relationer vara 
komplexa och icke rätlinjiga, frågar hon sig. Här återvänder jag till Sönder och hur 
relationen mellan objekt och subjekt skrivs fram. 
 I följande scen befinner sig Henry hemma hos Ami, som är allvarligt sjuk. Hennes 
hår doftar vanligtvis av höstlöv, men nu har det en helt annan doft, ”som om löven 
vissnat helt och hållet”. (S 99.) Henry vet inte riktigt vad han kan göra för att hjälpa 
henne, men stannar ändå för att han känner att hon vill det.  
 

 
339 Katherine Behar, ”An Introduction to OOF”. I Object-Oriented Feminism, Katherine Behar (red.), Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2016, s. 5–36. Se även Michael O’Rourke, ”’Girls Welcome!!!’. Speculative Realism, 
Object Oriented Ontology and Queer Theory”. I Speculations II, Michael Austin, Paul J. Ennis, Fabio Gironi och 
Thomas Gokey (red.), Brooklyn: Punctum Books, 2011, s. 275–312. 
340 Behar, 2016, s. 5. 
341 ”I find such attempts to do justice both to systems and things, to acknowledge the stubborn reality of 
individuation and the essentially distributive quality of their affectivity or capacity to produce effects, to remain 
philosophically and (especially) politically productive – for consumerist culture still needs reminding of the fragile, 
fractious connectedness of earthly bodies.” Bennett, 2012, s. 228. 
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Och medan jag sålunda tvekade om jag skulle kyssa henne eller inte, märkte jag 
att hon hade somnat, hennes hand hade gripit ett krampaktigt fuktigt grepp om 
min, som jag inte vågade dra bort, och jag satt där länge, länge ömsom betraktande 
den tömda konjaksflaskan på bordet och ömsom hennes lockar, vilka sopat igen 
hennes ansikte och endast lämnat en bit av hennes hals öppen. Den pulserade och 
kämpade emot någonting, som tycktes snöra ihop den och den lilla fliken av örat 
som sökt sig fram och där hon annars brukade ha sina runda pärlemorörhängen, 
hade blivit pionröd av ansträngningen i kampen som fördes i dess kapillärkärl. 
(S 103.) 
 

Handen, konjaksflaskan, ruset, lockarna, halsen, örat, pärlemorörhänget, kapillärkärlen. 
Här rör sig huvudpersonens tankar mellan olika ting, både materiella och immateriella, 
både sådana som finns – Amis kropp och hans egen – och sådana som inte är 
närvarande, som pärlemorörhänget, vars frånvaro signalerar att något är på tok. Här sker 
en inzoomning, för att på parlandskt vis använda en fotografisk term. Vi börjar i ett 
system, relationen, och får sedan syn på ett annat, blodomloppet som kämpar mot 
sjukdomen. Detta är ett exempel på den kinesiska asken, ett ting innehåller ett annat ting, 
som innehåller följande ting. 
 Jag menar att vecket är en bra bild för vad som sker i den här scenen. Henry viker 
sig mot Ami, Ami viker sig inåt, örat viker sig mot det örhänge som inte sitter i det, 
kapillärkärlen viker sig in i sjukdomen. Den här tanken om vecket lånar jag av Gilles 
Deleuze, och den liknar Bennetts sätt att förstå objekt som både sammansatta och 
autonoma.342 Vecket, skrynklan, eller den kinesiska asken är alla verksamma bilder för 
en differentierad relation där ett unikt ting finns inuti eller bredvid ett annat unikt ting. 
Allt smälter inte ihop – tingen behåller sina separata egenheter, men de är förenade i en 
situation, i ett temporärt nätverk eller system som handlar om materiell närhet och 
intimitet, men också om affekt (ska jag kyssa henne? kan jag hjälpa henne?). I citatet 
ovan märks både ting som är och ting som inte är (konjaken är uppdrucken, örhänget 
finns i sin ask och inte i örsnibben). Här finns textur och porositet, men också 
begränsning. I min läsning av den här scenen i Sönder får jag mest hjälp av Bennetts 
modifierade tappning av objektorienterad läsning, där både ting och nätverk får finnas.343 
Det som annars går förlorat är just relationerna, känsligheten för växlingar, dubbleringar 
och rörelse, men också själva beröringen, vecket där objekt möter subjekt. Dessutom 

 
342 ”Matter thus offers an infinitely porous, spongy, or cavernous texture without emptiness, caverns endlessly 
contained in other caverns: no matter how small, each body contains a world pierced with irregular passages, 
surrounded and penetrated by an increasingly vaporous fluid, the totality of the universe resembling a ’pond of 
matter in which there exists different flows and waves’”. Gilles Deleuze, The Fold. Leibniz and the Baroque, övers. Tom 
Conley, 4. uppl., London: Continuum, 2006, s. 5. Deleuze betraktar vecket som en figur eller form som kan belysa 
Leibniz matematik, filosofi och barockens arkitektur och världssyn. 
343 Bennetts läsart bär likheter med den chora-läsart som Sheldon föreslår. Sheldon betraktar ”literary criticism”, 
alltså kritiska litteraturstudier, som en väsentlig del av de processer varmed litteratur och materialitet 
genomströmmar varandra, inte som olika frånkopplade, mer eller mindre rätta eller felaktiga sätt att förstå litteratur 
som objekt, såsom exempelvis Harman gör. På så vis gör hon litteraturkritik eller -studier till ett av många fenomen 
i världen värda att studera. Sheldon, 2015, s. 217f. 
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möjliggör Bennetts ”system och ting”-syn en politisk analys, där maktrelationer blir 
synliga. 
 De frånvända objekten som bara är ting, såsom Harman och Morton framställer 
dem, kan knappast förstås i termer av relationer, sårbarhet och ömsesidigt beroende. 
Huruvida människan ”ser” dem eller ej spelar ingen roll, de finns ändå. Men redan i det 
mittersta O:et i OOO, nämligen orientering, finns en tveksamhet inför autonomin. 
Orientering förutsätter relationalitet.344 Att orientera sig mot något är att vända sig till 
det, att önska sig en relation. Även om objekten är frånvända är ju tänkarna, i detta fall 
Harman och Morton, kontaktsökande och i högsta grad tillvända objektet, som de 
längtar efter att upprätta en mer sann och genuin relation till. 
 Här vill jag åter ta upp tråden om återförtrollning. Frågan som Bennett ställer är 
om det inte är möjligt att vara förtrollad av världen utan att tänka sig att den är 
teleologisk, förutbestämd att gå mot större klarhet och större framsteg. Går det att 
uppleva naturen eller omvärlden som förtrollad utan att delta i ett modernitetsprojekt 
som handlar om ökande dominans, extraktion och kontroll? Det är här hon ser att 
konsten och litteraturen kan bidra: genom dem kan den förtrollning som redan (trots 
modernitet, kapitalism, miljöförstörelse och så vidare) finns bli synlig. Upptäckten av 
alltings inneboende förtrollning kan göra världen till en plats som det är värt att bry sig 
om och beskydda, menar Bennett: 

 
Texter är kroppar som genom att intensifiera den mänskliga 
uppfattningsförmågan kan belysa de kroppar som föredrar mindre ordrika 
affektformer: växter, djur, grässtrån, hushållsobjekt, skräp. För mig är en av 
insatserna i vändningen mot tingen i den samtida teorin hur vi kan lära oss att leva 
mer hållbart, med mindre våld mot en rad olika kroppar. Poesi kan hjälpa oss att 
känna mer av den livlighet som är dold i sådana ting och avslöja mer av de trådar 
av sammankoppling som binder vårt öde till deras.345  
 

Hos Bennett får litteraturen ett slags didaktisk framtoning, den ska få läsaren att 
uppmärksamma livligheten i ting och relationer som redan finns, snarare än att skapa 
nya.346 Det är väl just detta Parland gör när han denaturaliserar och i detalj analyserar 
hur till exempel fotografiframkallning fungerar och hur processerna påverkar 
protagonisten, han uppmärksammar hur ämnena och bilderna lever i framkallarens 
händer – och både före och efter att en människa rört vid dem, efter att ämnena trätt ut 

 
344 Som Sara Ahmed formulerar det: ”Orientations involve directions toward objects that affect what we do, and 
how we inhabit space. We move toward and away from objects depending on how we are moved by them.” Sara 
Ahmed, Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others, Durham: Duke University Press, 2006, s. 28. 
345 ”Texts are bodies that can light up, by rendering human perception more acute, those bodies whose favored 
vehicle of affectivity is less wordy: plants, animals, blades of grass, household objects, trash. One of the stakes for 
me of the turn to things in contemporary theory is how it might help us live more sustainably, with less violence 
toward a variety of bodies. Poetry can help us feel more of the liveliness hidden in such things and reveal more of 
the threads of connection binding our fate to theirs.” Bennett, 2012, s. 232. 
346 Degerman beskriver och reflekterar kring besvärligheterna som uppstår då litteraturen, som i den ekopoetiska 
rörelsen, förväntas uppfylla didaktiska uppdrag. Degerman, 2018 s. 27–40. 
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ur människans synfält. Henry beskriver hur kopieringsramen ”böjer ryggsidan uppåt som 
en katt, som vaknat och spänner ut kroppen i en mjuk, vid båge”. (S 35.) Här finns både 
kopieringsramen och den nymornade katten, både teknologin och djuret, närvarande. 
Läsarens öga dras till bägge och ser båda, samtidigt, i ett nytt ljus. I egenskap av politisk 
teoretiker politiserar Bennett metaforen och ställer den i miljötänkandets tjänst. 
Litteraturen blir politisk inte genom vilka politiska hållningar eller predikat den uttrycker, 
utan genom vilka icke-mänskliga fenomen den pekar på och synliggör. Litteraturen får 
oss alltså, menar Bennett, att uppmärksamma och bry oss om både katter och 
fotografiframkallning. 
 Detta är, som jag ser det, dock en förhållandevis konventionell hållning som ekar 
förfrämligande som strategi för att intensifiera uppfattningsförmågan, vilket är ämnet 
för Parlands essä om formalistisk diktanalys som jag citerade tidigare. Skillnaden mellan 
Bennetts förtrollningsbegrepp och de ryska formalisternas ostranenie som Parland 
diskuterar ligger eventuellt i konsekvenserna av avförtrollningen eller automatiseringen, 
vilka för Bennett först och främst är etisk-politiska snarare än estetiska. Hennes strävan 
är inte att skapa en ny förståelse för estetiska strategier, utan att skapa ett annorlunda 
maktbegrepp, ett som möjliggör en icke-antropocentrisk politik. Det är av etiska och 
politiska skäl som automatiseringen, avtrubbningen, eller avförtrollningen blir farlig och 
skadlig. Diktens uppgift är, om vi följer Bennett, dels att få människan att se annorlunda 
på tingen – och så långt följer hon Parland och de ryska formalisterna – men också att 
få människan att handla annorlunda. På så vis blir litteraturen sekundär, ett medel för att 
förändra perceptionen som ska leda till politisk förändring. 
 

BÅDE REIFIERING OCH LEVANDE TING? 
 

I denna del av avhandlingen har jag gått i dialog med Henry Parlands romanskiss Sönder, 
och dess gestaltning av föremål, ting, ytor och relationer mellan objekt och subjekt. 
Caroline Haux avhandling Framkallning var min samtalspart i det första kapitlet, där jag 
diskuterade relationer med tonvikt på de svaga subjekten i Sönder. Genom att ta ett samtal 
mellan tre teoretiker i tidskriften New Literary History som min utgångspunkt utforskade 
jag sedan hur den objektorienterade ontologin, en del av den materiella vändningen, 
kunde fungera i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Graham Harman uppmuntrar 
till en litteraturanalys besläktad med nykritiken, där verkets verk-het eller kärna spåras. 
Timothy Morton påtalar att studiet av estetik är lika med studiet av kausalitet och att 
metaforen inte är ett etiskt dubiöst grepp, utan något som alla varelser använder sig av i 
sina relationer med andra. Jane Bennett förespråkar en syn på objekt som låter både 
relationer och objekts frånvändhet framträda samtidigt, och menar att skönlitteratur är 
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en metod för att belysa tingens egen makt och kraft. Lästa genom Sönder blir alla dessa 
förhållningssätt till vad litteratur ”är” eller ”gör” dock i viss mån bristfälliga. Romanen 
som objekt är frånvänd, autonom – det menar samtliga tre tänkare – men det betyder 
också att olika analysmodeller just därför är förutbestämda att misslyckas med att fånga 
vad den egentligen handlar om. 
 Sönder är en roman om språket, kroppens och kärlekens sammanbrott, samtliga 
indikatorer på ett slags subjektivitetens successiva kollaps. I jämförelse med hans samtida 
med liknande influenser, som den likaså rysslandsfödda Södergran, ter sig Parlands 
subjekt litet, fåfängt, bräckligt och oroligt. Där Södergrans jag vandrar genom solsystem 
tänker Parlands jag på sitt utseende, beter sig småaktigt och svartsjukt och är helt och 
hållet upptaget av pengar, tobak, sprit och accessoarer. Han är helt enkelt inte ett särskilt 
starkt subjekt.  
 Vad jag vill peka på är detta: även högmodernismens konsoliderade och starka 
subjekt präglas av konsolideringsprocesser, som i sig gör det starka subjektet mindre 
naturligt. Med Butlers syn på kön som performativt i ryggen kan man fråga sig: om det 
(mänskliga) subjektet nu är så starkt och naturenligt, varför måste det ständigt förstärkas, 
värnas, fluffas upp?347 Södergrans jag växer och antar kosmiska dimensioner, Parlands 
jag förflyttas till tingen och blir till slut enbart en hatt, en växel, en cigarrett, en misslyckad 
författare.  
 Parlands subjekt öppnar för en läsning av relationen mellan subjekt och objekt som 
ständigt stadd i förvandling. Gränserna mellan subjekt och objekt är oklara, en hatt antar 
en persons proportioner medan personer förvandlas till accessoarer. Detta, menar Haux, 
är ett typexempel på hur kapitalismens varufetischism omvandlar subjekt till objekt, och 
vice versa. Men Sönder visar att en sådan läsning inte är helt och hållet tillämpbar. Också 
Henry är ett objekt, objektet rinner igenom honom i hans iver att fånga det. ”Den 
standardmarxistiska poängen – att den subjektiva erfarenheten är avhängig av objektiva 
omständigheter – måste alltså kompliceras: subjektet i sig självt är alltid redan ett objekt, 
och det objektiva har alltid något subjektivt i sig”, skriver Johansson.348 Det finns en 
sårbarhet hos karaktären Henry i Sönder som har kopplingar till den feministiska 
materialismens och posthumanismens betonande av den sårbara, bräckliga människans 
beroende av de objekt som hon skjuter ifrån sig. Förtingligandet avslöjar också 
bräckligheten och beroendet. 
 Subjektet har förtingligats – det är svårt att inte hålla med om det – men hur ligger 
det till med den estetiska erfarenheten? Vad Parland försöker åstadkomma, både i 

 
347 Kön är, med Butlers ord, ”a process whereby regulatory norms materialise ’sex’ and achieve this materialization 
through a forcible reiteration of those norms. That this reiteration is necessary is a sign that materialization is never 
quite complete, that bodies never quite comply with the norms by which their materialization is impelled.” Kön 
måste alltså återupprepas, återskapas hela tiden – och det är i detta ständiga återskapande av en förment ”naturlighet” 
som könet som kroppslig konstruktion blir synligt. Judith Butler, Bodies that Matter. On the Discursive Limits of ”Sex”, 
New York: Routledge, 1993, s. 2. 
348 Johansson, 2015, s. 115. 
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”Sakernas uppror” och i Sönder, är att träda in i ett annat förhållande till objektet. Detta 
nya förhållningssätt måste inte betyda en inskränkning av jaget och dess handlingskraft, 
eller ett krympande mer generellt, utan kan förstås i termer av utvidgning, som en estetisk 
expansion, vars effekt är att relationen mellan yta och djup, eller människa och ting, helt 
enkelt åsidosätts till förmån för en annan estetik, eller en annan form av varseblivning.349 
Haux hittar en politisk agenda i romanen, som bygger just på estetisk värdering och 
förtingligande: ”Sönder är dock inte opolitisk; jag skulle vilja säga att romanen blir politisk 
genom sitt kompromisslöst estetiska perspektiv, där företeelsers som ’värde’, 
’objektivitet’, ’djup’, ’autenticitet’ och ’mening’ problematiseras”.350  Jag håller med, men 
ser inte samma moraliska problematik i en sådan estetiserande hållning som Haux gör.  
 Genom att producera objekt som levande ytor visar Parland på individens ofrihet 
och subjektets reifiering – tingen är kanske friare än människorna. Samtidigt behöver 
tingen tas på allvar; hur de skapar subjektivitet, hur de talar ett eget språk och lever ett 
eget liv. Även om Parland inte direkt kritiserar den konsumtionsdrivna kapitalism han 
skriver fram – han fascineras uppriktigt av tingen, han vill förstå dem – så skriver han 
fram en komplexitet. Subjektet är helt och hållet beroende inte bara av objektet Ami 
utan av tingen, slipsarna och cigaretterna, för att över huvud taget finna någon stabilitet. 
 I Sönder är objekten åtminstone lika verkliga och meningsbärande som subjektet, 
som är skört och kräver ständig omvårdnad för att inte falla i bitar. Det här blir tydligt i 
min tappning av en objekt-orienterad läsning. Tingen kan uppfattas av människor, men 
de kan inte bemästras; de glider ifrån oss liksom människorna glider från varandra. Detta 
visar också en läsning av Sönder: Frågor som handlar om subjektivitet och makt kan den 
objektorienterade ontologin emellertid inte svara på.  
 Det som jag finner fattas i diskussionen mellan Harman, Morton och Bennett i 
NHL är – ironiskt nog, eller passande nog, beroende på hur man förhåller sig till samtalet 
i stort – litteraturen. På det hela taget är alla tre mera intresserade att diskutera huruvida 
materia är relationell eller inte; Graham och Morton säger nej medan Bennett antar en 
mer kompromissande hållning. Det är en viktig diskussion, inte minst för feministisk 
teori, men litteraturen och det sätt som litteraturvetenskapen ska förhålla sig till den 
förblir scenografi, vilket kan sägas gå emot utsagor hos alla tre om litteraturens vikt. Jag 
efterlyser inte en programmatisk förklaring om litteraturens särskildhet – det vore ett 
felslut – men jag får heller inte svar på mina frågor om tingen i litteraturen.   
 Dessutom kan jag själv anklagas för att på samma vis göra litteraturen till kuliss, 
jag tar trots allt ett samtal mellan teoretiker som min utgångspunkt. Förvisso, men 
forskningsprocessen har trots detta kronologiskt börjat med Sönder, och det är romanens 
sätt att förhålla sig till subjekt och objekt som skapat de frågor jag velat få svar på. 
Uppställningen speglar dock teoretikernas instruktioner. Eftersom Morton och Bennett 

 
349 Zilliacus, 2011, s. 161. 
350 Haux, 2013, s. 13. 
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utvecklar läsarter som är mer nyanserade än Harmans har deras resonemang större 
spännvidd och mer plats för den typen av frågor som Sönder väcker, det vill säga frågor 
om hur relationerna mellan litteratur, människor och ting uppstår och framstår. 
Fotografiet, speglingen och skrivandet, alla tre materiella praktiker, är oundgängliga för 
romanen, och de är tvivelsutan relationella praktiker alla tre: skeenden där subjekt och 
objekt möts och vecklas in i varandra. Därmed behöver relationer tas i beaktande om 
dessa praktiker ska förstås. 
 Som jag lyft fram föreligger en konflikt, eller åtminstone ett agiterat samtal, mellan 
de objekt-orienterade tänkare som liksom Harman och Morton avfärdar all vitalism, 
eftersom en sådan syn på materia förtar från tingen deras bortvända essens, och de som 
liksom Bennett menar att vitalism är ett sätt att försöka arbeta med antropocentrismens 
värsta sidor: de sidor som döljer människans sårbara beroende av sin omvärld och spär 
på skadliga fantasier om människans oberoende av den materia också hon består av.351 
Vitalismen blir för Bennett ett medel för att skapa politisk förändring: ett medel, inte ett 
mål i sig. Bennetts fråga – kan inte objekt vara både invecklade, som Harman och Morton 
för fram, och delar av system, som kapitalismen – har varit viktig för min läsning av Sönder. 
Romanfragmentet präglas nämligen både av beskrivningar av reifiering och 
förtingligande av subjekt och av ett försök att återförtrolla världen och ge 
konsumtionsobjekt någon form av agens. Måste vi välja en av läsningarna, eller kan vi 
hålla ögonen på bägge samtidigt, eller växla mellan dem? Jag vill mena att det är fullt 
möjligt att både förtrollas av Parlands levande, vibrerande ting och samtidigt betrakta 
processer av reifiering. Den ena läsningen utesluter inte den andra. 
 Därmed lämnar jag nu den objektorienterade ontologin därhän och vänder mig till 
andra tänkare, som velat närma sig det ickemänskliga och förstå dess olika specifika 
livsvärldar och uttryck. Min samtalspartner här är Clarice Lispector och hennes poetiska 
romanmanifest Levande vatten, där växter får en framträdande roll. 

 
351 Bennett avslutar boken Vibrant Matter med ett credo: ”I believe it is wrong to deny vitality to nonhuman bodies, 
forces, and forms, and that a careful course of anthropomorphization can help reveal that vitality, even though it 
resists full translation and exceeds my comprehensive grasp. I believe that encounters with lively matter can chasten 
my fantasies of human mastery, highlight the common materiality of all that is, expose a wider distribution of agency, 
and reshape the self and its interests.” Bennett, 2010a, s. 122. 
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 Del två  
 
 Lispectors Levande vatten  
 och växten i texten 
 
 
 

I denna kärna får jag en underlig känsla av att jag inte tillhör människosläktet.352 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
352 Clarice Lispector, Levande vatten (1973), övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2007, s. 35. Hädanefter hänvisar 
jag till denna utgåva av Levande vatten i formen (LV [sidnummer].). ”Nesse âmago tenho a estranha impressão de que 
não pertenço ao gênero humano.” Clarice Lispector, Água viva (1973), Rio de Janeiro: Rocco, 1998, s. 29. Hädanefter 
originalet i noter enbart vid de tillfällen jag menar att Sjögrens översättning kan kontrasteras mot originalet för att 
skapa mer tydlighet. I allmänhet stöder jag mig på Sjögrens översättning. Se diskussion i avsnittet om formella 
avväganden. 
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I denna del av avhandlingen arbetar jag med den brasilianska författaren Clarice 
Lispectors (1920–1977) roman Levande vatten från 1973. Citatet på föregående sida ringar 
in det som verket utforskar, alltså hur en författare gör för att i sin text bejaka den känsla 
av att inte höra till människosläktet som romanens protagonist beskriver. Denna 
underliga känsla är nämligen något berättarjaget söker upp snarare än sörjer. 
 Lispectors icke-namngivna jagberättare närmar sig på olika sätt växter, djur och 
geologiska fenomen och betonar sitt släktskap med dem, ett släktskap som upprättas 
genom språket. Detta kan tyckas paradoxalt: är inte språket just det som skiljer den 
skrivande berättaren från de varelser hon vill närma sig? Om språklighet är en förment 
mänsklig förmåga eller kraft borde språket, och i synnerhet skriftspråket, vara något som 
särskiljer människan från hennes omgivning snarare än något som förenar henne med 
den. Textens svar på frågan ovan är både ja och nej. I min läsning tar jag fasta på rörelsen 
mellan språk, skrift och liv i texten för att belysa romanen, men också för att peka på 
motsättningar som de här rörelserna inom texten blottlägger. 
 I Levande vatten figurerar flera växter som diktjaget samtalar med eller beskriver: en 
ros, en kaladiumplanta, ett exemplar av victoria regia, och flera andra växter. Berättarjaget 
odlar en relation till växterna och de stiger fram som bifigurer i romanen tack vare sina 
egenskaper och egenheter, och berättarens upplevda släktskap med dem. Levande vatten 
undersöks därför här med särskild fokus på växters språk och uttrycksförmåga.353   
 En gren av den materiella vändningen som fått luft under vingarna de senaste åren 
är kritiska växtstudier, som särskilt granskar hur växter och växtligt liv behandlats – och 
negligerats – inom filosofi och samhällsteori. Där djuren historiskt sett tillskrivits en svår, 
om än betydelsefull position som människans Andra har de orörliga, tysta, ansiktslösa 
växterna ägnats föga uppmärksamhet, menar till exempel Jeffrey T. Nealon.354 Han 
hävdar att denna tendens kan betraktas som resultatet av en kvalitativ uppdelning av liv 
i högre och lägre stående arter, som stammar från Aristoteles och som fortfarande märks 
i dagens akademiska landskap. Samtidigt finns växterna ständigt som studieobjekt, 
kontrast eller referens i den västerländska filosofin, trots att de behandlas 
styvmoderligt.355 Människans handlingskraft synliggörs ofta genom jämförelser med 

 
353 Skrivandet kan vara en teknik som befäster subjektet, som i centrallyrikens insisterande på ett ”jag” som 
utsägelseposition, men också en teknik som löser upp det, eller ”avrealiserar” det, med Inger Christensens uttryck. 
Detta visar Erlanson i sin analys av Christensens, Ashberys och Bonnefoys lyrik. Om Christensens poetiska hållning 
skriver Erlanson: ”En dikt är bra när den framträder som om den skrivits av en annan och när den har tagit form i 
enlighet med en ordning som inte regleras av det skrivande subjektet, utan ges av och regleras i enlighet med naturen. 
För att en dikt ska kunna uppstå sålunda måste poeten överlista sig själv.” Erlanson, 2014, s. 231. Det är skriften 
som en sådan teknik för att överlista eller kringgå subjektet som jag här menar med ”teknik för självupplösning”. 
354 ”Indeed, while animal life has been othered, ignored, or disrespected in most Western thinking, vegetal life has 
had an even rougher go of it.” Jeffrey T. Nealon, Plant Theory. Biopower and Vegetable Life, Stanford: Stanford 
University Press, 2016, s. xii.  
355 Nealon 2016, s. 29ff. Michael Marder kallar den västerländska filosofins ovilja eller ”allergi” för växter 
”phytophobia”, växtfobi. Michael Marder, The Philosopher’s Plant. An Intellectual Herbarium, New York: Columbia 
University Press, 2014, s. xiv. 
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växtens föreställda passivitet, menar han – och just denna tendens till jämförelse, som 
alltid utfaller till människans fördel, vill de kritiska växtstudierna upphäva. 
 Kritiska växtstudier fokuserar bland annat ämnen som subjektivitet, temporalitet 
och morfologi, eftersom dessa aspekter av växters liv kan anses skilja växter och 
människor åt: själen, tidsuppfattningen och förmågan till rörelse eller handling. Målet för 
denna forskningsgren är att ifrågasätta det mänskligas position, och uppvärdera växters 
liv med människans beroende av växter, och växters stora utbredning på planeten, i 
åtanke.356 Det är följaktligen ett projekt drivet av ett etiskt imperativ, som handlar om 
att en ny blick på det växtliga livet i dess mångfald och rörlighet kan skapa nya, 
nödvändiga, etiskt förankrade handlingsmönster. 
 Om ny forskning visar att växter faktiskt kan känna till exempel smärta, kan de då 
också tänka – och vad mer är, kan de påstås skriva? Hur kan litteraturvetare, med kritiska 
växtstudier och nya rön inom botaniken i åtanke, ta sig an hävdvunna litterära genrer 
som blomster- och naturdikten, eller pastoralen? Det är frågor som blir centrala för de 
litteraturvetare som ägnar sig åt kritiska växtstudier, och för denna del av 
avhandlingen.357 När Lispectors jagberättare hänger sig åt flora och botanik, hör rykten 
om växter som talar, och förälskar sig i en ros, hur kan jag förstå det?  
 Inledningsvis beskriver jag författarskapet, romanen och en del av den omfattande 
forskningen som aktualiseras av de frågor jag undersöker. Jag granskar maneten som 
emblem eller metonymi för hela verket och dess variationer i form och genre. Levande 
vatten handlar om att skriva och tänka tillsammans med icke-mänskliga andra. Lispector 
upprättar alltså en koppling mellan olika omvärldar i Levande vatten, för att använda 
biologen Jakob von Uexkülls begrepp Umwelt.358 Den kopplingen över artgränser 
upprättas specifikt genom språk och skrivande. Av den anledningen – att skrivandet är 
så centralt för huvudpersonen och att ickemänniskor deltar i processen – blir det viktigt 
att granska hur skrivandet och tänkandet går till i romanen, vad skrivandet och diktandet 

 
356 I sina frågeställningar bygger en hel del kritiska växtstudier vidare på det som kallas kritiska djurstudier, ett fält 
som lyfter fram djurens betydelse för människans självbild. Förleden ”kritisk” innebär i bägge fältens fall en 
uppmaning till etiskt engagemang. Sålunda studerar både kritiska växtstudier och kritiska djurstudier relationer 
mellan människor och andra varelser, men förutsätter att studierna drivs av ett incitament att ifrågasätta hierarkier 
och granska exploatering. 
357 De senaste tio åren har en hel del sådan forskning tillkommit. Se till exempel essäerna i antologin The Language of 
Plants. Science, Philosophy, Literature, Monica Gagliano, John C. Ryan, Patricia Vieira (red.), Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2017. Flera av bidragen till antologin diskuteras i detalj längre fram. Ytterligare en antologi som 
varit betydelsefull för mitt arbete är Covert Plants. Vegetal Consciousness and Agency in an Anthropocentric World, Prudence 
Gibson och Baylee Brits (red.), Santa Barbara, California: Brainstorm Books 2018. Nämnas i sammanhanget kan 
även essäsamlingen Plants and Literature. Essays in Critical Plant Studies, Randy Laist (red.), Leiden: Brill, 2013. 
358 Jakob von Uexküll avser med ”Umwelt” den värld som varje varelse uppfattar genom sin perceptiva apparat, må 
det vara lukt- eller synsinne, hörsel eller känsel. Människan har sin, spindeln sin, geten sin, cyanobakterien sin. 
Växterna, menar den samtida biovetenskapen, har faktiskt också sina egna perceptionsvärldar. De kan också se och 
känna. Det betyder att de också har en värld, en livsvärld, även om gränsen kring en uppfattande individ är svårare 
att dra i växters fall, vilket vi kommer till. Omvärldsbegreppet kan dock också kritiseras för att vara antropocentriskt 
och utgå från människans världsskapande som en norm som alla andra varelser sedan kan uppfylla mer eller mindre 
väl. Se Jakob von Uexküll, A Foray into the Worlds of Animals and Humans, with A Theory of Meaning (1934/1940), övers. 
Joseph D. O’Neill, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. 
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innebär för romanens subjektssyn, och vad den litterära formen spelar för roll, eftersom 
romanens huvudperson inkluderar ickemänskliga varelser i skrivandet. 
 I kapitlet ”Växt och text – kritiska växtstudier” lyfter jag fram några särskilda 
scener, händelseförlopp och incidenter i Levande vatten och prövar litteraturvetenskapliga 
grepp som utvecklats för att stödja en litteratur- och skriftsyn som inbegriper 
ickemänskliga medskapare, särskilt växter. Om jag vill få syn på hur Lispectors berättare 
gör för att komma undan sin mänsklighet och få kontakt med något annat, vad kan 
litteraturvetare som granskat olika typer av icke-mänskligt skrivande hjälpa mig att se i 
Levande vatten? Och vilka aspekter av Levande vatten blir svårhanterliga, om jag följer dessa 
tänkare i spåren? 
 Den övergripande frågan som denna avhandlingsdel tangerar är den om 
representation: är det alltid gott att skriva fram det icke-mänskliga, eller finns det risker 
med representationen? Kort sagt: vilken roll spelar det för växterna i Levande vatten att 
Lispector skriver om dem, eller att kritiska växtstudier försöker göra dem rättvisa? 
Denna fråga diskuterar jag i kapitlet betitlat ”Att ge röst åt naturen”. 
 Denna studie är således inte att betrakta som en litteraturhistorisk eller tematisk 
studie av Levande vatten, utan som ett fönster in i ett pågående samtal om hur växter kan 
förstås genom skönlitteratur, och vice versa, där Lispector är en av flera samtalande 
tänkare. 
 

STRUKTUR OCH TEMATIK 
 
”Det här är ingen bok för det är inte så här man skriver”, hävdar berättarrösten i Levande 
vatten, och det stämmer på sätt och vis. (LV 11.) Boken är cirkulär snarare än lineär och 
går på så sätt emot konventionen för hur en roman ska se ut och vara uppbyggd. Den 
är även full av syntaktiska och grammatiska konvenansbrott. Den är idé- snarare än 
intrigdriven och framstår stundvis mer som en filosofisk-litterär traktat än som 
skönlitteratur. Andra partier är så lyriskt framställda att kontrasten och stilbrotten i sig 
får läsaren att ifrågasätta validiteten i de filosofiska och granskande partierna. ”Förstå 
mig rätt”, skriver berättarjaget, ”vad jag skriver till dig är en ljudhärmande ordbildning, 
en språkets konvulsion. Det är inte en historia jag översänder till dig utan bara ord som 
lever av ljudet.” (LV 33.) Berättaren menar alltså att hon inte skriver en historia, utan 
bara ljud – men dessa ljud riktas ändå till en åhörare, en läsare, ett du. Även om inte en 
historia förmedlas, så förmedlas något. 
 Levande vatten omfattar blott 127 sidor i den svenska översättningen, på vilka 364 
så gott som fristående paragrafer, bestående av allt från en enda till femtio rader, är 
fördelade. Romanens stycken kan faktiskt förstås som just paragrafer, axiom eller teorem 
snarare än stycken, eftersom berättelsens struktur kunde beskrivas som en experimentell 
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traktat. Själva titeln kan med fördel räknas som en egen paragraf, vilket ger 365 stycken 
in toto. I vissa utgåvor, bland annat den danska översättningen, ligger en blank rad 
mellan varje stycke, vilket bidrar till att avlägsna texten från romanens händelsedrivna 
progressionsflöde.359 Principiellt kunde en läsning av Levande vatten inledas var som helst 
i texten, eftersom partierna i hög grad är fristående. Genre- och konventionsbrotten 
avlöser alltså varandra även på formell nivå.  
 Den som delger läsaren den traktatliknande, poetiskt formulerade berättelsen är en 
icke namngiven heterodiegetisk berättare i första person. Hon är en bildkonstnär som i 
romanens nu byter staffli, duk och färger mot skrivmaskin och papper i ett medvetet 
sökande efter en annorlunda kontakt med det hon vill avbilda och sålunda en annan 
form av representation. I berättelsens nu skriver hon till ett du, som i citatet ovan – en 
man hon haft en relation med – om bytet från måleri till skrift och vilka möjligheter det 
medför. Duet kan emellertid också förstås som läsaren, den som läser texten.  
 Romanen är skriven i monologform och läsaren får reda på materiella, fysiska och 
geografiska omständigheter liksom i förbifarten. Till exempel blir det tydligt var 
huvudpersonen geografiskt befinner sig då hon skriver att hon inte vill bli lagd i en låda 
vid kremationsminnesvården på begravningsplatsen São João Batista. (LV 58.) Den 
ligger i Rio de Janeiros utkant, kan läsaren då ta reda på, och där bor alltså berättarjaget 
i en lägenhet med terrass eller balkong som vetter mot en trädgård. Berättarjaget har en 
hushållerska och kan kanske betraktas som representativ för brasiliansk medelklass 
under 1970-talet. Hon röker ymnigt och tycker mycket om snittblommor. Var hon köper 
cigarretterna och blommorna, eller för vilka pengar, är osagt. 
 De erfarenheter som jaget skildrar i Levande vatten har framför allt att göra med 
skrivande – förmågan att sätta ord på det som sker och det som känns, förmågan att 
skriva ”utan någon som helst nyttig mening”, förmågan att öppna sig helt för skriften 
som något som kontrollerar författaren, snarare än tvärtom. (LV 27.) Berättaren 
beskriver: ”Jag förkroppsligar mig i de vällustiga och obegripliga meningar som slingrar 
sig bortom orden.” (LV 25.) Författaren, snarare än skriften, är mediet här: ”Jag vet 
ingenting om det jag håller på att skriva; jag är dunkel för mig själv.” (LV 28.) Men det 
krävs kontroll för att släppa kontrollen: ”Jag vet vad det är jag sysslar med: jag 
improviserar”. (LV 26.) Att improvisera kunde förknippas med att släppa kontrollen 
över texten och, i musikaliskt hänseende, falla in i den tonart och rytm som orkestern 
tillsammans bestämmer. Genom att lägga improvisationens etikett på texten visar 
jagberättaren att hon tillåter sig att falla in i en språklig kör som redan omger henne och 
att hon vill falla, eller falla in i, ett språk som inte är primärt hennes eget, utan delat. 
Tematiskt kretsar texten följaktligen kring skrivandet och skrivandet som subjekts-
skapande, som i följande stycke: 

 
359 Clarice Lispector, Água viva (1973), övers. Tine Lykke Prado, Köpenhamn: Arena, 2015. Jag följer dock den 
svenska översättningen och markerar paragraf- eller styckebrott med indrag i blockcitat. 
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   Jag träder långsamt in i skrivandet så som jag tidigare redan har trätt in i måleriet. 
Det är en snårig värld full av lianer, stavelser, kaprifoler, färger och ord – tröskeln 
till en förfädersgrotta som är världens livmoder och ur den ska jag födas. (LV 15.) 
 

Här märks det som Hélène Cixous menar utmärker écriture féminine: att skrivandet som 
skapande handling sker genom möten med andra varelser, andra kroppar – i detta fall 
följer jagberättaren ”lianer, stavelser, kaprifoler, färger och ord” – och detta skrivande 
leder till en upplösning av hierarkier eller motsatsförhållanden som kringgärdar livet.360 
Lianerna och kaprifolerna ligger här jämsides både med orden och med stavelserna: 
ordens byggstenar och ordens betydelse ligger på samma platta, snåriga plan som 
växterna. Skriften är här något man träder in i, en tröskel till en livmoder eller en grotta – 
inte ett verktyg att bruka, utan en omvälvande händelse att utsätta sig för. Livmodern är 
det människan träder ut ur, men den ligger också inuti människan. ”Det är inget 
tankemeddelande som jag översänder till dig utan en instinktiv lust till det som ligger 
dolt i naturen och som jag kan ana”, skriver huvudpersonen. (LV 28.) Skrivandet blir 
även något som träder in i människan och öppnar henne för detta ”som ligger dolt” i 
naturen – inklusive henne själv. På så sätt blir skrivandet här den konstform som öppnar 
för kontakt med andra arter, och gör människan till en art bland andra. 
 Trots att berättelsen som bekant är en introspektiv monolog utan direkta 
miljöbeskrivningar är den brasilianska floran dock närvarande. Recife, staden där 
Lispector, växte upp, ligger en bit norr om stranden där Charles Darwin landsteg under 
sina resor längs Sydamerikas kust på 1830-talet, drygt nittio år innan den ukrainsk-judiska 
familjen Lispector anlände på 1920-talet.361 Om regionen Bahia strax söder om 
Pernambuco och Alagoas där Recife ligger, skriver Darwin:  

 
Bahia, eller San Salvador. Brasilien, den 29 februari [1832]. […] Gräsarternas 
elegans, de parasitiska växternas nymodighet, blommornas skönhet, bladverkets 
glänsande grönska, men framför allt växtlighetens allmänna överdåd fyllde mig 
med beundran. En högst paradoxal blandning av oljud och tystnad genomsyrar 
de skuggiga delarna av skogen. Insekternas oväsen är så högljutt att det kan höras 
även ombord på ett fartyg som ligger ankrat flera hundra yard från stranden; likväl 
verkar en allomfattande tystnad råda i skogens avskildhet.362 

 
360 Cixous diskuterar femininitet och ett feminint skrivande i termer av följande, att följa en fråga eller en relation i 
stället för att fastställa eller besvara vad relationen är. Just så kunde citatets ”träda in” också förstås. Hélène Cixous, 
Reading with Clarice Lispector, övers. och red. Verena Andermatt Conley, Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1990, s. 4. I förordet menar redaktören Verena Andermatt Conley att det är just betoningen av omedelbara relationer 
med det levande som skiljer écriture féminine som begrepp från andra typer av dialektiska eller filosofiska 
undersökingar. Andermatt Conley, 1990 s. viii. 
361 Se Benjamin Mosers biografi över Lispector. Benjamin Moser, Why This World. A Biography of Clarice Lispector, 
Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 40ff. 
362 ”Bahia or San Salvador. Brazil, Feb. 29th – [...] The elegance of the grasses, the novelty of the parasitical plants, 
the beauty of the flowers, the glossy green of the foliage, but above all the general luxuriance of the vegetation, filled 
me with admiration. A most paradoxical mixture of sound and silence pervades the shady parts of the wood. The 
noise from the insects is so loud, that it may be heard even in a vessel anchored several hundred yards from the 
shore; yet within the recesses of the forest a universal silence appears to reign.” Charles Darwin, The Voyage of the 
Beagle (1839), 2. uppl., London: J. M. Dent & Sons, 1961, s. 11. 
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Darwins lycksaliga beskrivningar av den brasilianska floran, full av vackra paradisiska 
och parasitiska växter klängande på trädstammar och i trädklykor, insekternas surr och 
den höga luftfuktigheten kan en läsare av Levande vatten känna igen. Känslan som Darwin 
får av den brasilianska skogen kan läsaren också få av Lispectors text. Darwins 
beskrivning av överflöd och en ”paradoxal blandning av oljud och tystnad” kan också 
gälla för Levande vattens struktur, där korta paragrafer kan innehålla öronbedövande 
meningar, där ljuden och orden trängs: ”Men för närvarande befinner jag mig mitt i det 
som skriker och myllrar”, skriver berättaren. (LV 26.) Hos Lispector finns lianväxterna, 
skogens täthet och ogenomtränglighet, fladdermöss, insekter i grottor, skorpioner och 
vackra, extravaganta blommor, liksom hos Darwin, men naturen är inte bara en vacker 
och behaglig plats för tillfredsställelse. I en paragraf berättar jagberättaren varför hon så 
ofta målat grottor. Nu beskriver hon grottan i skrift: 

 
En grotta ständigt drömmande om sina dimmor, minnen eller sin saknad? 
skrämmande, skrämmande, esoterisk och grönaktig av tidens slam. Inne i den 
mörka grottan hänger de skimrande fladdermusråttorna med vingar formade som 
kors. Jag ser ludna och svarta spindlar. Möss och råttor rusar skrämda undan på 
marken och väggarna. Mellan stenarna ligger skorpionen. Krabbor, som genom 
att dö och födas har sett likadana ut sedan förhistorien och som skulle framstå 
som skräckinjagande bestar om de var stora som människor. Gamla kackerlackor 
kryper omkring i dunklet. (LV 16.)  
 

Även om citatet ovan beskriver en drömsk grotta, jagets inre, finns specifika arter 
nämnda: grottan befolkas av fladdermusråttor, slam, möss och råttor, krabbor, 
kackerlackor och spindlar, inte bara av jaget. Man träder in i grottan på egen risk. Det 
villkoret råder även för skrivandet: i skrivandets grotta råder särskilda villkor, som 
människan inte är ensam om att bestämma över. Snarare deltar den som skriver i en 
improvisationsövning, för att återknyta till ett tidigare citat, och den övningen är till sin 
natur just delad eller gemensam, den sker i världen, inte frånskilt från den.  
 I synen på skrivandet som bokstavligt talat naturligt, en del av det icke-mänskliga 
livet, och samtidigt högst mänskligt, förankrat i kroppen, ligger anledningen till att 
Levande vatten blir så fruktsam att läsa ur ett materialistiskt-feministiskt perspektiv. Just 
för att jagberättaren både vill bli kvitt sina mänskliga begränsningar och samtidigt behöver 
dessa – behöver kvinnokroppens nervtrådar för att uppleva det singulära livet – leder 
texten in till ett givande samtal med den materiella vändningens tänkare, som jag vill 
mena försöker navigera just denna apori eller omöjlighet. 
 Sammanfattningsvis är Levande vatten då en text om sin egen tillblivelse. På så sätt 
liknar den Henry Parlands Sönder. Båda beskriver hur en text blir till, hur den som 
författar ett verk arbetar. Men där Sönders berättare Henry misslyckas i sitt självpåtagna 
uppdrag att fånga den döda flickvännen Ami på papper går det bättre för berättaren i 
Levande vatten. Genom att närma sig djur och växter kan hon öppna sin skrift för det som 
finns utanför hennes mänskliga medvetande, det opersonliga, bultande livet som 
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samtidigt konstituerar henne: ”jag har det opersonliga i mig och det är inte fördärvat och 
kan inte fördärvas av det personliga som ibland dränker mig; men jag torkar i solen och 
jag är något opersonligt med hård kärna som kan gro.” (LV 36f.) 
 Skrivandet är här, i motsats till Parlands misslyckade representationsprocess, inte 
ännu fördärvat eller dömt att misslyckas. Det är inte en del av civilisationens betungande 
och förslavande bagage, det korrumperar inte, det är naturligt och naturenligt, även om 
det inte nödvändigtvis är rent eller gott – skrivandet finns hos naturen likväl som hos 
människan, åtminstone om vi tror berättaren. Jag återkommer till frågan om skrivandets 
naturlighet inom kort. 
 

TIDIGARE FORSKNING 
 

Forskningen om Lispectors författarskap är rätt och slätt gigantisk. Här nämner jag 
forskning som på olika sätt berör specifikt Levande vatten, som behandlar Lispector som 
tänkare, eller som granskar den problematik kring representation och ickemänskligt liv 
som jag vill undersöka i romanen. Det är, följaktligen, en bråkdel. 
 Den mest namnkunniga av dem som engagerat sig i Lispectors verk, åtminstone 
för en internationell publik, torde vara den franska feministiska teoretikern och 
författaren Hélène Cixous. Verket Reading with Clarice Lispector samlar sex föreläsningar 
om Lispectors verk, som Verena Andermatt Conley, själv feministisk forskare, har 
transkriberat och översatt från franska. Cixous tar sig an verken Levande vatten, Stjärnans 
ögonblick och Äpplet i mörkret samt flera noveller och diskuterar dem utförligt, både vad 
gäller detaljer som uppbyggnad och syntax och tematiska och filosofiska aspekter.363 
Cixous läser Lispector i fransk översättning, varför många av hennes tolkningar av 
verken i sig kan betraktas som inlägg i en diskussion om överföring eller översättning.364 
 Huvudpersonen praktiserar det Cixous efterlyser, då hon i essän Medusas skratt vill 
se en feminin skrivart, ett skrivande som springer fram ur det inte ännu formulerade 
feminina subjektet.365 Cixous kallar genomgående författaren vid förnamn, vilket ger ett 
intryck av närhet och intimitet, som om de kände varandra, som här: ”För Clarice är det 
en mänsklig handling att skriva. Hon skriver inte i lagens kroppslösa rum, utan med 
handen. […]. Hon försöker att förkroppsliga en gest som generellt är så symboltyngd att 
den tillåter alla lögnaktiga lögner”.366  Detta att hon skriver ”med handen”, alltså med 

 
363 Lispector, 2007; samt Clarice Lispector, Stjärnans ögonblick, övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2008; Äpplet 
i mörkret, övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2019. 
364 Andermatt Conley, 1990, s. viii. 
365 Hélène Cixous, Medusas skratt (1975), övers. Sara Gordan och Kerstin Munck, Stockholm: Modernista, 2015. 
366 ”For Clarice, to write is a human act. She does not write in the space without body of the law, but with the hand. 
[...] She attempts to render corporeal a gesture that in general is so heavily symbolized that it allows for all the lying 
lies.” Cixous, 1990, s. 13. 
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kroppen snarare än från en generaliserande position, gör att hon skapar något nytt, 
menar Cixous; Levande vatten försöker ”reparera det förfärliga skärsåret mellan bok och 
kropp” – eller, som titeln anger, skärsåret mellan substans och liv.367 Cixous förstår 
följaktligen texten som ett bidrag till en filosofisk diskussion om representation och 
materia. 
 I Reading with Clarice Lispector för Cixous bland annat fram att ett traditionellt 
berättande narrativ, med tydlig handling, hos Lispector förbinds med den 
fallogocentriska logiken eller lagen. Levande vattens brottstyckesstruktur beror enligt 
Cixous på att författaren velat undvika att underordna ett skrivet flöde berättandets 
fallogocentriska regelverk.368 Texten är svår att begripa sig på då den är ”både och” 
snarare än ”antingen eller”, vilket försvårar en uttydning eller tolkning av den.369 
 Även om Cixous läsningar lovordar författaren – eller kanske just därför – kan de 
stundom framstå som ensidiga, eftersom hennes erfarenhet av stark samklang mellan 
det egna skönlitterära och vetenskapliga skrivandet och Lispectors författarskap 
genomsyrar läsningarna och tonar ner dissonanser och motstridigheter.  
 Cixous är den mest inflytelserika Lispectorläsaren, vilket gör att de flesta forskare 
har läst hennes tolkningar och förhåller sig till dem. Marta Peixotos Passionate Fictions. 
Gender, Narrative, and Violence in Clarice Lispector är skriven som en reaktion på Cixous 
tolkningar och Peixoto ägnar följaktligen ett kapitel av boken åt att diskutera inte 
huruvida Lispector agerar en god sparringpartner åt filosofen Cixous, utan huruvida 
Cixous läsningar verkligen belyser Lispectors skrift.370  
 Peixoto förankrar sina läsningar bland annat i Lispectors brev, manuskript, 
textskisser och annat arkivmaterial, vilket ger dem mer litteraturhistorisk och biografisk 
framtoning än Cixous tolkningar. Ett kapitel i Passionate Fictions ägnas åt Levande vatten, 
vars bevarade manuskript Peixoto granskar i detalj. Peixoto ser den, och den därpå 
följande A via crucis do corpo (1974) som en vändpunkt i författarskapet, då Lispector 
förlägger spänningar som i tidigare verk utspelat sig inom diegesen, i karaktärernas 
relation till sin omvärld, till själva berättandet av fiktionen – hon börjar alltså ifrågasätta 
textens möjligheter att gestalta. Peixoto menar att de ovan nämnda romanerna för in ett 
metaperspektiv som problematiserar berättandet som sådant, och det sker, menar hon 
särskilt genom lek med genrer förknippade med femininitet, såsom självbiografiskt 
skrivande och populärkulturell fiktion.371 Det feminina hos Lispector handlar dock inte 

 
367 ”[...] the attempt is made to repair the dreadful cut between book and body.” Cixous 1990, s. 13. 
368 Cixous, 1990. s. 11ff. 
369 ”Is the text readable? One may have to find other modes, other ways of approaching it: one can sing it. One is 
in another world. The text does not keep, hold back, and one cannot retain it. Does this mean it is only water? 
Absolutely not. It is living water, full water.” Cixous, 1990 s. 15. 
370 Marta Peixoto, Passionate Ficitions. Gender, Narrative, and Violence in Clarice Lispector, Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1994, s. xix. 
371 Peixoto, 1994, s. xx, samt kapitel 4, s. 60–81. Det är främst den självbiografiska genren som Levande vatten anspelar 
på, genom att den, liksom Parlands Sönder, kan läsas som en självbiografisk text. Det gör dock inte jag, eftersom jag 
inte primärt är intresserad av författaren Clarice Lispector utan av de filosofiska resonemang som Levande vatten 
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om passivitet eller undvikande av konflikt, utan om en känslighet för makt och för 
konflikters komplexitet och vidd, menar Peixoto. Konflikterna i de skönlitterära texterna 
har inte uppmärksammats tillräckligt, och detta är uppgiften Peixoto tar sig an. 
 Levande vatten utspelar sig, sina universella filosofiska anspråk till trots, i en specifik 
kontext, åtminstone skrevs den i en sådan, nämligen Brasilien i tidigt 1970-tal. Diane E. 
Marting läser Lispector tillsammans med Mario Vargas Llosa och Miguel Angel Asturias 
i en monografi om den sexuellt aktiva kvinnan i latinamerikansk litteratur, med fokus på 
1960- och 1970-talen. Martings bok The Sexual Woman in Latin American Literature pekar 
ut viktiga skillnader i de tre författarnas samtid och i det konstnärliga och politiska 
klimatet i Lispectors Brasilien i relation till övriga Sydamerika. Bland annat betonar 
Marting att det under 1960- och 1970-talen inte var ovanligt att borgerliga kvinnor 
utforskade komplexa etiska frågor genom poetisk prosa på det sätt som Lispector gör.372 
 Hur författaren Lispector tacklade sin samtid märks i de crônicas som Lispector 
publicerade i lördagsnummer av tidningen Jornal do Brazil.373 Flera av dessa texter (i en 
genre som är specifik för Brasilien och som inte kan översättas till det svenska ”krönika”) 
finns nästan oförändrade i Levande vatten.374 Det som karaktäriserar en crônica i en 
brasiliansk tradition är ett generellt anslag av ”större frihet och intimitet än vad som finns 
i jämförbara artiklar eller veckovisa kolumner i europeisk eller amerikansk press”.375 Det 
var ett medium där Lispector var fri att pröva både grepp och tematik. Genom dessa 
crônicas löper spår av hur Levande vatten tillkommer och hur författaren arbetar vidare 
på sina tankar, hur hon samlar på iakttagelser över flera års tid för att sedan forma dem 
till ett flöde.376   
 Även om jag inte undersöker direkta samband mellan texter här vore det intressant 
att genom Lispectors texter i dagspress granska hennes sätt att ta sig an händelser i 
samtiden, givet att hon i sin tid mottog en del kritik för bristande politiskt engagemang 
i sina romaner.377 Som Marting påpekar bör den kritiken dock förstås i relation till de 

 
sätter i rörelse. Att läsa den som enbart självbiografisk hade riskerat att krympa dess dimensioner och binda den till 
ett särskilt liv och en särskild kropp – Lispectors – något som hade förtagit dess allmängiltighet och bredd. 
372 Diane E. Marting, The Sexual Woman in Latin American Literature. Dangerous Desires, Gainesville, Fla: University 
Press of Florida, 2001, s. 151. 
373 Dessa crônicas från 1960- och tidigt 1970-tal finns samlade i Clarice Lispector, Selected Crônicas, övers. Giovanni 
Pontiero, New York: New Directions, 1996. 
374 Detta påpekar bland annat Elisabeth Friis, ”In My Core I Have the Strange Impression that I Don’t Belong to 
the Human Species: Clarice Lispector’s Água Viva as Life Writing?”. I Narrating Life. Experiments with Human and 
Animal Bodies in Literature, Science and Art, Stefan Herbrechter och Elisabeth Friis (red.), Leiden: Brill Rodopi, 2016, 
s. 33. 
375 ”The general tone is one of greater freedom and intimacy than one finds in comparable articles or weekly columns 
in the European or U.S. press”. Giovanni Pontiero, ”Preface”. I Lispector, 1996, s. vii.  
376 En jämförelse av de crônicas Lispector publicerade under 1972 och Levande vatten uppvisar många tematiska 
paralleller. Bland annat tanken om gelé som levande substans återkommer i en sådan text. Se Clarice Lispector, 
”Living Jelly”, publicerad i Jornal do Brazil 19 januari 1972. I Lispector, 1996, s. 190f. Spåret som handlar om icke-
mänskliga varelser och hur komplex relationen till dem kan vara går dock ännu längre tillbaka i tiden. Friis nämner 
till exempel texterna ”Animals I” och ”Animals II” från mars 1971, även de i Lispector, 1996, s. 169ff; respektive 
172ff. Friis, 2016, s. 33, i not. 
377 ”Lispector’s novels  of interiority have been taken by some critics to be synonomous with political disengagement, 
even as an immoral neglect of social issues.” Marting, 2001, s. 152. 
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dominerande diskurserna i 1960- och 1970-talens latinamerikanska litteraturkritik: i en 
tid av stark politisering av både kritik och litteratur framstår till exempel Levande vatten 
antagligen som bedrägligt individcentrerad och apolitisk – trots att romanens nav på sätt 
och vis är jagets gränser, en fråga som sannerligen är politisk ur ett feministiskt 
perspektiv.378 Även Peixoto nämner frånvaron av politiskt, statligt våld, tortyr och krig i 
Lispectors verk – Brasilien var en militärdiktatur från slutet av sextiotalet till 1980-talet 
och Lispector hade följaktligen knappast kunnat skriva öppet om det statliga våldet även 
om hon velat.379  
 Ur ett litteraturhistoriskt perspektiv kunde Levande vatten och Lispectors övriga verk 
klassificeras på flera sätt. Anders Burman påpekar att många av poststrukturalismens 
tänkare snarare förenas i ett intresse för modernismens estetik än postmodernistiska 
litterära uttryck.380 Där Derrida skriver om modernisterna Paul Celan och Franz Kafka 
skriver Cixous om modernisterna James Joyce, Marina Tsvetajeva och Clarice Lispector, 
skriver Burman.381 Indirekt kallar han alltså Lispector för modernist. Och visst kan 
Lispector uppfattas som modernist: många forskare har utforskat kopplingar mellan 
Lispector och Virginia Woolf.382 Å andra sidan har hon också kallats postmodernist, 
eftersom hennes texter så ofta handlar om och leker med fiktionens villkor och natur. 
Earl E. Fitz kallar henne för postmodernist för att hon sätter tystnaden i verket i sina 
texter, där tystnaden får stå för människans isolering.383 Alla hennes romaner, menar 
Fitz, innehåller någon variant av en karaktär som får slåss mot språkets kollaps och som 
känner ”ontologisk ångest” över hur nyckfull tillgången till språket är, som ”ebb och 
flod”.384 Emellertid finns en sådan tematik även hos ett flertal modernister. Eftersom 
min läsning inte eftersträvar att placera Lispector i en historisk kontext är det mest 
tillfredsställande svaret kanske att hon hämtar element från båda riktningar. 
 Som jag inledningsvis fört fram läser jag alltså Levande vatten som en skönlitterär 
text som sätter filosofiska resonemang i rörelse. Flera forskare som valt att förhålla sig 
till Lispector på liknande vis, alltså som en tänkare i egen rätt, läser hennes verk i relation 
till existentialism och fenomenologi. Det gör till exempel Michael Marder i en läsning av 

 
378 Läsningar av Lispector som apolitisk kommer dels ur ”the near invisibility of traditional political issues in her 
work”, dels uppstår de i kontrast till verk av de marxister och ”populister” som var populära författare i Lispectors 
samtid, menar Marting. Marting, 2001, s. 152f. 
379 Peixoto, 1994, s. 101; Marting, 2001, s. 153. 
380 Anders Burman, Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi, Hägersten: Tankekraft, 2016, s. 219f. 
381 Burman, 2016, s. 220. 
382 Se till exempel Terry L. Palls, ”The Miracle of the Ordinary. Literary Epiphany in Virginia Woolf and Clarice 
Lispector”, Luso-Brasilian Review, vol. 21 nr 1, 1984, s. 63–78; Sandra Regina Goulart Almeida, Writing from the place of 
the O(o)ther. The poetic discourse of transgression in the works of Viriginia Woolf, Clarice Lispector and Teolinda Gersão. Diss. 
University of North Carolina, 1994; Douglas L. Hurbon, Playing Leapfrog with Plato. Mimetic representation in the Novel 
as Described in Virginia Woolf’s ”The Waves”, Julio Cortázar’s ”Rayuela” and Clarice Lispectors ”Água Viva”. Diss. City 
University of New York, 2005. 
383 Earl E. Fitz, ”A Discourse on Silence. The Postmodernism of Clarice Lispector”, Contemporary Literature, vol. 28 
nr. 4, 1987, s. 420. 
384 Fitz, 1987, s. 422. 
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Lispectors Passionen enligt G.H (1964).385 Romanen Passionen enligt G.H. skapar vad Marder 
kallar en ”gränsens fenomenologi” genom att romanen bryter mot en uppsättning givna 
fenomenologiska konventioner och därigenom utmanar fenomenologiska praktiker, 
vilka för Marder framför allt representeras av Maurice Merleau-Pontys verk. Marder 
menar att Lispector utvecklar en fenomenologi som är ”[en] passionerad, ickemänsklig, 
eller ahuman existentialism” som befinner sig på gränsen mellan två hegemoniska 
system: logos, alltså språket, ordet, förnuftet, respektive livet, eller ännu hellre, bara liv i 
obestämd form singularis.386 Marder hör till de tongivande forskarna inom kritiska 
växtstudier, även om han inte skriver om Lispector i ett sådant sammanhang i ovan 
nämnda artikel, och hans verk om växter blir viktiga längre fram.387 På ett besläktat vis 
kopplar Cicero Cunha Bezerra Levande vatten mot Merleau-Pontys verk L’Œil et 
l’Esprit.388 Eftersom kroppen hos Lispector är både tänkande och kännande framstår det 
som följdriktigt att hennes verk prövas inom ramen för en fenomenologisk ram, även 
om jag inte fortsätter på Marders och Cunha Bezerras linje här.  
 Irving Goh, å sin sida, för ihop Levande vatten med Jean-Luc Nancys 
beröringsbegrepp.389 Goh spårar hur berättarrösten i Levande vatten förhåller sig till 
beröring, fasthållande och ätande – vilket kan förstås som ett särskilt intimt sätt att 
beröras av den andra – och ser stora likheter mellan Levande vatten och Passionen enligt 
G.H. Där den senare kan framstå som våldsam, framstår den förra som närande, eller 
som vårdande, men Goh spårar våld i båda, om än av olika art: också i Levande vatten 
finns element som kan förstås som våldsamma, men våldet riktas här inåt, mot subjektet 
självt, menar Goh.390 Våld är nämligen en sorts beröring, en beröring av gränsen för 
existensen. De här mångtydiga tendenserna i författarskapet som både Marder och Goh 
pekar på – både våld och omsorg, både språk och liv – är centrala för min förståelse av 
Levande vatten. 
 Dessa ovan nämnda fenomenologiska läsningar av Lispector sätter, på olika vis, 
fingret på det som handlar om kroppen som både gräns och villkor i hennes texter. 
Kärnan i Levande vatten, som jag ser det, är aporin eller omöjligheten som ligger i att både 
hävda den feminina, kroppsliga erfarenhetens vikt och specificitet och upplösa 
distinktioner mellan olika former av liv. Elisabeth Friis tar fasta på hur Levande vatten för 

 
385 Michael Marder, ”Existential Phenomenology According to Clarice Lispector”, Philosophy and Literature, vol. 37 
nr. 2, 2013, s. 374–388. Clarice Lispector, Passionen enligt G. H., övers. Örjan Sjögren, Stockholm: Tranan, 2005. 
386 Marder, 2013a, s. 379. 
387 Se Marder, 2014, samt Michael Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetable Life, New York: Columbia 
University Press, 2013b; Grafts. Writings on Plants, Minneapolis: Univocal 2016; Luce Irigaray och Michael Marder, 
Through Vegetal Being. Two Philosophical Perspectives, New York: Columbia University Press, 2016, Michael Marder och 
Anaïs Tondeur, The Chernobyl Herbarium. Fragments of an Exploded Consciousness, London: Open Humanities Press, 
2016. 
388 Cicero Cunha Bezerra, ”O enigma da visaõ. Clarice Lispector e Merleau-Ponty”, Terra roxa e outras terras. Revista 
de estudios literários, vol. 24, 2012, s. 49–58. 
389 Irving Goh, ”Writing, Touching, and Eating in Clarice Lispector. Água Viva and A Breath of Life”, Modern Language 
Notes, vol. 131 nr. 5, 2016, s. 1347–1369. 
390 Goh, 2016, s. 1356. 
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samman ett självbiografiskt skrivande med subjektsupplösande tendenser i en artikel från 
2016 som är viktig för hur jag resonerar här.  
 De här två spåren – det självbiografiska och det så att säga antibiografiska – kan 
verka oförenliga, men genom en analys av Levande vattens uppbyggnad och form visar 
Friis på sätt att förstå de motstridiga tendenserna som en puls, en pendling från det ena 
till det andra, så att de inte behöver vara uteslutande. Denna dubbelhet, som hon lyfter 
fram, är betydelsefull för mitt sätt att förstå texten i fråga. Friis kallar Levande vattens 
uppbyggnad ett ”pärlband” av separata idéer och partier, där alla tankepärlor är trädda 
på samma tråd och således förbundna i ett cirkulärt narrativ utan tydlig början eller 
slut.391 Effekten av det här, menar Friis, är att tidens linjära före-och-efter upphävs – 
texten blir ett pärlband av olika ”nu” utan en nödvändig progression. 
 En annan effekt Friis skönjer är att en traditionell narratologisk analys delvis sätts 
ur spel, eftersom det inte finns någon tydlig fabula eller sujet i romanen. I stället för hon 
fram pulsen, själva drivet eller paragrafernas och blankradernas rytm av in- och 
utandning, som romanens huvudsakliga byggsten, något som också ligger i linje med 
hennes tolkning att Lispector vill skriva fram det opersonliga livets puls och flöde, vilket 
jag strax ska återkomma till.392 Friis kallar, med en blinkning till både Rosi Braidottis 
begrepp zoê, det opersonliga livet, och Cixous  écriture féminine, det som Lispector gör i 
texten för écriture zooïque – allt levandes skrift.393 Men eftersom texten inte följer 
berättandets regler och är svår att kategorisera formulerar Friis sin slutsats som en fråga 
snarare än ett svar: kanske kan Levande vatten betraktas som livs-skrift, men att bestämt 
kalla den för det ena eller det andra vore att täppa till dess flöde.  
 

ATT SKRIVA ”BIO” 
 

Som Peixoto respektive Friis för fram är intrigen i Levande vatten mycket rudimentär; 
beskrivningar av dagliga rutiner, fluktueringar i stämning, drömmar, tankeexperiment, 
metatextuella kommentarer om det skrivna, men också nonsensmeningar, rena rama 
ordlekar, utgör textens lejonpart.394 Dubbelheten i originaltiteln Água viva, som både 
betyder ”levande vatten”, ”strömmande vatten”, ”livets vatten” och ”manet” på 
brasilianska, är en indikator på romanens lager-på-lager-struktur. Den mångbottnade 
titeln ger läsaren en fingervisning om hur verket ska läsas; även läsningen kan ske på 
flera plan, och texten förvägrar följaktligen genomgående läsaren en rätlinjig, entydig 
förståelse, menar de. Både Friis och Peixoto lyfter upp följande paragraf: ”Det finns 

 
391 Friis, 2016, s. 37. 
392 Friis, 2016 s. 37ff. 
393 Friis, 2016, s. 34; 53. Se även Braidotti, 2006a, s. 39ff. 
394 Peixoto, 1994, s. 61; Friis, 2016, s. 53. 
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mycket jag inte kan berätta för dig. Jag ska inte vara självbiografisk. Jag ska försöka vara 
’bio’.”395 (LV 44.) 
 Den sista meningen är ett destillat av textens ambition: att låta självet sjunka undan 
och i stället skriva ”bio”. Levande vatten karaktäriseras, menar Peixoto, av ett motstånd 
mot både ”auto” och ”grafisk”, en misstänksamhet gentemot ”att skriva sig själv” paras 
med reflektioner kring möjligheterna att ändå, paradoxalt nog, bli ”bio” just genom 
skrivandet.396 Det rör sig alltså om en fantasi om avpersonalisering och animalisering, en 
längtan att nå bortom det mänskliga jagets eller subjektets gränser och nå det som allt 
liv, allt som är ”bio”, har gemensamt.  
 I stället för (livs)berättelsens progression från mänsklig födsel via mognad och 
reproduktion till död är det ut- och inandningens puls mellan och bortom kroppar som 
känns i Levande vatten. Samtidigt, betonar Friis, kvarstår ett problem: subjektet som 
uttalandena stammar ur återstår, det är en specifik kropp som skriver.397 Det liv som 
berättas i textens särskilda variant av ”life writing” är mänskligt, kroppsligt – men livet 
överskrider också den enskilda människokroppen och pulserar vidare i andra kroppar.398 
Hur detta alls kan bli möjligt är romanens ärende, som jag ser det. 
 Här vill jag åter lyfta fram den observation Erlanson gör apropå Inger Christensens 
bruk av system för att fly subjektspositionen i skrivandet som jag tog upp i inledningen. 
Erlanson skriver: ”Frågan är inte huruvida Christensen genom bruket av system faktiskt 
etablerar en utsägelseposition som överskrider det mänskliga, utan vad som händer när 
man låtsas göra det”.399 Att på Christensens vis ”låtsas” överskrida det mänskliga blir 
viktigt också i detta sammanhang. Vad gör Lispectors jagberättare när hon låtsas bli, eller 
försöker vara ”bio”, vilka knep eller metoder tar hon till för att nå dit? Om jag tar 
jagberättaren på orden är detta ”låtsas” fullt verkligt, det är både en lek och en enträgen 
strävan mot en bortommänsklig position, trots att den feminina, mänskliga kroppen 
samtidigt är utsagans nav och motor. Att låtsas blir sålunda en allvarsam och 
verklighetsgenererande snarare än beskrivande verksamhet, som sker genom skrivandet, 
och genom att i skriften fasthålla och insistera på samtidigheten i det mänskliga och det 
bortommänskliga. 
 Apropå skrivande dyker frågan om representation och erkännande upp i relation 
till Friis begrepp écriture zooique. Lispector beskriver, alltså representerar, ickemänskliga 
varelser på ett inkännande vis; jagberättaren i Levande vatten redogör för incidenter när 
hon kommit i kontakt med djur, insekter och växter och blivit förändrad av dessa möten. 

 
395 Jfr. originalet: ”Muita cosa não posso te contar. Não vou ser autobiográfica. Quero ser ’bio’.” Lispector, 1998, s. 
35. Den engelska översättningen ersätter ”quero” med ”want”, Clarice Lispector, Água Viva, övers. Stefan Tobler, 
New York: New Directions Books, 2012, s. 29. Den danska översättningen likaså: ”Jeg vil være ’bio’”. Lispector, 
2015, s. 34. En alternativ översättning på svenska kunde följaktligen även lyda: ”Jag vill vara/bli ’bio’”. 
396 Peixoto, 1994, s. 62. 
397 Friis, 2016, s. 39. 
398 Friis, 2016, s. 52f. 
399 Erlanson, 2017, s. 212. 
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I stället för att förmänskliga djuren gör berättaren sig själv till djur, hon ”animaliserar” 
sig själv, säger hon. (LV 62.) Denna inkännande, anti-antropocentriska inställning till 
djur är Friis startpunkt.400 
 Friis exempel på detta inlyssnande djurblivande utgörs av en katt, en panter och 
ett ostron.401 Katten är ett husdjur och pantern ett praktexempel på så kallad 
”karismatisk megafauna”, alltså stora, vackra djur som vi människor tycker om att 
betrakta, spegla oss i, och ladda med symbolisk betydelse. Av dessa tre är ostronet, enligt 
min mening, det verkligt intressanta. Att känna släktskap med kattdjur av olika storlek 
känns följdriktigt, eftersom de finns i våra hem och i mytologin, de älskas, beundras och 
fruktas. Men vem älskar ostronet, utom den som precis ska äta upp det, den som redan 
gjort det till ett objekt att konsumera? Och vem fruktar eller respekterar det? I följande 
stycke lever Levande vattens berättare sig in i ostronets rädsla för att bli skördat och 
uppätet:  

 
Känner ostronet ångest när det rycks från sin rot? Blir det oroligt där det lever sitt 
liv utan ögon? Jag brukade droppa lime på det levande ostronet och betraktade 
med fasa och fascination hur hela ostronet drog ihop sig. (LV 37.) 
 

Ostronets smärta fascinerar henne, men gör henne också skräckslagen. Sedan, skriver 
berättaren, åt hon upp ostronet och njöt av att äta något som levde. (LV 37.) Men, som 
Friis poängterar, framstår det i texten som att hon nu upphört med att äta ostron, 
eftersom den syrliga limesaften börjar framstå som en form av tortyr för henne.402 ”Vad 
jag inte tycker om är när man droppar lime i mina djup och får hela mig att dra ihop mig. 
Är livets faktum limedropparna på ostronet?” (LV 37.) Berättaren förvandlar sig alltså 
till ostronet på detta vis och känner empati med dess smärta och fasa, menar Friis.  
 Här finns också en parallell till ostronet som symbol för kvinnans kön. Eventuellt 
är det just berättarens kvinnokropp och kön som gör att hon kan känna hur det känns 
att få limesaft droppat i sina djup, in i sig. Människokroppen och dess förmåga att känna 
smärta blir på så vis det som gör empatin med det ickemänskliga möjlig, samtidigt som 
människokroppen även är det som ska överskridas, eller utvidgas. 
 Möten sker emellertid också med varelser som på ett ännu tydligare sätt balanserar 
på gränsen till subjektiviteten, nämligen växter. Om berättaren animaliserar sig, så som i 
fallet med ostronet, går det också att hävda att hon samtidigt ”biologiserar” sig, sträcker 
ut sig och vill bli del av allt det ”bio” som inte har ett ansikte, som inte kan röra sig, som 
inte drar ihop sig av smärta utan som till synes passivt uthärdar allt. Att empatisera med 
en katt är inte omöjligt. Att likna sig själv vid ett ostron, eller med ett bestånd av 

 
400 Friis, 2016, s. 43. 
401 Detta själv-animaliserande bär stora likheter med djurblivandet, ett begrepp som Deleuze och Guattari skriver 
fram i Tusen platåer. Deleuze och Guattari, 2015, s. 351–461. 
402 Friis, 2016, s. 48. 
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jättenäckros, är måhända svårare.403 Växters morfologi bjuder verkligen på motstånd 
mot subjektiviteten: de blöder inte, de föder inga barn, de anses inte ha några känslor, 
de kan inte tala, de kan inte springa undan, de är inte ens individer i någon strikt mening. 
Att biologisera sig, bli ”bio”, blir att ge upp sin individualitet, sin rörlighet, sitt 
oberoende, och sitt mänskliga anlete.404 
 Hos växter och djur hittar berättarjaget alltså den desubjektivering hon längtar 
efter. Men även om diktjaget söker upp växterna och vill begripa deras sätt att vara i 
världen, gör hon också om dem; växterna i Levande vatten lär sig tala och börjar 
kommunicera med människor. Jagberättaren värnar om dem, men hon låter dem också 
inta ett slags subjektsposition och gör dem således mer begripliga och mindre 
främmande, mer människolika. 
 På flera vis både stödjer och motsäger texten alltså kritiska växtstudiers syn på 
växters agens i litteraturen. Ansatsen att bli ”bio” genom skrivandet innehåller 
sinsemellan motstridiga tendenser, vilket gör att Levande vatten som helhet framstår som 
aporetisk – och därmed öppen. Innan jag granskar två talande – ett av dem bokstavligen 
talande – växtliga exempel ur Levande vatten vill jag dock diskutera textens galjonsfigur, 
också en varelse som flyter på gränsen mellan växt- och djurriket, vars intrikata 
morfologi öppnar upp texten mot det icke-mänskliga, nämligen maneten. 
 
 
 

MANETEN –  LEVANDE OCH VATTEN 
 

Som ett emblem, en metonymi för hela berättelsen, flyter maneten. Verkets originaltitel 
Água viva betyder som sagt ”levande/flödande vatten”, vilket i sin tur betyder manet på 
dess originalspråk. Sålunda kunde Levande vatten lika gärna heta Maneten, vilket den danska 
utgåvan tar fasta på då omslaget pryds av en blå vacker manet.405 Men maneter nämns 
inte en enda gång i själva berättelsen. Därför vill jag mena att vi kan läsa titeln som ett 

 
403 Det ska dock tilläggas att husdjur innehar en komplicerad position; de ska brukas, användas och blir därför 
avpersonaliserade trots att de lever nära människan. Empatin har alltså en gräns. För en ingående diskussion om 
bruksdjur i litteraturen, se Björck, 2019. 
404 Deleuze och Guattari för en ingående diskussion om ansiktet som avskärmat från kroppen, en nödvändig del 
och projektionsyta för subjektet. ”Om människan har ett öde, så är det att fly från ansiktet, att förstöra ansiktet och 
ansiktifieringarna, att bli omärkbar, att bli hemlig, men inte genom ett återvändande till det djuriska eller till huvudet, 
utan genom högst spirituella och speciella djur-blivanden, genom i sanning märkliga blivanden […], som gör så att 
själva ansiktsdragen till slut smiter undan ansiktets organisering och inte längre låter sig underordnas ansiktet […].” 
Deleuze och Guattari, 2015, s. 260. Sådana här ”märkliga blivanden” kan diktjagets försök att närma sig växter 
förstås som. Emellerid kan blomman, själva blomkroppen, uppfattas som ett ansikte, eller ges ansiktets funktion 
som organiserande princip, vilket kan vara en anledning till att människor i allmänhet fascineras av eller speglar sig 
i just blommande växter. De växter som blir framträdande figurer i Levande vatten är dock inte enbart blommande 
växter. 
405 Se Friis, 2016, s. 35. Lispector, 2015, omslag.  
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slags läsarinstruktion. Titeln kan också förstås som den öppnande paragrafen i 
berättelsens pärlband. Härnäst vill jag försöka greppa den här läsarinstruktionen genom 
att titta noggrannare på titelns manet, för att sedan återkomma till det växtliga livet och 
allt levandes skrift. 
 I en crônica från 1972 skriver Lispector om en febrig dröm, i vilken en hotande 
gelémassa, både levande och icke-levande samtidigt, finns i hennes lägenhet. I drömmen 
försöker hon fly undan den levande geléklumpen, ut på balkongen – hon vill hoppa. 
Innan hon hoppar stryker hon på mer läppstift, och inser då att också läppstiftet är 
samma levande gelé, ”levande substans”. ”Allting levde. Allting lever, ursprungligt och 
långsamt; allting är först och främst odödligt”.406 Även om inte texten nämner maneter 
kan den betraktas som ett förstudium till relationerna som utforskas i Levande vatten, och 
den fasansfulla men samtidigt oundvikliga levande gelékroppen, ”levande gelé, rent liv”, 
kan läsas som en släkting till Levande vattens emblematiska galjonsfigur, maneten.407 
 Liksom maneten är Levande vatten flera substanser eller genrer samtidigt – både 
levande varelse och ämne, både giftigt och mjukt, både trögt och farligt i samma kropp. 
Jag menar att Lispector för fram maneten som figuration eller emblem, ett slags levande 
karta, och dessutom att hon gör det för att säga någonting specifikt om konst, 
representation och varats beskaffenhet, och hur dessa hänger ihop på komplexa vis.  
 Frågan som det kretsar kring handlar, litet transponerat, till stor del om vad som 
kunde kallas genreproblematik: hur kan vi tänka om och med varelser som inte passar 
in i förutbestämda genrer, som faller igenom ramverken? Frågan gäller förstås också 
genreöverskridande texter, som Levande vatten, som både är filosofisk traktat, skönlitterärt 
narrativ och melodisk prosalyrik. Så här skriver jagberättaren: ”Det är meningslöst att 
försöka klassificera mig: jag tillåter det inte, jag glider helt enkelt undan, genrer kan inte 
fånga mig längre.” (LV 13.) Så kunde också maneten beskrivas. 
 Maneter är en av jordens äldsta arter med differentierade organ. De lever i varje 
hav på jordklotet, de kan vara mikroskopiska eller gigantiska. En del bär på otroligt 
koncentrerat gift, andra är ofarliga för människor, men alla slags maneter är påfrestande 
för marina ekosystem. I boken Stung! On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean beskriver 
marinbiologen Lisa-ann Gerschwin hur manetpopulationer jorden över blomstrar i dag 
medan en stor del av livet i haven kämpar för sin existens.408  Det verkar som att maneter 
hör till de mycket få arter som kan dra nytta av att haven surnar och värms upp. Den 
stora ökningen i manetpopulationen utgör ett problem både för människor och för andra 

 
406 ”Everything was alive. Everything is alive, primary and slow; everything is primarily immortal.” Lispector, ”Living 
Jelly”, 1996, s. 190. 
407 ”[...] pure life, living jelly.” Lispector, ”Living Jelly”, 1996, s. 191. 
408 Lisa-ann Gerschwin, Stung! On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean, Chicago: University of Chicago Press, 
2013. 
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arter. När stora vattenlevande däggdjur, fisk och krill, liksom plankton, successivt blir 
färre och färre utnyttjar maneterna instabila och känsliga ekosystem och förökar sig.409 
Men maneter saboterar också människors tillvaro. Eftersom maneter kan utnyttja 
ekosystem i obalans – oberoende om förändringarna förorsakats av människor eller ej – 
växer de snabbt i antal allt eftersom havsmiljöerna utsätts för miljöförstöring.410 I 
Oskarshamn blockerade en enorm manetpopulation kraftverkets kallvattenintag i 
september 2013, de sögs in mot intagsgallret och klibbade ihop till en kompakt, slemmig 
massa, vilket ledde till att elproduktionen måste stängas ner.411 Också laxodlingen 
påverkas av maneterna: i både Norge och Tanzania har fiskodlare problem med att 
maneter fastnar i laxdammarnas nät. Näten skär maneterna i små giftiga bitar som fisken 
sedan andas in och kvävs av. På bara några timmar kan hela fiskodlingar dö om en 
manetflock råkar simma in i dem.412 Maneter verkar följaktligen vara duktiga på att både 
förstöra ekosystem och att sabotera för den globala kapitalismen. 
 Den här förmågan att förstöra för andra är de emellertid inte ensamma om. I 
egenskap av kolonisatörer och ekosabotörer är ogräs och maneter alltså rätt lika 
människor. Ogräs, invasiva arter och maneter verkar vara de arter som ligger människan 
närmast, om vi ser till spridning, beteende och påverkan. Den utsagan kan jämföras med 
hur jagberättaren beskriver grottan i ett stycke jag tidigare citerat: 

  
Mellan stenarna ligger skorpionen. Krabbor, som genom att dö och födas har sett 
likadana ut sedan förhistorien och som skulle framstå som skräckinjagande bestar 
om de var stora som människor. Gamla kackerlackor kryper omkring i dunklet. 
Och allt det här är jag. (LV 16.) 
 

Allt detta är alltså berättaren själv. Med denna utsaga i åtanke kan berättaren själv förstås 
som ett slags manet: i henne finns uråldriga, kanske till och med skräckinjagande 
element, hon rör sig ryckigt och pulserande. Hon pendlar mellan längtan till 
jagupplösning och ett befästande av samma jags unicitet och röst i skriften. Liksom 
maneten är både substansen vatten och en levande entitet är berättaren i Levande vatten 
både en del av allt levande och ett distinkt subjekt, en individ. 
 Samtidigt som maneter är obehagliga är de också vackra: som simmande, mjuka, 
färggranna blommor i havet. Stacy Alaimo menar att det förutom miljömässiga också 

 
409 Gerschwin 2013, s. 2f. Maneter är också speciella i så motto att de äter ”uppåt” i näringskedjan; maneter utan 
hjärna äter djur som har en hjärna, t.ex. skaldjur. Gerschwin, 2013, s. 92f. 
410 Gerschwin, 2013, s. 101–108.  
411 Nedstängningen av Oskarshamn blev en världsnyhet. Se exempelvis Dan Bilefsky, ”Jellyfish Invasion Paralyzes 
Swedish Reactor”, The New York Times, 13 oktober 2013, 
https://www.nytimes.com/2013/10/02/world/europe/jellyfish-invasion-paralyzes-swedish-reactor.html, 
(hämtad 2020-01-22); Chris Richards, ”Jellyfish Block Pipes of Nuclear Reactor Forcing Staff to Shut It Down”, 
The Mirror, 2 oktober 2013,  https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/jellyfish-cause-nuclear-reactor-shut-
2329838 (hämtat 2020-01-22). Gerschwin räknar upp flera liknande incidenter i USA, Indien och Japan från 1960-
talet till i dag. Gerschwin, 2013, s. 14ff. 
412 Gerschwin, 2013, s. 17ff. 
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finns estetiska skäl till att forskningen just nu intresserar sig för maneter.413 Alaimo 
diskuterar vilket politiskt svängrum ett specifikt estetiskt intresse för maneter som vackra 
kan ge dem, givet att de är ”nästan osynliga, nästan oigenkännliga” på grund av sin 
flytande och vattenrika fysionomi. Kombinationen av deras fysionomi, levnads-
förhållanden och skönhet utmanar faktiskt vår förmåga att erkänna dem som levande 
varelser, menar Alaimo, men den estetiska nyfikenheten som deras färgrikedom och 
mjuka rörelsemönster lockar till innebär också en möjlighet till att förundras över dem 
och få kontakt med dem trots att de är så olika människor.414 Alaimo läser dem som 
”metonymier” över havets obegriplighet.415 Så förstår jag också Lispectors manettitel: 
som en hänvisning till något obegripligt, stort, slemmigt och ogripbart i själva varat. 
 Så fort maneterna sköljs upp på stranden eller fastnar i nät förvandlas de till 
hjälplösa geléklumpar som förångas och slits sönder. Samtidigt utövar de betydlig makt 
då de befinner sig i sitt eget element. Kombinationen av bräcklighet, giftighet, massa, 
viktlöshet, harmlöshet och farlighet är också en metonymi för vilka typer av problem, 
paradoxer och genrebrott som en feministisk läsning behöver vara beredd på. Den som 
vid första anblicken kan framstå som svag eller maktlös, en geléklump utan hjärna, är 
inte alltid betjänt av en offerposition, och omvänt – den som innehar makten kan också 
förlora den, och är därmed sårbar.416 Positionerna och kategorierna är rörliga, helt enkelt. 
 Maneten som bild kan också vara ett emblem för den motståndskraft som finns i 
passivitet, snarare än i aktivitet. Manetmassorna driver med strömmen in i kraftverks 
vattenintag, de gör ingenting – men genom att göra ingenting utför de sabotage som 
stänger ner kraftverk och påverkar människor och kan därigenom förorsaka allvarlig 
skada. Därmed kan maneten läsas parallellt med goliatmusseronen, som antropologen 
Anna Lowenhaupt Tsing för fram som en varelse som utmanar kapitalismen genom att 
visa på dess gränser, på vad som sker när kapitalismens skövling och naturförstörelse 
genererar varelser som den inte kan greppa, odla eller omsätta i kapital.417 Men där 
goliatmusseronen inte kan odlas, vilket gör att den inte fullt ut kan bli en del av en 
kapitalistisk produktionsordning, kan maneten i sin tur svårligen förhindras från att 

 
413 Stacy Alaimo, ”Jellyfish Science, Jellyfish Aesthetics. Posthuman Reconfigurations of the Sensible”. I Thinking 
with Water, Cecilia Chen, Janine MacLeod och Astrida Neimanis (red.), Montreal: McGill-Queen’s University Press, 
2013, s. 140. 
414 Alaimo, 2013, s. 140f; 153ff. 
415 ”Jellies, which live without rigid boundaries, are metonyms of the vast, unthinkable, pelagic expanses.” Alaimo, 
2013, s. 159. 
416 Det här verkar dock inte gälla maneter som art. Gerschwin för fram att förstörelsen av världshaven i form av 
överfiske, föroreningar och temperaturhöjningar inte verkar ha någon skadlig effekt på manetpopulationerna. 
Tvärtom. När det frätande, varma havet har gjort livet omöjligt för fiskar, skaldjur, plankton och havsväxter är det 
maneterna som finns kvar. Gerschwin, 2013, s. 338ff. 
417 Lowenhaupt Tsings poäng handlar om kapitalismen som system. Om systemet betraktas som slutet och 
monolitiskt går det inte heller att rubba eller kullkasta. Goliatmusseronen och de praktiker som svampen skapar, 
menar hon, visar att det finns zoner av exempelvis byteshandel eller gåvogivande som ligger vid sidan av regelrätt 
kapitalism, och att systemet alltså inte är totalitärt eller stängt. Detta har effekter på hur kapitalismen som system 
kan förändras, menar hon. Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in 
Capitalist Ruins, Princeton: Princeton University Press, 2015. Se även Alaimo, 2013, s. 155. 
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spridas, trots att det vore önskvärt. Maneten utmanar värderingsprocesser och visar när 
naturen inte kan behandlas enbart som en resurs.418 
För att återknyta till maneten i Levande vattens titel är den en litterär bild, men den är inte 
tagen ur intet; romanens titel grundar sig i författarens föreställningar om en konkret, 
levande organism. Lispector såg inte maneter som ett miljöhot – det hotet fanns inte på 
1970-talet när hon skrev – utan vände sig till dem, kan man gissa, för att de är komplexa 
varelser som väcker en uppsjö av associationer och känslor. ”Lömska. Kusliga. 
Skrämmande. Främmande”, kallar Gershwin dem.419 Men också vackra, graciösa, 
svävande och äckliga att trampa på. 
 I samklang med Levande vattens titel är maneterna på sätt och vis både levande och 
vatten samtidigt, trots att det inte borde vara möjligt. Deras natur är liksom både osäker 
och osäkrad – de lever i vatten, men är samtidigt gjorda av vatten. Jag vill mena att de 
förkroppsligar det Nancy Tuana skulle kalla ”viscous porosity”, alltså trögflytande 
porositet.420 De är porösa, genomsläppliga och ändå substantiella på samma gång. En 
del arter är till på köpet ett mellanting mellan individ och flock. På så sätt utmanar de 
föreställningen om att en kropp bör ha tydliga demarkationslinjer eller strata, och vara 
tydligt definierbar och mätbar för att räknas som en kropp.421  
 Allt detta är anledningen till att maneter är intressanta för en feministisk 
epistemologi som bygger på en uppvärdering av materiens agens eller potentialitet – de 
är levande substans, de är vid liv utan att ha en hjärna och de kan kollektivt skaka om hela 
ekosystem utan en tillstymmelse till medvetande. De tänjer på handlingskraftens 
ramverk; de är aktiva och passiva på en och samma gång. På så sätt kan maneten också 
stå som en metonymi för naturen i stort, något människan drabbas av, något som lever 
och handlar trots att dess levande och handlande faller utanför mänskliga ramverk. Men 
de kan också ge möjligheter att tänka på ett nytt sätt, just genom sin dubbelhet. Det 
motsägelsefulla och svårfångade levande vattnet är helt enkelt vad jagberättaren i Levande 
vatten vill släppa – och skriva – fram. 

 
418 Med detta inte sagt att maneterna skulle vara ”goda”. De är ett enormt ekologiskt problem som utplånar 
fiskbestånd och artrikedom och det verkar inte finnas något konkret sätt att förhindra detta. Gerschwin menar att 
det redan är för sent att rädda världshaven. Människan och alla andra får lov att anpassa sig till att haven numera 
först och främst innehåller maneter. Gerschwin, 2013, s. 344. 
419 ”Stealthy. Spooky. Scary. Alien.” Gerschwin, 2013, s. 12. 
420 ”Viscosity is neither fluid nor solid, but intermediate between them. Attention to the porosity of interactions helps 
to undermine the notion that distinctions, as important as they might be in other contexts, signify a natural or 
unchanging boundary, a natural kind.” Tuana, 2008, s. 193f. 
421 Gerschwin 2013, s. 84. I fråga om kön och genus hävdar Butler avläsbarhetens betydelse. Kroppen ska beskriva 
sitt eget ”vara” och vara ett uttryck för sitt biologiska kön i upprepade handlingar, ”genuseffekten skapas genom 
kroppens stilisering […]”, skriver Butler. Judith Butler, ”Subversiva kroppsakter” (1990), övers. Sven-Erik Torhell. 
I Feminismer, Lisbeth Larsson (red.), Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 174ff. Naturvetenskapens, ekonomins och 
samhällets krav på tydlighet vad gäller kroppars strata, rörelsebanor och gränser bygger, kunde man hävda, på samma 
typ av krav på rationalitet, tydlighet eller avläsbarhet, oavsett om det gäller fotoner eller könstillhörighet. Barad 
påtalar denna koppling mellan olika typer av krav på avläsbarhet eller bestämbarhet, men menar att Butlers 
begreppsapparat begränsas av hennes antropocentrism och av att hon förstår materia som passiv. Barad, 2007, s. 
145f; 150f. Edenheim respektive Ahmed kritiserar å sin sida Barads (och andra nymaterialisters) läsningar av Butler. 
Edenheim, 2016, s. 293ff.; Ahmed, 2008, s. 33. 
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 Manetens radikala kroppslighet och konnotationerna till slem, klibb och obehag 
också kan vara anledningar till att Lispector väljer just maneten som verkets emblem 
eller galjonsfigur, liksom hon i Passionen enligt G.H. låter kackerlackan bli huvudpersonens 
samtalspart och fokuspunkt.422 Kackerlackan och maneten kan även förstås som Julia 
Kristevas abjekt – varken subjekt eller objekt. Abjektet stöder inte subjektets autonomi, 
menar Kristeva, utan skapar snarare meningskollaps: ”Någonting främmande som dyker 
upp, massivt och abrupt som om de hade kunnat vara mig bekant i ett dunkelt och 
bortglömt liv, ansätter mig nu som något radikalt åtskilt, motbjudande. Inte jag. Inte det. 
Men inte heller ingenting”.423 En sådan meningskollaps kan också maneten skapa, även 
om jag inte utvecklar parallellen till Kristevas abjektsbegrepp här. 
 Liksom maneten växlar även Levande vatten mellan former genom en vägran att, å 
ena sidan, följa de lineära narrativen, å andra sidan genom att låta bli att separera det 
materiella från det symboliska. I det anspråket – att det materiella och symboliska inte 
kan separeras från varandra – liknar Levande vatten Luce Irigarays mimetiska efterbildning 
av den västerländska filosofins kanoniserade texter, där hon vägrar låta bli att blanda det 
symboliska och det materiella, kroppen och tanken.424 Ett exempel på Irigarays 
efterhärmningstaktik märks i Könsskillnadens etik, i vilken hon skärskådar olika sätt att 
tänka (eller inte tänka) kvinnlig subjektivitet. Irigaray härmar tonfallet och stilen hos till 
exempel Aristoteles, Descartes och Spinoza för att i en retoriskt kraftfull gest visa att 
deras verk exkluderar ett feminint subjekt, samtidigt som detta icke-subjekt finns inbyggt 
som en osynlig referent i deras texter. Genom att spegla exempelvis Spinozas 
axiomatiska struktur i Etiken svarar hon honom och använder hans sätt att arbeta och 
tänka för att skapa något nytt.425 Irigaray tar alltså hjälp av den till synes misogyna 
västerländska filosofiska traditionen för att skapa en feministisk plattform. 
 Även om inte Lispector följer en sådan paroll präglas Levande vatten av ett temporärt 
åsidosättande av uppdelningen mellan tänkande ande och stum kroppslighet och av en 
lek med kausalitetens och logikens regler. Den logiska följdriktigheten får stryka på foten 
för det skrivna flödets kalejdoskopiska kraft. I följande stycke märks hur nivåer och 
händelser förs ihop: den metaforiska växtligheten kraschar rätt in en växt berättaren fått 
till skänks, den judiska numerologin och parfymtillverkningens animaliska beståndsdelar: 

 

 
422 Lispector, 2005. Gerschwin jämför maneten med kackerlackan och menar att båda kan kvalificeras som ”ogräs”. 
Gerschwin, 2013, s. 81f. 
423 Julia Kristeva, ”Varken subjekt eller objekt”. I Julia Kristeva, Stabat mater, Ebba Witt-Brattström, övers. Ann 
Runnqvist-Vinde, Stockholm: Natur och kultur, 1990, s. 198. 
424 Jfr. Braidotti, 2006a, s. 19. Braidotti kallar Irigarays grepp ”mimetiskt”. Kirby benämner det ”mimikry”. Kirby, 
2011, s. 112. 
425 Luce Irigaray, Ethics of Sexual Difference (1984), övers. Carolyn Burke och Gillian C. Gill, Ithaca: Cornell University 
Press, 1993. Det bör sägas att Irigaray inte bara läser den västerländska filosofins män med uppsåtet att punktera 
deras resonemang, i fråga om Descartes lyfter hon fram passager och påpekanden hos honom som hon menar att 
kan sättas i feministiskt arbete. Både misogyni och möjligheter till nya öppningar kan alltså finnas i samma texter. 
Se Irigaray, 1993, s. 72–82. 
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Först måste jag ta mig igenom den doftande växtligheten. Jag har fått vita 
nattjasminer som jag har ställt på terrassen. Jag ska börja framställa min egen 
parfym: jag köper lämplig alkohol och tillsätter essensen av det som redan har 
utvunnits och framför allt fixermedel som måste vara av rent animaliskt ursprung. 
Tung mysk. Här är det sista allvarliga ackordet i adagion. Mitt nummer är 9. Det 
är 7. Det är 8. Alltsammans bakom tankarna. Om allt det här existerar, då är jag. 
Men varför denna känsla av obehag? (LV 56.) 
 

Existensens förutsättning i Levande vatten är just det oreglerade, av förnuftet orörda 
avgrundskaoset som finns ”bakom tankarna”.426 I det här stycket påminns jag om 
Bennetts kontrasteringsmetod i Vibrant Matter, som jag presenterade kort i inledningen, 
och som handlar om närhetsskapande som en strategi för att förhindra hierarkisering 
och skapa nya samband.427 Här ligger siffrorna och matematiken tätt inpå den doftande 
växtligheten, men nattjasminen ligger även invid människans utnyttjande av djurkroppar 
för att framställa parfymer. Oväntade kopplingar får tillfälle att stiga fram, bli synliga och 
prövas. Detta konstnärliga grepp är också ett grepp för att utforska världen; 
uppräkningen av olika ting och fenomen om vartannat genererar svindel och förvirring 
eftersom livet och världen i ofiltrerad, icke-rationaliserad form faktiskt skapar både 
betydelsemässig och verklig svindel i samma andetag. Men svindeln är inte bara 
spännande och kittlande, utan också obehaglig. Obehaget som jaget känner här 
påminner mig om hur Latour formulerar att upplevelsen av kopplingar mellan materiella 
och diskursiva fenomen kan generera känslor som inte är helt bekväma eller behagliga: 
”Att en känslig skyttel skulle ha vävt ihop himlarna, industrin, texter, själar och 
morallagar – detta förblir kusligt, otänkbart, opassande”.428  
 För att återvända till manetens status mellan form och innehåll: skrivandet som 
hopkopplande apparat där olika till synes disparata eller rent av motstridiga fenomen 
förs samman kan läsas jämte manetens växlingar mellan att vara form och att vara 
innehåll. Att skriva är för huvudpersonen inte enbart ett sätt att representera världen, 
det är också världen, i och av världen. Skrivandet är en materiell praktik som kopplar 
den som skriver närmare den egna kroppen, men också till andra kroppar. Det är alltså 
ett slags kopplingsdosa eller bindemedel, som i följande stycke: 

 
Mina skrivtecken och mina vindlingar är starka och friheten som blåser genom 
sommaren bär själv med sig sitt eget fatala öde. Den inneboende erotiken i allt 
som är levande finns utspridd i luften, i havet, i växterna, i oss, finns utspridd i 
intensiteten i min röst, jag skriver till dig med min röst. (LV 50.) 
 

Rösten här tillhör berättaren, men ändå inte. Den skrivande rösten är en del av ”den 
inneboende erotiken i allt som är levande” och således också en del av luften, havet, djur 

 
426 Just detta ”bakom tankarna” är Levande vattens undertitel i den finska översättningen. Clarice Lispector, Água viva. 
Ajatuksen takana (1973), övers. Tarja Härkönen, Borgå: Ai-ai, 2000. 
427 Bennett, 2010a, s. 4; 9f. 
428 ”That a delicate shuttle should have woven together the heavens, industry, texts, souls and moral law – this 
remains uncanny, unthinkable, unseemly.” Latour, 1993, s. 5. 
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och växter som omger och, genom röstens mediering, träder in i berättarjaget. Ord och 
skrift tillkommer här genom en process där människan ”medskapar med det 
främmande”, som Bachtinforskaren Angela Last uttrycker det.429 Det finns som sagt 
många sådana främmande medskapare i Levande vatten. Jagberättaren samtalar med och 
smyger sig nära inpå pantrar, ostron och katter, vilket jag nämnt, men här finns även 
hästar, orkidéer, akacieträd och många andra Andra – de finns i texten och de skapar 
förändring, just för att de skapar sina egna livsvärldar vill berättaren komma i kontakt 
med dem. Att plädera för maneten som den varelse läsaren allra först möter i Levande 
vatten, och viktig av den anledningen, må vara att hårdra titeln i brasilianskt original. Den 
betyder ju också strömmande, levande, rörligt vatten, och kan också betraktas som en 
anspelning på tron som livets vatten.430 Denna mångtydighet är en del av textens väsen 
eller sätt att vara i världen. Att utforska maneten grundligt på detta vis har låtit mig 
diskutera romanens genremässiga rörlighet och denna rörlighets relevans för en 
nymaterialistisk förståelse av materia. 
 Maneten knyter också an till feministisk teori. I Medusas skratt pläderar Cixous för 
skrivandet som feministisk handling. Medusan i titeln är den grekiska mytologins gorgon, 
med ormhår och blick som förstenar, en bild av det farliga kvinnliga subjektet. Medusan, 
maneten, är likaså döpt efter det antika monstret; ormhåret har blivit tentakler eller 
trådar, och den dödliga blicken har blivit nässelsäckarnas gift, men kopplingen mellan 
det farligt feminina – kvinnomonstret – och det obestämbara havsdjuret som både är 
skört och dödligt kvarstår. ”Det räcker med att betrakta Medusa framifrån för att se 
henne; och hon dödar inte. Hon är vacker och hon skrattar”, skriver Cixous.431  
 Maneten är alltså också medusan. Och medusan är, på sitt sätt, en ledsagare till ett 
anti-fallogocentriskt sätt att läsa, om vi tror Cixous. På samma sätt som gorgonen 
Medusas blick får den maskulina erövringslogiken att stelna grumlar maneten den 
västerländska konsumentens bild av sig själv. Den skapar oförståelse och förvirring. Det 
gör också skrivandet som handling i Levande vatten. I texten sker en djupdykning ner i det 
berättaren kallar ”förståelsen och framför allt oförståelsen”.  

 
   Men om jag väntar på att jag ska förstå innan jag kan acceptera saker – då 
kommer överlämnandet aldrig att ske. Jag måste dyka på en enda gång, ett dyk 
som omfattar förståelsen och framför allt oförståelsen. Och vem är jag att våga 
tänka? Vad jag bör göra är att överlämna mig. Hur gör man det? Men jag vet att 
det bara är genom att gå som man lär sig att gå och – ett under – man går. (LV 89.) 

 
429 ”co-authoring with the alien”, kallar Last det. Angela Last, ”Negotiating the Inhuman. Bakhtin, Materiality and 
the Instrumentalization of Climate Change”, Theory, Culture & Society, vol. 30 nr. 2, 2013, s. 63. 
430 Levande vatten eller livets vatten är en ofta brukad metafor för tron i den judeo-kristna trossfären och flera 
paragrafer i Levande vatten kan läsas som ett utforskande av vem eller vad Gud kan tänkas vara i relation till 
berättarjaget. Se Uppenbarelseboken 22:17. ”Och Anden och bruden säger: ’Kom!’ Och den som hör det skall säga: 
’Kom!’ Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” Jämför 
Johannesevangeliet 4:10. ”Jesus svarade henne: ’Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: 
Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.’” Bibel 2000. Nya 
testamentet, https://www.bibeln.se/ (hämtad 2020-03-03). 
431 Cixous, 2015, s. 19. 
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Att dyka, att gå under (ytan), att överlämna sig till både förståelsen och oförståelsen och 
släppa att det är ett ”jag” som tänker, är alltså uppgiften. Frågan om överlämnandet bör 
tas på allvar. ”Hur gör man det?”, frågar sig berättaren. Hur gör man för att upplösa sig 
själv som subjekt och närma sig det ickemänskliga, det som är ”bio”? Och vem, eller 
vad, är man efter det? Det ska vi strax undersöka genom att bena ut en del av Levande 
vatten som handlar om en varelse med helt annorlunda konnotationer än maneten, 
nämligen en ros. Först behöver jag dock reda ut de perspektiv som kritiska växtstudier 
anlägger på växter i litteraturen, så att jag sedan kan pröva att sätta dem i verket i relation 
till rosen, och andra växter i texten. 
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TEXT OCH VÄXT – KRITISKA VÄXTSTUDIER 

Nu vill jag flytta blicken till det växtliga livet i Levande vatten och olika sätt att diskutera 
hur människor beskriver och skriver fram växter i skönlitteratur och vetenskap. Först 
presenterar jag några perspektiv, därefter granskar jag hur berättarjaget i Levande vatten 
ger röst åt specifika växtarter – och hur detta kan förstås inom ramen för kritiska 
växtstudier. 
 I förordet till antologin The Language of Plants skriver Monica Gagliano, John C. 
Ryan och Patrícia Vieira om den ”zoocentrism”, favoriserandet av ryggradsdjur, helst 
sådana som är vackra att se på, som utmärker både natur- och kulturvetenskaperna. 
Människorna får kämpa ”för att över huvud taget märka att växter lever”, menar de. 432 
När människan väl intresserat sig för växter, har det oftast varit för deras läkande eller 
närande egenskaper, alltså vad de har att erbjuda henne i termer av nytta. På så vis blir 
växterna näring och resurs. Denna ”växtblindhet”, oförmågan att se det växtliga livet 
just som liv, är stark även inom filosofin, hävdar de.433   
 Gagliano, Ryan och Vieira diskuterar Aristoteles och Hegels varianter av scala 
naturae, naturens utvecklingstrappa, och menar att båda finner att djuren överträffar 
växterna i komplexitet och att de sistnämnda saknar förmåga till självreflektion. Till och 
med Deleuze och Guattaris rhizombegrepp, menar Gagliano, Ryan och Vieira, är ett 
exempel på hur filosofin utnyttjar verkliga rhizom mellan växter och svampar och låter 
fylla dem med ett högre, mänskligt syfte.434 Fältet kritiska växtstudier (eller bara 
växtstudier) för ihop filosofi med etik, estetik, biologi, kognitionsforskning, och 
kommunikations- och språkforskning med målet att forska om växters liv utan att 
jämföra dem med varken människor eller djur.435 Där vetenskapen och filosofin 
nedvärderat växter och funnit dem ointressanta (om de inte smakar eller doftar gott, eller 
kan bota någon sjukdom, vill säga) har skönlitteraturen trots allt varit mer benägen att 
lyfta fram växter. Ofta blir dessa dock en del av ett landskap, som får betydelse eftersom 
det är skönt för människoögat, eller så får växterna symbolisera en känsla eller ett 
tillstånd.436 

 
432 ”This extremely prevalent condition, whereby we struggle even to notice plants as being alive, clearly remains a 
significant source of negligence toward the botanical world, and, more generally, the environment.” Monica 
Gagliano, John C. Ryan och Patrícia Vieira, ”Introduction”. I Gagliano, Ryan och Vieira (red.), 2017, s. viif. 
433 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. viii. Begreppet ”plant blindness” introduceras i James H. Wandersee och 
Elisabeth E. Schussler, ”Preventing Plant Blindness”, American Biology Teacher, vol. 61 nr. 2, 1999, s. 82–86. 
434 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. xi. Se även Nealon, 2016, s. 84f.  
435 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. xvif. 
436 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. x. 
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I förordet till The Language of Plants föreslår redaktörerna två modus för växters språk: ett 
utvärtes och ett invärtes. Växters utvärtes språk, menar Gagliano, Ryan och Vieira, 
utgörs av de sätt som forskare, teoretiker, filosofer, konstnärer och författare uttrycker 
det som är särskilt för just växtligt liv. Detta utvärtes språk brukas utan att växterna själva 
kan påverka vad som sägs, och kan användas både för att dissekera, inordna och 
behärska dem, liksom för att lyfta fram det växtliga livets särskildheter i en positiv 
mening.437  
 I kontrast till detta är växternas invärtes språk den kommunikation växtarterna 
själva använder sig av för att läsa av och anpassa sig till sin omgivning. Här handlar det 
exempelvis om växthormoner, elektriska signaler, tryck, ljus, doftuttryck, färgsättning, 
och så vidare, inklusive de sätt växter har att interagera med jordmån, andra växter och 
djur, såsom pollinerande insekter och fåglar.438 ”Följaktligen”, skriver redaktörerna i 
förordet, ”betraktar vi språk inte som ett mekaniskt resultat av det enskilda levande 
subjektet (växtligt eller annat) utan som en ekologi producerad av organismer som är 
beroende av varandra i relationer över artgränserna”.439 Här låter redaktörerna som om 
de förespråkar ett medieekologiskt förhållningssätt till tillvaron, alltså ett förfarande där 
olika typer av ting (texter och andra) rör sig i varandras närhet och påverkar varandra. 
 Ett annat begrepp som fångar upp vad kritiska växtstudier vill föra fram är 
biosemiotik. Via semiotiker som Charles Sanders Pierce och biologer som Jakob von 
Uexküll menar biosemiotikerna att alla levande varelser utövar någon form av 
signalsystem, och att inte bara människan använder sig av symboler eller signaler för att 
skapa mening.440 Genom en sådan lins kan man betrakta blommors doft- och färg-
signaler till insekter som ett slags språk. Då kan man i förlängningen också hävda att 
växter skriver genom att deras signaler tar sig fysiska uttryck. 
 Att växter kommunicerar på olika sätt framstår som självklart för den som har 
krukväxter hemma; det syns tydligt på dem om de är vid god vigör eller om de är törstiga. 
Somliga växter är särskilt tacksamma om man, som jag, är en glömsk vattnare: fredskallan 
signalerar att den är törstig med hängiga, trötta blad som reser sig upp bara några timmar 
efter att den fått vatten. Klart och tydligt språk. Men poesi?  
 
 
 

 
437 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. xvii. 
438 Gagliano, Ryan och Vieira, 2017, s. xviii. 
439 ”Hence, we view language not as the mechanical result of an individuated living subject (plant or otherwise) but 
as an ecology produced by organisms in an interdependent and multispecies interrelation.” Gagliano, Ryan och 
Vieira, 2017, s. xviii. 
440 Se exempelvis Jesper Hoffmayer, Biosemiotik: en afhandling om livets tegn och tegnenes liv, Charlottenlund: Ries, 2005. 
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VÄXTERS KONSTNÄRLIGA UTTRYCK 
 

Poesi, eller skönlitteratur mer generellt, kunde kanske förstås som excess eller överflöd, 
något som ligger utanför nödvändighetens kommunikativa ram. Grosz lägger fram en 
hypotes, som hon hämtar hos Darwin, att all konst egentligen är excesser, restprodukter 
av det sexuella urvalet, jämförbara med fåglars intrikata sång eller deras 
parningsbeteenden, inklusive extravaganta fjäderdräkter.441 Konst, menar Grosz, är 
faktiskt det som allra starkast knyter människan till hennes förhistoria som djur. Konst 
handlar inte om symboler eller kommunikativa grepp som ska uttydas, alltså om 
representation, menar hon, utan om affekt, om påverkan på sinnena. Konstens kvalitet 
ligger sålunda ”i vad den gör snarare än vad den betyder”.442 Det betyder att kraften i 
den affekt som konst (också litteratur) besitter inte nödvändigtvis är förbunden med 
medvetande om koder, referenser eller traditioner. Med Grosz finns det egentligen inte 
någon grundläggande skillnad mellan en paradisfågels fjäderdräkt och ett litterärt verk 
som Levande vatten – båda är icke-livsnödvändiga överdrifter. En schimpans kan 
framgångsrikt måla en tavla som väcker beundran, eftersom konsten handlar om affekt 
snarare än om uttydning av koder.443  
 Finns det då element i växters fysiologi som gör att också de kan utöva excesser, 
handla på ett sätt som inte är enbart nyttigt eller nödvändigt för deras överlevnad? Om 
vi med Grosz betraktar växters sätt att växa i världen, snirkliga klätterväxters utskjutande 
trevare eller gigantiska blommor som luktar förmultnande as, skapade för att locka och 
förföra, kanske växter kan sägas skapa konst. Konsten, excessen, är det som lockar 
insekten att pollinera blomman, men konstfärdigheten är också det som lockar 
människan att plocka blomman, studera den och odla den för sin skönhets skull. 
Excessen, och de affekter den väcker, kanske också är det som lockar människan att 
konstfärdigt beskriva blomman i poesi och prosa. 
 

Fyra modaliteter för växters språk 
 
Frågan är dock vad en sådan position, där växtens sätt att växa framhålls som just konst, 
skulle ge i etiskt eller politiskt hänseende. Att förändra vårt sätt att betrakta växter som 

 
441 Grosz, 2011, s. 7; 170f. 
442 Grosz, 2011, s. 186. 
443 Fallet Pierre Brassau är berömt i Sverige. Den okända franska konstnären Brassau ställde ut sina verk på ett 
galleri i Göteborg våren 1964 och gjorde succé hos kritikerna. Det visade sig senare att Brassau var en schimpans 
vid Borås djurpark som hette Peter. Upphovsmannen till skämtet, journalisten Åke Axelsson, ansåg kritikerna 
duperade. Men något var det i Peters målningar som talade, något fick recensenterna att uppskatta hans verk. 
Möjligtvis att de var bra. ”Affären Pierre Brassau” återberättas i Ulf Bjereld och Marie Demker, I Vattumannens tid? 
En bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag, Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2005, s. 98ff. 
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andefattiga och därmed icke-levande är just vad kritiska växtstudier som forskningsgren 
strävar efter, alltså blir etiska spörsmål kring representation och röst betydelsefulla för 
dem. 
 Om vi verkligen vill ha svar på frågan om språkets natur, hur språk fungerar, har 
vi inte råd att bortse från alla de former av språk som inte passar in i den mänskliga 
kommunikationens eller konstfärdighetens mall, framhåller Michael Marder.444 Även om 
vi betraktade en blomma som konst skulle den kanske inte framstå som lika mycket 
konst som ett skickligt utfört stilleben. Eftersom människan anser konst och vetenskap 
för utmärkande för hennes egen art skulle alla jämförelser mellan människors och växters 
konst antagligen utfalla till växternas nackdel, helt enkelt eftersom mätinstrumentet är 
riggat av den som skapat det. Frågan om växters konst behöver kanske ställas på ett 
annat sätt om målet är att ta reda på hur växters språklighet kan uppfattas och beaktas 
inom en litteraturvetenskaplig ram. 
 För att komma till rätta med frågan om växters språk i litteraturen föreslår Marder 
fyra modaliteter eller ramverk för en översättning av växters språk.445  Marder för alltså 
fram att litteratur ”översätter” växters språk så att människan kan närma sig det, men 
han menar också att det finns bättre och sämre – eller känsligare och stummare – 
översättningar av växters språk. För det första nämner Marder det symboliska 
”blomsterspråket”, från franskans langage de fleurs, som finns i litteratur från Augustinus 
till James Joyce, och, vill jag tillägga, även hos Lispector.446 Ett exempel på detta 
blomsterspråk i Levande vatten är de paragrafer där jagberättaren räknar upp olika 
blommors egenskaper: 

 
   Men angelikor är farliga. De har en doft av kapell. De framkallar extas. De 
påminner om oblaten. Många människor får lust att äta dem och fylla munnen 
med den intensiva heliga lukten. 
   Jasminen tillhör de förälskade paren. Den får mig att vilja sätta tre punkter här. 
De går hand i hand och svänger med armarna och kysser varandra milt till 
jasminens välluktande nästan ljud. 
   Papegojblomman är en i högsta grad maskulin blomma. Den är kärleksaggressiv 
och sunt stolt aggressiv. Den ser ut att ha tuppkam och gala som en tupp. Men 
den väntar inte till gryningen. Din våldsamma skönhet. (LV 76.) 
 

Här tillverkar berättarjaget ett eget blomsterspråk genom att inte enbart lägga tonvikten 
på vilken symbolisk betydelse en blomma har i det konventionella blomsterspråket, utan 
dessutom lägga till betydelser och egenskaper som har att göra med vilka affekter 
blommorna framkallar. Angelikan framkallar extas, jasminen åtrå och papegojblomman 

 
444 Michael Marder, ”To hear plants speak”. I Gagliano, Ryan och Vieira (red.), 2017, s. 104. 
445 Marder, 2017, s. 104f. Begreppet översättning känns igen från Timothy Mortons resonemang om antropo-
morfisering, som jag återgav i föregående avhandlingsdel om Sönder, och Marders modaliteter uppvisar också visst 
släktskap med Mortons översättningsbegrepp, liksom med de översättningsbegrepp som Michel Callon, Michel 
Serres och Bruno Latour utvecklar inom ramen för det som i dag kallas aktör-nätverksteori. Se exempelvis Serres 
med Latour, 1995, s. 159ff. Se även Morton, 2012, s.  
446 Marder, 2017, s. 106f; 111. 
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aggression. Blomsterspråket, där varje blomma kodas om till en mänsklig känsla eller 
avsikt, osynliggör växten själv och är således en förhållandevis stum eller okänslig 
modalitet, menar Marder.447 Men i Levande vattens särskilda variant är växterna inte 
symboler, de är generatorer, de skapar affekt och påverkar människorna. Angelikan 
drabbar människan, som får lust att äta dess doft; växten sträcker sig in i människan och 
berör henne. 
 På så sätt är det herbarium som Lispector skriver fram här inte bara en uppräkning 
av vad växterna betyder för människan efter att hon kodat om dem så att de passar 
hennes behov av sexuell sekretess, som det historiska blomsterspråket, utan ett bibliotek 
över vad växterna gör med människan, i detta fall jagberättaren. Även det erotiska 
blomsterspråket skapade ju affekt; kärleksmöten blev av – eller inte – beroende på de 
växter som sändes till en tilltänkt (erotisk) partner eller beskrevs i dikt. På så vis deltog 
verkliga växter också i denna modalitet, även om de deltog som delar av en bukett (något 
som förstås innebar de individuella blommornas död).448 
 Marders andra modalitet eller ramverk för texters språk är träd som talar. Han 
finner talande träd i myter och berättelser från Dantes Inferno till enterna i Tolkiens 
fantasyverk Lord of the Rings och menar att det talande trädet är ett ramverk som ger 
växter möjligheten att vara mer än stumma ytor som människor kan färga eller koda med 
mening.449 Även om det talande trädet inte nödvändigtvis får säga något annat än vad 
människan lägger i dess mun visar det på möjligheten att träd kunde ha något att säga, 
om vi bara hörde vad de sa. På så sätt, menar Marder, finns grunden till en etik som 
också omfattar växter i bilden av det talande trädet. Den här modaliten är alltså etiskt 
mer försvarbar än blomsterspråkets symbolspråk, menar han.450 
  De tredje och fjärde formerna för växters språk som Marder räknar upp är 
vetenskapliga beskrivningar av växters kommunikation, respektive växters sätt forma 
världen och bli formade av den, det senare ett fenomenologiskt förhållningssätt som han 
förespråkar.451 Marder betraktar världen som relationell, och växter bidrar till de 
relationer som formar världen genom att de växer, rör sig uppåt mot ljuset, klänger sig 
fast, vecklar ut sig och vrider sig, menar han. Men det uttryckssätt som växter använder 
när de ”gör” världen är överhuvudtaget inte jämförbart med människors – och den 

 
447 Marder, 2017, s. 105; 111. 
448 Isabel Kranz gör en historisk och botanisk läsning av blomsterspråket i relation till Carl von Linnés taxonomiska 
arbete. En viktig poäng Kranz gör är att det inte går att särskilja det romantiska och kommersiella blomsterspråket 
från Linnés taxonomi, eftersom också hans vetenskapliga beskrivningar av blommor är präglade av det poetiska 
blomsterspråket och bägge bygger på en liknande uppfattning om hur språk fungerar. Isabel Kranz, ”The Language 
of Flowers in Popular Culture and Botany”. I Gagliano, Ryan och Vieira (red.), 2017, s. 207f. 
449 Marder, 2017, s. 112ff. 
450 Marder, 2017, s. 112. 
451 Marder, 2017, s. 116ff; 119ff. 
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omöjligheten till översättning av växters språk till människors språk insisterar Marder på 
att människan måste acceptera om hon vill närma sig vad växterna säger.452   
 Marder vill alltså inte antropomorfisera växternas särskildhet utan låta dem stå för 
sig själva. Frågan är vad detta skulle betyda – vi lever på jorden tillsammans och 
ingenting, varken växter eller människor, kan i praktiken ”stå för sig själva”. Snarare 
behöver vi kanske ta i beaktande att vi ofta visst förstår vad växter har att säga. Tanken 
att det finns översättningar och överlappningar kanske i detta fall är mera produktiv, och 
mera svindlande, än tanken på oöversättlighet. Figuren ”det talande trädet” står, kunde 
man påstå, för människors faktiska, vardagliga förbindelser med träd genom historien. 
Risken med att säga att vi inte kan förstå vad träd eller växter säger till oss är att de 
relationer som redan finns, till exempel den mellan en krukväxt och personen som tar 
hand om den, eller mellan ett äppelträd och den som beskär det och längtar efter dess 
frukter, försvinner ur sikte eller diskvalificeras. För visst talar människor och träd redan 
nu med varandra, trots att de kanske talar olika språk. 
 Marders fyra modaliteter är ett sätt att klassificera människors sätt att begripliggöra, 
greppa och tolka växter i text. Jag intresserar mig snarare för ansatsen att utföra en sådan 
klassificering än för själva resultatet, eftersom ansatsen i sig ger prov på vad den hållning 
som kritiska växtstudier vill verka för kan generera. Att på Marders vis dela upp olika 
sätt att tolka växter på en skala från okänsligt-oetiskt till känsligt-etiskt finner jag 
främmande. Med Marders modaliteter som modell skulle Levande vatten höra till de 
okänsligt-oetiskas grupp, eftersom växterna talar och berättarjaget begriper dem och 
dessutom använder dem för sina egna syften när hon prövar att upplösa sig själv. Men 
som jag visat i diskussionen om maneten som emblem är motstridigheter och 
samtidigheter textens driv. I Levande vatten finns flera olika tendenser, växterna framstår 
både som begripliga och som obegripliga. Därför har jag föga nytta av Marders taxonomi 
trots att både blomsterspråk och talande växter förekommer i romanen. 
 Härnäst tar vi oss an romanens växtliga karaktärer ur ett annat perspektiv. Jag 
diskuterar först en ros och sedan en talande krukväxt. 

 
452 ”Across the spectrum of symbolic transcriptions and translations it motivates, the literal plant, the plant itself, 
remains untranslatable.” Marder, 2017, s. 109. Se även Marder, 2017, s. 122f. I en intervju med Prudence Gibson 
preciserar han denna tes i relation till konstnärliga praktiker som inkluderar växter på olika vis, till exempel genom 
att fästa elektroder på växters blad och på så sätt få fram hur växterna reagerar på olika stimuli. ”The techniques 
you describe are predicated on a belief in the possibility of a global and universal translation. Everything can become 
meaningful only on our terms and on our ground thanks to certain technological manipulations. The sensors 
attached to leaves, trunks, and roots definitely sense something, but, in the process, what vanishes is the sensing of 
the plants themselves. We can pat ourselves on our backs for deriving such ’information’ from them, but as soon 
as it has become nothing but information, the plant has already disappeared.” Prudence Gibson och Michael Marder, 
”Interview with Michael Marder”. I Prudence Gibson och Baylee Brits (red.), 2018, s. 27f. Marder kritiserar alltså 
begäret efter transparans eller fullständig översättning som konstnärliga praktiker som på olika sätt försöker lyssna 
på växter drivs av. I stället bör man leta efter sätt att vara med växter som inte bygger på människors bilder av att 
språk ska gå att översätta, menar han. 
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EN HISTORIA OM EN ROS –  ATT ÄLSKA EN BLOMMA 
 

I det följande vill jag knyta samman den gungande subjektspositionen och skrivandet 
med det växtliga liv som prunkar på sidorna i Levande vatten. Som startpunkt tar jag 
följande paragraf i Levande vatten om en mycket speciell ros, här återgiven i sin helhet. 

 
   Jag känner till en historia om en ros. Låter det konstigt att jag tar upp en 
roshistoria när jag håller på och berättar om djur? Men rosen betedde sig på ett 
sätt som för tankarna till djurens mysterier. Varannan dag brukade jag köpa en 
ros och sätta den i vatten i en särskild smal och hög vas gjord för en ensam 
blommas långa stjälk. Efter två dagar vissnade rosen och jag bytte ut den mot en 
annan. Tills jag fick tag i en viss ros. Rosafärgad utan färgämnen eller ympningar, 
helt naturligt lysande rosa. Dess skönhet förstorade hjärtat till stora vidder. Den 
verkade så stolt över sin helt utslagna kronas svullnad och över sina kronblad att 
den höll sig nästan upprätt på ett högdraget sätt. För den stod inte helt upprätt: 
behagfullt böjde den sig över stjälken som var tunn och skör. Ett intimt 
förhållande uppstod intensivt mellan mig och blomman: jag beundrade den och 
det verkade som om den kände sig beundrad. Och så stolt blev den i sin bävan 
och med så mycket kärlek blev den betraktad att dagarna gick utan att den 
vissnade: den stod kvar med helt utslagen och svullen blomma, lika frisk som om 
den vore nyutsprungen. I en hel vecka bevarade den sin skönhet och sitt liv. Då 
först började den visa tecken på viss trötthet. Sedan dog den. Det var högst 
motvilligt jag ersatte den med en annan. Och jag har aldrig glömt den. Det 
märkliga är att hembiträdet en dag frågade mig rakt på sak: ”och rosen?” Jag 
frågade inte ens vilken hon menade. Jag förstod. Denna ros som levde av en kärlek 
som gavs till den under lång tid hade blivit ihågkommen eftersom kvinnan hade 
sett hur jag hade betraktat blomman och i vågor överfört min energi till den. Hon 
hade intuitivt förstått att något pågått mellan mig och rosen. Denna ros – jag fick 
lust att kalla den ”livets smycke”, jag ger ofta namn åt saker – hade så mycket 
naturliga instinkter att jag och den hade kunnat leva varandra på djupet så som 
bara djur och människor brukar kunna. (LV 65f.) 
 

Som ett avbrott i ett flöde som handlar om djurens påverkan på berättaren – hon blir 
”elektrisk” i mötet med dem och slås av att de är omänskliga, men ändå drivs av samma 
instinkter som hon själv – dyker rosen upp. (LV 62.) Diktjaget har för vana att inhandla 
en ros, bara en enda. Den här gången är det inte vilken ros som helst som står i den 
smala vasen – det är en själ. Den koketterar, stoltserar över sin ”kronas svullnad”, den 
känner att den blir beundrad. Denna beundran förhindrar den från att vissna. Rosen är 
alltså öppen för människans tankar och affekter, berättarens beundran flödar in i rosen 
som om den varit vatten och förlänger dess liv. Just denna enskilda ros har ”så mycket 
naturliga instinkter” att en kärleksrelation uppstår, rosen lever av kvinnans kärlek när 
hon ser på den.  
 I episoden sker flera motstridiga händelser. Å ena sidan antropomorfiseras rosen, 
den blir till genom en narcissistisk process. Rosen är ”stolt” och ”högdragen” och njuter 
av att bli beundrad, precis som en människa lever den ”av en kärlek som gavs till den” 
och för att jagberättaren ”överfört [sin] energi till den”. (LV 66.) Berättaren ser rosen 
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som en artfrände, men det är rosens människolikhet, eller djurlikhet, som gör den 
exceptionell, inte dess ”roshet”. Berättaren älskar rosen så som hon annars bara älskar 
djur – den är ett undantag. På så sätt är speglingen narcissistisk, den vill likhet och lämnar 
därmed ingen plats för rosartens egen specificitet just som ros, som växt. Det är dess 
individualitet, sättet den skiljer sig från alla andra rosor, som gör att den upptas i 
gemenskapen. Å andra sidan upprättas trots narcissismen, speglingen av jaget i rosen, ett 
innerligt förbund, en gemenskap, mellan kvinnan och rosen just genom 
antropomorfisering. Rosen svarar faktiskt på jagberättarens beundran. Historien om 
rosen komplicerar följaktligen hur antropomorfisering kan förstås i termer av etik. 
 Här blir frågan om hur människor kommer att älska växter betydelsefull. I sin 
avhandling om krukväxters kulturella betydelse får Clas Bergvall också som ett slags 
biprodukt fatt i hur stor kraft antropomorfiseringens mekanismer har när det kommer 
till omsorg om krukväxter. Han skriver: 

 
Det finns någonting hos växter som gör att de är användbara på många olika sätt. 
De kan på ett närmast självklart sätt fungera som en bild av själva livet, allt från 
en jublande, fräsch, nyutsprungen ros över till en härdad, av livets vedermödor 
böjd men ändå förnöjsam bonsai. De kan skänka personlig glädje och de kan 
illustrera okuvlig överlevnadsförmåga.453  
 

Eventuellt är det just dessa upplevelser – att se hur en snittblomma jublar eller hur ett 
hårdklippt bonsaiträd är förnöjsamt – som gör det möjligt att skapa individer av växter 
och att sedan bry sig om dem, precis som berättarjaget i historien om rosen gör. Man 
kan ställa sig frågan om det är möjligt att en ros som blivit kapad har lust att jubla, om 
rosen vet om att den är avklippt och ska vissna, eller om den alls har kroppsliga förmågor 
som kan skapa känslor som jubel, eller sorg för den delen. Men man kan också ställa 
frågan: varför skulle den inte kunna ha det?  
 I novellsamlingen Familjeband från 1960 finns en annan nyckel till förståelsen av 
berättelsen om rosen. Novellen ”Avbild av en ros” handlar om hemmafrun Laura, som 
har återhämtat sig efter en episod av mani eller psykos. Laura sitter hemma och betraktar 
en bukett rosor, som hon köpt till sig själv. Hon bestämmer sig för att ge de vackra 
rosorna till en väninna, men ångrar sig. När hennes make kommer hem efter jobbet har 
Laura återfallit, hon sitter ”som en utslagen blomma” i soffan, ”lysande och onåbar”.454 
De knoppiga, vackra rosorna i berättelsen kopplas mot Lauras emotionella och 
intellektuella stukning; den kvinnoroll hon måste fylla är för trång. Rosornas skönhet 

 
453 Clas Bergvall, Liv, lust och mening. Om krukväxters kulturella betydelse. Diss. Umeå universitet, Stockholm: Carlsson, 
2007, s. 72.  
454 Clarice Lispector, ”Avbild av en ros”. I Clarice Lispector, Familjeband (1960), övers. Marianne Eyre, Stockholm: 
Nordan, 1986, s. 46f. En kommentar om översättningen av novellens titel kan vara på sin plats. Titeln i original 
lyder ”A imitação da rosa”, en anspelning på Thomas a Kempis De imitatione Christi, i svensk översättning Om Kristi 
efterföljelse. En alternativ översättning av ”Avbild av en ros” kunde alltså lyda ”Om rosens efterföljelse” eller ”Rosens 
efterföljare”. Jag tar inte upp speglingen av rosen som Kristusgestalt i berättelsen, men helt visst går det att läsa 
huvudpersonen Laura som efterlevande eller följande rosen, snarare än en avbild av den. 
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förtrollar henne: i rosens natur ligger att slå ut, i Lauras ligger psykosen, som givet hennes 
situation som stukad hemmafru kan förstås som ett slags befrielse. För Laura finns ingen 
frihet i den borgerliga familjen, den är en hämsko på hennes inneboende natur. Till slut 
slår hon sig fri, och betraktandet av rosorna är utlösaren.  
 I novellen låter Lispector rosorna få en framträdande roll som samtalspart; Laura 
lyssnar till det som man med Bergvall kunde kalla den nyutsprungna rosens jubel – och 
hör samtidigt det rasande jublet i sitt inre. Med Marder kunde man kanske säga att Laura 
hör rosens sätt att vara ros. Också inuti henne själv finns en ros som väntar på att spricka 
ut i blom. Rosen hör, i sin tur, också Lauras sätt att vara Laura. Det schablonartade hos 
rosen saknar inte heller poäng. Också Laura är en schablon eller kliché av en 
medelklasshemmafru. Men under ytan lurar friheten i psykosens form. Kanhända finns 
också en reciprok möjlighet att finna, om man kan föreställa sig rosens befrielse från den 
schablonbild den blivit genom otaliga metaforiseringar i litteraturen. Kanske kan också 
den frigöra sig från människans blick på den, om Laura kan frigöra sig från sin egen blick 
på sig själv. 
 I den ovan återgivna episoden ur Levande vatten framträder processen där en kvinna 
betraktar och beundrar rosor åter. Drygt femton år efter att ”Avbild av en ros” skrevs 
återkommer relationen mellan en kvinna och just denna växt, kanske den allra mest 
schablonartade eller stereotypa växten att beskriva i litteratur. I bägge berättelserna 
skapas en intimitet mellan kvinnan och rosen, ett slags förbund upprättas, de hade 
kunnat ”leva varandra”, menar berättaren i Levande vatten. Intimiteten, beröringen, blir 
till genom att kvinnorna ser sig själva i respektive ros. Den beröringen och närheten 
upprättar också en gräns för jaget: kvinnorna och rosorna är lika, men också olika. För 
att förstå vad som sker i berättelsen om rosen behöver vi emellertid granska olika 
perspektiv på antropomorfisering i relation till kön. 
 

FÖRMÄNSKLIGANDETS PROBLEM 
 

Antropomorfisering som litterärt, konstnärligt och politiskt grepp har som sagt fått sin 
beskärda del av kritik. Härnäst ser jag närmare på vad som kan sägas vara problematiskt 
med antropomorfa karaktärer ur etisk synpunkt, och hur den kritiken bemötts av tänkare 
i den materiella vändningen. 
 Förenklat kan man säga att en ståndpunkt som kritiserar antropomorfism utgår 
från att icke-mänskliga varelser saknar medvetande och att det därför är fåfängt att 
projicera föreställningar om deras känslor, tankar och erfarenheter på dem. 
Antropomorfismen klandras alltså, ur denna synvinkel, för att vara expansiv, den går för 
långt. Denna position speglar Descartes hållning, där han etablerar tanken att djur inte 
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har någon själ, och att de inte känner smärta.455 En diametralt motsatt, men också negativ 
hållning är synsättet att antropomorfism bara är ytterligare ett sätt för människan att 
lägga sitt koloniserande erfarenhetsraster på varelser som kanske erfar världen på helt 
andra sätt – växter och fiskar kanske känner mer, eller radikalt annorlunda än människor. 
Denna position kritiserar alltså antropomorfismen för att vara reduktiv och 
koloniserande, den går alltså inte tillräckligt långt. 
 Inom den materiella vändningen är den senare positionen mer allmänt 
förekommande. Marder menar, som sagt, att de flesta försök att förstå växter sker genom 
en lins av översättning, där människan försöker översätta växtens uttryck till ett språk 
som hon förstår – med resultatet att växternas egenheter dränks i människorösters 
brus.456 Antropomorfisering blir på så vis renodlad narcissism, längtan efter att se jaget 
speglat i allting.  
 Andra, som Bennett, hävdar att antropomorfismens effekter är det som räknas. 
Antropomorfismen behövs som ett motgift mot den reflexmässiga narcissismen i 
människans tanke och språk, hävdar hon. ”Vi behöver odla en smula antropomorfism – 
idén att den mänskliga agensen har någon form av motsvarighet i den ickemänskliga 
naturen – för att motarbeta narcissismen hos människorna som styr världen”, skriver 
hon.457 Det jag nyss kallade narcissism i berättelsen om rosen, alltså berättarens spegling 
av rosen i sig själv, behöver inte alls vara skadligt om vi följer Bennett. Identifikation kan 
alltså ha emancipatoriska effekter, menar hon, och kan förstås som ett försök att 
överbrygga hierarkier och främlingskap. 
 Visserligen är det genom att bete sig överensstämmande med jagberättarens bild 
av den som rosen i berättelsen påverkar henne, men den påverkar henne. Den skapar 
affekt och gör sig påmind så till den grad att också hembiträdet reagerar på relationen 
mellan hennes arbetsgivare och snittblomman: ”och rosen?” (LV 66.) 
 Bennetts poäng är att det är svårt för människor att känna släktskap med och bry 
sig om liv som inte direkt och omedelbart speglar det egna. I egenskap av politisk 
teoretiker ser hon till effekter av föreställningar och värderar därmed den 
kontranarcissistiska impulsen att se likhet och gemenskap högre än växters rätt att 
behålla sin särskilda annanhet inför människans blick, eftersom betoningar på annanhet 
kanske inte har lika goda solidaritetsskapande effekter. Som jag förstår Bennett 
förespråkar hon ett slags strategisk antropomorfism, för att parafrasera Gayatri Chakravorty 
Spivak.458 Lispector gör bruk av just en sådan strategisk betoning av likhet i berättelsen 

 
455 Se Öhman, 2015, s. 24–36 för en ingående diskussion om cartesiansk dualism, essentialism och etiska 
implikationer av Descartes subjektsbegrepp. Se även Val Plumwood, ”Nature in the Active Voice”, Australian 
Humanities Review, nr. 46, 2009, s. 118ff, samt Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, London: Routledge, 
1993. 
456 Marder, 2017, s. 123. 
457 ”We need to cultivate a bit of anthropomorphism – the idea that human agency has some echoes in nonhuman 
nature – to counter the narcissism of humans in charge of the world.” Bennett, 2010a, s. xvi. 
458 Spivak har emellertid uttryckt tvekan inför användandet av begreppet ”strategisk essentialism”, eftersom hon 
upplever att begreppets kärna, den strategiska, samordnande delen som godtar essentialism eftersom detta ger 
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om rosen. Alternativet vore att inte se rosen över huvud taget. Antropomorfisering kan 
alltså skapa solidaritet och överbrygga narcissism, menar Bennett. 
 Också ekofeministen Val Plumwood är kritisk mot att alltför snabbt utmåla 
antropomorfism som problematiskt utan reflektion. Anklagelser om antropomorfism 
haglar oftast när ett verk gestaltar den ickemänskliga världen som mer handlingskraftig 
– mer mänsklig – än vad befintliga tankeramverk tillåter, menar hon.459 Sådana 
anklagelser att naturen skulle ges mer känslor, intentioner eller tankekraft än den bör ha 
behöver bemötas med en motfråga: Varför skulle inte exempelvis en ros kunna jubla 
eller stärkas av en människas kärlek? På den frågan finns nämligen inte ett tydligt svar, 
menar Plumwood. Motfrågan avslöjar att en reduktiv materialism inte vill att rosor ska 
kunna ha känslor.460 I det polariserande ”hyperseparatistiska” ramverk som Plumwood 
kritiserar blir påståendet att en ros kan knyta an till en människa och vice versa att 
illegitimt ge naturen intellektuell och emotionell kapacitet.461 Antropomorfism kan alltså 
med Plumwood fungera som en bromskloss, som förhindrar att materia, djur och växter 
åtskiljs från människor på ontologiska grunder. En betoning av likhet och släktskap kan 
förhindra en hyperseparatism som berättigar människans suveräna ställning.462  
 Rosen är dock inte bara antropomorf, den är gynomorf: för jagberättaren i Levande 
vatten är rosen är utan tvekan en hon. I följande stycke rör det sig inte längre om den 
individuella rosen i föregående berättelse utan om rosens essens, dess tillvaros 
beståndsdelar: 

 
   Jag vill måla en ros. 
   Rosen är en kvinnlig blomma som överlämnar sig så helt och fullständigt att för 
den återstår inget annat än glädjen i att ha överlämnat sig. Dess doft är ett galet 
mysterium. När man andas in den riktigt djupt nuddar den vid hjärtats innersta 
djup och får hela kroppens insida att dofta. Dess sätt att öppna sig till kvinna är 
oerhört vackert. Blombladen smakar gott när man tar dem i munnen – det är bara 
att prova. Men rosen är inte it. Den är hon. De blodröda är mycket sensuella. De 
vita är Guds frid. Det är inte ofta man hittar vita rosor hos blomsterhandlare. De 
gula är glad panik. De rosa är i allmänhet mer köttiga och är rosa på ett ypperligt 
sätt. De orange är ett resultat av ympningar och är sexuellt tilldragande. (LV 73f.) 
 

Här sker en sammanblandning av rosen och den kvinnliga sexualiteten som lätt kan anses 
som problematisk. Rosen omskrivs här som distinkt erotiskt objekt, förbunden med det 
kvinnliga könet. Den här sammanblandningen av nivåer kunde uppfattas som minerad 
mark: måste blommor jämt och ständigt vara metaforer för något mänskligt-kvinnligt?  
 Återigen befinner vi oss i samma läge som gällande antropomorfismen: är det mer 
fel att likna kvinnans kön vid en ros, än att likna rosens kön – själva blomman – vid en 

 
politiska möjligheter, inte betonas tillräckligt. Sara Danius, Stefan Jonsson och Gayatri Chakravorty Spivak, ”An 
Interview with Gayatri Chakravorty Spivak”, boundary 2, vol. 20 nr. 2, 1993, s. 35. 
459 Plumwood, 2009, s. 127. 
460 Plumwood, 2009, s. 127. 
461 Plumwood, 2009, s. 116f. 
462 Plumwood, 2009, s. 127. 
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kvinnas dito? Jämförelsen måste inte vara till någons nackdel, det kan också finnas något 
radikalt i att påpeka kontinuiteten mellan människa och växt. I stället för att betrakta 
jämförelsen mellan kvinnans kön och rosen som ett slags nerköp, ett förringande, kan 
den förstås som ett etablerande av släktskap. Rosor och kvinnor kan vara lika, de kan 
eventuellt till och med vara allierade, förbundna med varandra.463 
 Den ovan citerade paragrafen om rosorna åtföljs av en paragraf bestående av en 
enda mening: ”Jag ber dig vara uppmärksam och gör dig därmed en tjänst: jag erbjuder 
dig att flytta till ett nytt rike”. (LV 74.) Uppmaningen att vara uppmärksam handlar i 
detta sammanhang om rosorna, och om nejlikan, som därpå följande paragraf handlar 
om. Duet ska här vara uppmärksamt på blommorna, på deras egenheter och 
personligheter, deras rike är det nya rike som flytten går till – ett rike där kvinnor och 
blommor står i förbund med varandra utanför den fallogocentriska utbytesekonomin, 
där varken rosor eller kvinnor är handelsvaror. Här vill jag återknyta till stycket där 
berättaren skriver: ”Den inneboende erotiken i allt som är levande finns utspridd i luften, 
i havet, i växterna, i oss, finns utspridd i intensiteten i min röst när jag skriver till dig med 
min röst.” (LV 50.) Rosen är erotisk inte nödvändigtvis för att den är en metafor för 
kvinnokönet, utan för att den är uppkopplad mot hela varats inneboende sensualitet, 
spänning och elektricitet. Rosen, men även allt annat, vibrerar av det levandes erotik. 
 Lispector skriver att rosen inte är ”it”, utan ”hon”. (LV 74.) Det handlar här inte 
om ”det” i bemärkelsen objekt, utan om något annat.464 Friis likställer Lispectors ”it” 
med Braidottis zoê-begrepp, alltså det anonyma, ospecificerade, genreutmanande livet – 
just det som jagberättaren ständigt letar efter i Levande vatten.465 Här finns ett släktskap 
med en annan roman som handlar om en kvinna som står i ett levande flöde, nämligen 
Virginia Woolfs Mrs. Dalloway. Så här lyder den välkända inledande meningen: ”Mrs 
Dalloway said she would buy the flowers herself. For Lucy had her work cut out for 
her.”466 Öppningsraderna av Woolfs Mrs Dalloway pekar på det feminina hos snitt-
blommor – att ordna snittblommor är en kvinnlig syssla, men också en tjänarinnesyssla. 
Liksom Clarissa Dalloway är jaget i Levande vatten en medelålders kvinna ur ett borgerligt 
samhällsskikt. Det som Clarissa Dalloway älskar, den ”gudomliga vitaliteten” i allt den 
juniförmiddagen, är i mångt och mycket samma gudomliga vitalitet, eller strömmande 
liv, som jagberättaren i Levande vatten vill fånga. Mrs. Dalloway är i ett London-presens, 
omgiven av ett flöde av liv, medan jaget i Levande vatten genom att skriva försöker 
framkalla detta flöde, bland annat genom att upprätta relationer till rosen, ett 

 
463 Ordet ”deflorera” för att ta en kvinnas oskuld utgör ytterligare en koppling mellan blomman och kvinnan. 
Kvinnans mödom är då en blomma som ska plockas – ett motiv som är vanligt i (läsningar av) skönlitteratur. Se 
Deanna Holtzman och Nancy Kulish, ”A Brief Communication on Defloration”, Psychoanalytic Quarterly, vol. 72 nr. 
2, 2003, s. 477–482. 
464 Ett exempel på hur detta ”it” kan förstås ger engelskans uttryck ”it-girl”, flickan som har någonting speciellt, 
något som inte riktigt går att formulera förutom just så, att hon är en it-flicka, den som har ”det”. 
465 Friis, 2016, s. 53. 
466 Virginia Woolf, Mrs Dalloway (1925), Ware: Wordsworth Classics, 1996, s. 3. 
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konsumtionsföremål par excellence som enbart odlas för sin flyktiga skönhets skull, en 
skönhet som ändå, trots sin kulturella belastning och kitschighet, ”får hela kroppens 
insida att dofta.” (LV 74.)  
 Jagberättarens sensuella begär till och vördnad inför rosen är en del av en 
ambivalent relation till just denna växt, inte minst eftersom snittblommor står som en 
stark symbol för en feminin borgerlighet och kvinnors konsumtion. Från och med 1960-
talet har snittblommor blivit en global industri som anställer hundratusentals människor 
och omsätter enorma summor pengar, och som allra oftast bärs upp av icke-vita kroppar 
till stor påfrestning för miljön och arbetarnas hälsa.467 Berättelser om snittblommor, som 
historien om rosen, bär alltså på flera aspekter som det är viktigt att granska: den här 
specifika rosen för ihop ros-kvinna-mötets potential med snittblommans materialitet 
och dess ursprung. I följande stycke blir läsaren påmind inte bara om blommors skönhet, 
utan om deras morfologi. 

 
   Nu ska jag berätta om blommornas smärta så att jag bättre kan känna det 
existerandes kategori. Men först tänker jag med glädje ge dig av nektarn, en söt 
saft som finns i många blommor och som insekterna lystet söker. Pistillen är 
blommans honliga könsorgan som för det mesta sitter i mitten och innehåller 
fröets embryo. Pollen är ett fruktsamt mjöl som bildas i ståndarna och förvaras i 
ståndarknapparna. Ståndarna är blommans hanliga könsorgan. De består av 
ståndarsträng och ståndarknapp som sitter högst upp och de brukar omge 
pistillen. Befruktning är föreningen av två fortplantningsämnen – hanligt och 
honligt – ur vilken den fertila frukten uppstår. ”Och Herren Gud planterade en 
trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format” 
(Gen. 2,8). (LV 73.) 
 

I den här paragrafen sker återigen flera rörelser. Jagberättaren räknar upp blommans 
morfologiska beståndsdelar, ståndare och pistill, delar som finns hos varje växt som 
förökar sig könligt, om än inte alltid på samma exemplar. En funktion hos den här 
kartläggningen, som tagen ur en bok om biologi för barn, är helt enkelt att visa: detta 
finns och omger oss. Människan är omgiven av fortplantningsprocesser som vi inte ser 
eftersom de sker med vindens eller insekters hjälp, eller rentav genom oss själva.  
 Som Michael Pollan för fram i The Botany of Desire är växter duktiga på att utveckla 
egenskaper som människan finner behag i, som frukter med söt smak, näringsrika knölar, 
eller narkotiska egenskaper, eftersom människan i högre grad bidrar till att sprida växter 
vi funnit tycke för.468 En sötare smak på frukten bidrar till ökad överlevnad och 

 
467  Se till exempel Catherine Ziegler, ”Fair Flowers. Environmental and Social Labeling in the Global Cut Flower 
Trade”. I Fair Trade and Social Justice, Mark Moberg och Sarah Lyon (red.), New York: New York University Press, 
2010 s. 72–96. Se även A.J Handal, S.D. Harlow, J. Breilh, och B. Lozoff, ”Maternal Occupational Exposure to 
Pesticides During Pregnancy and Neurobehavioral Development in Ecuadorian Children in a Flower Growing 
Region of Ecuador”, American Journal of Epidemiology, vol. 163, supplement 11, 2006, s. 6. samt Vegard Mjelde 
Hanssen, Amare Workiye Nigatu, Zeyede Kebede Zeleke, Bente Elisabeth Moen, och Magne Bråtveit, ”High 
Prevalence of Respiratory and Dermal Symptoms Among Ethiopian Flower Farm Workers”, Archives Of 
Environmental & Occupational Health, vol. 70 nr. 4, 2015, s. 204–213. 
468 Michael Pollan, The Botany of Desire. A Plant’s-Eye View of the World, New York: Random House, 2001, s. xivff. Det 
ska sägas att Pollans grepp om evolutionen är litet tveksamt – det går inte att vara ”duktig” på något som sker så 
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spridning, liksom en viss typ av doft. Växterna manipulerar oss djur och insekter som 
hjälper dem i deras fortplantning i lika hög grad som vi med ympningar, konstgödsel och 
monokulturer manipulerar dem.  
 Bibelcitatet har en specifik funktion i paragrafen jag nyss citerade. En tolkning av 
det är att trädgården Eden, och även jorden efter syndafallet, är människans egendom, 
en plats som hon har mandat att förvalta enligt sitt tycke. Den andra 
tolkningsmöjligheten citatet pekar mot är att människan faktiskt inte var först. I 
begynnelsen fanns växtligheten, och genom sin metabolism som skapar socker av solljus 
är det i själva verket växterna som förvaltar människorna. Vi är helt utlämnade till dem, 
vi lever av deras metaboliska processer. 
 Just blommor har historiskt sett varit en projektionsyta för allt från vetenskapliga 
ideal till specifika emotioner.469 Men det semiotiska kompliceras – eller kompletteras – 
av det materiella: blommor är också intrikata, komplexa växtliga organ för könlig 
förökning, de består av sammansatta sammanhang där inte bara själva blomman, utan 
även insekter, vinden, och djur, även människor, ingår i lika hög grad som de färgglada 
kronbladen, ståndarna och pistillerna. För att pollinationen ska fungera behöver 
blomman den mobilitet som den själv inte kan uppamma, åtminstone inte inom den 
givna tidsramen. Därför öppnar blomman för kontakt över artgränserna och blomman 
spränger således sina egna gränser.470 I den bemärkelsen är rosorna inte olika de 
intertextuella referenter som Lispector strör omkring sig i Levande vatten, såsom Woolfs 
Mrs. Dalloway. Ett sådant synsätt ger vid handen att vare sig texten eller växten kan 
uppfattas som isolerade fenomen, båda behöver granskas i relation till sin specifika 
växtplats, klimat, befruktare, och så vidare. Den ”specifika växtplatsen” för rosen, i detta 
fall, torde också i Brasilien på 1970-talet vara en industrianläggning snarare än en 
rosenträdgård. Både snittblomman och romanen förutsätter också en pollinatör – 
vinden, insekten, trädgårdsmästaren, fågeln eller läsaren. 
 

 

 

 
successivt och utan någon given riktning (avsaknaden av given riktning är hela poängen med evolutionsbegreppet). 
Men själva tanken – att växter väljer människor som genetiska transportörer i lika hög grad som vi väljer dem som 
grödor – är givande. 
469 Se Kranz, 2017. 
470 Deleuze och Guattari tar relationen mellan pollinerande geting och orkidé som ett av exemplen för en rhizomatisk 
struktur. Olika arter av orkidéer och insekter har utvecklats tillsammans så att de är helt beroende av varandra, 
orkidéns blomma härmar utseendet av en specifik getingart, men denna specifika getingart härmar också i sin tur 
orkidén, så att hela föreställningen om ”att härma” rubbas. Det går alltså inte att dra en gräns kring endera arten, 
eftersom de sitter ihop. Orkidén blir helt enkelt geting, medan getingen blir orkidé. Deleuze och Guattari, 2015, s. 
27. 
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Individuering och deindividuering 
 

Den första meningen i paragrafen jag citerade tidigare, som pekar på blommornas 
smärta, blir intressant i relation till bibelcitatet som avslutar paragrafen. ”Nu ska jag 
berätta om blommornas smärta så att jag bättre kan känna det existerandes kategori”, 
förklarar diktjaget. (LV 73.) Blommorna, eller växterna, blir i den här satsen den 
tröskelvarelse som smärtan – eller rentav döden – stammar ur eller inleds genom. Dessa 
är inte några mänskliga prerogativ, utan finns först hos växterna. Därför behöver 
berättarjaget gå genom växternas smärta för att bättre begripa ”det existerandes 
kategori”, det strömmande livet. Om växter kan dö, kan de också leva. Om de kan känna 
smärta, kan de också känna njutning. Då är steget mellan människa och ros trots allt inte 
särskilt stort. När berättarjaget här erkänner att växter känner smärta, gör hon något som 
de flesta västerländska filosofer som befattat sig med växter inte gör, hon bortser 
nämligen från att växter inte är individer. 
 Frågan om individuering är en knäckfråga. Om växter inte är individer, hur kan de 
då handla eller uppfatta sin omvärld? Om det inte finns något centrum för erfarenheten, 
utan i stället ett rhizomatiskt kollektiv, hur ska agens och subjektivitet då förstås i fallet 
växter? Här finns en motstridighet inom kritiska växtstudier: å ena sidan vill man lära sig 
av och ge akt på växters deindividuering, deras ontologiska status som icke-individer och 
icke-subjekt, å andra sidan vill man granska deras möjligheter att bli betraktade som 
varelser, vars intressen ska skyddas och som har en egen handlingskraft – båda attribut 
förknippade med just subjektivitet.471 I Plant Theory läser Nealon en uppsättning 
biopolitiska tänkare från Heidegger till Deleuze och Guattari och finner olika 
förhållningssätt till liv och till växter. Frågan Nealon ställer är: vad (om något) förändras 
i de samtida biopolitiska debatterna inom till exempel kritiska djurstudier om vi gör 
växter till den primära referenspunkten (i stället för människor eller djur)?472 
Individuering – eller, i växters fall, bristen på den – är ett sådant avgörande begrepp som 
Nealon lyfter fram. 
 I kapitlet om Derrida handlar det om döden och dödens relation till begreppet 
”värld”.473 Nealon lyfter fram hur Derrida betraktar döden som unik, döden är inte slutet 
för ett subjekt i världen, utan varje död är världens undergång.474 Men döden är villkorad 
också hos Derrida, menar Nealon: bara det som lever, kan dö. Nealon tolkar Derrida 
som att det som lever skiljer sig från det som bara ”överlever”, alltså består – människor 

 
471 ”Plants are no longer the passive object of contemplation, but are increasingly resembling ’subjects’, 
’stakeholders’, or ’performers’”. Prudence Gibson och Baylee Brits, ”Introduction: Covert Plants”. I Covert Plants. 
Vegetal Consciousness and Agency in an Anthropocentric World, Prudence Gibson och Baylee Brits (red.), Santa Barbara: 
Brainstorm Books, 2018, s. 13. 
472 Nealon, 2016, s. xv. 
473 Nealon, 2016, s. 49–81. 
474 I detta stöder sig Nealon på Derridas samlade nekrologer från 2003 som bär den franska titeln Chaque fois unique, 
la fin du monde. Nealon, 2016, s. 54.  
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och djur bryr sig om sin egen överlevnad, de vill leva vidare, medan en isotop eller en sten 
består snarare än lever.475 
 Att sortera in växter i de levandes sfär är inte särskilt svårt. Växter utökar hela tiden 
sitt levnadsutrymme, de förökar sig och skapar generationer och bestånd. De växer – 
alltså lever de. Lispectors berättare sorterar tveklöst in växterna bland de levande 
varelserna, de är den lins genom vilken hon kan förstå livet bättre, de är alltså mer levande 
än hon. Derrida, å sin sida, är kluven, menar Nealon.476 Derridas världsbegrepp, och 
hans syn på liv och död, hänger samman med att det måste finnas ett upplevande subjekt, 
en ”någon” eller ”något”, som bryr sig om sin egen överlevnad.477 Frågan som uppstår 
i relation till Nealons diskussion av Derrida är om ett bestånd av victoria regia, 
jättenäckros, bryr sig om att leva på samma sätt som till exempel en tvättbjörn eller en 
lägre tjänsteman, och hur detta då ska mätas. 
 Om växter inte är individer kan de inte vara begränsade, finita, på ett sådant sätt 
att de kan dö i filosofisk mening. För att förlora sitt jag måste man ha ett jag, kort sagt. 
Den filosofiska diskussionen om liv, med andra ord hela den biopolitiska diskursen från 
Heidegger till Derrida, är subjektivistisk till sin natur, menar Nealon: hela frågan om vad 
som lever, eller inte, handlar om tillgång till världen; vem har tillgång till vad, vem har 
självmedvetande, vem kan utvidga sitt inflytande, och så vidare.478 Många växter förökar 
sig genom kloning – är de olika klonerna individer, eller bara skott på samma kropp? Är 
en björkdunge mer dunge eller mer individuella träd? Frågan handlar om huruvida växter 
har en individualitet eller ett jag att förlora. 
 Berättaren i Levande vatten verkar dock snarare betrakta växters icke-individstatus 
som eftersträvansvärd: texten handlar nämligen inte så mycket om att bli ett subjekt, eller 
en individ, och således räknas som levande, utan om att bli kvitt sin individualitet och 
försvinna in i det fullständigt levande livets myller.  
 

 

 

 
475 Nealon, 2016, s. 55. I Aporias beskriver Derrida dock döden som en aporetisk händelse som varken människor 
eller djur kan förstå sig på. Människan förstår inte döden bättre än djur, hon förstår inte heller döden. Med en sådan 
utgångspunkt blir frågan om huruvida växter ”begriper” döden oväsentlig, eftersom ingen/inget kan begripa döden. 
Derrida, 1993 s. 76. 
476 Nealon, 2016, s. 56f, 60. 
477 Nealon lyfter emellertid fram Glas som ett verk, där Derrida dekonstruerar växt/djurkategorierna. På det hela 
taget betonar Nealon att Derrida bör betraktas som en viktig bidragsgivare till kritiska växtstudier. Det är snarare 
hans position inom kritiska djurstudier som kritiseras – Nealons ärende i Plant Theory är just att kritisera kritiska 
djurstudier inifrån. Nealon, 2016, s. 61. Se även Jacques Derrida, Glas (1974), övers. John P. Leavey, Jr. och Richard 
Rand, Lincoln: University of Nebraska Press, 1986. 
478 Nealon, 2016, s. 76. 
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SKRIVANDE BORTOM MÄNNISKAN 
 

Både det animaliska och det växtliga är livsformer som jagberättaren vänder sig till för 
att få kontakt med ”nu-ögonblicket”. (LV 8.) Försåvitt människans (och kanske djurens) 
privilegium är att de ”världar”, att de skapar fantasier som handlar om världen-och-jaget-
i-framtiden, saknar växter både jag och framtid.479 Växterna är nu. De är ögonblicket, 
som jaget vill nå – men genom detta är de också ingen. 

 
   Igår när jag satt och drack kaffe hörde jag hembiträdet hänga upp kläder i 
tvättrummet och nynna på en melodi utan ord. En enkel och oerhört gråtmild 
liten visa. Jag frågade henne vem som hade gjort sången och hon svarade: äsch, 
det är bara något jag själv har hittat på, det är ingen som har gjort den. 
   Nej, det jag skriver till dig är det ingen som har gjort. Och denna frihet i ingen 
är mycket farlig. Den är som oändligheten som har samma färg som luft. 
(LV 109f.) 
 

Här vill berättaren likna den text hon skriver med den melodi som hembiträdet nynnar. 
Det ”enkla” och ”gråtmilda” är inte alls pejorativa beskrivningar av hembiträdets visa; 
det affektiva men samtidigt opersonliga är hela arbetets mål. Hembiträdet framställer det 
som att sången har kommit till henne; hon är inte dess upphov utan hon har hittat på 
den, hon har funnit den. Att den kommer från ”ingen” kan betraktas som en omskrivning 
av att sången kommer från ”alltet”. Oändligheten, skriver jagberättaren, ”har samma färg 
som luft” – en paradox. Luften, eller oändligheten för den delen, har ingen färg. Men 
berättaren framhåller att den visst har en färg, den är inte ”inget”, också detta inget är 
något. Det till synes immateriella har materialitet, kropp och färg. 

 
479 Se Nealon, 2016, s. 56. Nealon opponerar sig först och främst mot Martin Heideggers indelning av allt levande i 
arter med en ”rik” livsvärld och arter med en ”fattig”, samt arter eller ting som saknar den kapacitet för att skapa 
”världande” som människan har. Heidegger skriver: ”Man has world. But then what about the other beings which, 
like man, are also part of the world: the animals and plants, the material things like the stone, for example? Are they 
merely parts of the world, as distinct from man who in addition has world? Or does the animal too have world, and 
if so, in what way? In the same way as man, or in some other way? And how would we grasp this otherness? And 
what about the stone? However crudely, certain distinctions immediately manifest themselves here. We can 
formulate these distinctions in the following three theses: [1.] the stone (material object) is worldless; [2.] the animal 
is poor in world; [3.] man is world-forming.” Martin Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, 
Solitude (1983), övers. William McNeill och Nicholas Walker, Bloomington: Indiana University Press, 1995, s. 177. 
Heideggers indelning i varelser från ”utan värld” till ”världsskapande” kan jämföras med von Uexkülls Umwelt-
begrepp. Även om alla arter, från fästingen utan ögon till människan, skapar sin egen värld, som de uppfattar som 
”hel” har komplicerade djur, såsom människan, en komplicerad värld, medan fästingen har en enkel värld. Även om 
Uexküll har en anti-mekanistisk djursyn som sin utgångspunkt, och skapar Umwelt-begreppet för att visa på att djur 
också lever, känner och relaterar till sin omvärld (han kallar djur ”subjekt” och slår fast att alla djur skapar sin egen 
tid, med fästingen som exempel), är det människans sensoriska apparatur som är modellen för komplexitet också 
hos honom – och han påpekar också den tendensen hos forskningen. På så vis är Uexküll inte så långt från 
Heidegger som han kan framstå – och Heidegger inte så långt från Uexküll, i sin tur. Se von Uexküll, 2010, s. 44ff; 
86. Morton, å sin sida, tillför ett viktigt perspektiv: ”All worlds are ‘poor’, not just those of sentient nonhuman 
lifeforms (‘animals’, as Heidegger calls them).”. Timothy Morton, Humankind. Solidarity with Nonhuman People, 
London: Verso, 2017, s. 14. Inte heller människan kan begripa, känna, ta in ”allt”, också hennes värld är begränsad – 
skillnaden mellan människors ”världande” och fästingars ”världande” handlar om grad, inte om art. 
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I det funna eller upphittade finns en farlig frihet, som jagberättaren längtar efter. Att nå 
till denna icke-position och därifrån kunna kanalisera ögonblicket – det är målet. 
Växternas avsaknad av individualitet blir då något efterlängtat, men samtidigt är det 
farligt att helt ge upp sin subjektivitet. Situationen då skriften tar denna deindividuerade 
vändning är samtidigt högst vardaglig, ”Igår när jag satt och drack kaffe”. Den enskilda 
kvinnokroppen som sitter och dricker kaffe om morgonen blir förutsättningen för en 
längtan bort från den. 

 
När du får läsa mig kommer du att fråga varför jag inte håller mig till målandet 
och mina utställningar, när jag nu skriver så taffligt och osammanhängande. Det 
beror på att jag just nu känner ett behov av ord – och det jag skriver är för mig 
något nytt för mitt verkliga ord har ända tills nu legat orört. Ordet är min fjärde 
dimension. (LV 9.) 
 

I citatet ovan märks det hur sammanlänkade subjektiviteten och skrivandet, eller ordet, 
är i Levande vatten. Huvudpersonen skriver ”sig”, ordet är hennes egen ”fjärde 
dimension”. Detta är det första stycket i romanen som beskriver skrivandets process, 
och det präglas framför allt av många personliga, reflexiva och possessiva pronomen; 
ordet är jag, mig, mitt. Skrivandet och själva ordet förvandlas till jagets ekokammare, 
som bekräftar jagets existens. Samtidigt fungerar skrivandet och ordet som en katalysator 
för upplösningen av samma jag genom att ickemänskliga varelser som spindlar, maneter, 
andra djur och växter gör inträde i både texten och jaget. Jaget som skriver strävar efter 
att i texten generera den mångtydighet och flerartighet som ryms också i jaget självt – 
subjektet är sammansatt av flera komponenter varav många finns utanför ett 
traditionellt, humanistiskt jag. ”Det här är livet betraktat från livet”, skriver berättaren – 
inte jaget som betraktar sig självt. (LV 14.) Denna pluralistiska livsbejakande och 
samtidigt antiantropocentriska tendens bygger Friis sitt begrepp écriture zooïque, allt 
levandes skrift, på. Här finns om inte en motsättning, så en fråga: hur kan skriften både 
bejaka upplösning av subjektet och samtidigt vara ”mig, min, mitt”? 
 För att skriva behövs alltså ett jag, en kropp, en röst – ett subjekt om man så vill. 
Men det som producerar skrivandet är, i fallet Levande vatten, lusten till upplösning av 
detta jag och längtan till det opersonliga, ogripbara och obegripliga livet, djupdykningen 
ner i oförståelsen – något som kunde kallas desubjektivering. Häri ligger paradoxen som 
i manetlika pulseringar driver berättelsen framåt. Att skriva blir för berättarjaget både att 
stärka sin subjektivitet och att samtidigt försvaga den. För att begripa hur Lispector 
skriver in berättarjaget i naturen, eller livet självt – och vice versa – behöver jag granska 
skrivandet som subjektiverande handling, hur det fungerar i Levande vatten och vilka 
möjligheter och risker det innebär för jaget. I följande stycke märks hur jaget genom 
skrivandet ger sig tillträde till det utom- eller bortommänskliga och att skrivandet – 
namngivandet och formulerandet med bokstäver – är en utmaning hon bestämt sig för 
att anta: 
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   En fantastisk värld omger mig och är mig. Jag hör en liten fågels galna sång och 
klämmer sönder fjärilar mellan fingrarna. Jag är en frukt som förtärs av en mask. 
Och jag väntar på den orgasmiska apokalypsen. En missljudande mängd insekter 
omger mig, tänd lykta som jag är. Jag går då utanför min bana för att vara. Jag är 
i trans. Jag tränger in i den omkringliggande luften. Vilken feber: jag kan inte sluta 
leva. I denna svårgenomträngliga djungel av ord som tät sluter sig kring vad jag 
känner och tänker och lever och förvandlar allt jag är till något mitt som ändå 
ligger helt och hållet utanför mig. Jag sitter och betraktar mig själv medan jag 
tänker. Vad jag undrar är: vem i mig är det som till och med befinner sig utanför 
tänkandet? Jag skriver allt det här till dig därför att det är en utmaning som jag 
ödmjukt är tvungen att acceptera. (LV 88.) 
 

Här räknar jagberättaren upp en rad bilder för födelse och död; det fantastiska i världen 
verkar vara själva samtidigheten – möjligheten att vara frukten som masken äter upp, 
levande och döende samtidigt, eller lyktan som sprider ljus och klämmer ihjäl fjärilar i 
samma rörelse. Jagberättaren skriver också i citatet ovan om att ”djungeln av ord” 
förvandlar ”allt jag är”, alltså både jaget och världen, till ”något mitt som ändå ligger helt 
och hållet utanför mig”. Här har vi en tydlig nyckel till den dubbla, kluvna bilden av 
skrivandet: skrivandet är jaget – liksom jaget är världen i ständigt vardande – men 
skrivandet är ändå också utanför jaget, en verksamhet som medför friktion och som 
skapar distans. En effekt av detta motstånd som jaget möter i djungeln av ord är att 
skrivandet som teknologi, en materiell mötesplats mellan det mänskliga och det 
ickemänskliga, synliggörs och denaturaliseras. Att skriva är då inte alls naturligt, utan 
behöver göras naturligt i en omständlig, utmanande och arbetsam process.480 
 

 KALADIUM –  DEN TALANDE VÄXTEN 
 

I följande berättelse ringer en man till jagberättaren för att förtälja en historia om en 
talande växt: 

 
En man som heter João ringde. Han har växt upp i det djupaste Amazonas. Och 
han säger att det där berättas en legend om en talande växt. Den heter kaladium. 
Och det sägs att den efter att på ett rituellt sätt ha blivit mystifierad av indianerna 
eventuellt yttrar något ord. João berättade något som inte går att förklara: sent en 
kväll när han kom hem, steg in genom dörren och gick genom hallen där växten 
stod hörde han ordet ”João”. Han trodde att det var hans mor som ropade på 
honom och svarade: jag kommer. Han gick upp till övervåningen men fann sin 
mor och far ligga i sängen och snarka tungt. (LV 78.) 
 

 
480 Cixous påpekar särskilt textens strävan att fånga något svårfångat – och samtidigt arbeta emot infångandets eller 
beskrivandets dominerande impuls. ”I want to capture my essence. I want to capture, not I capture. Clarice knows 
it is a struggle. Beings, femininity resists capture.” Cixous, 1990, s. 16. 
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I den här berättelsen aktualiseras en annan facett av blommors språk än den jag nyss 
diskuterat. Växten som finns hemma hos Joãos familj talar faktiskt, den har en röst som 
kan uppfattas av ett mänskligt öra. Den talar inte genom symbolspråk, den talar själv. 
Vad säger den om växters språk och växters sätt att finnas till i jagberättarens värld? För 
att förstå det måste vi först lära känna Joãos växt litet bättre. 
 Kaladium är en vanlig krukväxt, en växt med mörkgröna blad ådrade i rött, vitt 
eller grått och med karakteristiska hjärt- eller pilspetsformade blad. En sådan har också 
stått i min, och i många skandinavers hallar och vardagsrum, tiotals tusen kilometer från 
Joãos planta. Antropologen Claude Lévi-Strauss nämner kaladium i relation till en myt 
från Guyana, där den växer i vilt tillstånd, enligt vilken ett ormkadaver kan producera en 
vegetabilisk talisman i form av en kaladiumplanta. Den döda ormen uppgår alltså enligt 
myten i just denna planta. Lévi-Strauss menar att kaladiumbladen med sina olika 
färgsättningar använts på samma sätt som fågelfjädrar av guyanerna, och att växten 
därmed får en stark symbolisk position i myt och samhälle.481 I Levande vatten får 
kaladiumväxten en annan funktion, här talar den inte i termer av vad den liknar, utan 
med egen röst. 
 Här infinner sig två frågor: varför talar växten, och varför säger den det den säger? 
João åkallas i egenskap av en specifik människa, med ett förnamn. Det finns knappast 
något som växten kunde ha sagt som skulle ha fångat Joãos uppmärksamhet på samma 
vis. Ändå har växten själv bara ett gruppnamn. Vi vet bara det latinska, övergripande 
släktnamnet caladium (också berättelsens ”kaladium” får liten begynnelsebokstav), inte 
ens artnamnet ges läsaren vid handen. Växten själv kan inte ha något för- eller efternamn, 
eftersom den inte är en individ. Ett namn som är snävare än det precisa artnamnet vore 
verkningslöst. Just därför blir kaladiumplantans utrop så frapperande: den har själv inget 
”jag”, men den kan uppfatta Joãos. När den talar åberopar växten inte sin egen 
singularitet – den har ingen – men, med Althussers uttryck, interpellerar den João som 
subjekt.482 Plötsligt måste han betrakta sig själv utifrån växtens perspektiv. 
 Paragrafen som följer på den om João och den talande växten handlar också den 
om växter. Jaget berättar att hon är trött, eftersom hon ”tar hand om världen”. (LV 78.) 
Allting är hon tvungen att betrakta, från vågorna på stranden som hon ser från sin terrass 
till träden och himlen, och en mager pojke som har trasor till kläder. 

 
När jag sedan kommer till Botaniska trädgården blir jag alldeles utmattad. Med 
blicken måste jag ta hand om tusentals växter och träd och i synnerhet victoria 
regian. Den finns där. Och jag betraktar den. (LV 79.) 
 

 
481 Claude Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked. Introduction to a Science of Mythology: 1 (1964), övers. John och Doreen 
Weightman, London: Jonathan Cape, 1970, s. 324. 
482 Louis Althusser, On the Reproduction of Capitalism. Ideology and Ideological State Apparatuses (1970), övers. G.M. 
Goshgarian, London: Verso, 2014, s. 189ff. 
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Att ta hand om är för berättaren synonymt med att betrakta, att erkänna. Den växten 
finns, och den växten finns också. Victoria regian, jättenäckrosen, finns. Att lyssna till 
växternas vittnesbörd utan att nödvändigtvis förstå vad de säger är att ta hand om 
världen. I ett tidigare parti, som jag beskrivit i anslutning till Marders olika ramverk för 
växters språk, redogör berättaren i Levande vatten för olika blommors egenheter och 
egenskaper. Där tolkar hon dem. I detta parti har tolkningen upphört, här bara betraktar 
hon dem passivt, utan att ingripa. Här kanske berättarens påtagna uppgift kan föra henne 
närmare växternas sätt att vara i världen: i stället för att handla demonstrativt väljer hon 
att vara stilla, promenera till den botaniska trädgården och gå omkring där.  
 Precis som i berättelsen om rosen liksom laddar berättaren växterna med sitt 
beskydd och sin omsorg så att de ska leva, men detta laddande sker passivt. Frågan är 
om inte det är en av de viktigaste poängerna som den biopolitiska diskussionen kan lära 
av hur växter gör sin värld: att det som är orörlighet och passivitet med mänskliga mått 
mätt inte alls är det på en växtlig skala. Det framstår som om jättenäckrosen inte rör sig 
alls, som om dess blad och blomkroppar bara flyter på vattenytan medan insekter och 
grodor använder dem som landningsbanor, men i en annan tideräkning utvidgar den sina 
blad i en hisnande takt. I en tidigare paragraf beskriver berättaren jättenäckrosen: 
”Gigantisk och nästan två meter i diameter. Vattenlevande, det är så att man kan dö för 
dem. De är det amazoniska: blommornas dinosaurie”. (LV 77.) Genom att återvända till 
den botaniska trädgården varje dag för att ta hand om världen kan berättarjaget få syn 
på hur jättenäckrosen är – men denna uppmärksamhetsprocess är inte enkel, den är 
utmattande. (LV 79.) 
 Den bestörtning som kaladiumplantans tilltal skapar hos João kan förstås som en 
del av beroendets och sårbarhetens invecklade mekanismer. I sin avhandling om 
krukväxters kulturhistoria för Bergvall fram att krukväxter inte är anknutna till 
människan på ett ”kroppsligt sätt”, att jämföra med till exempel en tandborste, som man 
ogärna vill låna ut till andra av hygieniska skäl, eller verktyg, som kan bli en förlängning 
av den egna kroppen. De får i stället sin betydelse genom att ”vara kraftfullt 
interagerande i vardagslivet” och aktualisera minnen och människors tankar om sig 
själva, skriver Bergvall.483 Men ytterligare en aspekt av samvaron mellan människa och 
krukväxt kan påtalas: beroendet. Krukväxten mobiliserar människor genom att de kräver 
omvårdnad och omsorg. Deras sårbarhet accentuerar människans egen förmåga att röra 
sig och fylla sina behov. Om du inte sköter om och ägnar tid åt krukväxten, dör den. På 
så sätt ställer växten krav, den ropar ditt namn.  
 Bergvall pekar också på att det finns en aspekt av ömsesidighet i människors 
förhållanden till krukväxter, trots att detta förhållande på ytan kan förstås som helt 
ensidigt och, litet tillspetsat, som ytterligare en aspekt av människans behov av 
dominans. Till och med i hemmet ska det finnas växter som ska underkasta sig 

 
483 Bergvall, 2007, s. 166f. 
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människans nycker. Men underkastelsen är mer komplex än så: växten är beroende av 
Jõao, men den gör också honom sårbar. Krukväxter är ett sätt att göra växtligheten till 
en konsumtionsvara, något som går att bära hem och äga, låta leva eller låta dö. Å andra 
sidan förutsätter inomhuslevande växter att människan förbinder sig till dem, och då är 
människan också skyldig dem något. Kaladiumplantan känner João och vet hans namn. 
Den behöver honom – och han måste lyssna på den om han vill ha kvar sin egen position 
som överordnad, som subjekt.  
 

Fytografi  och inskription 
 

Så här långt har jag visat på hur en del av de växter som nämns i Levande vatten fungerar. 
Joãos växt talade till honom, han ringde upp jagberättaren, och på så vis kom 
kaladiumplantan att ta plats, eller växa fram, också på sidorna i Levande vatten – och vidare, 
in i den här avhandlingen. Spårandet av växters rörelser och uttryck i text menar Patrícia 
Vieira är en egen läsart, som hon kallar phytografia – växtavtryck.484 Det handlar alltså mer 
om en förmåga att uppfatta och uppmärksamma de växter som redan finns i all slags 
litteratur än om att föra in växter i ett nytt sammanhang. 
 Om vi här åter tar tag i frågan hur det är möjligt att jaget hos Lispector både vill 
upplösa sig själv och äga skriften, erbjuder litteraturvetenskapliga tolkningar av kritiska 
växtstudier manövrar som faktiskt gör denna fråga oväsentlig. Vad berättarjaget uppger 
att hon känner inför skriften kanske inte spelar så stor roll. Även om hon vill äga den, 
kanske hon inte kan, eftersom skriften i sig är ett medium som människan redan delar 
med andra varelser. Liksom Joãos växt behärskar en liten bit av honom genom sitt 
beroende av honom, behärskas jagberättaren av de växter och djur hon vill skriva om, 
oavsett om hon samtidigt blåser upp sig och gör språket till ”sin fjärde dimension”. Med 
Vieiras fytografibegrepp blir det trångt i den fjärde dimensionen i Levande vatten. 
 Vieira frågar sig om vi kan ställa Spivaks vid det här laget kanoniserade fråga på 
följande sätt: kan växter tala? Vilka parametrar skulle göra att vi kunde uppfatta vad de 
säger? Eller skulle vi snarare, som Spivak varnar för, projicera våra egna föreställningar 
om vad växter kunde tänkas säga på dem och således, trots all välvilja, gå miste om vad 
växterna sade, frågar Vieira sig. Även om analogin haltar och är politiskt problematisk, 
eftersom de subalterna som Spivak fokuserar på är människor som har talförmåga men 
inte talutrymme, så har både växter och Spivaks subalterna det gemensamt att ingen 
lyssnar.485  
 I stället för talet föreslår Vieira att vi betraktar växter i termer av inskription: de gör 
avtryck och inpräntar sig i sin fysiska levnadsmiljö genom sina kroppar, de förändrar 

 
484 Patrícia Vieira, ”Phytographia: Literature as Plant Writing”. I Gagliano, Ryan och Vieira (red.), 2017, s. 215–233. 
485 Vieira, 2017, s. 216f. 
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landskapets konturer, blad, rötter och grenar pressar fram nya formationer.486 Fytografi, 
i sin tur, är platser där människors skrift och växters inskriptioner möts. Liksom växterna 
skriver in sig i landskapet de lever i skriver de in sig i människors berättelser om dem, 
även genom att vara den fysiska förutsättningen för dessa berättelser: papyrus, papper, 
bläck. Också textens landskap förändrar de med sina kroppar, hoppressade till slätt eller 
tillknycklat, tjockt eller tunt papper.487 
 Vieira menar emellertid att begreppet fytografi bäst kan förstås genom fotografiet. 
I ett fotografi blandas föremålens materialitet med ljusets våglängd för att skapa ett 
avtryck av verkligheten. Genom fotosyntesen – ett annat sätt att ta in solljus och skapa 
materialitet – gör också växter ett slags fotografi av sin omvärld. De använder solljus för 
att skriva in sig i världen och ger därmed alla andra varelser möjligheten att göra 
detsamma.488 Som exempel på det fytografiska mötet mellan människor och växter tar 
Vieira texter om Amazonas – alltså den region Joãos talande växt härstammar från, 
närmare bestämt texter ur djungelromaner, en genre som var populär under första halvan 
av 1900-talet. Hon menar att urskogen i dessa romaner får ett slags röst, som den inte 
fått i vetenskapliga, botaniska texter. I de sistnämnda faller beskrivningar av urskogen i 
Amazonas ofta in i en av två trötta stereotyper: det jordiska paradiset, som Darwincitatet 
jag lyfte fram tidigare ger prov på, eller det gröna helvetet, där djungeln blir en fiende 
för civilisationen att bekämpa.  
 Vieiras slutsats är alltså att det hon kallar fytografi kan uppstå i oväntade 
sammanhang; i de populärkulturella djungelromanerna får växtligheten komma till tals 
utan att vara varken paradis eller helvete; trots att ansatsen hos de vetenskapliga texterna 
varit att beskriva skogen och låta texterna tala lyckas de populärkulturella 
djungelromanerna bättre med att låta växterna vara sig själva.489  
 Vieira ställer även frågan: kan Amazonas alltså skriva? Ett jakande svar på den 
frågan förutsätter en läsart som förstår litterära verk i termer av platser för inskription, 
menar hon. I verken kan vi hitta spår av växters inskriptioner. En sådan läsart betyder 
dock inte att läsaren helt och hållet överger sitt mänskliga perspektiv, eftersom det vore 
dömt att misslyckas, skriver hon.490 Om jag läser Levande vatten med Vieiras 
fytografibegrepp framför mig framstår texten som experiment med växtlighetens 
mångtydighet: här är växter föremål för kärlek, beundran och omsorg, de besitter en viss 
makt över människan som handlar både om ståndaktighet och sårbarhet. Rosen påverkar 
jagberättaren, liksom Joãos växt påverkar honom. Växtligheten finns till yttermera visso 
inte bara i texten, utan inuti jagberättaren själv: ”Naturen är omslutande: den trasslar till 
mig fullständigt och är sexuellt levande, bara det: levande.” (LV 30.) 

 
486 Vieira, 2017, s. 217f. 
487 Vieira, 2017, s. 225. 
488 Vieira, 2017, s. 225. 
489 Vieira, 2017, s. 230. 
490 Vieira, 2017, s. 230. 
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Marder för fram en liknande synpunkt. Snarare än begreppet representation fångar 
uttryck det som sker när konst och litteratur tar sig an växter. Med uttryck menar han 
växters sätt att bokstavligen trycka, veckla ut eller pressa fram växtdelar ur frö eller rot 
ut i världen. I stället för att det litterära verket skapar en sämre kopia av växten kan 
konstnärliga gestaltningar av växter betraktas som uttryck, en utvidgning eller 
utsträckning av växten – växten pressar sig alltså in i texten på samma sätt som den 
pressar ut sin kropp ur jorden och vecklar ut sina blad när den växer. På så vis blir inte 
objektet, växten, ett stumt objekt, en sekundär effekt av subjektets handlingsförmåga, 
utan kan också sträcka sig genom objektet.491 
  Samtidigt går det inte att förstå exakt vad växter säger – för de talar inte ett 
mänskligt språk – och det är vanskligt att sträva efter översättning. Vieira skriver: ”I vår 
ansträngning att göra allting och alla varelser fullkomligt transparenta, utplånar vi inte då 
det vi försöker begripa?”.492 Det är inte möjligt att helt och fullt begripa vad det är att 
vara en växt, även om vi fäster elektroder på dem och granskar dem i mikroskop. Men 
liksom när det gäller Marders olika modaliteter för växters språk kunde man även här 
invända att om ambitionen är att lyssna snarare än att till fullo begripa utgör inte 
översättningen ett så stort problem – växterna talar ju ändå med oss, oberoende om vi 
försöker förstå dem i emancipatoriska termer eller ej. Även om vi inte kan förstå vad det 
är att vara en växt, kan vi förstå vad det är att vara en människa som försöker läsa vad 
växter skriver. 
 Den tes som både Vieira och Marder för fram, och som handlar om uttryck och 
inskription kan sägas stå i förbund med det ärende som Derrida har i Of Grammatology, 
nämligen logocentrismen, och dess privilegierande av röst och tal framom skrift.493 Om 
vi upphör att förvänta oss att växtligheten ska tala med människors ord, och i stället 
betraktar rötter, blad, grenar och skott, liksom växters svar på ljusförhållanden och 
årstider, som skrift kanske vi bättre kan förstå vad de uttrycker utan att leta efter mänsklig 
mening, och utan att mäta deras utsagor mot en mänsklig måttstock, menar både Vieira 
och Marder. Kunskap om växters skrivande, deras grammatologi, för att parafrasera 
Derrida, blir ett slags befrielse från antropocentrism och logocentrism. 
 Emellertid drivs båder Vieira och Marder av en vilja att låta växter vara både talande 
och skrivande. Deras respektive resonemang förs på etiska grunder, deras ärenden 
handlar om en uppvärdering av växters agens, trots att de också granskar denna vilja att 
ge röst åt växter självkritiskt. Deras respektive modeller och begrepp grundas i en längtan 

 
491 ”The advantage of expression is that, thanks to its spatial orientation (ex-, outwards), it can track the articulation 
of plants and plant parts as material, embodied significations. I repeat: expression allows us to track the articulation 
of plants, becoming a medium for their flourishing.” Gibson och Marder, 2018, s. 26.  
492 ”In our push to render everything and every being completely transparent, are we not obliterating what we are 
trying to know?” Vieira, 2017, s. 216. 
493 I Of Grammatology kallar Derrida privilegierandet av ljudet som ”närhet” och ”äkthet” phonocentrism och menar 
att denna tendens är en del av logocentrismen. Derrida 1997, s. 11f. Derridas redogörelse för detta kan jämföras 
med Ongs diskussion om Platon och det skrivna ordet som falskt och bedrägligt. Ong, 2002, s. 78ff. 
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efter att växter ska röna uppskattning och erkännande. De tar alltså ställning för ett annat 
sätt att se på växter, och därmed aktualiseras representationens etiska och politiska 
dimension ånyo. Både Vieira och Marder för ju växternas talan, trots att deras ärende är 
att växter kan tala för sig själva. Om växter redan är fytografiska författare genom 
inskriptionsprocesser, vad betyder det att människor som Vieira och Marder, men också 
Lispectors jagberättare, vill beskriva och dokumentera, ja, ge röst åt deras röster? Den 
frågan för oss följaktligen in på resonemang om etik och politik i relation till 
representation av ickemänskligt liv och materia, och hur relationerna mellan skrivande 
subjekt och materia gestaltas i Levande vatten. 
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ATT GE RÖST ÅT NATUREN 

Frågan om översättning och om det är möjligt att överge sitt mänskliga perspektiv 
hänger över Levande vatten. Friis menar kort sagt att det som utmärker Levande vatten och 
gör den till det hon kallar écriture zooïque är verkets puls, alltså rytmen som skapas genom 
textens 364 paragrafer.494 Jag läser också gungningarna mellan jagförstärkande och 
jagförsvagande passager, sådana grundade i kvinnokroppens erfarenheter och sådana där 
kroppen vill upplösning och intighet, som en del av denna upplevelse av att texten 
pulserar. 
 Levande vatten kan läsas som en slags katalog över det levande, över olika varelsers 
egenheter och över människans invecklade men obestridbara närhet till dem. Den 
närheten behöver emellertid synliggöras, menar jagberättaren. 

 
Varför en sköldpadda? Kanske borde titeln på det jag håller på att skriva till dig 
vara något i den här stilen och i frågande form: ”Och sköldpaddorna?” Du som 
läser mig skulle då säga: det är sant, det är länge sedan jag tänkte på sköldpaddor. 
(LV 71.) 
 

Att peka på sköldpaddan – och på andra livsformer – och visa upp dess hänförande 
specificitet kan alltså förstås som den fråga som styr arbetet jagberättaren tar sig an. På 
så sätt fungerar också passagen där jagberättaren räknar upp blommor och deras 
partikulariteter, som jag tidigare nämnt. (LV 74ff.) Såtillvida upprepar Lispector 
kuriosakabinettets uppbyggnad: även i ett kabinett finns varken början eller slut, även 
om samlandet i sig inleds vid en viss tidpunkt; snarare kan man säga att kabinettet pågår. 
Kabinettets syfte är, liksom romanens, motstridigt: å ena sidan är kabinettet just en sådan 
katalog över det levande, vars syfte är att bringa uppmärksamhet till ting och fenomen 
som annars går en förbi, sällsynta och förunderliga objekt flytande i glasflaskor, vackra 
tusenåriga föremål, ben, insekter, fjädrar, stenar, torkade växter, foster. Å andra sidan 
fyller kabinettet även en koloniserande, imperialistisk funktion, det ger en samlare 
möjlighet att äga det som inte kan ägas, och att samla på det som strängt taget inte kan 
stoppas i en samling: det levande.  
 Också Levande vatten fungerar på detta dubbla sätt. Det finns generösa tendenser, 
jagberättaren vill skapa ett samtal mellan människan som är hon och all den växtlighet 
och det djurliv som både omger och formar henne. Som jag tidigare fört fram ställer 
romanen en fråga som blir relevant för den materiella vändningen: är människan, 

 
494 Friis betonar dessutom att jagupplösningen eller desubjektiveringen bygger på en del rent grammatiska knep, 
som lek med pronomen och lek med verbformer. Eftersom svenskan inte böjer verb enligt pronomen syns denna 
grammatiska lek inte alls i den svenska översättningen. Friis, 2016, s. 41. Jämför Cixous, 1990, s. 22.  
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individen eller kroppen en effekt av naturen, eller är människan i själva verket naturens 
villkor? Lispector ger inget svar på den frågan – hon bara ställer den. Men det som skiljer 
kuriosakabinettets form från Levande vatten är att kabinettets ägare själv är ett av 
utställningsobjekten i det senare. Jagberättaren ingår så att säga i utställningen. 
 Levande vattens berättare kämpar med att få associationerna att fastna på pappret, 
orden måste skrivas ”förstrött” och även läsas på det sättet: ”Mitt tillstånd är det hos en 
trädgård med rinnande vatten. När jag beskriver den försöker jag blanda ord så att tiden 
ska uppstå. Det jag berättar bör läsas snabbt som när man tittar.” (LV 19.) Det rinnande 
vattnet är så föränderligt att ett alltför noggrant fokus på det gör att ögonblicket 
försvinner. Det går egentligen inte att avgränsa det rinnande vattnets tid, därför måste 
det beskrivas i förbigående och läsas med nonchalans. 
 Här verkar berättaren beskriva det problem som Barad bygger sin agentiella realism 
på: i själva verket är det omöjligt att skära ut och betrakta ett enskilt fenomen, eftersom 
allt som finns uppstår i relationer och processer.495 Det finns ingen behändig 
stoppknapp, materien är stadd i ständig förändring; den frukt som masken äter 
förändras, krymper och ändrar form, från masktugga till masktugga, liksom masken själv, 
som i sin tur blir mer äpple för varje liten tugga den tar. Men för att få syn på relationerna, 
för att kunna skriva ner dem, måste vi ibland skära ett snitt i verkligheten och beskriva 
det rinnande, levande vattnet, även om vi vet att det inte går att fånga.496   
 I en annan passage skriver jagberättaren: ”Jag fixerar plötsliga ögonblick som i sig 
själva bär med sig sin egen död medan nya föds – jag fixerar metamorfosögonblicken 
och det finns en ohygglig skönhet i deras följd och samtidiga förekomst.” (LV 14.) Att 
fixera metamorfosögonblick är en självmotsägelse, en omöjlighet. Det går inte att fixera 
förändring, eftersom förändring är en rörelse som upphör då den fixeras. Likväl försöker 
vår berättare göra just detta: frysa det rinnande vattnet. 
 
 
 

 
495 Barad, 2007, s. 139ff. Barad bygger sin agentiella realism på Niels Bohrs kvantfysiska upptäckter, enligt vilka, 
grovt förenklat, fenomen blir till i sina relationer, inte före eller efter dem. Det innebär också att agens inte är något 
man ”har” utan agens görs i relationer. Det är av denna anledning Barad kallar materien ”performativ”, den skapar 
och skapas i fenomen också utan att människor ingriper, alltså är handling inte exklusivt mänsklig och inte beroende 
av intention eller medvetande. 
496 Barad, 2007, s. 140. Att bestämma subjekt och objekt blir därmed att skära ett snitt i en relation som uppstår före 
kategorierna, vilket Barad kallar att skära ett ”agentiellt snitt”. Snittet kan inte undvikas – men den som skär bör 
vara medveten om att den deltar i själva snittet som en del av en apparatur. Barad skriver: ”We are responsible for 
the cuts that we help enact not because we do the choosing (neither do we escape responsibility because ‘we’ are 
chosen by ‘them’), but because we are an agential part of the material becoming of the universe.” Barad, 2007, s. 
178. 
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JAGET OCH KROPPEN –  MATERIELLT OCH IMMATERIELLT  
 

I en läsning av Levande vatten inställer sig emellertid en misstänksamhet gentemot 
berättarrösten, som verkar kunna vara allt på en gång. Går det alls att lita på berättaren, 
då hon byter positioner från en paragraf till nästa, lindar in sig i djungeln och låter 
insekterna krypa över kroppen i en paragraf och sedan sväller upp till ett gigantiskt, 
alltomfattande jag? I Levande vatten är jaget både en specifik, kroppslig position och en 
utsägelseplats som utmanar specificitetens begränsningar: jaget blir vetet, brödet, 
pantern, ostronet, rosen – och alla blommorna i den botaniska trädgården.497 Som barn 
”tog jag en gång hand om ett myrled”, skriver berättaren. (LV 80.) Hon lade märke till 
att myrorna, liksom bin, kommunicerar med varandra. Efter det har det blivit hennes 
uppgift att ”ta hand om” bina och myrorna. 

 
Låter det banalt? Att registrera det uppenbara är en del av jobbet. I den lilla myran 
ryms en hel värld som jag går miste om ifall jag inte är uppmärksam. Till exempel: 
det ryms ett instinktivt organisationssinne och ett språk utöver de sexuella 
känslornas och överljudsspråket. Nu kan jag inte hitta en enda myra att titta på. 
Att det inte har ägt rum något blodbad vet jag för det skulle jag ha fått reda på. 
   Att ta hand om världen kräver också stort tålamod: jag måste vänta till den dag 
då det dyker upp en myra. (LV 80.) 
 

Den inledande meningen, ”Låter det banalt?”, för mina tankar till en parentes i Parlands 
”Sakernas uppror”, där han kommenterar sin tes att tingen äger liv: ”(banalt vasa?)”.498 
Uppmärksammandet av relationerna mellan människor och andra varelser är inte banalt, 
framhåller bägge texterna. I citatet ovan beskriver jagberättaren hur myrorna har format 
henne med hur de är i världen; jaget får vänta på att en myra dyker upp, hon behöver 
myrorna, hon är nu en del av dem. Skriften producerar – på det av växter gjorda pappret, 
med det av växter gjorda bläcket – ett slags vi där jagberättaren blir synlig genom relationen 
med myror, bin, växter och djur, och vice versa. Utan detta implicerade ”vi” skulle jagets 
påståenden om att hon är sädesfält och akaciagrenar framstå som universaliserande, som 
om det mänskliga medvetandet skulle kunna innefatta och kanalisera hela existensen. 
 Dessutom finns det ett du i texten, vilket jag tidigare nämnt. Detta ”du” är textens 
mottagare och kan förstås som en man som berättaren har haft ett förhållande med, men 
duet kan också inbegripa läsaren, eller naturen själv om man så vill. ”Det jag skriver nu 
är latin: de natura florum”, skriver berättaren, och fortsätter: ”Senare ska jag visa dig min 
skiss förvandlad till linjär teckning.” (LV 77.) Blommornas natur ska förmedlas, förklaras 
och tolkas för någon annan. Den föreställda mottagaren, duet, ger texten en 
kommunikativ prägel av brevroman. Duet i texten skapar gemenskap, ett öppet ”vi” där 
berättarjaget och textens mottagare, men också rosen och kaladiumplantan ingår. 

 
497 Friis, 2016, s. 39. 
498 Parland, 1928, s. 56. 
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Genom tilltalet som riktas till ett ”du” blir Levande vatten en text vars ärende handlar om 
öppenhet, förmedling och översättning. Romanens sista mening lyder: ”Det jag skriver 
till dig fortsätter och jag är förhäxad.” (LV 127.) Livet rinner alltså vidare också utan det 
skrivande jagets förmedling. 
 Men återigen – bör vi lita på vad berättaren säger, när hon förklarar vad hon vill? 
Berättarjaget svarar indirekt på frågan om sin egen pålitlighet i följande paragraf: ”Nej, 
allt det här händer inte som verkliga faktum utan är – är ett listigt knep? ja, ett konstgrepp 
genom vilket en ytterst ömtålig verklighet börjar existera i mig: min förvandling har 
lyckats.” (LV 24.) Förvandlingen jaget nämner handlar dels om att använda och låta sig 
användas av orden, i all deras motstridighet, dels om att se själva gungningen mellan jag- 
eller utsägelsepositioner som produktiv i sig. Den senare dimensionen är kanske särskilt 
intressant ur feministisk synvinkel. Den obegränsade, genreöverskridande 
kvinnokaraktären är, litteraturhistoriskt sett, en sällsynt figur och framkallar kanske just 
på grund av läsarens ovana en misstänksamhet och ett lätt obehag: tänker hon både vara 
han och hon, ärlig och lögnaktig, alltet och intet?  Rörelsen mellan olika positioner – 
öppet subjekt, monologiskt, monomant subjekt, jag, du, myrorna, världen – är faktiskt 
bara ett problem eller en självmotsägelse om vi förutsätter att subjektet är oföränderligt 
och stabilt. Hela Levande vatten är emellertid ett slags uppgörelse med kravet (särskilt på 
kvinnor) att bestämma och välja position, och sedan vara den man är. 
  Genom att inte förstå Levande vatten i termer av representation, utan inskription 
eller uttryck, kan vi kringgå den antropocentrism som annars kunde framstå som 
frapperande i stycken som detta: ”Jag är så omfattande. Jag är sammanhängande: min 
hymn är djup”. (LV 55.) Eller här: ”Min aura är livsmysterium. Jag överskrider mig och 
avsäger mig mitt namn, och då är jag världen. Jag följer världens röst med unik röst.” 
(LV 61.) För det visar sig att det inte nödvändigtvis finns frihet och suveränitet i 
överskridandet – man måste avsäga sig sitt namn, följa en röst som inte är ens egen. Det 
här är viktigt för min förståelse av Levande vatten: när berättaren vill bli kvitt sin 
subjektivitet, betyder det inte att hon vill bli fri eller suverän. Åtminstone är inte frihet 
resultatet av överskridandet, utan ett uppgående i något, där den personliga viljan är 
utplånad. Som här: ”Jag föddes på order. Jag är fullkomligt lugn. Jag andas på order. Jag 
har ingen livsstil: jag har uppnått det opersonliga, vilket är oerhört svårt.” (LV 59.) Att 
leva utan förställning, vilket är jagberättarens mål, är att ”leva det rena grundämnet”, bli 
”en inskription inhuggen på ovansidan av en sten”, undslippa individualitet och bli 
materia/l. (LV 60; 98.) 
 Här behöver jag dock vända ytterligare ett varv på problemet. Vieira och Marder, 
och andra växtforskare, granskar hur människor representerar växter och hur växter i 
sin tur kan representera sig själva. De problematiserar alltså materia och representationer 
av materia. I stället för att växter är stumma ting utan kvalitativt liv framhåller 
växtforskarna deras egenheter och särskilda sorts livlighet. Här förenas de med övriga 
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tänkare inom den materiella vändningen, som vill lyfta fram kroppar och deras 
inneboende handlingskraft och ståndaktighet. Här föreligger dock en risk för felslut, 
varnar Grosz i boken The Incorporeal. Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism.499 
Felslutet gäller materia. Om målet är att skapa ett alternativ till dualismen kropp-själ, 
eller materia-ande, kan det alternativet inte bygga på att den ena polen – materia – 
utplånar den andra. Den feministiska materialismen riskerar att bli reduktiv i sin 
materialism. 
 Frågan, menar Grosz, är: vad gör vi (här syftar hon till feministiska forskare som 
skriver under den problemformulering som nymaterialismen presenterar) med det 
immateriella, med tankar, känslor, och idéer? Hennes ärende är att kartlägga det hon 
kallar det ”okroppsliga” och se hur idealistiska tendenser fortplantas och förvaltas inom 
en antidualistisk filosofisk tradition, dit också den materiella vändningen kan räknas.500 
För våra relationer med fenomen omkring oss är materiella, men de är också immateriella, 
betonar hon, de bygger på känslor och affekter som inte enbart kan reduceras till 
elektriska impulser i hjärnan (eller växtkroppen) – att kalla tankar för elektriska impulser 
fångar inte tankarnas innehåll eller kvalitet.501 
 För den som vill upplösa dualismen mellan materia och tanke blir omöjligheten i 
att göra en sådan reduktion ett problem. Tanke och elektricitet måste kunna formuleras 
tillsammans, men materia är inte samma sak som mening även om dessa är 
sammankopplade på intrikata vis. Grosz redogör för flera tänkare som i sina verk 
utmanar uppdelningen i idealism och materialism, bland annat Spinoza, Nietzsche och 
Gilbert Simondon. Hennes fråga om idealismens närvaro hos filosofer som vanligtvis 
betraktas som materialister belyser också Lispectors verk.  
 Lispector, vill jag mena, är varken materialist eller idealist, och därför framstår hon 
som så motsägelsefull. I Levande vatten uttrycks den här varken-eller-positionen som å 
ena sidan en inbjudan till växter, djur, insekter och andra att delta i texten, vilket jag 
redogjort för, å andra sidan ett uppblåsande och förstorandet av jaget, en genomgående 
dialog med Gud, och ett sökande efter något som är beläget bortom språket, vilket 
resulterar i att texten som helhet ibland verkar säga emot sig själv. 
 Det som beskrivs är vad man kunde kalla en både-och-position. Ett exempel på 
denna både-och-position är passagen jag nämnde tidigare, där jagberättaren beskriver 
friheten i det opersonliga och radikala skrivandet som ”oändligheten som har samma 
färg som luft.” (LV 110.) Friheten, oändligheten och luften har alltså färg, de är 
immateriella – men inte fördenskull utan substans eller kropp. Ytterligare ett exempel på 
denna samtidighet eller pendling mellan materiellt och immateriellt följer här. Den första 
passagen beskriver hur drömlös sömn kan vara ett sätt att komma i kontakt med livet 

 
499 Elizabeth Grosz, The Incorporeal. Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism, New York: Columbia University 
Press, 2017. 
500 Grosz, 2017, s. 5. 
501 Grosz, 2017, s. 11. 
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bortom den subjektiva erfarenheten. Den andra passagen gestaltar hur svårt det är att nå 
denna drömlösa sömn. 

 
   Att sova för oss en hel del närmare denna tomma och ändå fulla tanke. Jag talar 
inte om drömmen, som i det här sammanhanget skulle vara en primär tanke. Jag 
talar om att sova. Att sova är att fördjupa sig och breda ut sig i intet. (LV 119f.) 
 
   Åh, att leva är så obekvämt. Allting känns trångt: kroppen kräver, själen stannar 
inte, att leva känns som att vara sömnig och inte kunna sova – att leva är 
besvärligt. Man kan inte klä av sig vare sig kroppen eller själen och gå naken. 
(LV 125.) 
 

I citaten ovan märks ena sidan det högstämda, traktatliknande tilltalet som vill bortom 
kroppslig specificitet och mot intet, mot immaterialiteten, å andra sidan beskrivningar 
som är träffande just för att de är grundade i kroppsliga affekter, i kroppens obekvämhet 
som också är själens obekvämhet. Det är växlingen mellan högstämt och personligt, 
(kvinno)kroppsliga observationer och en samtidig längtan efter att ”breda ut sig i intet”, 
som är verkets puls eller rytm, diskrepansen mellan utsagorna skapar friktion och 
mening. Cixous påpekar apropå den senare passagen att livet, att leva, går från att vara 
verb till att vara substantiv hos Lispector, vilket hon läser som ett försök att sudda ut 
det individuella subjektets utsägelseposition, och ett öppnande för en mångfald 
subjekt.502 Men trots att det inte går att ”klä av sig vare sig kroppen eller själen” kan man 
längta efter att kunna ta av sig sin människohamn och stiga ner i gräset. ”Även om jag 
ibland skriker: jag vill inte vara jag längre!! men jag klistrar mig fast vid mig själv och på 
ett oupplösligt sätt bildas en livstextur”, skriver jagberättaren. (LV 24.) Livstexturen blir 
då just detta klistrande, klistriga, obekväma både-och, pendlingen mellan positioner som 
inte är möjliga utan varandra. 
 Med Grosz är dock denna självmotsägelsetendens inte ett problem: jagberättaren 
kan inte – vill inte – välja mellan materia och ande. Och det ska inte heller den 
materialistiska feminismen göra, menar Grosz. Snarare kräver den materiella vändningen 
en samtidig vändning mot idealism för att inte återfalla i den dualism den säger sig vilja 
upplösa.503 För att materia, från människokroppen till kaladiumplantan och den enskilda 
molekylen, ska kunna betraktas som tänkande och kännande på det sätt som den 
nymaterialistiska feminismen förespråkar, måste föreställningar om vad tanke och känsla 
är förnyas, menar Grosz. Om tanke eller känsla bara är elektriska impulser så framträder 
världen som mekanistisk, en maskin som människan (även om hon är del av maskinen) 
kan behärska. Då förlorar materien återigen den dimension av självorganisering och 
framåtsyftande rörelse – idealism, för att tala med Grosz – som nymaterialisterna vill 
synliggöra. Om inte idealismen, det Grosz kallar det okroppsliga, också tas i beaktande 

 
502 ”[…] in the effacement of the personal subject of enunciation, everything in the utterance becomes subject. 
There is a great mass of subjects: to live is subject, apple is subject, so is tiger.” Cixous, 1990, s. 22. 
503 Grosz, 2017, s. 13f. 
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som en dimension som finns i alla varelser, utan att låta den uppgå i materialiteten eller 
vara en effekt av den, kan materialismen löpa risken att hemfalla till reduktionism.504 
Läst invid Grosz redogörelse för olika sätt att förstå relationen mellan materiellt och 
immateriellt utan att låta det ena uppslukas av det andra framstår Levande vatten som ett 
sätt att betona närheten mellan tanke eller skrift och kroppsligt, växtligt, animaliskt liv, 
utan att fördenskull ge avkall på skillnaderna dem emellan. 
 De pendlingar mellan positioner som Levande vattens berättare genomgår och 
iscensätter är arbetskrävande och existentiellt utmattande och således är texten ingen 
instruktionsbok för politisk förändring, eller manual för det alternativ till dualismen som 
den materialistiska feminismen vill se. Men den utmattande pendlingen, pulsen, är ett 
sätt att beskriva förhållandet mellan liv och skrift, eller jag och växtlighet, utan att 
favorisera den ena polen. Med Grosz kunde man säga att jagberättarens pendlingar 
mellan materiellt och immateriellt i sig bildar en etisk hållning där relationerna eller 
pendlingarna mellan olika entiteter är viktigare än entiteterna själva.505 
 

KAN INTE MEN MÅSTE –                     

REPRESENTATIONENS APORI OCH MÖJLIGHET 
 

Huvudpersonen i Levande vatten säger följaktligen två motstridiga saker samtidigt: hon är 
naturen, och hon är inte naturen. Hon behåller sin mänskliga kropp och singularitet för 
att kunna skriva, men kräver ändå att bli insläppt i ickemänskliga rum. Hennes krav är 
att själv få sätta ord på naturen, låt vara att orden förlänar naturen en kraft och ett 
mysterium som är produktivt i ljuset av den historiska blicken på naturen som stum 
resurs. Helt visst är hennes beskrivningar av naturen sådana att den själv framställs som 
en agent, någon som handlar – den talande växten, den berörande rosen, och så vidare 
– men hon låter inte naturen beskriva sig själv. Det gör att hon kan sägas tala för naturen, 
vilket leder in oss på feministiska förhållningssätt till representation och röst. 
 Om jag då jämför med Henry Parlands protagonist Henry i Sönder, som går från 
kaxig och självsäker till tvivlande och trasig under berättelsens gång, framstår han som 
en starkare språngbräda för ett samtal om subjektets villkor än Levande vattens 
jagberättare, som fortsätter att blåsa upp och krympa sig till sista sidan. Skillnaden mellan 
Levande vatten och Sönder märks faktiskt redan i verkens titlar, och i den finns en nyckel 
till en förståelse av hur de rörliga utsägelsepositionerna i Levande vatten kan förstås i 
relation till skrivande. Levande vattens läsare läser faktiskt den text som jagberättaren 

 
504 Grosz, 2017, s 13. 
505 Jämför exempelvis Grosz diskussion om Spinoza. Grosz, 2017, s. 65ff. På ett liknande sätt kunde man säga att 
Lispectors jagberättare försöker att kringgå reduktionism. 
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(liksom i samma stund) skriver, medan den roman som huvudpersonen Henry arbetar 
på aldrig blir färdig, han beskriver processen men slutprodukten har vi inte tillgång till: 
pennan faller ur berättarens hand och representationen misslyckas. I Levande vatten lyckas 
den, däremot: försvagandet av gränsen mellan skrivande subjekt och beskrivet objekt tar 
sig andra former än den misslyckade representationens. Med andra ord: snarare än att 
skrivande inte lyckas ens för människor, så kan allt skriva. 
 Där Sönder avfärdar hela representationssystemet som trasigt och bristfälligt pekar 
Levande vatten mot en annan, mer pragmatisk och etiskt orienterad syn på representation. 
Även om representationen är trasig är vi fortfarande fast i ett slags tvång – relationer 
måste beskrivas för att förändring ska kunna bli till, vi måste så att säga frysa det rinnande 
vattnet för att kunna beskriva det trots att alla vet om att det egentligen inte går. Om 
man fryser vattnet, rinner det ju inte längre, eftersom det blivit till is. Om man å andra 
sidan inte fryser det kan man inte exakt beskriva eller bestämma dess position. Visst går 
vattnet att frysa, men då är det inte längre vatten. Den här problematiken har jag delvis 
diskuterat i inledningskapitlet, men frågorna återkommer här, då vi har att göra med en 
författare som i sin tur skriver fram en fiktiv författare som har ett särskilt, intrikat 
förhållande till naturen. 
 Berättarens sätt att kräva tillträde till både det mänskligas domäner och naturens dito 
pekar emellertid mot ett problem inom den teoretiska ram som den här avhandlingen 
rör sig i, och ett problem som på många sätt är akut också utanför litteratur- och 
genusvetenskapliga sammanhang, nämligen: kan människan tala för naturen och är det 
skillnad på vilket sätt människan gör det? Eller, som Astrida Neimanis formulerar det i 
titeln till en artikel: finns det inga former av representation som inte samtidigt är 
koloniserande, behärskande?506 
 När feministiska och antikoloniala problematiseringar av representation tar plats 
inom en miljödiskurs är det just balansen mellan att tala för, och därmed begå ett slags 
övergrepp på naturen, och att låta bli att tala för naturen av hänsyn till nyss nämnda 
problematik, medan orättvis behandling av den då får fortgå, som ligger i vågskålen, 
menar Neimanis.507 Att påstå att det går att tala för naturen är arrogant, förljuget och 
antropocentriskt – varför skulle människan vara den art som kan tolka alla andra arter? 
– men att låta bli att tolka naturen är också arrogant, förljuget och antropocentriskt, 
eftersom det möjliggör fortsatt exploatering.508  
Vi kan tala för naturen – som Lispector gör – med syftet att bevara den, föra fram den, 
peka på den, locka till intresse, ja till och med kärlek, men det innebär också alltid att vi 

 
506 Neimanis, 2015. 
507 Neimanis, 2015, s. 135. 
508 Timothy Morton formulerar problemet i liknande termer: ”I cannot speak the ecological subject, but this is 
exactly what I’m required to do. I can’t speak it because language, and in particular grammar, is fossilized human 
thoughts: thoughts for example, about humans and nonhumans.” Likväl måste detta ”tala för” göras om någon 
solidaritet över artgränserna ska formuleras, vilket är syftet med boken Humankind. Morton, 2017, s. 4. 
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samtidigt gissar, tolkar, namnger, begränsar och bestämmer vad den kan säga – alltså 
klämmer in naturen i en förståelsemall som passar våra syften.509 De goda avsikterna och 
de koloniserande effekterna ligger omlott. Det verkar omöjligt att göra helt rätt. Cixous 
formulerar problemet som Levande vatten tar sig an på ett liknande sätt: ”Det finns inget 
annat sätt. Antingen stannar man helt och hållet utanför, eller så närmar man sig och när 
man fångar det, sårar och såras man själv av det”.510 
 Neimanis landar, som jag förstår henne, i en dubbel slutsats: för det första att det 
faktiskt kan spela roll om naturen utmålas som en vara som människan kan äga och 
behärska.511 Det är just äganderätten och varufieringen som en mer omsorgsfull 
representation eventuellt kan råda bot på. För att ta ett exempel: att fotografera en 
svärdfisk är inte samma sak som att döda den, även om både fotografen och 
sportfiskaren kan drivas av samma impulser av nyfikenhet, beundran, längtan att 
behärska, äga och inordna i arkiv över bedrifter. Den representationella apparaten, om 
man så säger, kan vara densamma, men resultaten är olika för svärdfisken. För det andra 
landar Neimanis i att representationen är aporetisk – ett problem som inte går att lösa. 
Hon kallar representation för en ”’can’t yet must’ technology”, alltså en aporetisk 
teknologi.512 
 För att återknyta till en tänkare, vars förhållningssätt till representation har blivit 
tongivande för feministiska och antikoloniala resonemang, nämligen Spivak, är det 
anmärkningsvärt att hon i den kanoniserade texten ”Kan den subalterna tala?” avslutar 
som följer: ”Representation har inte tynat bort. Den kvinnliga intellektuella som 
intellektuell har en kringgärdad uppgift som hon inte får vifta bort med en enkel 
handrörelse”.513 Spivaks slutsats är alltså att den apori kring röst och subjektivitet som 
hon skriver fram i artikeln inte bör leda till resignation. Bara för att den subalterna inte 
kan tala betyder det inte att kvinnliga intellektuella, den läsargrupp som Spivak vänder 
sig till, ska kasta in handduken. Tvärtom: att uppgiften är kringgärdad och svår måste 
leda till än mer omsorgsfullt arbete. Aporin får inte viftas bort eller överges, bara för att 
den är en apori. 
 Det samma gäller aporin kring naturen som subaltern, eller tystad och maktlös 
resurs. Den får inte heller viftas bort trots att den kan framstå som omöjlig att lösa eller 
få ett slut på. Att betrakta naturen som omöjlig att representera är också problematiskt, 
nämligen. Den positionen förstärker naturens eller materiens plats ”utanför”, avskiljd 

 
509 Det senare är vad Barad kallar ”representationalism”, alltså tendensen att representation eller avbildning gör 
ontologisk skillnad på representationer och på de föremål, ting, varelser eller fenomen som ska representeras.  Att 
göra en sådan ontologisk skillnad betyder att naturen i sig blir stum utan människor som uttolkare av den. Se Barad, 
2007, s. 46ff. 
510 ”There is no other way. Either one stays completely outside, or one approaches and while attaining it, one hurts 
and is hurt by it.” Cixous, 1990, s. 58. 
511 Neimanis, 2015, s. 150. 
512 Neimanis, 2015, s. 140. 
513 Spivak, 2002, s. 146. 
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från kulturen, samhället och mänskligheten.514 Om vi helt överger att försöka få kontakt 
med natur, miljö och materia genom att beskriva, förstå, eller representera dem blir de 
åter väsensskilda från ett föreställt ”vi”. Att respektera representationens omöjlighet blir 
att stänga ner kontakten. Föresatsen att bevara naturens egenhet eller skillnad, och det 
ohållbara i att göra den till en greppbar vara eller resurs, kan följaktligen ha konsekvenser 
som är anti-emancipatoriska, eftersom den osynliggörs. Att låta bli att representera 
naturen framstår inte som ett politiskt hållbart alternativ. 
 Och till yttermera visso, är det ens möjligt att ”låta bli” om representation i 
betydelsen omskrivning inte primärt är en mänsklig färdighet, utan snarare något som 
naturen själv skapat – om den faktiskt talar för sig själv genom oss, såsom Vieira, Marder 
och Friis framhåller? Om materien eller naturen äger agens och handlingskraft, är den 
inte avstängd från representationer, utan deltar i dem, eftersom vi ingår i relationer med 
den; språk finns också i naturen och därmed kan naturen sägas vara språklig, 
representerande. Fågelsång, humlebrum och porlande vatten, liksom växters former och 
rörelser, är svar på omgivningen, alltså tolkningar av relationer.515 Ett representerande 
pågår hela tiden inte bara av naturen, i till exempel litteratur, utan i naturen. Frågan blir 
då hur detta representerande, denna språklighet som redan pågår ovidkommande av 
mänskliga teorier om representation, kan upptas och sättas i omlopp i en etisk-politisk 
kontext, där människan står för mycket av skadegörelsen. Naturens representation av sig 
själv behöver också tolkas, lyftas fram, förstås. 
 Uppgiften är, menar Neimanis, inte att lösa problemet som stavas representation 
utan att försöka ”leva etiskt” med det. I stället för att avfärda representation helt och 
hållet behöver feministisk forskning arbeta med frågan hur olika typer av representation 
fungerar, vilka effekter texter som Levande vatten kan få på kroppar och diskurser, 
föreställningar och fenomen, anser Neimanis.516 Så även om jagberättarens begär att 
tolka, ta hand om, bli en del av och förstå naturen kan läsas som koloniserande och 
maktfullkomligt, kan det också förstås som ett uppriktigt begär att förstå. 
 Sammanfattningsvis kan man säga att det följaktligen, och trots allt, finns bättre 
och sämre representationer av naturen: vi kan inte begripa naturen som helhet, men från 
en etisk-politisk synvinkel måste vi försöka, trots att vi kommer att misslyckas, menar 
jag med Neimanis.517 Misslyckandena ingår på sätt och vis i uppgiften, eftersom någon 
helt och hållet etiskt god eller ren position inte går att uppnå, men detta får inte hindra 
ytterligare försök. Vi kan inte – men vi måste försöka ändå. Att döma ut Lispectors 
försök att nå växters sätt att vara i världen som koloniserande, och därmed moraliskt 
förkastligt ur feministisk synvinkel, skulle vara att kasta ut barnet med badvattnet och gå 
miste om de försök till kontakt över artgränserna som faktiskt finns i texten. 

 
514 Neimanis, 2015, s. 144f. Se även Barad, 2007, s. 46ff. 
515 Neimanis, 2015, s. 149. 
516 Neimanis, 2015, s. 150. 
517 Neimanis, 2015, s. 140. 
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Översättandets möjlighet måste få kvarstå, trots att den kommer med problem. Som 
Derrida pregnant formulerar det: Man talar ju bara ett enda språk. Man talar aldrig ett enda 
språk.518 Lispectors jagberättare skriver på sitt mänskliga språk. Samtidigt skriver hon 
inte bara på sitt mänskliga språk. 
 I denna avhandlingsdel har det specifikt handlat om växters språk, och om hur 
jagberättaren i Levande vatten beskriver och kallar fram växter. Genom Marders och 
Vieiras respektive sätt att betrakta växter som skrivande och uttrycksfulla har jag 
granskat växterna i romanen, liksom de teoretiska begreppen, och ser att Levande vatten 
skapar en aporetisk situation när den mänskliga berättaren vill skriva fram erfarenheter 
som inte är mänskliga. Just denna apori är det som står på spel inom den materiella 
vändningen, där teoretiker vill visa och bevisa naturens egen agens i stället för att låta 
den tala för sig själv. Denna apori går inte att lösa på något entydigt vis, vilket 
jagberättaren i Levande vatten erfar i sina kontakter med växter och djur.  
 Genom att träda in i dialog med naturen kan den dialog som naturen för med sig 
själv synliggöras, även om dialogen sker på mänskliga villkor, genom skrivandet. 
Översättandets möjlighet kvarstår trots all problematik som vidlåder den. Så här lyder 
en paragraf som sammanfattar hur Lispector behandlar och gestaltar frågan om 
representation i Levande vatten: 

 
   Jag andas. Upp och ner. Upp och ner. Hur andas det nakna ostronet? Om det 
andas är det inte något jag ser. Finns inte det jag inte ser? Det finns inget som 
griper mig så starkt som att det jag inte ser trots allt finns. För vid mina fötter har 
jag då en hel okänd värld som existerar fullt ut och är full av rik saliv. Sanningen 
finns någonstans; men att tänka på den är ingen idé. Jag kommer inte att finna 
den och ändå lever jag av den. (LV 38.) 
 

Att bli gripen av det man inte ser, men som ändå finns; att ana en hel okänd värld, som 
ligger alldeles nära en, full av saliv – att bli gripen, snarare än att själv greppa, är vad 
jagberättaren beskriver här. Att tolka naturen innebär en risktagning, liksom all tolkning, 
och risken för att misstolka kan inte viftas bort, men att låta bli att tolka är heller inte ett 
etiskt gångbart alternativ. ”Jag kommer inte att finna den och ändå lever jag av den”, 
skriver jagberättaren om sanningen i paragrafen ovan. Det är just denna 
motsägelsefullhet och samtidighet som driver Levande vatten som helhet, och även i den 
materiella vändningens teoretiseringar av representationer av naturen och materien. 
Jagberättaren skriver: ”Jag är någon som hör visslingen i mörkret.” (LV 123.) En 
fullständig översättning är inte möjlig, men det går att vara öppen för andra röster än 
den egna, det går att lyssna efter visslingen i mörkret. 

 
518 Jacques Derrida, Den andres enspråkighet eller den ursprungliga protesen (1996), övers. Lars Fyhr, Göteborg: Daidalos, 
1999, s. 19. Originalets kursiv. Dubbelheten Derrida vill formulera synliggörs redan i verkets titel – en ursprunglig 
protes är en paradox.  
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 Del tre  
 
 Mammatrilogin. Språket som 
 gräns och beröring 
 
 
 

groteska Eterisk, 
eterisk Grotesk 
drömskt dreglande, 
snurvlande Skörhet 519 

 

 

 

 

 

 

 
519 Aase Berg, Uppland, Bonnier, 2005, s. 42. Hädanefter hänvisningar till detta verk i formen (U [sidnummer].) 
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I följande del ligger fokus på den samtida svenska poeten Aase Bergs (f. 1967) 
mammatrilogi. I verken Forsla fett (2002), Uppland (2005) och Loss (2007) utforskar Berg 
tematik som berör moderskap, språk, natur, sorg och risk genom en specifik poetik. Det 
är denna poetik jag vill undersöka närmare här. Mammatrilogin rör sig från 
förlossningssalen till semesterparadiset och vidare till begravningsplatsen. Här tar jag 
mig an dessa tre verk i relation till den materiella vändningens syn på havandeskap (Forsla 
fett), reproduktion och språk (Uppland) respektive förlust och risk (Loss).520 
 Tematiken i diktsamlingarna som utgör mammatrilogin aktualiserar olika aspekter 
av den materiella vändningen och varje samling får ett eget kapitel. I avhandlingsdelens 
första kapitel undersöker jag Forsla fett och dess formspråk. Samlingen kan sägas handla 
om förlossning, men den handlar också om en hare, en val, arkitektoniska element och 
kosmos. Möjligheten till en läsning som kan hålla blicken på både symbolik och 
bokstavlighet blir kapitlets fokuspunkt. Förlossningstematiken i Forsla fett läser jag intill 
Luce Irigarays könsskillnadsetik, och Astrida Neimanis ”posthumanistiska 
fenomenologi”.521 Den gravida kroppen blir genomsläpplig, genom ett slags osmos tar 
den in också andra kroppar, men graviditetstematiken hemsöks också av debatter kring 
essentialism och biologism. Detta kapitel handlar följaktligen också om ifall graviditet, 
som den beskrivs i Forsla fett, kan förstås som en intellektuell, existentiell och etisk-
politisk resurs. Titeln på kapitlet, ”Reproduktion”, knyter an till havandeskap som en 
nödvändig men fördenskull inte enkel del av livets fortbestånd. 
 I följande kapitel undersöks diktsamlingen Uppland. I Uppland är familjen och 
barnets språkutveckling ett bärande motiv. Samlingen utmanar dock den materiella 
vändningens syn på språk som naturligt genom att den upprättar en skillnad mellan 
barnets genuina, oförställda språk och den vuxnas konstlade, fjärmade dito – något som 
skapar en friktion mellan Berg och det ekopoetiska projektet. Denna friktion blir ämne 
för min diskussion. Uppland knyter samman reproduktion, alltså barn och arbetet 
omkring hemmet, med re-produktion, återskapandet av verkligheten i språk. Därför heter 
kapitlet just ”Re-produktion”, återskapande. Poetens plikt är ju på sätt och vis att alltid 
både tro och tvivla på språkets förmåga, men både tilltron och tvivlet förtjänar att synas 
närmare, eftersom den materiella vändningens insatser kan sägas handla om vad språket 
är – och vems det är.522  
 Den sista samlingen i mammatrilogin, Loss, befolkas av barnspöken. I relation till 
den vill jag tänka med Derridas ”hauntologi”, vilket återspeglas i kapitlets titel, ”Re-
apparition”, alltså återkomst eller hemsökelse.523 Det blir också relevant att diskutera den 

 
520 Aase Berg, Forsla fett, Stockholm: Bonnier, 2002; Berg, 2005; Loss, Stockholm: Bonnier, 2007. Hädanefter hänvisas 
till Berg, 2002 och Berg, 2007 i formen (FF [sidnummer].), (L [sidnummer].). 
521 Astrida Neimanis, Bodies of Water. Posthumanist Feminist Phenomenology, London: Bloomsbury Academic, 2016. 
522 Som Susan Hekman för fram kan den materiella vändningen förstås som ett svar på, eller en kritik av, en 
konstruktivistisk position beträffande språk. Hekman, 2010, s. 4. 
523 Jacques Derrida, Marx spöken: skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen (1993), övers. Jonas (J) Magnusson, 
Göteborg: Daidalos, 2003. 
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risk för sorg och förlust som gestaltas i samlingen. Men barnen i Loss är också verkliga 
döda barn, barn som dött i tsunamin i Thailand julen 2004 och barn som blivit 
löpsedelsmaterial efter att ha behandlats illa av sina föräldrar. Detta gör att dikten kliver 
in i samhället. Den materiella vändningens tänkare förespråkar en bekräftande etik, vilket 
för med sig specifika problem om Loss ska läsas intill exempelvis Braidotti. Om sorgen 
är transformativ kan den vara god, menar Braidotti, men den kan också slå över i 
ressentiment och bitterhet och förlora sin politiska potential.524 Därför är också spöket 
en figur som manifesterar sorg besvärlig för Braidotti och den materiella vändningen i 
stort: spöket representerar en begärsekonomi byggd på förlust, spöket är längtan efter 
det som inte kan uppnås. Att ta risken för förlust eller sorg i ständigt beaktande kan 
skapa (politisk) förlamning och passivering – men att inte ta samma risk i beaktande är 
också vanskligt; det låter påskina osårbarhet. Spöket som etiskt och politiskt problem 
blir alltså ämne för den sista delen av kapitlet. 
 I denna del av avhandlingen läser jag Bergs dikter och låter, i högre grad än i de två 
tidigare avhandlingskapitlen, dikterna styra min förståelse av de teoretiska perspektiven. 
Det innebär att uppbyggnad och rytm skiljer sig en del från tidigare delar. Jag läser alltså 
dikterna intill teoretiska resonemang, som yttranden i olika genrer som förenas av en 
tematik. Detta grepp är en del av den läsart som avhandlingen som helhet kan sägas 
landa i, där motstridiga och aporetiska resonemang i sig kan utgöra resultat, och där 
några egentliga svar inte nödvändigtvis inställer sig. Snarare är denna studie tänkt att 
fungera som en undersökande process, och på så vis följer jag författaren i spåren. Inte 
heller Berg vill avgränsa sig eller hålla sig till genreindelningar eller konventioner, utan 
sätter uppfattningar och begrepp på spel genom associationer, humor och släktskap 
mellan ord. Detta sätt att arbeta är en specifik metod för att utforska världen, som genom 
dikt letar efter samband och närhet. Med andra ord rör det sig om den ”näsdukseffekt” 
jag – genom att låna Michel Serres beskrivning av hur punkterna på ytan av en näsduk 
kan föras samman när den skrynklas ihop – diskuterade i inledningen.525 Punkter som 
kan framstå som avlägsna kan då temporärt komma nära varandra. På detta sätt arbetar 
Berg, när hon genom ljudnärhet och association för ihop exempelvis förlossning och 
rymdvetenskap. I dikten kan det avlägsna, förment väsensskilda bli nära och intimt 
förbundet. Detta sätt att arbeta och tänka vill jag spegla och efterlikna i mina analyser. 
 
 
 

 
524 Rosi Braidotti, ”Affirmation, Pain and Empowerment”, Asian Journal of Women’s Studies, vol. 14 nr. 3, 2008, s. 7–
36. 
525 Serres med Latour, 1995, s. 60. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Forskningen kring Aase Bergs diktning är inte särskilt omfattande och de tre verk som 
utgör den så kallade mammatrilogin är förhållandevis obeforskade.526 En anledning till 
den ringa forskningen kan vara att poeten själv skriver en hel del om sina 
intresseområden i litterära tidskrifter som BLM, 00-tal, Lyrikvännen, Provins, och 10-tal, 
samt i dagspress.527  
 Redan Bergs första diktsamling Hos rådjur (1997) kan förstå som ett slags estetiskt 
manifest. Följande samling, Mörk materia (1999), innehåller en uttalad 
undergångsstämning och har frändskap med Harry Martinsons Aniara.528 På sätt och vis 
kunde den vara ett paradexempel på ”posthumanistisk” dikt: en förening av tydlig, 
civilisationskritik samt lek med jagpositionen och vetenskaplig terminologi. Den 
sistnämnda leken utvecklas och förstärks i de diktsamlingar jag granskar här. 
 Åsa Beckman diskuterar Bergs tre första samlingar i en essä i Jag själv ett hus av ljus. 
10 kvinnliga poeter. Beckmans essä bär titeln ”Den skimrande insidan av tunnlar: Aase 
Berg och moderskapets fasa”, och i den diskuterar hon särskilt naturens och 
moderskapets perversitet hos Berg. Varför, frågar Beckman sig, har graviditet skildrats 
så sällan i litteraturen, när konsten generellt sett lockas att skildra andra 
gränsöverskridande upplevelser som det är svårt att sätta ord på?529 Hon svarar själv att 
det möjligtvis är för att just graviditetens existentiella dimensioner inte ansetts som ett 
”riktigt giltigt” tema för konst, utan förblivit ett ”kvinnligt särintresse” trots att alla 
människor en gång fötts och många vuxna föder barn.530 Bergs insisterande på 
moderskapet som konstnärlig resurs gör henne till ett slags undantag.  
 Obehag och perversitet är det spår som löper genom författarskapet, menar 
Beckman. ”Att Aase Bergs poesi är obehaglig har att göra med att den saknar gränser. 
Det går aldrig att säga vilken typ av dikt hon skriver”, menar Beckman, och fortsätter: 
”Hon arbetar med en upplösning av genrer och blandar obekymrat olika sorters poetiska 
stilar. På innehållsnivån låter hon djur, människor och natur glida in i varandra på ett 
vidrigt sätt och man blir varse hur outhärdligt det är för den mänskliga hjärnan”.531 
Moderskapet blir, menar Beckman, den kanske viktigaste arenan eller platsen för de 
gränsupplösningar som Berg intresserar sig för i de tre första samlingarna, med 
Beckmans ord: ”den yttersta formen av sammanblandning, förändring och jagförlust”.532 

 
526 Mammatrilogin kallas ”mammatrilogin” på baksidan av Loss, den sista delen i trilogin. 
527 En hel del av hennes texter finns utgivna i samlingsvolymen Uggla. Aase Berg, Uggla, Stockholm: Bonnier, 2009. 
Jag refererar genomgående till samtliga texter publicerade i Uggla med deras fulla titel för tydlighetens skull. 
528 Aase Berg, Hos rådjur: prosadikter, Stockholm: Bonnier Alba, 1997; Mörk materia, Stockholm: Bonnier, 1999; Harry 
Martinson, Aniara. En revy om människan i tid och rum, Stockholm: Bonnier, 1956. 
529 Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus. 10 kvinnliga poeter, Stockholm: Bonnier, 2002, s. 125. 
530 Beckman, 2002, s. 125. 
531 Beckman, 2002, s. 115f. 
532 Beckman, 2002, s. 117. 
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Den sensoriska upplevelse som Berg genererar i Forsla fett kan inte tillskrivas en enskild 
fokalisator, utan modern och barnet delar upplevelserna och Berg skapar sålunda ”ett 
delat medvetande mellan mor och barn”.533 
 Beckman ser emellertid också att en förändring i hur moderskapets tematik 
behandlas märks i Forsla fett. De groteska, äckelframkallande, blodiga och slemmiga 
beskrivningarna av embryon i Hos rådjur ersätts av ett formspråk som är ”stramt och 
tuktat”.534 Precis som Beckman för fram i essän förändras bilden av moderskap i 
samlingarna som publiceras under 00-talet och kommer i en annan dager om man jämte 
Forsla fett ställer de därpå publicerade samlingarna Uppland och Loss, vilket jag gör här. 
Äcklet och vämjelsen som Beckman diskuterar i relation till Hos rådjur och Mörk materia 
får i mammatrilogin drag både av vetenskapligt svala iakttagelser, glädje och samhällelig, 
politisk sorg. Den jagupplösning, som Beckman menar beskrivs som ”vidrig” antar 
andra proportioner i de senare delarna av mammatrilogin; upplösningen måste inte vara 
köttigt obehaglig, den kan även vara njutningsfull, förunderlig och en resurs för etiskt-
politiskt tankearbete. Jag tar avstamp i och vidareutvecklar det spår kring moderskap och 
graviditet som teoretisk och filosofisk resurs som Beckman finner specifikt för Forsla fett, 
och ser hur det tar sig uttryck i mammatrilogin som helhet.535 
 En del forskning som fokuserar författarskapets språkliga aspekter finns också. 
Julia Tidigs undersöker samlingen Loss i relation till flerspråkighet och portemanteau- 
eller teleskopord, alltså att ord förenas och bildar neologismer. Hon menar att akustik 
på flera vis spelar en viktig roll i Bergs diktning och pekar särskilt på hur ljudlikhet mellan 
olika ord skapar ett ”kraftfält” av konnotationer, så att läsaren som letar efter dolda ord 
och betydelser i dikterna efter hand hittar fler och fler.536 Detta gör att poesin skapar ”en 
dörr som leder till en annan värld, och sedan en till, och ännu en till”.537  Tidigs pekar 
också på den särskilda humor som finns i Bergs bruk av neologismer, som kopplar 
samman till synes disparata fenomen. Hon tar ordet ”strämja” ur Forsla fett som sitt 
exempel. (FF 9.) Strämja är ett sammanförande av sträng, sämja, stram, tänja, tämja och 
stämma, menar Tidigs. Genom att föra ihop dessa ord till ett enda kopplar poeten ihop 

 
533 Beckman, 2002, s. 121. 
534 Beckman, 2002, s. 119. 
535 Liksom i föregående avhandlingsdel om Levande vatten hade Julia Kristevas psykoanalytiska skrifter om moderskap 
och subjektivitet varit en givande samtalspart. Den här avhandlingen behandlar dock den materiella vändningen, 
och inom ramen för dess uppmaning att betrakta kroppen som handlingskraftig i sig kan graviditeten som delad 
däggdjurserfarenhet få en annan prägel än hos Kristeva. 
536 Tidigs kallar Bergs ljudlikhetsteknik ett ”force field of connotations”. Julia Tidigs, ”Multilingualism and the Work 
of Readers. Processes of Linguistic Bordering in Three Cases of Contemporary Swedish-Language Literature”. I The 
Aesthetics and Politics of Linguistic Borders. Multilingualism in Northern European Literature, Heidi Grönstrand, Markus Huss 
och Ralf Kauranen (red.), New York, Routledge, 2020, s. 234. 
537 ”In Berg’s poetry, noise reveals foreign words or multiple words, and several languages inhabit the same word, 
spilling over into one another. In each case, they result in an intensified poetic tension where the reader finds a door 
leading to a different world, and then to another, and yet another.” Tidigs, 2020, s. 234.  
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det orden beskriver, stramhet med tämjning, till exempel.538 Jag stöder mig i hög grad på 
Tidigs språkligt orienterade analys i mina läsningar. 
 Peter Degerman diskuterar samlingarna Liknöjd fauna från 2012 och Hackers från 
2015 i ett kapitel i Tala för det gröna i lövet. Han kallar Bergs diktning ”en ekopoetik som 
ifrågasätter gränserna mellan olika livsformer och samtidigt ställer sig solidarisk med det 
obegripliga och oförklarliga i samvaron mellan dessa livsformer”, och det är denna 
”ekopoetik” han tar fasta på när han diskuterar Bergs verk.539  Eftersom jag också vill 
undersöka hur tänkare i den materiella vändningen förhåller sig till den ekopoetik som 
Degerman finner hos Berg blir hans analyser betydelsefulla för denna studie.  
 Degermans undersökning aktualiseras särskilt i relation till det parasitära 
moderskapet i Forsla fett, och i anslutning till detta knyter jag närmare an till hans 
iakttagelser. Även om jag inte har någon ambition att skriva in mig i det forskningsfält 
som behandlar ekopoesi är den vilja att både beskriva och förändra, som präglar 
ekopoesin enligt Degerman, en givande utgångspunkt i en undersökning av hur 
representation kan fungera.540 Det ärendet, att utforska vad representationer av 
verkligheten kan göra, finns också explicit i mammatrilogin, menar jag. 
 Härnäst utforskar jag samlingen Forsla fett i relation till den förlossningstematik jag 
ser som samlingens ärende och utgångspunkt. Jag gör det genom att knyta dikterna till 
feministiska läsningar av Luce Irigarays könsskillnadsetik, med särskild hänsyn till 
vattentematiken i Forsla fett.  
 För att åskådliggöra förlossningstematikens centrala plats för en förståelse av 
verket diskuterar jag emellertid först delar av dess reception i dagspress. Frågan om 
läsart, symbolik och bokstavlighet som receptionen av Forsla fett aktualiserar har 
nämligen att göra inte bara med den enskilda samlingens formspråk och estetik, utan 
med Bergs formspråk i samtliga samlingar, och därtill med hela den materiella 
vändningen och de frågor dess tänkare ställer om mening och materia. I receptionen blir 
frågan om det dubbla seendets möjlighet – ett öga på mening, ett på materia – helt 
central, vilket den också är i ekopoetisk forskning och hos de tänkare jag vänder mig till 
i kapitlet som helhet. 
 
 
 
 

 
538 Tidigs, 2020, s. 232f. 
539 Degerman, 2018, s. 238. Aase Berg, Liknöjd fauna, Stockholm: Bonnier, 2012; Hackers, Stockholm: Bonnier, 2015. 
540 Degerman sätter fingret på problemet med dikt som vill undervisa eller förändra i ett specifikt kapitel om 
skärningspunkten mellan aktivism, poesi och didaktik hos ekopoesin. Degerman, 2018, s. 27–40. 



 

 194 

MODERSKAPETS SAKLED –                                    

SYMBOLIK OCH BOKSTAVLIGHET 
 

Forsla fett är första delen av det som förlaget sedermera, på baksidan till den avslutande 
delen Loss, kallar ”mammatrilogin”. På omslaget till Loss läser jag att Forsla fett handlar 
om ”graviditetens mysterium”, medan Loss ”är en djupdykning i rädslan det innebär att 
vara mamma”.541  Utan att ha öppnat diktverken har läsaren alltså en nyckel till dikterna 
i sin hand, och sakledet som dikterna ska behandla är sålunda etablerat.  
 Frågan om tolkning och flerfaldiga betydelser är kanske litteraturvetenskapens 
äldsta fråga, som berör inte bara hur betydelse fastställs, utan dessutom hur mening 
överhuvudtaget skapas – och av vem. För den materiella vändningen, som explicit 
undersöker och förfäktar materiens och naturens meningsskapande förmåga blir frågan 
om tvetydighet och mångtydighet särskilt betydelsefull, menar jag. Materia, ting, objekt 
och alla typer av kroppar, både levande och icke-levande, producerar mening enligt 
Haraways syn på fenomen som semiotiskt-materiella, vilken blivit förhärskande inom 
den materiella vändningen.542 Också Barads agentiella realism betonar materias förmåga 
att vara meningsskapande, inte bara handlingsskapande.543 Kort sagt: det mänskliga 
medvetandet är inte alls meningens centrum och skapelseplats – allt bidrar till 
meningsskapande. Så resonerar också de teoretiker jag diskuterat i kapitlet om Levande 
vatten angående växters uttrycksmöjligheter. Växten finns i texten, oberoende av om 
människan som skrivit eller läst den vill eller ej. 
 Om ett sakled, såsom förlossning och mödraskap, fastställs på det vis som Bergs 
förlag Bonnier gör på omslagen till hennes verk betyder det att meningen på sätt och vis 
är förutbestämd, dechiffrerad. Fastställandet av ett sakled innebär också fastställandet av 
ett bildled, i detta fall blir moderskap och förlossning de fenomen som djuren, tunnlarna, 
isarna, fettet och vattnet i Forsla fett läses igenom, och läses som uttryck eller symboler 
för. Det gör att de materiella fenomen som omnämns riskerar att bli allegorier, till 
förmån för en mänsklig erfarenhet som stiger fram som ett chiffer. Följande korta studie 
av receptionen av samlingen visar hur fastställandet av ett bestämt sakled, i detta fall 
graviditeten och barnafödandet som erfarenhet, fungerar i kritikers läsningar av Forsla 
fett, och öppnar för en diskussion om barnafödande och -bärande som chiffer och 
tröskelerfarenhet i relation till antropocentrism och en mer materiellt orienterad läsart. 

 
541 Berg, 2007, omslagspärm. 
542 Haraway, 2003. Haraway skriver i boken Staying with the Trouble: ”I am talking about material semiotics, about 
practicies of worlding, about sympoiesis that is not only symbiogenetic, but is always a sensible materialism.” Haraway, 
2016, s. 88. Materia är alltså kännande och meningsskapande. 
543 ”In an agential realist account, materiality is an active factor in processes of materialization. Nature is neither a 
passive surface awaiting the mark of culture nor the end product of cultural performances. The belief that nature is 
mute and immutable and that all prospects for significance and change reside in culture merely reinscribes the 
nature-culture dualism that feminists have actively contested.” Barad, 2007, s. 183. 
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När Forsla fett recenseras i februari 2002 är kritikerkåren kluven; det är långt ifrån någon 
unison hyllningskör i spalterna. ”Poeten har vässat pennan tills den gått av”, skriver 
Stefan Spjut i Svenska Dagbladet, och kallar samlingen ”överlastad”: 

 
Berg har fettsugit diktens korpus och råkat mjölka den på vital muskelmassa. 
Följden blir att kommunikationen brister och därmed, oundvikligen, att poesin 
krymper. Det enda som återstår när innehållet fjärmats från läsaren är de 
överlastade orden, vilka tillhopa endast väcker löje. Och, tyvärr, likgiltighet.544 
 

Spjuts recension ligger i linje med Beckmans tidigare nämnda påstående att graviditet 
inte ansetts som en giltig erfarenhet att bygga en poetisk eller filosofisk undersökning 
på. I recensionen ovan lyfts havandeskap inte alls fram som ett sakled, som det som 
utforskas genom poesin. Östgöta Correspondentens Rikard Holm, som finner den 
svårtillgänglig, manerisk, anemisk och humorlös, är inne på ett liknande spår i sin 
recension. Recensionen avslutas så här: 

 
Tre ord [hare, val, fett] som återkommer, turneras, byggs på och allmänt fungerar 
som sammanhållande trådar och utgångspunkter i ett associationsspel med 
outgrundliga regler: Manierat är förnamnet. Tillsammans med språket står 
kroppen, dess insidor och innanmäten i fokus. […] Välj ett ord som rubrik, några 
andra som ringar in, känner av och målar upp: Anemiskt är efternamnet. Jag vet 
inte varför man skriver en bok som ”Forsla fett’” än mindre varför man ger ut 
den. […] Om det ändå vore skrivet med glimten i ögat.545 
 

Holm jämför Berg med andra poeter han uppfattar som närliggande, som Anna 
Hallberg, men finner alltså att denna samling inte står sig i jämförelse, den är en ”feg 
tvillingsyster” som spelar ett ”anemiskt” och manierat ”associationsspel” utan bäring på 
verkligheten. ”I ett sista försök att förstå ’Forsla fett’ prövar jag att läsa den som en 
ironisk kommentar till samtidens språkligt medvetna och inriktade poesi. […] Men nej. 
Resultatet är nedslående”, skriver Holm.546  Riktigt lika negativ är inte Borås Tidnings Lars-
Inge Nilsson, som för fram att han visst begriper Bergs formspråk, med dubbla 
betydelser (han använder själv greppet i sin recension) och ekande associationer, men 
menar att det hela blir tillgjort och konstlat till slut: 

 
Och här finns kanske en grundproblematik (grund eller grund?) hos dikterna, en 
sorts enhetlighet och associationstäthet hos ett antal ord som förbinder dem med 
varandra, antingen genom huvudbetydelsen eller genom en annan innebörd som 
klingar med – och samtidigt denna rörlighet som gränsar till rörighet. Det som 
kan framstå som muntra infall får då samtidigt något alltför ansträngt och planerat 
över sig.547  
 

 
544 Stefan Spjut, ”Aase Berg gräver djupt i äcklets estetik”, Svenska Dagbladet, 8 februari 2002. 
545 Rikard Holm, ”Fettet forslas utan finess”, Östgöta Correspondenten, den 8 februari 2002, även publicerad under 
rubriken ”Dikter som blänger tillbaks”, Södermanlands Nyheter, 13 februari 2002. 
546 Holm, 2002. 
547 Lars-Inge Nilsson, ”Fett bra eller avgnagd svål?”, Borås Tidning, 8 februari 2002. 
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Nilsson avslutar sin recension med att påpeka att de dubbla innebörderna gör att ”orden 
blir laddade med alla innebörder och samtidigt slår över i att inte ha någon betydelse 
alls”.548  
 Björn Gunnarsson anser i sin recension i Göteborgs-Posten att samlingen har drag av 
”effektsökeri” genom de äckel- och chockintryck som han menar att den bygger på. 
Gunnarsson menar dock att det är formen, snarare än tematiken, som är anslående i 
Forsla fett; kontrasterna mellan naturvetenskaplig terminologi och den ”språkmusikaliska 
abstraktionen” är den egentliga ”metodiska drivkraften” bakom samlingen, inte äcklet 
eller våldet.549 Han lyfter också fram en antihumanism i de tidigare samlingarna: 

 
Det våldsamma, gränssprängande oregerliga i Aase Bergs tidigare dikter syftar 
sannolikt till att illustrera naturens likgiltighet, hur processer alltid pågår i två 
riktningar samtidigt, hur livet alltid innehåller döden och vice versa. Detta som ett 
poetiskt uppror mot den städade humanistiska natur- och människo-
uppfattningen, där idyllen alltid ligger närmare till hands än skräcken för det 
vasstandade, disharmoniska, klaustrofobiska, katastrofala och hotande.550  
 

Gunnarsson ser alltså att den språkliga leken fyller en funktion, som ligger i linje med ett 
slags civilisationskritiskt projekt. När Forsla fett hyllas – för den hyllas också – är det 
framför allt för sitt grepp om moderskap och graviditet, och hur dikterna genom sin 
formella konstruktion lyckas gestalta den tematiken. Frapperande i sammanhanget är att 
de recensenter som tycker om samlingen också är de som uppmärksammar 
beskrivningarna av havandeskap, förlossning och moderskap. 
 Recensenten för Aftonbladet, poeten Jenny Tunedal, kallar den ”en subversiv bok, 
en välbehövlig motkraft mot allt det släta och slanka i litteraturen och världen”, just 
eftersom den handlar om graviditet och kropp generellt:  

 
Man kan läsa Forsla fett som en originell skildring av graviditet, där fostrets 
utveckling fortplantas i en språklig och bildmässig mutation när ord som hare, val 
och skal omvandlas och blandas med varandra. Fostret växer mitt i Kosmos och 
de strängar som omskrivs är både navelsträngar, fiolsträngar och supersträngar 
(de senare återfinns i vanliga fall i modern kosmologi). 551 
 

Med graviditeten för ögonen förvandlas haren och valen i Tunedals läsning till det 
ofödda barnet och den gravida kvinnan, hon-som-ska-bli-mor, och ordlekarna till 
filosofiska, kroppsarkeologiska utgrävningar. Titelns fettforsling blir meningsbärande 
när den förstås genom graviditetens cykel: modern ska ge av sitt eget fett så att barnet 
kan växa. När samlingen läses som en graviditetsskildring antar den en annan mening, 
den blir en ”motkraft” grundad både i poetiska och politiska ställningstaganden. Det 
som tidigare citerade recensenter anser konstlat och meningslöst blir politiskt 

 
548 Nilsson, 2002. 
549 Björn Gunnarsson, ”Under våldet finns en glipa ömhet”, Göteborgs-Posten, 8 februari 2002. 
550 Gunnarsson, 2002. 
551 Jenny Tunedal, ”Det smakar fett”, Aftonbladet, 8 februari 2002. 
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sprängkraftigt om graviditeten och erfarenheter av den ställs som ett chiffer för 
samlingen. 
 Om vi ser till receptionen framstår alltså en förförståelse för att Forsla fett ”handlar 
om” just graviditet, och inte bara abstrakta förändringsprocesser kring liv och död mer 
allmänt, som avgörande för om recensenten uppskattar den eller ej – eller rentav om 
recensenten uppfattar samlingen som innehållande någon mening över huvud taget. Den 
språkliga och bildmässiga ”mutation” av graviditeten som Tunedal pekar på framstår 
som ett slags förståelsetröskel, som läsaren måste över för att uttyda mening. På andra 
sidan den tröskeln blir det som Stefan Spjut benämner ”effektsökeriet” djupt 
meningsfullt, rent av ”subversivt”. 
 Denna korta genomgång av en del av receptionen aktualiserar följaktligen en 
känslig fråga om graviditet och förlossning som vad man kunde kalla tröskelerfarenhet: 
går det enbart att förstå att Forsla fett handlar om barnafödande om man själv varit med 
om det, i sin kropp, eller om förlossningen finns som ett slags förväntad erfarenhet på 
ens egen horisont? Det är en feministisk nyckelfråga, som handlar om erfarenhet, kropp 
och möjligheten till översättning och förståelse, eller rentav emancipation. Frågan om 
graviditet som tröskelerfarenhet handlar om huruvida det går att förstå och se mening i 
det man inte varit med om, eller den man inte är. Här kommer vi till ett slags problem, 
som handlar om kroppen och den fenomenologiska traditionen, ur vilken mycket av den 
materiellt orienterade feminismen hämtar teoretiska impulser.552 Graviditeten kan ju 
sägas vara en exkluderande biologisk företeelse: den förutsätter en livmoder och ett 
befruktat ägg, och alla människor kan inte, eller vill inte bli gravida. 
 Här blir det nödvändigt med en kort utvikning, som handlar om naturlighet och 
essentialism i relation till havandeskapet. Å ena sidan är det som sagt ”naturligt”, 
”vanligt” eller ”normalt” att föröka sig, havandeskapet förenar människohonan och de 
andra däggdjuren. I en sådan berättelse är reproduktionen apolitisk, den är given av 
naturlagarna. En förlossning utan smärthämmande ingrepp, som epiduralbedövning, 
kallas också ”naturlig” i vardagligt tal. Tess Cosslett beskriver berättelsen om ”naturlig 
förlossning” som en nödvändig motvikt till medikaliseringen av graviditet och födande, 
vilken gör kvinnor till apparater som läkarna ska smörja och se till. Diskursen om 

 
552 Det har att göra med begreppsliggörande av erfarenhet. Vad är en erfarenhet, vad är det att erfara något i sin 
kropp? Detta är frågor som fenomenologin diskuterar. Alia Al-Saji för en grundlig diskussion om feministiska 
läsningar av Husserl och Merleau-Ponty jämte Irigaray och poängterar att det finns risker med att vända sig till en 
fenomenologi som inte tar kön i beaktande. Samtidigt finns det också möjligheter i ett teoretiserande av 
förkroppsligande och beröring. Se Alia Al-Saji, ”Bodies and Sensings. On the Uses of Husserlian Phenomenology 
for Feminist Theory”, Continental Philosophy Review, vol. 43 nr. 1, 2010, s. 13–37. Andra exempel på forskning som 
för fram ett fenomenologiskt synsätt på förkroppsligande som är viktiga för föreliggande avhandling är Alaimo, 
2010; Neimanis, 2016; samt Elizabeth Grosz, Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, Bloomington Indianapolis: 
Indiana University Press, 1994. 
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”naturlighet”, menar Cosslett, innehåller också antifeministiska, mytologiserande 
tendenser som fråntar den födande kvinnan handlingskraft och valmöjligheter.553  
 Å andra sidan är fortplantning ett planerat och informerat val, som ska ske vid rätt 
tid i livscykeln. Vem som får (eller skaffar) barn, och på vilka sätt, under vilka 
förutsättningar är i högsta grad politiska spörsmål, så som feministisk forskning och 
aktivism fört fram alltsedan Simone de Beauvoirs Det andra könet från 1949, och ännu 
tidigare, inom den långvariga kampen för reproduktiva fri- och rättigheter för kvinnor.554 
Lagar, förordningar och normativa uppfattningar om vad en familj ska vara genomsyrar 
också graviditeten. Detta är klassisk foucauldiansk biomakt, styrning av kroppar och 
kontroll av liv genom institutionella praktiker som utspelar sig i den gravida kroppen.555 
 Feministisk kritik har ofta begripliggjorts i termer av dotterlig protest – unga 
kvinnors uppror mot mödrar och fäder.556 Moderns subjektivitet, och modern som 
filosofisk figur och tänkare, är däremot inte särskilt vanlig inom samtida feministisk teori, 
inklusive den materiella vändningen.557 Modern som figur förekommer dock frekvent i 
feministisk forskning, hos exempelvis Adrienne Rich, Julia Kristeva, Luce Irigaray och 
Hélène Cixous.558 Kerstin Munck inleder sin studie av Cixous författarskap med ett citat 

 
553 Tess Cosslett, Women Writing Childbirth. Modern Discourses of Motherhood, Manchester: Manchester University Press, 
1994, s. 2–3. Se även Astrida Neimanis, ”Speculative Reproduction. Biotechnologies and Ecologies in Thick Time”, 
philoSOPHIA, vol. 4 nr. 1, 2014, s. 108–128. Neimanis argumenterar för att ingen födelse är ”naturlig”, eftersom 
förlossning och havandeskap är konglomerat av erfarenheter, föreställningar, kroppsliga fenomen, och så vidare. 
Någon ursprunglig ”naturlighet” utan kulturell påverkan finns på så sätt inte. 
554 Simone de Beauvoir, Det andra könet (1949), övers. Adam Inczèdy-Gombos och Åsa Moberg, 2. pocketuppl., 
Stockholm: Norstedts, 2012. Se även Debra Satz, ”Feminist Perspectives on Reproduction and the Family”. I The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (red.), Stanford: Stanford University, 2017, 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/ (hämtad 2019-09-16). 
555 ”If one can apply the term bio-history to the pressures through which the movements of life and the processes of 
history interfere with one another, one would have to speak of bio-power to designate what brought life and its 
mechanisms into the realm of explicit calculations and made knowledge-power an agent of transformation of human 
life.” Michel Foucault, The History of Sexuality 1. The Will to Knowledge (1976), övers. Robert Hurley, London: Penguin 
Books, 1998b, s. 143. Originalets kursiv. Braidotti ser kritiken av liberalistisk individualism som den förenande 
länken mellan Foucault, Deleuze, Derrida och Irigaray och hon använder sig i hög grad av Foucaults biopolitiska 
begrepp, även om hon också kritiserar det. Braidotti, 2006a, s. 17; 38. 
556 Exempelvis bär en antologi på temat nya riktningar inom feministiskt tänkande titeln ”oplikttrogna döttrar”. 
Undutiful Daughters. New Directions in Feminist Thought and Practice, Henriette Gunkel, Chrysanti Nigianni och Fanny 
Söderberg (red.), New York: Palgrave Macmillan, 2012. Matricid, alltså modersmord, är ett återkommande tema 
inom feministisk psykoanalys, se till exempel Amber Jacobs, On Matricide. Myth, Psychoanalysis, and the Law of the Mother, 
New York: Columbia University Press, 2007. Jacobs för dock fram att modersmordet är gravt underteoretiserat 
inom psykoanalysen, till skillnad från fadersmordet. 
557 Det här kan ha att göra med att den materiella vändningens feministiska grenar inte i allmänhet intresserar sig 
särskilt mycket för de psykoanalytiska ramverk som färgat en stor del av de teoretiska diskurserna kring moderskap. 
Emellertid finns det undantag även här. Nämnas kan, förutom Neimanis, 2014, även Myra J. Hirds artikel ”The 
Corporeal Generosity of Maternity”, Body & Society, vol. 13 nr. 1, 2007, s. 1–20, som berör moderskap som givande 
av material, samt Eva-Marie Simms artikel om modern som del av näringskedjan, ”Eating One’s Mother. Female 
Embodiment in a Toxic World”, Environmental Ethics, vol. 31, 2009, s. 263–278. Ett specialnummer om födsel i 
tidskriften philoSOPHIA, redigerat av Fanny Söderberg, behandlar moderskap och samtida filosofi. Se Fanny 
Söderberg, ”Introduction. Why Birth?”, philoSOPHIA, vol. 4 nr. 1, 2014, s. 1–11. 
558 Se Adrienne Rich, Av kvinna född. Moderskapet som erfarenhet och institution (1980), övers. Katarina Wallin, Stockholm: 
Rabén & Sjögren, 1980; Julia Kristeva, ”Stabat mater” och ”Könskampen”. I Kristeva, 1990; Luce Irigaray, Thinking 
the Difference. For a Peaceful Revolution (1989), övers. Karin Montin, London: The Athlone Press, 1994; Hélène Cixous 
och Catherine Clément, The Newly Born Woman (1975), övers. Betsy Wing, Minneapolis: University of Minnesota 
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ur romanen Là från 1976: ”Utan dröjsmål börjar kvinnan krysta. Med ett djurs kraft. […] 
Och naturligtvis kommer barnet ut, rullar, faller. Gode Gud! vilken fart! Och vilken 
tystnad! Vad var det som kom ut? […] Det är ett språk!”559 Kring detta citat bygger 
Munck sin analys, där hon särskilt studerar födandet som metafor för skrivandet hos 
Cixous. Hon konstaterar att det rör sig om en ytterligt sliten metafor, men just det är 
själva poängen, menar Munck: Cixous återupplivar metaforen ”föda/skriva” och 
använder den för att göra en laddad metafiktiv koppling mellan skrivande och den 
kvinnliga kroppen.560  
 Munck betraktar födelsemetaforerna som ett slags kod hos Cixous, som öppnar 
upp kopplingar mellan texterna och gör det möjligt att tolka dem som delar av samma 
nätverk.561 Men Munck är också medveten om riskerna med att knyta könad erfarenhet 
till skrift på detta sätt, och citerar den feministiska litteraturvetaren Elaine Showalter, 
som skriver, apropå biologibaserad konst- och litteraturkritik: ”Bara det att hänvisa till 
anatomi är att riskera en återgång till den grova essentialism, de falliska och 
äggstocksbaserade konstteorier, som förtryckte kvinnor i det förflutna”.562 Risken finns, 
alltså, att födelse- och förlossningsmetaforer återupprättar en biologisk skillnad mellan 
män och kvinnor; ett skillnadsgörande som historiskt sett inte har fört mycket gott med 
sig för kvinnors del.563 Men samtidigt finns möjligheten att ge politisk och poetisk kraft 
åt en erfarenhet som delas av många kvinnor, och av alla däggdjur. 
 Om just erfarenheten av havandeskap och förlossning upprättas som en 
tröskelerfarenhet, en nyckel till mening, stöter man på problem ur en feministisk 
synvinkel. Stipulerandet av graviditet som analytiskt villkor är svårt att göra utan att landa 
i slutsatsen att kvinnokroppen är fundamentalt särskild, med särskilda erfarenheter, alltså 
essentiellt annorlunda. En sådan biologisk essentialism riskerar att cementera 
moderskapet som inte bara kvinnors möjlighet, utan kvinnors huvudsakliga uppgift – 
eller öde, enligt det gamla (kritiska) slagordet ”biology is destiny”.564 Den hållningen är i 

 
Press, 1986. En i sammanhanget viktig översikt och analys av förlossningar i engelskspråkig modern skönlitteratur 
gör Cosslett, 1994. 
559 Hélène Cixous, Là (1976), Paris: Des Femmes, 1979, s. 108. Citerad i Kerstin Munck, Att föda text. En studie i 
Hélène Cixous författarskap, Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion, 2004, s. 13. Muncks översättning. 
560 Munck, 2004, s. 53; 185. 
561 Munck, 2004, s. 185. Kursiv i original. 
562 ”Simply to invoke anatomy risks a return to the crude essentialism, the phallic and ovarian theories of art, that 
oppressed women in the past.” Elaine Showalter, ”Feminist Criticism in the Wilderness”, Critical Inquiry, vol. 8 nr. 
2, 1981, s. 187. Citerad i Munck, 2004, s. 69. Muncks översättning. 
563 Se till exempel Sherry B. Ortner, ”Is Female to Male as Nature is to Culture?”, Feminist studies, vol. 1 nr. 2, 1972, 
s. 5–31; Luisa Muraro, The Symbolic Order of the Mother (1991), övers. Francesca Novello, Albany, NY: State University 
of New York Press, 2018, s. 17f. 
564 Slagordet bygger på en utsaga av Freud, apropå sexualitetens och drifternas natur: ”Man skulle här, som en variant 
på den store Napoleons välbekanta ord, kunna säga: anatomin är ödet.” Sigmund Freud, ”Om den allmänna 
tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet”, övers. Ingrid Wikén Bonde. I Samlade skrifter av Sigmund Freud V. 
Sexualiteten, Clarence Crafoord, Lars Sjögren, Bengt Warren och Ludvig Igra (red.), Stockholm: Natur och kultur, 
1998, s. 206. Samma utsaga återfinns även i essän ”Oidipuskomplexets undergång”, övers. Eva Backelin. I Sigmund 
Freud, Samlade skrifter av Sigmund Freud IX. Metapsykologi, Clarence Crafoord, Lars Sjögren och Bengt Warren (red.), 
Stockholm: Natur och kultur, 2003, s. 376. 



 

 200 

grunden konservativ. Men för den materiella vändningens teoretiker är biologin, i 
meningen den fysiska materialiteten och dess sammansatta, öppna processer, faktiskt 
ödet – kroppen är tankens villkor. Det är av den anledningen som jag, med bland annat 
Neimanis, vill mena att Irigarays könsskillnadsetik kan vara hjälpsam om man vill försöka 
formulera en mer nyanserad bild av havandeskap som allting levandes, inte bara 
kvinnokroppens, villkor. Den här frågan återkommer jag till längre fram, i relation till 
Bergs specifika formspråk i Forsla fett. 
 Graviditeten är något som händer en, men den händer också inuti en. På så sätt kan 
den sägas utgöra en filosofisk kontrapunkt till berättelsen om det okroppsliga subjektet, 
som är oberoende av yttre påverkan. Den gravida kroppen är invaderad, bokstavligen, 
det bor en helt annan person inuti en. Man är inte längre enbart sig själv – subjektet 
består, men sätts i gungning allt eftersom den andra kroppen, som man delar sin kropp 
med, börjar röra på sig och ställa krav man inte begriper på ett språk man inte talar. 
 Erfarenheter av att ha en livmoder sätter sin prägel på subjektet, även om prägelns 
utformning kan variera (någon får barn, någon annan får livmoderhalscancer, någon föds 
utan livmoder, och så vidare). Det finns alltså risker med att postulera moderskapets 
relevans för subjektet, och risker med att postulera dess irrelevans. Men 
förlossningsmetaforer måste inte handla om kvinnor – eller ens om människor. I Forsla 
fett verkar de handla om både kvinnors erfarenheter, djurs erfarenheter och 
transformation i allmänhet, samtidigt. 
 I Forsla fett spelar en hare och en val viktiga roller, vilket Tunedal nämner i sin 
recension som jag citerat ovan. Graviditeten som förståelsehorisont och 
tröskelerfarenhet i läsningar av Forsla fett aktualiserar också ett specifikt problem ur den 
materiella vändningens synvinkel. Det människocentrerade perspektivet – kvinno-
kroppen och de affekter och fenomen som handlar om att bära och föda barn – riskerar 
att slå ut och överskugga det materialistiska spåret i dikterna, det djuriska eller 
antihumanistiska spår som Gunnarson pekade på i sin anmälan av samlingen. 
 Titeln på sviten ”Valen klämmer sin trögnad genom ett/ särskilt rum” åtföljs av 
ett kursiverat förtydligande: ”Det vita späcket; smärtan. Du Val du Väljare din/ gärning bryter 
hål i lugna former.” (FF 31.) Valen/barnet kommer ut täckt av vitt späck, fosterfett. Det 
nya livet trasar sönder det gamla livet – och underlivet, svittitelns ”särskilda rum”. Efter 
att förlossningen blivit dikternas sakled och nyckel är det svårt att hålla blicken fästad på 
djuren, haren och valen, som också finns i dikterna. Valen och väljaren blir metaforer 
för barn, och för föräldraskap. Valen är här också ett val, valet att vara med om en process 
som är uppslitande, obehaglig, kanske till och med onaturlig, i bemärkelsen att den stör 
en harmoni eller enhet. 
 Den feministiska läsning som lyfter fram förlossning och graviditet som 
betydelsefulla erfarenheter riskerar alltså att osynliggöra eller ogiltigförklara en parallell 
läsning, där samlingens rollfigurer haren och valen får förbli däggdjur. Läsaren är till 



 

 201 

synes åter fast i en ekvation där den mänskliga erfarenheten utgör det givna sakledet eller 
förståelsehorisonten, och djur och annat liv förpassas till ett stumt bildled; de får agera 
skådespelare eller allegoriska symboler, men dramat är mänskligt. 
 Å andra sidan är graviditeten, eller dräktigheten, den erfarenhet som förenar alla 
däggdjur. På så vis är den inte alls exkluderande, utan radikalt inkluderande – den 
inkluderar alla däggdjur av honkön, också människan. Om graviditeten betraktas som 
dräktighet, en gemensam däggdjurserfarenhet, kan samlingens bägge plan bibehålla sina 
egenheter, vill jag mena. Valen är inte bara en allegori eller symbol, utan är ett djur som 
delar erfarenheter med djuret människan. Haren likaså. Men de kan också samtidigt 
fungera som metaforer eller symboler – den ena läsningen utesluter inte den andra.565 
Som jag vill visa i analyser av mammatrilogins verk är det en uttalad teknik hos Berg att 
suspendera eller skjuta upp fastställandet av mening. Att förlaget fastställer att 
mammatrilogin ”handlar om” eller ”gestaltar” moderskap behöver inte betyda att andra 
förståelser inte är möjliga. 
 Ovanstående utvikning har tagit fasta på Forsla fett, men relationen mellan materia 
och mening står också i centrum för både Uppland och Loss, de därpå följande 
samlingarna i mammatrilogin. I Uppland handlar det om språkets möjlighet att ge tillträde 
till världen. I Loss gäller det politik, etik och att sörja det man förlorat. Samtliga samlingar 
berör således frågor om hur mening och materia, eller språk och värld, hänger ihop, och 
hur erfarenhet – av förlossning, av föräldraskap, av sorg – kan etablera och rubba 
mening. 
 Med Neimanis uppmaning att leta efter hur representation fungerar och vilka 
verkningar de kan ha i minnet, som jag redogjort för i kapitlet om Levande vatten, blir 
frågan här hur det symboliska och det konkreta förhåller sig till varandra, och hur en 
läsning som håller flera nivåer eller meningsarter levande samtidigt kan fungera.566 Det 
är vad jag undersöker härnäst, genom en läsning av Forsla fett och hur den behandlar 
graviditeten som både delad och ensam existentiell och kroppslig erfarenhet. Det handlar 
alltså om reproduktion av kroppar och om reproduktionens villkor för den som 
genomlever processen. 
 

 
565 En metod för att hålla blicken fästad på djuren i litteraturen ger Lönngren, som uppmanar litteraturforskare att 
försöka ”följa djuret” och djurets spår i litteraturen.  Ett exempel på en sådan spårning är Amelie Björcks 
undersökning av husdjur i Zooësis, Se Lönngren, 2015; Björck, 2019. I föregående avhandlingsdel diskuterade jag 
olika sätt att på liknande vis spåra växters uttryck i Levande vatten. 
566 Neimanis, 2015, s. 150. 
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FORSLA FETT – REPRODUKTION 

Samlingen Forsla fett (2002) inleds med ett citat av Hal 9000, Stanley Kubricks despotiska 
rymddator ur filmen 2001: A Space Odyssey från 1968.567 Hal framstår till en början som 
lydig och tjänstvillig, men sparkar efter hand bakut och börjar mörda besättningen på 
rymdfarkosten den styr. Citatet med vilket Berg inleder samlingen med ser ut så här på 
mellanbladet (FF 5.): 

 
Jag – 
  är – 
   rädd 
    (Hal) 
 

Hals replik är tagen ur en monolog i slutet av filmen, där den mänskliga huvudpersonen 
Dave hotar med att stänga av Hal. Datorn är alltså rädd. Det ickemänskliga verkar 
uppvisa en mänsklig affekt. Repliken får ytterligare pregnans av att Hal i tidigare 
sammanhang i filmen, då Dave bett Hal sluta ha ihjäl folk, svarat ”I’m afraid I can’t do 
that”. Nu får Hal lära känna rädslan bortom artighetsuttrycket. 
 I Bergs version märks dessutom tankestrecken, som skapar en betoning, en paus i 
repliken. Tankestreckspauserna gör att orden ”Jag –” och ”är –” liksom hänger i luften. 
Bägge orden betecknar företeelser som oftast uppfattas som specifikt mänskliga: 
subjektivitet, erfarenheten av ett jag, respektive varat, en tidsuppfattning och en relation 
till nuet som pågående. Satsen ”jag är” är inte något vi vanligtvis förknippar med 
artificiell intelligens som Hal, eftersom den hör samman med självmedvetande och 
reflexivitet.568 I själva verket är kanske Hal den enda ”mänskliga” karaktären ombord på 
skeppet. Datorn är svekfull, opålitlig och lögnaktig, döljer sina avsikter och törstar efter 
blod och hämnd. Hal får de mänskliga besättningsmännen att framstå som svala, 
alltigenom rationella maskiner. När Dave hotar att stänga ner systemet, ber det för sitt 
liv. Datorn är rädd.  
 Det är den här paradoxen – att det omänskliga kan vara det allra mest mänskliga i 
vissa lägen – som Berg fångar i dikten, något som fungerar som en läsanvisning för hela 
mammatrilogin. Den paranoida, hämndlystna datorn Hal är en repa i civilisationens, 
modernitetens och framstegets skiva. Datorn Hal återkommer i dikten ”Hal tid”. 

 

 
567 2001: A Space Odyssey, regi Stanley Kubrick, Metro-Goldwyn-Mayer, 1968. 
568 Möjligheten att AI och datorer utvecklar ett självmedvetande och därigenom ett egenintresse är vad som menas 
med begreppet ”singularitet”. Hal kan alltså förstås som en representant för denna rädsla för maskinens medvetande, 
men i Kubricks variant innebär självmedvetandet också rädsla och skräck. 
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När odöd Harey låsts i kapsel 
som slungas ut i kosmos skum 
och den dementa datorn sjunger 
sin plancktidssång i viktlöst rum 

 
Det   frosch 
 
Det – – – 
krasslar (FF 77.) 
 

I en paranomatisk glidning där samma ord har flera betydelser blir tiden här både hal 
och Hal. När huvudpersonen Dave i 2001 till sist lyckas rädda sig ur rymdfarkosten efter 
att han stängt ner datorsystemet, som i sin sista stund sjunger schlagern ”Daisy Bell”, 
öppnar sig ett maskhål i tiden, och Dave möter äldre versioner av sig själv. Till sist blir 
han ett foster som blickar ut över stjärnorna i kosmos.  
 Dikten ovan kan exemplifiera Bergs stilistik: för det första glidningen från Hal, 
datorn, till hal, det glatta. För det andra Harey i stället för Davey – haren är huvudperson 
i hela diktsamlingen, och det är haren i astronautinkarnation som slängs ut i tid och rum. 
För det tredje de naturvetenskapliga referenserna, fysikern Max Planck figurerar i frasen 
”plancktidssång”. 
 När jag läser dikterna om Hal i relation till den förlossnings- och graviditetstematik 
som genomsyrar Forsla fett får datorn dock en annan betydelse. Berg vänder här på en 
vanlig science fiction-tematik där människan är havande med en monstruös 
utomjordning.569 Datorn Hal är den som uppvisar mänskliga drag, lider av demens och 
sjunger. Harey, däremot, är odöd – inte levande, men inte heller död – ett foster på 
gränsen till livet.  Dikten avslutas med en räcka onomatopoetiska ord och tre tankestreck 
som suggererar att något okänt, ännu inte benämnt, sker. Nya ord måste skapas. 
Dessutom finns här en versmässig regelbundenhet, den första strofen följer en tydlig 
rytm, där en rad med nio stavelser och en rad med åtta följer varandra med jämna 
betoningar på varannan stavelse, vilket ger dikten ett slags episk rytm, ett 
framåtskridande som sedan bryts av. Kombinationen av formmässig regelbundenhet, 
betoningen av rytm, rim (kapsel/sjunger; skum/rum) och allitteration (”den dementa 
datorn”), referenser till populärkultur och vetenskap (Hal och Planck), och nyorden 
(”frosch”, ”krasslar”) är, som jag vill visa här, Bergs poetik i ett nötskal. 
 I Forsla fett får vi följa flera figurer: här finns som sagt en hare, en fettansamling, 
vatten, människans förgängliga kött i form av fistlar och stomipåsar, en samling valar 
och väljare (i en typisk bergsk ordlek), valnötter, nötkött, mjölk, och snäckskal. En given 
läsning när det kommer till materiell litteraturkritik, är att se så noggrant som möjligt på 
de materiella fenomen och ickemänskliga varelser som hjälper till att bära upp texten. 

 
569 Alien-filmerna är paradexemplet på denna trop, men också Roman Polanskis Rosemary’s Baby kan representera 
greppet i skräckfilmsgenren. För en uttömmande feministisk inblick i denna trop, se Barbara Creeds feministiska 
klassiker The Monstrous-Feminine. Film, Feminism, Psychoanalysis, London: Routledge, 1993.  
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En sådan läsning av denna samling skulle behandla haren som hare, valen som val, och så 
vidare. Syftet med en sådan bokstavlig läsning vore att synliggöra och utforska den 
antihumanism som är ett stråk i Bergs diktning. Det mänskliga i Forsla fett uttrycks i 
termer av rädsla, bävan, ängslan, och som kroppsliga utväxter och vätskor, men oftast 
finns inga människor alls i dikterna. Det finns ett diktjag, men det dyker sällan upp. Här 
finns bara harar, valar, stalaktiter, kosmos. Människorna är borta. Det låter som en 
ekokritikers våta dröm. Men när jag prövar en sådan läsning gör den mig missnöjd; det 
är något som fattas. En sådan läsning synliggör inte det litterära, dikternas form och 
materialitet som just dikter. 
 I stället för att kartlägga djurens och den naturvetenskapliga terminologins 
funktioner vill jag följaktligen försöka hålla ögonen både på dem, och på havandeskapets 
och förlossningens potential att förena, snarare än särskilja arter, varelser och 
erfarenheter. Det paranomatiska greppet, där flera betydelser bebor orden samtidigt, 
förutsätter en paranomatisk läsart. 
 I diktsamlingens allra första dikt etableras förlossningens tematik, även om läsaren 
först efterhand märker att haren, valfisken, vattnet och fettet är de centrala figurerna, 
som sedan återkommer i flera skepnader: 

 
Skär kölen 
i haryngelgölen 
skär fena i fett, 
fiskstjärtfött (FF 11.) 
 

Bara det sista ordet, ”fiskstjärtfött”, för tankarna till förlossning, genom anspelning på 
födelse. Fostrets rörelser i livmodern, kännbara från omkring vecka 20 i graviditeten, 
beskrivs ofta som just sprattlet av en liten fisk, det är en allmän, etablerad metafor för 
de ryckiga, främmande och skrämmande rörelser som fostret gör. Dikten har en tydlig 
rytm, där upprepningar av ordet ”skär” inleder var sin rad, på vilka följer rader där 
vokalljudet ö avslutar raden. En läsning som enbart lyfter fram rytm och ljud, rimmet 
mellan köl och göl, och allitterationen genom orden fett, fena, fiskstjärt och fött, är fullt 
rimlig. Men Forsla fett som helhet bygger på just detta meningsvidgande grepp: att med 
ett eller två ord öppna upp varje enskild dikt för en kroppslig tolkning genom 
graviditeten och förlossningen som erfarenheter. Livmoderns ”haryngelgöl” skärs upp, 
harynglet, däggdjuret med fiskstjärten, föds. Skärandet kan här ha flera betydelser – att 
skära som verb i presens (”jag skär”) eller imperativ (”skär!”), men också skär som i rosa. 
I detta ord ryms både det rosa köttet och kejsarsnittets skärande. Just dessa 
mångtydigheter eller paranomasier kan sägas vara den bärande bjälken i Bergs formspråk 
– en glidning av betydelser genom homonym ordlikhet och ljudlikhet.570 Den noggranna 

 
570 Jämför Tidigs, 2020, s. 232f. 
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rytmen och ordlekarna finns jämsides med och förstärker bilden av den sprattlande 
harfisken.  
  Det skära, infettade harynglet med sin snärtande fiskstjärt ska födas, skäras, ut ur 
gölen – modern. Förlossningen är också i sig ett skärande: strängen ska klippas, fostret 
ska bli barn, kvinnan ska bli mor, kroppen ska åter bli tom. Men haren, ynglet, kölen och 
gölen finns kvar som ett slags rest – även om läsningen görs helt och hållet metaforisk, 
som ett systematiskt letande efter förlossningssymbolik, så finns haren och valen kvar 
och påverkar läsningen. På så sätt ligger bägge läsningarna invid varandra, och rör vid 
varandra. Fostret blir efterhand mer harlikt i samlingen, medan haren blir mer likt ett 
barn. Frågan är då vad dessa ickeparallella (ty de färgar av sig på varandra) läsningslinjer 
kan säga om relationen mellan mening och materialitet. 
 Under titeln på den första sviten ”Stram strämja, ofött fett” står ett slags 
logganteckning, en av de få utsagor i Forsla fett som innehåller ett tydligt ”jag”: ”Ännu är 
jag död, jag rinner. Ska följa hare genom nyfödingens/ vilda lugn, gå harens mjukt 
mullrande klotform.” (FF 9.) Här ska alltså en utveckling dokumenteras, nyfödingen, i 
harens form, ska följas. Moderns kropp ska baka ett barn, dikternas harpalt. I följande 
dikt vilar haren i Kosmos, medan den bidar sin tid: 

 
Håll fett 
låt fett vänta 
håll tid 
låt tid gå 
låt tid vagga stilla i haren 
låt fett bygga stomme i haren 
i haren Kosmos 
tid är skal (FF 12.) 
 

Effekten här är ett förfrämligande av den process som i allmänhet betraktas som vanlig, 
naturlig eller normal: havandeskapet och barnafödandet. I stället för att processen är 
jordisk, eller organisk, är havandeskapet en kosmisk process, haren-fostret innehåller 
kosmos, tiden skapar ett skal kring livet-inuti-livet, vaggar haren. Tiden blir ett skal, en 
behållare, som ska tömmas och vändas ut och in. ”Den äger att forsla, som fött”, skriver 
Berg. Förlossningen kan här förstås som en tröskelerfarenhet för meningsskapande. 

 
Lek ”Den äger hare, som griper” 
Den äger att forsla, som fött 
De ickeförsvinnande fälten 
spänn ut dem så gnisslande sprött (FF 21.) 
 

Att forsla, att förmedla, är avhängigt födandet. Födandet knyts i dikten till ”de 
ickeförsvinnande fälten”, till evigheten. Men fälten skapas också, spänns ut i sin 
sprödhet. Den äger haren, som fångar den. Evigheten är spröd och kan brista. Rimmet 
fött–sprött skapar regelbundenhet, liksom rytmen, ordens musikaliska, ljudande 
dimension. Också den är ett förståelselager, som stiger fram särskilt i vissa dikter, där 
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melodi, ljud, rim och rytm får särskild betydelse. Här märks åter hur lagren – haren och 
barnet, det materiella och det symboliska, ordens betydelser, bokstäver och ljud – ligger 
invid varandra. Än stiger den ena möjliga läsningen fram – än den andra.  
 

Kroppen som skål och skal 
 

Två centrala element i Forsla fett är fettet och vattnet, i en förlossningsläsning blir de 
fosterfett och fostervatten. Valen får stå för både det feta och det blöta. Inte sällan 
refererar gravida kvinnor till sig själva som valar; jag har själv gjort det. I den stora, 
otympliga kroppen är man som en fisk på land, en strandad val: alltid för stor, alltid för 
tung och klumpig, ett urtidsdjur. Men i sitt blöta element är valen inte alls stor och tung, 
den är smidig och proportionerlig, en utmärkt simmare. Det är ett banalt påpekande, 
och just sådana banala sanningssatser och idiomatiska uttryck – en fisk på torra land – 
sätts på spel i Forsla fett: 

 
Valar vill vatten 
hålrum i vatten 
lättnad i fettnad 
rymmen i späck (FF 34.) 
 

I dikten ovan märks också en klättring genom allitteration och ljudlikhet: ”Valar vill 
vatten” övergår i ”hålrum i vatten”, sedan följer ett nytt klättringssteg, ”lättnad i fettnad”, 
där de dubbla t:na i ”vatten” fortplantas in i ett annat sammanhang, som i sin tur övergår 
i ”rymmen i späck”, där ”rymmen” är besläktat med ”hålrum” i den andra raden. Vattnet 
och fettet turneras i dikten, valkroppen blir ett fettigt, flytande hålrum i vattnet, som i 
sin tur innehåller andra hålrum. Den tunga valen rymmer alltså en ”lättnad” i det späck 
som på land, under påverkan av gravitationen, skulle krossa den under sin egen tyngd. 
Valen omsluter en hålighet, men den omsluts i sin tur av ett vatten, den är en del av en 
kedja som är större än den själv. 
 Men inuti kroppen, i den sista radens späckrymme, simmar ett har/valyngel 
omkring. Modern, valen, är ett skal för fostret, ett skal som urholkas då fett flyttas från 
en kropp till en annan i en lång forslingskedja. Modern är också en skål för haren: 

 
Låt tid vagga stilla i haren 
låt bära och hålla i den lugna haren 
låt skalle vagga i skelettets skål (FF 13.) 
 

Här sker en förtätning av tiden; haren växer och vaggas i skelettets, bäckenets ”skål”, 
havandeskapet blir ett hållande, ett rofyllt och välvilligt beskyddande bärande. Ordet 
”låt” som inleder diktens tre rader skapar regelbundenhet, liksom upprepningen av 
”vagga”. Modern blir här ett skelett, barnet en skalle: dikten fungerar som en röntgenplåt, 
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som belyser havandeskapets benstruktur, ett skelett som växer inuti ett annat. Men 
dikten är också en bön, en önskan om lugnt vaggande och hållande. Dikten på följande 
sida fortsätter i samma rytm men i den visar röntgenplåten nerverna snarare än benen, 
skålen blir ett skal: ”I skalet löper nervers tunna spöke/ I skalet röjer nervers tunna spöke 
tid för fett/ det ska ta många tusen år att öka fett”. (FF 14.) Också i denna dikt märks 
inrim och rytmisk regelbundenhet, till exempel genom ö-ljudet i ”löper” och ”röjer”. 
Upprepningen av ”I skalet”, ”nervers tunna spöke”, respektive ”fett” skapar en glidning 
eller rörelse. Ökandet av fett inom ramen för en mänsklig graviditet tar trots allt bara nio 
månader – även om de månaderna kan kännas som tusen år, och det kanske borde ta 
tusen år att öka fett med tanke på hur stor omvälvning som ”haren”, väl ute ur 
skalet/skålen, föranleder för moderkroppen, och dess ”nervers tunna spöke”, som 
arbetar med att röja plats för fosterfettet.571  
 Valen kan rentav bli sjuk av processen: ”haren skinntorr valen tung av påsens 
fettmjölk/ vattensjuk”. (FF 54.) Den vattensjuka valen tyngs nu ner av sitt eget element. 
Frågan är dock vilket som är valens element – valen föder levande ungar, liksom 
landlevande ryggradsdjur. Valen har också visat sig besläktad med landlevande djur på 
andra vis, vilket tyder på att valens anmödrar faktiskt levde på land och sedan återgick, 
under drygt tio miljoner år, till ett liv i vatten. Valen är alltså en mångfacetterad figur, 
både tung och lätt, både omslutande och själv innesluten. 
 Härnäst vill jag utveckla ett resonemang om kroppar och kroppars 
genomsläpplighet som jag ser har bäring på hur valen, haren och havet omsluter och 
läcker in i varandra i Bergs diktning. Det som följer är en vidareutveckling av 
resonemanget om havandeskap som könad erfarenhet, och hur den kan behandlas ur ett 
materiellt och feministiskt perspektiv. 
 

KÖNSSKILLNAD OCH HAVANDESKAP 
 
För den feministiska materialismen har det varit av största vikt att lyfta fram att kroppen, 
särskilt kvinnokroppen, producerar kunskap i egen rätt. I Bodily Natures. Science, 
Environment, and the Material Self pekar Stacy Alaimo på att den feministiska teorin har 
undvikit naturen, biologin och kroppen, eftersom naturbegreppet historiskt sett har 
fungerat som en behållare för normer och moralism riktade mot kvinnor, rasifierade, 
urfolk, arbetarklass och queers.572 Därför har mycket av den feministiska teorin arbetat 
för att lösgöra ”kvinnan” från ”naturen” – genom exempelvis genusbegreppet, som skiljer 

 
571 Dessa beskrivningar av havandeskap som en process som utspelar sig i någon form av ”djuptid”, en tideräkning 
som rör sig på en annan skala än den mänskliga, faller väl in i det Neimanis kallar havandeskapets ”thick time”. 
Neimanis, 2014, s. 118. 
572 Alaimo, 2010, s. 4. Se även Plumwood, 2002, s. 19. 
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biologiskt kön från samhälleligt, diskursivt producerat genus.573 Genusbegreppet är 
emellertid helt avhängigt en skarp åtskillnad mellan natur och kultur för att fungera – en 
åtskillnad som blir problematisk ur materialistisk synpunkt. En mer produktiv inställning 
ur politisk synvinkel, menar Alaimo, vore att ta tag i och försöka förändra kategorierna, 
snarare än att försöka komma runt eller överlista dem.574 I stället för att avfärda bio-
logiker, vilket man kanske kunde kalla de resonemang som knyter kvinnor till naturen 
på dels kroppsliga, dels historiska, dels diskursiva grunder, vore en väg vidare att granska 
bio-logikerna kring exempelvis reproduktion för att se om där, trots allt, finns något att 
hämta för en feministisk politik rotad i materiella omständigheter. 
 Kanske kan valen, vattnet och fettet i Forsla fett ge redskap för att betrakta 
havandeskapet ur en delvis annan synvinkel än den essentialiserande. Även om 
havandeskap är en tydlig tematik i Forsla fett är det nämligen inte entydigt. Valen, haren, 
skalet och andra varelser byter nämligen plats – positionerna är inte givna. I dikten jag 
nyss citerade kan ”haren skinntorr” också förstås som modern, medan ”valen tung av 
påsens fettmjölk” lika väl kan stå för barnet som den ammande modern. (FF 54.) Det 
betyder att metaforiken är rörlig; valens position kan innehas av barnet såväl som 
moderskroppen, och harens ibland kosmiska proportioner kan innesluta modern. Ur en 
feministisk materialistisk synpunkt kan havandeskap förstås just som den erfarenhet som 
förenar djuret människan med andra däggdjur, vilket kunde göra att havandeskapet och 
förlossningen kunde sägas ha en utjämnande, icke-antropocentrisk funktion. 
 I Forsla fett blir den tendensen synlig till exempel i dikten ”Mjölka harulk”: ”Håll 
bleka fiskrens römme/ Håll bleke, fiskkötts rom/ Håll harulksmjölken fiskvit”. (FF 43.) 
Dikten ingår i sviten ”Harpun” och dikten, liksom svitens titel, lånar fiskterminologi. 
Fiskarten marulk blir i denna tappning ”harulk” – harens figur sätter sitt märke också 
här – och modersmjölkens vita blir här vitt som i fiskkött, som i fiskrömme, fet 
fiskmjölk. Människan blir en fisk, fisken blir en moder, det som förenar dem är hållandet, 
att lyfta upp och stanna kvar i ett närande arbete.  
 Dikten skulle kunna läsas som ett ekofeministiskt ställningstagande: 
reproduktionen aktualiserar släktskapet mellan människan och andra arter, och en politik 
som tar andra arter i beaktande kan grunda sig i den gemensamheten. Å andra sidan 
finns ordet ”fiskrens” i diktens första rad – här handlar det alltså om en urtagen fisk, en 
fisk vars vita kött fläkts upp. Människan som dödar djur för att nära sina barn gör åter 
entré. 
 Gemenskapen är dessutom i allra högsta grad könad, det är däggdjur av honkön 
som kan bli dräktiga. Just eftersom graviditeten är ett fenomen som kastar kvinnor 
tillbaka in i den biologiska situation de velat undkomma, är den helt nödvändig att tänka 
igenom. ”Kanske är det enda sättet att verkligen fördriva tvillingspökena biologi och 

 
573 Alaimo, 2010, s. 5. Kursiv i original. 
574 Alaimo, 2010, s. 5. 
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natur att, paradoxalt nog, ge dem kött, låta dem materialiseras mer fullt ut och ombesörja 
deras exakta materialiseringar”, skriver Alaimo.575   
 Jag förstår Forsla fett som ett försök att materialisera, beskriva och tänka genom en 
delad erfarenhet som är könad, som skapar gemenskap men också skapar skillnad. I 
Forsla fett figurerar också en man, en far, men han förekommer enbart i dikten ”Haren 
smittar pappa med rabies”.  

 
Harsprångsledning 
harespår 
rabies är frihet 
i Harens år 
 
Här i ensamhetens  
svarta fadersmjölk 
av skogens man 
med hare (FF 51.) 
 

Också i denna dikt nämns mjölk, liksom i dikten ovan, men här är den svart. Harens år 
kan anspela på horoskop, men särskilt kanske på Arto Paasilinnas roman Harens år 
(1975), som gavs ut under ett kaninår i den kinesiska astrologin.576 I romanen tar en man 
hand om en skadad harpalt, som han kört över med sin bil. Han lämnar sitt forna liv för 
att vårda harpalten, och de två bygger upp en komisk men öm symbios. Huvudpersonen 
i Harens år blir genom mötet med haren något som kunde likna diktens ”skogens man”, 
han strövar ensam omkring – men är ändå inte ensam, eftersom han ombesörjer den lilla 
haren. Återigen blir det djuret, eller det ickemänskliga livet, som väcker de känslor till liv 
som förknippas med mänsklighet, nämligen ömhet och kärlek.  
 I dikten är haren också ett barn, och harens år blir därmed barnets år. Mannen i 
skogen ligger också nära jägarens figur, till exempel i barnvisan där haren söker skydd 
hos en tomte för att inte bli skjuten av jägaren. Haren kan här vara föremål för mannens 
omvårdnad, eller byte, eller bäggedera. 
 Men mannen, fadern i dikten, förblir en avlägsen figur – titeln anger att haren 
smittar pappa med rabies, och i den första strofen kommer rabies att förknippas med 
frihet, trots att det är en sjukdom som leder till döden. Mannen är fri, om än 
rabiessmittad, under harbarnets år. Bilden av faderskap som dikten producerar är inte en 
idyllbild av en jämställd far som deltar i omvårdnadsarbetet, tvärtom beskriver den 
ensamhet, svärta och distans, möjligtvis rädsla. 
 Dikten om haren som smittar pappa med rabies kan ställas invid följande dikt: ”jag 
sa till henne mig/ att det är fel på uttrycksformen/ man håller alltid i harpunen ensam”. 
(FF 60.) Kvinnan, ”hon” i dikten, kan vara både en annan person och jaget självt. Av 
den sista raden kan man utläsa att uttrycksformen det är fel på är ett ”vi”. Här finns inget 

 
575 ”Perhaps the only way to truly oust the twin ghosts of biology and nature is, paradoxically, to endow them with 
flesh, to allow them to materialize more fully, and to attend to their precise materializations.” Alaimo, 2010, s. 6. 
576 Arto Paasilinna, Jäniksen vuosi, Helsingfors: Weilin & Göös, 1975. 
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vi – man är ensam. Också den därpå följande dikten avslutas med ordet ”ensam”: ”[…] 
Högt uppe irrar skalharpunen,/ valharpunen ensam”. (FF 61.) 
 Ett av havandeskapets problem, eller aporier, är att det är både ensamt och 
gemensamt. Så länge fostret finns inuti modern är hon ensam med omvårdnaden, 
graviditeten liksom amningen kan inte delas jämlikt, till skillnad från nästan alla andra 
aspekter av föräldraskap. På så vis är havandeskap ett problem som inte kan åtgärdas ur 
jämställdhetssynpunkt. Även om det kan delas med andra kvinnor, och med män när 
erfarenheten är överstånden, är det kvinnor som ensamma ska bära barnet – oberoende 
av om det rör sig om ett efterlängtat, eget barn eller ett surrogatbarn, resultatet av en 
ekonomisk överenskommelse. Några andra sätt att reproducera människokroppar har vi 
inte, än så länge. 
 Som jag tidigare fört fram finns det en essentialistisk dimension i havandeskap. 
Emellertid är en strategi, eller ett sätt att tänka kring graviditet att se till det delade, den 
könade däggdjursgemenskap som havandeskapet också bygger upp. Ett sätt som Berg 
gör detta på, är att hon framställer havandeskapet i termer av arkitektur eller kosmisk 
rumslighet. I följande dikt, betitlad ”Vattuskräck”, knyts band till andra arter genom 
döden, det rullband alla varelser står på och som väntar allihop, också den hare som nyss 
fötts: 

 
Haren är också en stjärnbild 
i den håglösa, frigida hydrosfären 
Samma kosmiska fettstela fimbulskräckflod, 
samma fittstela rullbandsfettflod 
Vi som däggdjur, äggdjur, valnötsdjur 
föder ogärna levande ungar (FF 52.) 
 

Däggdjuren, ägget och valnöten omsluter något annat, något skört som kan gå i kras. 
Livet blir ett rullband, en ”fittstel”, oföränderlig fabriksflod av forslat fett som sträcker 
sig genom honors könsorgan och kosmos, genom årtusenden, och där det enskilda livet 
inte spelar någon roll. Haren ska bli en frusen stjärnbild, uppgå i den ofruktsamma 
rymden, den unge som föds levande ska svepas med av fimbulskräckfloden. Inte att 
undra på att diktens ”vi” föder ungar motvilligt, man föder ju dem över graven. På så 
vis blir relationen mellan föderska och barn inte nödvändigtvis en fråga om den 
mänskliga kvinnokroppens sammansättning, utan en fråga om honkroppars arkitektur, 
och om inneslutning och omslutning som filosofiska eller existentiella spörsmål som 
honkroppar sätter i verket genom havandeskapets kosmiska process.  
 Frågan om det går att beskriva förlossning och havandeskap som giltiga 
erfarenheter med politisk verkanskraft utan att landa i en antropocentrisk essentialism 
har också undersökts inom den feministiska teorin. I boken Bodies of Water tar Neimanis 
spjärn mot Irigarays könade skillnadsbegrepp för att skapa en liknande gemenskap som 
den Berg etablerar i Forsla fett när hon gör graviditet och förlossning till existentiella 
händelser som förenar kvinnor, valar, fiskar och harar. Neimanis myntar termen 
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”spekulativa reproduktioner” för att fånga in berättelser om havandeskap och 
förlossning som vill frammana nya sätt att beskriva dessa erfarenheter och diskurserna 
kring dem.577 Forsla fett kunde karaktäriseras som just ”spekulativ reproduktion”. 
 Neimanis vill skapa en terminologi och förståelse för havandeskap som icke-
antropocentriskt och icke-essentialistiskt fenomen. Hon använder sig av exempelvis 
Braidottis och Butlers läsningar av Irigaray – essentialisten par exellence, kan man hävda 
– för att förklara vikten av en sådan ny förståelse av havandeskap. Neimanis pekar på att 
trots att det hos feministiska forskare generellt finns en förståelse för Irigarays 
ståndpunkt att kroppens materialitet, särskilt den feminina kroppens materialitet, måste 
begripas och greppas, finns det även en motvilja att gå med på Irigarays krav på radikal 
skillnad mellan könen. I stället för att hennes könsskillnadsetik betraktas som ett 
materiellt, konkret, politiskt och filosofiskt program läses det ofta – till exempel av just 
Braidotti och Butler – som en taktisk manöver eller intervention, ett slags strategisk, 
begreppslig essentialism, eller som ett stilistiskt grepp.578 
 Motviljan att ta i den könade kroppen spårar Neimanis, precis som Alaimo, till 
frågan om kvinnan och naturen.579 Hur skulle kroppen, som historiskt sett alltid varit en 
filosofisk och konkret fälla för kvinnor, det som stått emellan kvinnor och utbildning, 
konstnärligt skapande, rättslig integritet, ekonomiskt oberoende och politiskt inflytande, 
plötsligt kunna bli en källa till filosofisk, etisk och politisk kraft? 
 Både Neimanis och Alaimo, liksom flera av den materiella vändningens tänkare, 
ser potentialen i kroppens faktiska föränderlighet och rörlighet, i dess sårbarhet och i 
dess sammansatta karaktär. Alaimo grundar sitt begrepp transkorporalitet i material som 
visar att kroppar genomkorsas av andra kroppar i form av gifter och läkemedel, till 
exempel, men också i form av levande organismer som bakterier, samt i form av både 
mat, vatten, och, mest signifikant i det här sammanhanget, av andra människokroppar 
genom graviditet. På så sätt är kroppen inte stängd utan öppen, en svängdörr för andra. 
Den gravida kroppen, som innesluter en annan kropp, blir då bara en av många former 
av öppna, omslutande kroppar. 
 

 

 
577 Neimanis, 2014, s. 110. 
578 Neimanis, 2016, s. 71. Se även Grosz, 2011, s. 100. Apropå motviljan mot att behandla kroppen i Irigarays 
tänkande som just en fysisk, verklig kvinnokropp, skriver Kirby: ”This improper [anatomical] body is quarantined 
for fear that its ineluctable immediacy will leave us no space for change, no chance to be otherwise, no place from 
which to engender a different future.” Vicki Kirby, Telling Flesh. The Substance of the Corporeal, New York: Routledge, 
1997, s. 70. Men om Irigarays kropp blir bara metafor försvinner också de riktigt radikala elementen av hennes 
könsskillnadsetik, såsom kravet på att göra om fysikens regler. Irigaray, 1993, s. 6; 12. 
579 Neimanis för fram att det särskilt handlar om en motvilja hos feministiska tänkare som läser Irigaray att betrakta 
naturen som binär och deterministisk. Neimanis, 2016, s. 73. 
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Fostervattnens mångtydigheter 
 

I Forsla fett spelar flera varelser och fenomen anknutna till vatten och hav viktiga roller. 
Här finns, förutom den tidigare nämnda valen också harpuner, fiskrom, 
Estoniakatastrofen, plankton, gölar, broar, kräftor, is, lotsar och många andra 
havsfigurer och blötdjur. Att förstå hur havet, och i förlängning vattnet, skapar 
gemensamma livsvärldar blir därmed betydelsefullt. Ett sätt att förstå havsmetaforerna 
är att tänka dem genom fostervatten, det allra första hav ett däggdjur möter. I dikten 
”Kraftledning” blir vattnet i fostersäcken en varm landningsbassäng, som fostret ligger 
i medan det genom moderns kropp betraktar världen utanför: 

 
Det fnittriga kvillret i ljuskapillären 
det fladdriga flimret mot utloppets skärm 
I landningsbassängen är djupet oformligt 
den bubblande källan är seglivat varm (FF 30.) 
 

Åter kan en versmässig regelbundenhet skönjas, ett slags hickande rytm. Varje rad börjar 
med en obetonad stavelse, som övergår i två daktyler (”det fnittriga kvillret i 
ljuskapillären”) och omväxlande slutar med en obetonad eller en betonad stavelse (”det 
fladdriga flimret mot utloppets skärm”). På så vis kommer de tre beskrivningarna av 
fnittrigt kviller, fladdrigt flimmer och bubblande källa att föras samman. Fostersäckens 
vatten blir här både en källa och en landningsbassäng, där djupet är oformligt, omöjligt 
att begripa. Vatten kan för en fullvuxen människa innebära drunkningsdöd, men för ett 
foster är det tillvarons förutsättning att vara helt omsluten av vatten. Den här 
mångtydigheten hos vattnet, som både bär liv och, i andra situationer, kan utsläcka det, 
finns ständigt närvarande i Forsla fett. Här vill jag dock börja med att ta fasta på vattnet 
som ett livgivande, livsnödvändigt element för alla arter.  
 Under graviditeten väller en sjö upp i det dräktiga djuret. Neimanis försöker, 
genom Irigarays sätt att förstå kön och subjektivitet, skapa en förståelse för havandeskap 
som inte grundar sig i könskategorier, utan i just vatten. Därigenom vill hon få till en 
vridning bort från det människocentrerade i diskurser om havandeskap, mot dräktighet 
som gemensam erfarenhet grundad i vattnets element. Neimanis betonar att hon vill läsa 
Irigaray ”bortom” den humanism och antropocentrism som hon menar att stundvis 
hemsöker Irigarays skrifter.580 Med denna förståelse av dräktighet och vatten i åtanke 
kan Forsla fett läsas som en betraktelse över de fundamentala element, alltså vatten och 
fett, som är allt mänskligt, ja, allt livs förutsättning. Alla varelser är på så vis valar i vatten, 
och harar i skålar fyllda av vatten. 

 
580 Neimanis, 2016, s. 69. Av den anledningen väljer jag att översätta ”gestationality” med dräktighet snarare än 
havandeskap, eftersom den förra termen är knuten till djurs dräktighet, snarare än till graviditet. Termen ”dräktighet” 
innehåller dessutom slutleden -het, som kan motsvara Neimanis nyord där ”gestation”, havandeskap eller dräktighet, 
kopplas till slutleden ”-ality ”för att visa på begreppets koppling till en ideologi eller ett system. 
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Vatten, skriver Neimanis, är både skillnadsskapande och gemensamt, eftersom allt 
organiskt liv, från växtceller och encelliga organismer till människor, bygger på 
cellvätska. Vattnet rör sig också – vi stöter ur oss vatten och tar in annat vatten. Vattnet 
är följaktligen bestående, men det är också föränderligt. Det är både kropp och miljö, 
både det som (till stor del) utgör kroppar och den miljö där kropparna blir till.581 Levande 
varelser, som människor, förkroppsligar alltså vatten som Neimanis ser det. Det hon vill 
åt är vad hon kallar ”posthuman dräktighet” som operationellt begrepp. Dräktigheten är 
i detta fall inte nödvändigtvis knuten till kvinnokroppen.  
 Vattnen som omsluter, och rinner igenom, en kropp kommer från andra kroppar, 
som legat i andra vatten.582 Därför kan inte dräktighet eller havandeskap heller begränsas 
till en isolerad händelse i en mänsklig livmoder. Om vi ser till rörelserna som det 
biologiska vattnet gör – från sötvattenintaget via rör till kranen, ner i glaset och in i 
kroppens njurar och vidare in i fostervattensäcken och in i fostret – så blir det svårt att 
sätta fingret på exakt var vattnet befinner sig vid en bestämd punkt, givet att vattnet är 
ett flöde.  
 Trots att vattnet är rinnande, rörligt och föränderligt tar det ändå form i en 
begränsad, situerad vattenkropp, säger Neimanis. Vatten måste alltså förkroppsliga ett 
slags membranlogik, för hon fram, med fostervattensäcken som exempel. Membranet är 
genomsläppligt, det håller inne den livsnödvändiga vätskan så att fostret kan ta form, det 
kan ta in näring och stänga ute farliga ämnen till viss grad, men säcken separerar också 
moder från barn. Dräktigheten, fostervattensäckens skyddande skal, är den miljö som är 
nödvändig för livets fortskridande, men dräktigheten upprättar också skillnad: mellan 
kroppen som bär och kroppen som blir buren.583 En dikt i Forsla fett lyder: ”[…] låt fett 
bygga stomme i haren/ i haren Kosmos/ tid är skal”. (FF 12.) Om vi läser Bergs dikt 
genom Neimanis tankar om vatten som bärande element blir haren, som både omsluts 
av och innesluter kosmos en del av en kedja av kroppar, som bär andra kroppar. Tiden 
är denna kedja av skal på skal på skal, som omsluter varandra. Kosmos finns mycket 
riktigt både inuti och omkring haren ur detta perspektiv. 
 Hos Irigaray är också fostervatten ett slags ”första” vatten, framhåller Neimanis, 
men poängterar att hon väljer att förstå det dräktiga vattnet som en del av allt liv som 
baddats fram i pölar av vätska.584 Det dräktiga vattnet blir då en del av ett stort kretslopp, 
den gravida kvinnokroppen omsluts i sin tur av en vätskefylld blåsa av rent, drickbart 
vatten, som i sin tur omsluts av en till vätskefylld blåsa, och den kedjan löper tillbaka till 
de allra första djurcellerna som föds i den primordiala soppan. Det här betyder i 

 
581 Neimanis, 2016, s. 68. 
582 Neimanis, 2016, s. 84.  
583 ”Just as bodies need water, water needs a body – it needs to take up expression as bodies of water that are 
specifically situated, even in all of their porous transits. This suggests that water must also embody a kind 
of membrane logic.” Neimanis, 2016, s. 95.  
584 Neimanis, 2016, s. 101. 
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Neimanis läsning att alla människor de facto bär de här dräktiga vattnen inom sig i form 
av olika vatten, som förenas i ett gigantiskt kretslopp. Här letar Neimanis alltså efter 
komponenter hos Irigaray som kan sägas förena det mänskliga livet, och i synnerhet 
kvinnokroppen, med ickemänskligt liv, såsom bakteriellt liv. Människan är ”i” vatten 
men också ”av” vatten, som Neimanis formulerar det.585 
 Ur en materialistisk-feministisk synvinkel blir det avgörande att subjektet inte bara 
”befinner sig i” en kropp utan är kroppen. Den tanken kan nämligen ifrågasätta de 
subjektsuppfattningar som den materiella vändningen uppfattar som direkt skadliga för 
naturen, subjektsuppfattningar där människan är avklippt och distanserad från sin kropp, 
sin miljö, och de levande och icke-levande varelser som finns i hennes närhet och 
påverkar och påverkas av henne.  
 Men det finns, som Neimanis betonar, en del risker med att läsa Irigaray. Hon 
påtalar den könade, sexuella skillnaden som den första och viktigaste skillnaden, och det 
är i sexualiteten hon förlägger mänsklighetens hopp. Könsskillnaden mellan man och 
kvinna består även om alla andra politiskt-historiskt konstruerade skillnader avvecklas, 
eftersom kvinnor föder barn. Den särartsfeministiska satsen är exkluderande, den går 
inte enkelt att anpassa till en feminism som hävdar emancipation, likhet och rättigheter 
oberoende av identitet i termer av sexualitet, kön, och så vidare.  
 Samtidigt hävdar Irigaray bestämt att könsskillnaden (som i sig är sexuell, eftersom 
franskans ”sexe” innefattar både kön och sexualitet) är porten som öppnar mot en 
multiplikation av all annan skillnad – och om den könsskillnadens etik hon lägger fram 
ska sättas i verket måste allt göras om från grunden, från förhållandet mellan subjekt och 
diskurs, till relationen mellan det enskilda subjektet och kosmiska, rumsliga och tidsliga 
begrepp, platsbegrepp och identitetsbegrepp, förhållandet mellan form och innehåll och 
mediet däremellan: allt detta måste göras om.586 En förståelse av subjektet som avhängigt 
elementen, alltså relationellt, är en del av detta. Det är just detta radikala omskapande av 
det makro- och mikrokosmiska som gör att Irigaray kan läsas så som Neimanis gör; som 
en ekofilosof.587 Det finns en hel del forskning om Irigaray som materialist, men det som 
gör Neimanis tolkning givande i detta sammanhang är att hon kopplar 

 
585 Neimanis, 2016, s. 101. 
586 Irigaray, 1993, s. 6ff. Nödvändigheten i att koppla metafysik till fysik lyfter Irigaray fram upprepade gånger. I 
essän om Descartes påpekar hon exempelvis: ”We should also think about the fact that all philosophers – except 
for the most recent ones? and why is this so? – have always been physicists and have always supported or 
accompanied their metaphysical research with cosmological research, whether it concerns the macrocosm or the 
microcosm.” Irigaray, 1993, s. 72. Som helhet kan Irigarays verk betraktas som både metafysik och fysik. Det är 
också av den anledningen – att metafysiken innehåller en fysik, och vice versa – som det inte är möjligt att tänka 
annorlunda om könskategorierna om inte detta får konsekvenser för andra typer av skillnadsbegrepp, som de 
fysikaliska eller kosmologiska. Kön som kategori är både metafysisk och konkret, och båda dimensionerna måste 
alltså påverkas om det feminina subjektet ska ha någon chans att framträda eller bli till. 
587 För läsningar av Irigaray som eko-fenomenolog se specialnumret Luce Irigaray: From Ecology to Elemental Difference 
av tidskriften Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 46 nr 2, 2015, särskilt Alison Stone, ”Irigaray’s 
Ecological Phenomenology: Towards an Elemental Materialism”, Journal of the British Society for Phenomenology, vol. 46 
nr 2, 2015, s. 117–131. 
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könsskillnadsetiken till ekologi och miljöhumaniora snarare än till feministisk teori.588 
Det handlar om ett omskapande av människans relation till ett delat kosmos, en delad 
fysisk verklighet.589 
 För att återknyta till Alaimos transkorporalitetsbegrepp är det i kroppens faktiska, 
fysiska öppenhet som Alaimo ser både risker och hopp: risken handlar om hur 
genomgripande skadliga kemikalier, resultat av kapitalismens profitjakt, påverkar 
kroppar och hur kroppar politiseras och styrs; hoppet handlar om att den genomkorsade 
kroppen är delad (även om kroppars tillgång till makt och självbestämmande inte är 
rättvist fördelad), sårbarheten är gemensam. Det går att skydda sin kropp, först och 
främst med pengar, men det går inte att överskrida den eller göra sig kvitt den. Dörren 
står fortfarande öppen. 
 Här vill jag återvända till de komplexa gemenskaper som Forsla fett skriver fram i 
relation till transkorporalitet och den gravida, könade kroppen som öppen. Vatten har 
dock fler former i Forsla fett än det flytande, närande fostervattnet: vattnet kan vara is, 
hårt och skärande.  

 
Den meningslösa undersidan av sjöar  
Den möjliga undersidan av hårda sjöar  
Jag gör mig vass  
Jag skär glasvatten (FF 23.) 
 

I dikten ligger meningslöshet och möjlighet invid varandra. Undersidan av sjöar bär på 
bägge. Vatten kan vara rörligt och bärande, men också skärande vasst glas. Jaget gör sig 
här till skärande vass och hård, och har på så sätt inte bara förmåga att vara en 
”landningsbassäng” eller ”bubblande källa”, öppen för liv, utan även en hård förfrusen 
sjö som utestänger och förhindrar livet från att bryta igenom. I följande rytmiskt precisa 
och rimmande dikt vidareutvecklas detta tema. Här river vattnets rörelser upp sår: 

 
Som havet river 
gnider klor 
mot ytor av 
det stängda 
 
som vågor rider 
djuphavsklyftor 
sjungande och 
trängda (FF 71.) 

 
588 Betydelsefulla verk som omtolkar och lyfter upp Irigaray är till exempel Grosz, 2011; Grosz 2017; samt Rosi 
Braidotti, Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming, Cambridge, Polity Press, 2002. 
589 Irigaray utvecklar denna tankegång i essän ”Starting from Ourselves as Living Beings”, där hon menar att just 
detta är det nödvändiga uppdraget: att människan börjar förstå sig själv som en levande varelse bland andra, inte 
bortom eller avskild från livet utan en del av det. En sådan hållning förutsätter dock, menar hon, att könsskillnaden 
arbetas om och blir ett verktyg varmed två likvärdiga men annorlunda subjekt (inte ett subjekt och ett objekt) kan 
mötas, vilket sedan kan skapa möjligheter för fler möten mellan entiteter eller varelser som är radikalt annorlunda, 
såsom människor och växter. Luce Irigaray, ”Starting from Ourselves as Living Beings”, Journal of the British Society 
for Phenomenology, vol. 46 nr. 2, 2015, s. 101–108. 
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I dikten etableras en metafor genom det inledande ordet ”som”. Havets rivande klor, 
och vågornas ritt över djuphavsklyftorna blir i ljuset av samlingens övriga dikter en 
metafor för havandeskapets konfliktfyllda natur. Det hav som finns inuti den dräktiga 
kroppen river, gnider och rider henne. Havet har klor, en kamp utspelar sig. Ytan är 
ännu stängd – men kan rivas upp. Här är skillnaden mellan modern och barnet åter fast, 
havet inuti blir ett fysiskt hot som kan slita upp och förgöra. 
 Bergs kroppar är transkorporeala i Alaimos mening, de innesluter varandra och 
påverkar varandra.590 Av dikten ovan kan man emellertid sluta sig till att den 
transkorporeala platsen inte nödvändigtvis är någon behaglig, konfliktfri eller harmonisk 
plats, och att den inte alltid fungerar på ett gästvänligt, livsbefrämjande sätt. Den 
livgivande amniotiska vätskan är också ett ilsket hav, en syrefattig göl, en sjö som isen 
lagt sig på – en del av den egna kroppen man nödgas bekämpa.  
 Neimanis, och Irigaray för sin del, idealiserar kanhända vätskan och det fluida 
tillståndet. Det fluida tillståndet är, som Bergs dikter ovan visar, inte av nödvändighet 
ett entydigt gott tillstånd. Men det är precis därför som det kan vara en utgångspunkt för 
en etik som inte bygger på moralism (naturlig förlossning/okomplicerat moderskap) 
utan på rörlighet och förändring – också förändring som inte är behaglig. 
 Vatten är något vi kan sträva efter att ”tänka med”, menar Neimanis, 
vätsketillståndet bär mening och förändrar.591 Vattendragen, liksom kroppen, är både 
känsliga för föroreningar och starka och mäktiga, både sårbara och eviga, men också 
både form och innehåll. Att tänka ”med vatten”, såsom Neimanis förespråkar, blir då att 
tänka i samtidigheter och genom förbindelser, och den etiska dimensionen av detta 
tänkande uttrycks genom att tänka i omlopp, kretslopp och lån – den enskilda kroppen 
lånar vätska av den stora vattenreserven som rent konkret är allt livs fostervatten och 
den enskilda kroppen står alltså i direkt, om än komplext, förbund med oceanen. 
Kroppens vatten ska sedan återbördas till reserven.592 Att tänka i termer av lån och 
återbördande är ett sätt att gå emot personlig äganderätt och det mänskliga, korta 
tidsperspektivet.  
 Vattnets mångtydighet handlar hos Berg om konflikt, och konflikt och 
gränsdragning är inte bara skillnadsskapande, utan innebär också beröring. Att stå i 
konflikt med någon är att låta sig beröras av den, såsom djuphavsgraven berörs av 
vågorna i dikten jag nyss citerade. I samlingarna som Berg gav ut innan Forsla fett 

 
590 Alaimo, 2010, s. 3. 
591 Cecilia Chen, Janine MacLeod och Astrida Neimanis, ”Introduction. Toward a Hydrological Turn?”. I Thinking 
with Water, Cecilia Chen, Janine MacLeod och Astrida Neimanis (red.), Montreal: McGill-Queen’s University Press, 
2013, s. 3. 
592 Neimanis kallar vatten för ”embodied hydrocommons”, alltså förkroppsligade vattenallmänningar. Neimanis, 
2016, s. 99. Se även Janine MacLeod, ”Water and the Material Imagination. Reading the Sea of Memory against the 
Flows of Capital”. I Chen, MacLeod och Neimanis (red.), 2013, s. 40–60. 
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betraktades graviditeten enbart med äckel, menar Beckman.593 I kontrast är det 
häpnaden som rinner igenom beskrivningarna av havandeskap i denna samling. 
Erfarenheten av graviditet och förlossning är ensam, smärtsam, motbjudande och farlig 
– men också fruktsam, spännande och öppnande. Den är ensam – men kvinnan delar 
den faktiskt med barnet, som också är med om något som är smärtsamt och 
skrämmande. Emellan dem finns både en gräns och en öppning, ett genomsläppligt 
membran. 

 
Din fyllande fettnad 
Du Väljare valde  
denna slickande, 
smältande stjärna 
Går därför intill 
stillsamt bultande hare 
din växande vattenpäls (FF 17.) 
 

I denna dikt finns ett du, som diktens implicita jag rör sig intill. Diktens du kan förstås 
som barnet, den kropp som fyller en annan kropp med ”fettnad”, den kropp som väljer 
sitt skal, den smältande stjärnan som i en kosmisk paroxysm förlorar sin stjärnhet för att 
omsluta den fyllande fettnaden, ett teleskopord bestående av fett och lättnad. 
Upplösningen av jaget är här inte enbart skrämmande, utan den skapar något nytt – en 
närhet till haren, till ett nytt, uppfyllande du, som växer. Samhörigheten kommer 
emellertid med förhinder. Rabies (med ett gammalt ord vattuskräck) den sjukdom som 
haren ger fadern i dikten jag citerade tidigare, smittar inte bara genom aggressiva bett, 
utan också genom ömma slickningar. Omvårdnaden, honan som slickar sin unge ren 
från fosterfett efter förlossningen, kan vara smittsam. Vattnets transportegenskaper blir 
här inte bara livgivande och rofyllda, utan sjukdomsalstrande och livsfarliga, som den 
rabiesöverförande saliven. Materiens – och meningens – tvetydighet består. 
 

Parasit iskt moderskap och parasitärt formspråk 
 

Nu är inte den graviditet som Berg skissar fram något välsignat tillstånd. Snarare handlar 
det om stelnat fett, obehaglig transformation, harpunering och rabies. Reproduktion är 
riskfyllt, vämjeligt, chockartat, snarare än enbart förväntansfullt, lyckligt, harmoniskt. 
Likheterna med science fiction-skildringar av utomjordingar som lever som parasiter i 
människokroppen är många. Även efter att barnet blivit fött förblir relationen 
konfliktfylld. I dikten ”Mjölkhare” är haren, fostret eller barnet, plötsligt en förklädd 
varg. 

 

 
593 Beckman, 2002, s. 118. 
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Känn päls i mjölk 
Det våta luddets tussar 
sprätt ryckning genom skogen 
genom harulven (FF 44.) 
 

Diktens titel, ”Mjölkhare”, anspelar på vad som också går under namnet bjära, eller 
pukhare, en mytologisk varelse som häxor, enligt folktron, använde för att stjäla mjölk 
av andras kor.594 Häxan kan tillverka bjäran själv eller få den av djävulen. Mjölkharen 
stjäl alltså mjölk av en annans ko. Diktens mjölkhare sprätter till medan den springer 
genom folktrons skog tillbaka till sin häxa. Haren-barnet är på så sätt en parasit, en ulv i 
harpäls, som stjäl modersmjölk. I amningens parasitära situation blir barnets päls, dess 
djurlikhet, tydlig, men också moderns släktskap med kon blir synligt, liksom kons 
släktskap med kvinnan som ammar sitt barn. Också rent immunologiskt är fostret i 
moderns kropp en parasit, en mjölkhare, som stjäl kalk ur hennes benstruktur. Varför 
fostret, ett helt främmande objekt som kanske inte ens delar blodgrupp med modern, 
inte helt enkelt stöts bort av kroppen på samma sätt som exempelvis transplanterade 
organ har inte varit helt enkelt för forskningen att förklara.595 
 Degerman ser likheter mellan Bergs poetik i Hackers och Michel Serres parasit.596 I 
Le Parasite utvecklar Serres en samhällsteori kring parasitens figur, men det är inte 
parasiten i strikt biologisk mening, utan en figur som profiterar på andras arbete som 
ligger i fokus.597 En sådan figur är mjölkharen i dikten ovan, och de parasitära spår som 
Degerman finner i den senare samlingen Hackers finns redan i Forsla fett, men specifikt 
artikulerade genom relationen mor-barn. 
 Med Degerman kan man hävda att det parasitära hos Berg är en både etisk och 
estetisk hållning: 

 
Att Berg så ofta rör sig i de lägre lagren, i den multnande myllan bland maskar 
och mikrober och bland undertryckta livs- och språkformer ska i så fall ses som 
ett uttryck för en ”trojansk estetik”, där parasitära former i det dolda löser upp 
normativa, påbjudna former för liv och kommunikation.598 
 

Det parasitära fungerar alltså som estetisk praxis, som ett sätt att låta betydelser klibba 
vid varandra i dikterna, men också som en etisk hållning, där kroppar sitter fast i varandra 
i komplexa beroenden. Degerman finner att det parasitära eller ”trojanska” också tar sig 
stilistiska eller formella uttryck hos Berg, där ords betydelser häftar vid varandra och 

 
594 Tommy Kuusela, ”Tjuvmjölkande väsen i Sverige”, Husdjur. Tidningen för mjölkföretagare, nr. 9, 2014, s. 90. 
595 Moderkakans funktion är just detta – att medla mellan moder och foster. Den är på sätt och vis varken moder 
eller foster, utan bägge två, eller ingendera. Därför kan den vara av filosofiskt intresse för den feministiska 
materialismens förståelse för graviditet och kroppslighet mer generellt. Se Maria Fannin, ”Placental relations”, 
Feminist Theory, vol. 15 nr. 3, 2014, s. 289–306. ”You are reading this because a virus in your mother’s DNA prevented 
her body from aborting you”, skriver Timothy Morton, apropå symbiotiska relationer manifesta i den mänskliga 
kroppen. Morton, 2017, s. 2. 
596 Degerman, 2018, s. 238f. 
597 Serres, 1982, s. 6ff. 
598 Degerman, 2018, s. 247. 
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färgar av sig i ett slags brus.599 Betydelserna klättrar på och parasiterar på varandra, 
likalydande ord förvrängs i parasitära relationer, som bildar kluster som bygger 
samlingens tematik. Ett exempel på denna teknik i Forsla fett är ordet ”val”, som 
återkommer i flera dikter med olika betydelser, här i ”Mamma val”: 

 
Amma val 
Valyngelskal 
Ge harmjölk, 
alla val är 
samma val (FF 40.) 
 

Betydelsen av ordet ”val” förändras under diktens gång, från valfisken till väljandet och 
blir en dubbeltydig figur, ett ”kluster” av samtidiga betydelser och ljud, för att tala med 
Degerman.600 Valen är ett däggdjur liksom människan, hon föder också levande ungar 
som diar. I dikten förmedlas en hopplöshet, eller en resignation inför föräldraskapet som 
val – eller rättare sagt icke-val. Kopplingen mellan titelns ”Mamma val” och den första 
raden ”Amma val” ställer indirekt en fråga om moderskap och amning, och upprättar en 
koppling mellan mamman och ammans historiska figur. Är den person som ger näring 
åt barnet dess moder, och betyder amning moderskap? Mammakroppen blir här ett 
”valyngelskal”, ett käril för reproduktionen, ett värddjur för barnet, parasiten. 
 Ordet ”val” kan också ha en politisk udd och de sista två raderna kan då förstås 
som politisk uppgivenhet. Valen har inget val – inte människan heller. Det är bara att ge 
efter för den parasitära relationen och platsen som skal i den stora kedjan av reproduktiva 
icke-val, den ”fittstela rullbandsfettfloden”. (FF 52.) På så vis blir de liklydande ord som 
Berg vrider och vänder på i Forsla fett – paranomasierna val och val, valfisken och 
väljandet – i sig parasitära. Men genom den paranomatiska parasitrelationen skapas något 
nytt, en koppling mellan val och val som gäller både ljudlikhet och betydelse. 
 Här finns anledning att dröja vid etiska dimensioner av det parasitära. I jämförelsen 
mellan Bergs dikt och Serres parasitsamhälle sätter Degerman fingret på en komponent 
i författarskapet som blir betydelsefull för den materiella feminismen. Förespråkandet 
av symbiotiska, ömsesidiga förhållanden kommer nämligen stundvis till korta inför Bergs 
konfliktfyllda beskrivningar av havandeskap. Det flödande, flytande givandet finns 
visserligen i dikterna – men här finns också sådant, som stoppar upp, utnyttjar och stjäl. 
Relationer, eller kopplingar, måste inte vara gynnsamma eller fördelaktiga, de kan också 
vara skrämmande och skadliga. Om relationalitet per se betraktas som önskvärda, vilket 
är fallet hos flera av de feministiska tänkarna inom den materiella vändningen, så finns 
risken att de relationer som synliggörs är de som gör gott. 

 
599 Degerman, 2018, s. 238f. Degerman tar i denna analys fasta på Serres användning av parasitens figur som just 
brus eller oljud. Se även Serres, 1982, s. 121–128. 
600 Degerman, 2018, s. 238. 



 

 220 

 I en läsning av Forsla fett blir det tydligt att relationer inte nödvändigtvis innebär 
harmoni eller jämlikhet. En relationell ontologi, där fenomen blir till i sina relationer, 
präglas också av konflikt, utsatthet och skillnader i makt. Att omformulera hur 
verkligheten är beskaffad, såsom Barad och Haraway gör genom begrepp som agentiell 
realism eller naturkulturer, betyder inte att verkligheten blir harmonisk. Alla relationer är 
inte stärkande eller närande. 
 I den parasitära eller trojanska poetiken hos Berg ser Degerman en 
civilisationskritik. ”Föreställningen om en civilisation, om ett förnuft, om en ’ren’ 
kärleksrelation, förutsätter att de parasitära processerna hålls på avstånd, avvisas”, skriver 
Degerman.601  I stället för att avvisa de parasitära elementen i mor-barnrelationen som 
moraliskt icke-önskvärda lyfter Berg fram dem i ljuset. Inte ens relationen mellan mor 
och barn är ”ren” eller ”god”, även den är delvis parasitär hos Berg, där barnet blir en 
mjölkhare och ett paralyserande icke-val. 
 Emellertid går det också att vända på ekvationen. Hetsen att skapa familj enligt 
givna men outtalade regler och tvånget att följa en utstakad livs- och relationslinje enligt 
en heteronormativ medelklasstandard är en tematik som Berg utforskar – och raljerar 
över – i andra verk, som debattboken Glädjehuset Sverige (2017), tillsammans med Niklas 
Wahllöf, och romanen Haggan (2019).602 I dem blir medelklassfamiljen en parasit på 
samhällskroppen snarare än samhällets fundament. En läsning av Forsla fett jämte dessa 
verk med Donna Haraways paroll ”Make kin not babies!” i åtanke visar att också modern 
kan förstås som en parasit.603 Kvinnors (och mäns) längtan till föräldraskap och 
reproduktion är i nuläget en fara för planeten, menar Haraway, och uppmuntrar till att 
hellre knyta an till djur och andra levande varelser som behöver omsorg än att sätta fler 
barn till världen. 
 Om både mor och barn är parasiter – om än på olika sätt och hos olika värddjur – 
sker en förskjutning i positionerna. Modern, som tvingas till moderskap är inte heller 
utan skuld. Hon har också varit en parasit på sin egen mor i den kosmiska kedja som 
Berg upprättar. Haren blir en val, barnet blir en förälder. Bägge är delaktiga, eller 
kommer att bli det. Den parasitära upplösningen av gränser går åt bägge hållen, den är 
delad. 
 Just därför finns det också hopp för moder och barn. I Forsla fett är sårbarheten 
och rädslan kärlekens ankarplats, vilket märks i följande enrading: ”Jag var rädd och bar dig 
över rädslan, barn.” (FF 78.) Moderskap kopplas här till rädsla och skräck – men också till 
ståndaktighet och tapperhet inför en konflikt som utspelar sig inom en själv. I en text 
om sin egen mamma och mammaliknande kvinnor skriver Berg om det psykosliknande 
tillstånd som inträder omedelbart efter förlossningen: ”[…] i nyföddögonblickets 

 
601 Degerman, 2018, s. 238. 
602 Aase Berg och Niklas Wahllöf, Glädjehuset Sverige. Vad är ni rädda för?, Stockholm: Bonnier, 2017; Aase Berg, 
Haggan, Stockholm: Bonnier, 2019. 
603 Haraway, 2016, s. 102. 
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symbiotiska jagupplösning är psykosen aldrig särskilt långt borta, inte för oss friska 
heller. ’Förlossningspsykos’ är visserligen ett farligt tillstånd, men samtidigt finns det en 
positiv ådra i vissa former av jagupplösning. Psykos kan vara fasa, men också ren 
kärlek”.604 Den andra sidan av skräckens mynt är alltså psykotisk lycka. 
 Den gravida kvinnans kroppsliga och symboliska status har diskuterats bland annat 
av de Beauvoir. Hon menar att moderskapet är ett sätt för kvinnor, som av samhälleliga 
och historiska skäl saknar ett ”öde” i storslagen mening och inte ska förverkliga sig själva, 
att ändå få en känsla av att den plats i samhället som de givits är viktig, trots att den 
positionen i själva verket är trivial och löjeväckande. Den gravida kvinnan blir i 
sammanhanget en mytisk varelse: 

 
Det som utmärker den gravida kvinnan är att just i det ögonblick när hennes 
kropp transcenderar uppfattas den som immanent: den blir inåtvänd i illamående 
och obehag; den upphör att existera för sin egen skull och just då blir den mer 
omfångsrik än den någonsin tidigare varit. Hantverkarens, den handlingskraftige 
mannens transcendens, präglas av subjektivitet, men hos den blivande modern 
upphävs motsättningen mellan subjekt och objekt. Tillsammans med det barn 
som fått henne att svälla formar hon ett tvetydigt par som uppslukas av livet; 
fången i naturens garn är hon en växt och ett djur, en kolloidreserv, en kuvös, ett 
ägg. 605 
 

Graviditeten är subjektsupplösande för de Beauvoir – och så långt är hon och Berg 
överens – men för den förra blir upplösandet av gränser enbart obehaglig och inte 
löftesrik, kvinnan blir ”en växt och ett djur”. Graviditeten är både immanent, kroppslig 
och låg, och samtidigt transcendental och spränger alla gränser, också artgränserna. 
Jagupplösningen som beskrivs i Forsla fett är emellertid inte nödvändigtvis farlig trots att 
den är skrämmande. Moderkroppen bär trots allt, kanske mot bättre vetande, barnet 
över – eller genom – den skräckkantade graviditeten och förlossningen in i ett rus med 
psykotiska dimensioner. I samlingens sista dikt möts moder och barn i fosterfettet och 
bildar ett slutgiltigt ”Ett”. 

 
Ju längre in de rinner 
de försvinner. Försvinner 
harens tidrum in i  
fosterfettets Allt, det 
täta slutgiltiga Ett, 
så varmt, 
det lilla äntligen, 
är kärlek. (FF 81.) 
 

I dikten bildar två entiteter ett ”de” som försvinner, harens kosmiska tidrum blir till 
fosterfettet. Här, och inte i den uppslitande konflikten, slutar Forsla fett – i ordet ”kärlek” 

 
604 Aase Berg, ”Äpplet långt från trädet faller mjukt”. I Mor mamma morsan, Roberth Ericsson och Sonja 
Schwartzenberger (red.), Stockholm: Forum, 2012 s. 194. 
605 de Beauvoir, 2012, s. 592. 
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med en punkt efteråt, samlingens enda dikt som slutar med en punkt. Dikten heter 
”Singula” – den enda, ”det/ täta slutgiltiga Ett”, symbiosen, ”det lilla äntligen” som trots 
allt finns och känns. Helt visst kan detta vara ett temporärt, parentetiskt psykotiskt 
lyckotillstånd som sedan ska komma att avlösas av andra, mindre behagliga situationer, 
men i den vidöppna galenskapen finns också hoppet om kärlek mellan två parasiter. 
 

TID ,  RUM ,  KROPP OCH MENING 
 

Vattnets och de andra elementens och figurernas mångtydighet påverkar hur kroppen, 
den födande och den födda kroppen kan förstås hos Berg. Havandeskap kan, som jag 
fört fram, hos Berg betraktas både som en kroppslig, individuell, bunden och ensam 
händelse, och som ett existentiellt skeende, som handlar om subjektets öppenhet och 
den schizofrena och uppslitande två-men-en-känsla som graviditeten framkallar. Icke 
desto mindre ska kroppen-i-kroppen stötas ut. 

 
Kropp, tunnla 
genom bäckenkrossens käkar 
valkäftens resonanser 
böjer undan rum och tid (FF 29.) 
 

I ovanstående dikt är perspektivet fostrets, harens. Förlossningen blir här en 
bäckenkross, som böjer undan tid och rum i ett slags maskhål: den som föds ska genom 
den farofyllda tunneln. Dubbelheten i ”bäckenkrossen” exemplifierar maskhålet: 
bäckenkrossen blir både en kross, formad som ett bäcken, som kroppen ska tunnla 
igenom, men den anspelar också på att processen kan krossa bäckenet. Då tillhör 
käkarna, valkäften, själva skeendet att bli till, förlossningsprocessen. Denna process, där 
en kropp tunnlar igenom en annan kropp, är ett undanböjande av tid och rum. Diktens 
käkar och käftar ger den en prägel av fasa och groteskeri. Emellertid anges inte vilken 
kropp som ska passera krossens käftar – tunneln kan vara födselkanalen, men den kan 
också vara förlossningens tunnellika erfarenhet. Också den som föder ska nämligen 
genom ett slags kross eller valkäft, som är den egna kroppen.  
 Ett sätt att förstå tunneln och käften, och i förlängningen kroppen, hos Berg är att 
tänka sig dem i arkitektoniska, eller rumsliga termer, med hjälp av Irigarays uppmaning 
till ett omstöpande av tidsliga och rumsliga kategorier som jag tidigare nämnt.606 
Inledningsvis diskuterade jag en dikt som handlar om Hal, den tänkande datorn i 
Kubricks film. (FF 77.) ”Hal tid” heter den dikten, och bilden av tiden som hal eller glatt 

 
606 Irigaray, 1993, s. 6.  
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återkommer i flera dikter, som här i dikten ”Tymd”, vars titel kopplar samman tyngd 
och rymd – alltså gravitation, det vill säga tid. 

 
svartkroppens ordning 
oordnings ordning 
 
oordnings släthet 
släthet mot knyckel 
 
arkerna knycklas 
fält plöjs till knaggel 
 
riktningens yta 
är skärande blank (FF 79.) 
 

I dikten kontrasteras ordning och oordning, ”släthet mot knyckel”, men dessa två är inte 
nödvändigtvis motsatser, utan ligger jämsides med varandra. Arkerna som ”knycklas” 
för tankarna till förbundsarken och Noaks ark, bägge meningsbärande farkoster, som 
liksom fälten ”plöjs till knaggel”. Tiden går och slätar ut spåren av det förflutna. Tiden 
har en riktning, men den riktningen är ”skärande blank”, den känner vi inte till. Tymden, 
tiden och rymden, är också en ”svartkropp” – inte bara ogripbar idé utan konkret kropp, 
med tyngd och kännbar yta. Natthimlens svarta valv är inte mindre konkret än den svarta 
jorden, som plogen plöjer. 
 Den andra raden gör ordningen till en del av oordningen, den ordning som kan 
skönjas i den svarta kosmiska kroppen kanske också är oordning, en oordningens 
ordning. Tiden blir på så vis cirkulär, eller snarare ett vridet möbiusband av flera ytor 
och kroppar än ett tydligt spårbart framsteg från klarhet och ordning till än mer klarhet 
och ordning. 
 Förlossningen blir emellertid en brytpunkt, som upprättar skillnad mellan den som 
föder och den som föds, från att dessa under graviditeten varit ett, eller åtminstone svåra 
att skilja från varandra. När barnet föds, föds också modern. Födelsen kan sägas vara ett 
fall av att relationen, med Barad, skapar relata, födelsen skapar både modern och barnet, 
de blir till samtidigt.607 Men dikten jag citerade ovan ger vid handen att också denna 
brytpunkt i den rumtidsliga cirkulariteten är en del av en kedja, som löper mot något 
okänt. ”Existensen som ingrepp i ytspänningen.”, lyder en kursiverad enrading till titelsidan på 
sviten ”Harpun”. (FF 41.) Ytan bryts, ringar föds på vattnet, men ingreppet är temporärt. 
Snart ligger ytan lugn och blank igen. 
 Ett barn blir alltså till – och en mor blir till i samma ögonblick, genom samma 
käftar. I dikten ”Föda gummi” beskrivs en valfisks rörelser genom eonerna: 

 
Gummitumlaren glider 
längs oanerna av tid 

 
607 Barad, 2007, s. 139. 
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Eonerna av ekotid 
Man kastar sig mot väggar 
av sin motsats (FF 35.) 
 

Diktens titel kopplar den till födandet, men det är ett material snarare än en varelse som 
blir till. Tumlaren av gummi glider här i ”oaner”, både rumsliga oceaner och tidsliga 
eoner. Som ett slags Aniara glider gummitumlaren genom tiden, ett rum som är så stort 
att det tar ekot eoner av tid att återvända till signalens avsändare. Rummet är utan gräns. 
Till skillnad från Martinsons gondolder Aniara, som aldrig stöter på någon gräns i 
rymdens stora intighet, etableras i diktens senare del väggar eller begränsningar för 
gummitumlaren, fasta beröringspunkter. Här fäster ekot ånyo. Gummitumlaren kan inte 
glida ut i intet som Aniara, utan lotsas på en bana, kastar sig framåt mellan väggarna.  
Diktens ”man” kan också samtidigt beteckna den som bär gummitumlaren, den som är 
dess rymd eller rumsliga förutsättning.  
 De rumsliga elementen i dikten – eonerna av ekotid som kontrasteras mot 
väggarna av motsats – knyter samman födandets eviga upprepning och existentiella, 
kosmiska upplevelse med väggarna av ”motsats”, jaget och duet som blir till och stöts 
mot varandra, men också till den fysiska upplevelsen inifrån förlossningskanalen. 
Gummitumlaren kan också förstås i sexuella termer: ett kondomklätt kön, som då 
konkret kastar sig mot väggar av könad skillnad.  
 I dikten talar både den som innesluts, och den som innesluter. Att fastställa vilken 
som är vilken låter sig inte riktigt göras, eftersom dikten snarare öppnar för multipla 
meningar än fastställer dem.  
 I en läsning av Anna Hallbergs lyriksamling Colosseum/Kolosseum diskuterar Anders 
E. Johansson frågor om fastställandet av mening och utsägelseposition i Hallbergs 
bildspråk. Vad innebär det att Hallberg ställer Colosseum, metonymin för Romarrikets 
bröd- och skådespelspolitik, invid Säters mentalsjukhus i Dalarna, en annan typ av 
koloss, frågar Johansson. Hallbergs dikter om Colosseum/Kolosseum löser upp tid och 
rum, röster som talar i dikterna rinner mellan de bägge kolosserna. Betyder det att 
Hallberg menar att de är ”lika” i metaforiskt hänseende, Colosseum som en arena som 
är lik sjukhuset, eller tvärtom? Inte riktigt, enligt Johansson. I stället menar han att 
uppställningen sätter fingret på det oavgörbara, på samtidigheten, i en poetik som är 
”både konstaterande och skapande”, alltså både formmässig och innehållslig.608 På ett 
liknande vis kan Bergs kopplingar mellan kosmos kroppslighet och livmoderns 
kosmiskhet förstås. Meningen eller platsen som utsagan kommer ifrån går inte att nagla 
fast utan rinner mellan flera positioner och tideräkningar – och det menar jag är poängen. 
 Johansson diskuterar Hallbergs poetik genom kroppslighet och distinktionen 
inre/yttre. Hallberg upphäver i sin dikt de tydliga positionerna mellan inre jag, jaget som 

 
608 Anders (E.) Johansson, ”Klang – ihålig tomhet eller meningsfull resonans eller… (Hegel och Hallberg)”, Aiolos, 
nr. 42, 2011, s. 20.  
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essentiellt, och yttre socialkonstruktivistiskt jag, skriver han.609 Även hos Berg finns den 
typen av spekulation om vad som är inre och vad som är yttre, vad som är jag och vad 
som är du, och hur själva kategorierna kan förstås. Haren finns i kosmos, men kosmos 
finns samtidigt inuti haren. Valen finns i vatten, men vattnet omsluts samtidigt av en val. 
När Berg drar sådana paralleller mellan kosmos, det som omsluter oss, och 
förlossningskanalen, det vi alla omslutits av, etablerar hon en likhet. Kosmos är som en 
livmoder, och livmodern är i sin tur som kosmos. Bägge är rum, men bägge är också 
kroppar. Kosmos och livmodern är trots det inte samma rum eller samma kropp. Som 
jag visat finns det också gränser mellan kroppar hos Berg, till exempel mellan moderns 
kropp och barnets kropp, eller mellan vatten och is. Allt flyter inte in i allt. 
 Dikten jag citerade ovan om gummitumlaren som föds kan, vill jag mena, både 
läsas som kosmisk och intrauterin samtidigt. Irigaray hävdar som nämnt att platsen, tiden 
och rummet måste göras om, den newtonska fysikens lagar måste skrotas, ifall den 
könade kroppen ska få sina rätta dimensioner.610 Om rummet och tiden görs om (inte 
bara beskrivs annorlunda, utan uppfattas och skapas annorlunda), såsom Irigaray vill, 
måste också kausaliteten fungera annorlunda. I en annorlunda kausalitet kan kosmos och 
livmodern finnas på samma plan. 
 Försåvitt Irigaray läses som ekofilosof med en materiell, konkret agenda som inte 
bara berör det politiska, alltså relationen mellan könen, utan själva relationaliteten, hur 
kopplingar och samband i allmänhet upprättas och förstås, banar det väg för ett slags 
samtidighetens ontologi.611 Då kan väggarna av motsats, som diktens ”man” i ”Föda 
gummi” studsar emot, både vara existentiella eller kosmiska, samtidigt som bilden kan 
beskriva den högst konkreta relationen mellan mor och barn, eller mellan älskande, och 
samtidigt den mellan vatten och vattentätt gummi, där det ena elementet stöter bort det 
andra. 
 Just den här öppenheten för flera meningar samtidigt vållar dock problem om man 
vill premiera eller föra fram det materiellas egen röst och handlingskraft i dikterna, vilket 
är den materiella ekokritikens mål. Inledningsvis lade jag fram att jag prövat en sådan 
läsning och inte blivit nöjd. Det går inte att värdera det spår som handlar om materias 
kraft att rubba föreställningen om subjektets enhet högre än det spår som handlar om 
språklig finess, symbolik, rytm, ordlekar och associationer. Att låta bli att beskriva 
dikternas form på sidan för att ge plats åt de konkreta harpunerna, fiskarna och 
fettansamlingarna, eller att låta bli att se hararna och valarna som symboler, lät sig inte 
göras med mindre än att dikterna krympte eller minskade i kraft. Men att enbart läsa 
valen eller haren som symboler eller ljud lät sig inte heller göras, då tappade bilderna i 
omfång och räckvidd. 

 
609 Johansson, 2011, s. 9. Originalets kursiv. 
610 Irigaray, 1993, s. 7f.  
611 Grosz skriver ett uttömmande försvarstal för Irigaray som metafysiker. Grosz, 2011, s. 99–112. 
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 Frågorna som uppstår genom en läsning av Forsla fett handlar om var läsningen, 
eller läsaren, placerar mening. En bokstavlig läsning, som förstår haren och valen som 
just harar och valar, skiljer sig från en läsning som betonar de språkliga tecknens och 
ljudens relation till varandra, som i sin tur skiljer sig från en materiellt feministisk läsning 
som granskar kropparnas relationer till varandra och förlossningen som tematik. 
 Inledningsvis kallade jag graviditet och förlossning för händelser som kunde utgöra 
en kontrapunkt till den filosofiska traditionen där subjektet är ett slags huvudfoting, 
obunden av sin kropp, fri och självständig, eftersom det gravida subjektet är två-men-
en.612 Berg upprättar emellertid också vad som kunde förstås som en kontrapunktik till 
en materiellt inriktad feministisk läsning i dikterna, till exempel i dikten ”Vattuskräck”, 
som jag citerade tidigare, där hon skriver: ”Haren är också en stjärnbild”. (FF 52.) Haren 
är faktiskt också en stjärnbild – alltså en stjärnbild på himlen, strax söder om Orion – och 
kanske också, samtidigt, en levande hare och ett barn. Stjärnbilden i sig kanske kan vara 
ett fenomen som kan förklara detta: stjärnorna i Haren liknar en hare för människan 
som betraktar dem från en viss punkt på jordytan, samtidigt som stjärnorna förstås inte 
är en hare, det är ohyggligt långt mellan de olika jättestjärnorna i stjärnbilden och att låta 
människors inre bild av ett litet hardjurs form vara det som binder ihop himlakropparna 
kan framstå som mycket märkligt. Ändå är stjärnbilden tydligt en hare för den som 
betraktar den. De olika dimensionerna av haren i dikten – stjärnbild, barn, moder, 
symbol – ligger ovanpå varandra som stämmorna och tonerna i ett kontrapunktivt verk. 
Det går att följa det ena spåret, eller stämman – eller det andra. 
 Johansson läser Hallbergs analogi mellan Colosseum och sjukhuskolossen, där 
perspektiv och tidslinjer flyter in i varandra, som en poetisk analys av hur själva 
relationen inre/yttre instiftas, där mening och materialitet sammanflätas, ”en händelse 
som påverkar alla relaterade teckenkedjor som materialitet och som mening”.613 Så vill 
jag också läsa Forsla fett. Haren är en symbol – men också inte. Eller bägge, samtidigt, 
beroende på vilket spår i kontrapunktiken läsaren vill följa. 
 Det går, i fallet Hallberg, och kanske också i fallet Berg, inte att säga vad som är 
vad, vad som är mening respektive icke-mening, inre respektive yttre, men Johansson 
betonar att varje försök att etablera var meningens gränser går handlar om makt.614 Så 
också denna läsning, där jag försöker hävda att Forsla fett handlar om graviditet, att 
samlingen bär på en mening som kan avkodas genom kroppslig erfarenhet, samtidigt 
som den inte gör det.  

 
612 Det här kan läsas i samklang med Jean-Luc Nancys begrepp ”being singular plural”. För Nancy är singulariteten 
som finns i en enskild existens alltid också samtidigt plural, delad, i relation till andra singulariteter. Han skriver: 
”From one singular to another, there is contiguity but not continuity. There is proximity, but only to the extent that 
extreme closeness emphasizes the distancing it opens up. All of being is in touch with all of being, but the law of 
touching is separation; moreover, it is the heterogeneity of surfaces that touch each other.” Jean-Luc Nancy, Being 
Singular Plural (1996), övers. Robert D. Richardson och Anne E. O’Byrne, Stanford: Stanford University Press, 2000, 
s. 5. 
613 Johansson, 2011, s. 21. 
614 Johansson, 2011, s. 21. 
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 Nu tar jag mig an nästa samling i mammatrilogin, Uppland. I följande studie ska det 
handla om en specifik art av meningsetablerande, nämligen den som sker när ett barn 
försöker lära sig tala. 
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UPPLAND – RE-PRODUKTION 

Uppland (2005) lägger an en helt annan ton än föregående samling. Omslaget pryds av 
popcorn, moln och regnbågar i pop art-stil. Dikterna handlar om profant familjeliv och 
semesterlycka, om barnjoller, barns knubbiga kroppar, att åka bil, se på teve fast det är 
soligt ute, tända en brasa, ha det trevligt. I en essä från 2004 diskuterar Berg kitsch som 
motbild och strategi, och hon frågar sig om det går att beskriva kitschiga 
konsumtionsfenomen utan att driva med dem: 

 
Kan den regisserade, skennaturliga plastmänniskan, humanoiden eller roboten 
med sina silikontuttar, sin produktpersonlighet, sin okritiskt poserande lyckad- 
eller misslyckadhet, glida ihop med den verkliga människan på ett sympatiskt och 
intelligent sätt? […] Kan rollpuckot förenas med den icke-kommersiella, oköpta 
och osäljbara personen, kanske rentav förorenas av eller förorena honom eller 
henne? […] Men nu när vi har fått det här fejkade huvudet på vår egen hals kanske 
det kan utvecklas i spejsad riktning, mot sin egen konserverande 
ursprungsfunktion?615 
 

Hon fortsätter: ”Verkligheten är overklig. Men i det overkliga är omöjligt möjligt. Kan 
misären vändas i lycka, narcissismen vändas i närvaro i takt med att sakledet utplånas 
och livet utspelar sig i bildled? Den plastiga lyckan har varit ironi – kan den bli 
realpsykologi? Håller dikten på att överlista livet?”.616 Så slutar essän om metaforens död 
och kitschens maktövertagande, och där börjar Uppland: i kärleksfull kitsch och bubblig 
semesterlycka. Jag läser samlingen som ett prövande av tesen som Berg lägger fram i 
citatet ovan: kan dokusåpornas ”fasadmaskineri” och ”fejkade” plastmänniska förorena 
den rena, goda människan och föra henne i en riktning som leder till något nytt, ett liv 
”i bildled” av genuin plastig lycka?617 Emellertid finns också nyanser av svärta i Uppland, 
vilket jag återkommer till i slutet av detta avsnitt. 
 Så här lyder dikten som inleder Upplands första svit ”En flygplan”, en titel som ekar 
barnets röst. 

 
Människoider, 
stränga androider 
Stränga upp, sjögupp 
Festfarkoster, 
lyckolyktor, 
männistjärnorna! (U 7.) 
 

 
615 Aase Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen! – om plattityder och kitsch”. I Berg, 2009, s. 317f. 
616 Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen!”, 2009, s. 318. 
617 Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen!”, 2009, s. 313; 318. 



 

 229 

I denna dikt märks det formspråk som Berg utvecklar i Forsla fett, men det tar en annan 
riktning. Här finns rimmen (”Människoider”/”androider”), inrimmen (”Stränga upp, 
sjögupp”) och de teleskopiska nyorden (”männistjärnorna!”). Allt i samlingen ska uppåt: 
flygplan, svävare, svävande lyktor, stjärnor, drakar och trollsländor flyger förbi. 
Människorna är stjärnor, lyckolyktor. Läst igenom Bergs utsaga om ”plastmänniskan” 
som jag citerade ovan blir dikten, och hela samlingen, ett försök att se senmodernitetens 
plastiga androidmänniskor som stjärnor, som något annat än stela ”rollpuckon”. Det är 
lätt att läsa in ironi i de glättiga, lätta dikterna om familjeliv, men en läsning som i stället 
tar dem på allvar är som jag ser det mer fruktbar. 
 Frågan om Uppland är ironi och kitsch eller inte sysselsätter också recensenterna i 
pressen. Björn Gunnarsson, som ställde sig tveksam till Forsla fett, tycker att Uppland 
”borde distribueras till landets alla barnavårdscentraler och delas ut till nyblivna 
föräldrar, för den är något så sällsynt som en hyllning till lyckan i föräldraskapet: till de 
första stegen, de första orden, tandsprickning och bajsblöjor”.618 Den kallas också ”en 
glad, nästan lycklig bok”.619 Samlingen präglas framför allt av en tilltro till språket och 
till språkets förmåga att skapa samband, ja hopp. 
 Detta hopp framstår för en del recensenter som förvirrande i relation till tematiken 
i tidigare verk. Johan Lundberg för fram att dikten lider av en ”överklassmässig 
språkliberalism”; ”dessa dikter signalerar i alltför hög grad en vilja att bli uppfattade som 
smarta, coola och uppdaterade för att te sig riktigt övertygande”, menar han.620 ”Man 
blir inte klok på om det är ironi eller allvar”, skriver Camilla Hammarström i Aftonbladet. 
Hammarström landar själv i det förstnämnda: ”Det är synd att hon inte tar poesin på 
större allvar”, är hennes slutliga omdöme om Uppland. 621 Om optimismen och hoppet 
inte läses som ironisk och föraktfull lek med medelklassens livsvillkor, utan som allvarlig 
och därmed osäker, blir läsningen en annan. Eftersom samlingen behandlar frågor om 
föräldraskap, språk och vardagligt hopp förutsätter den på sätt och vis en läsart som 
också är hoppfull. Det är i denna andra, affirmativa läsart som min läsning av samlingen 
tar avstamp. 
 I Uppland är språket inte en återvändsgränd, kommunikationen bryter inte samman 
och lämnar människan ensam. I stället är språket här ett verkställande av tillit, en 
förtröstan att man kan säga vad man menar – och bli förstådd. Väven bär, fångar upp 
människan som ett skyddsnät. Dikten ”Poesik” – där poesin ligger som en sik i vassen, 
sprättande och ljudande som musik – får tjäna som exempel. 

 
 

 
618 Björn Gunnarsson, ”kjdghf föasjr ijif jklö oigklhlk aio kflöshkj tr la - Kennet Klemets låter fingrarna löpa amok 
över tangentbordet”, Hallands Nyheter, 8 februari 2005. Samlingsrecension av Kennet Klemets Accelerator och Bergs 
Uppland. 
619 Jan Arnald, ”Orden glimmar och gnistrar”, Göteborgs-Posten, 18 januari 2005. 
620 Johan Lundberg, ”Bergs rabulism för cool för en bredare publik”, Svenska Dagbladet, 18 januari 2005. 
621 Camilla Hammarström, ”Är det på allvar?”, Aftonbladet, 18 januari 2005. 
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Vingevibrationerna i dur, 
flyggan frasar, partitur 
Töj andrummen i vassen 
vid en sjökant (U 23.) 
 

En scen vid en sjö utspelar sig; flygfän surrar och hummar, andrum anspelar enligt en 
typiskt bergsk formel både på andrum, rum att andas eller rum för själen, och and-rum, 
rum för änder. ”Flyggan” är fluga och mygga samtidigt, ett samlingsnamn för luftburna 
insekter, vars vingar ”frasar”. Rimmet dur/partitur knyter dikten till titelns poesi som 
musik, men också till en inneboende hoppfullhet: det finns ett partitur för sommarsjöns 
flygfäns surrande frasande, en ordning, och den ordningens tonart går i dur. 
 Som jag förde fram i resonemanget kring Forsla fett går Bergs dikter att tolka både 
som en associativ skapelse och på ett logiskt plan. Men barnets roll som fokalisator, och 
barnets röst i dikterna kopplar dem mot en särskild estetik, som handlar om att härma 
barns ljudande av ord. Ordet ”flyggan” är en del av denna barnspråksestetik: i flera dikter 
finns ord och uttryck som landar så att säga nästan rätt (flyggan – flugan – myggan), 
vilket tillsammans med beskrivningarna av barnkroppar som tultar omkring i 
sommarsolen för tankarna till barns språkutveckling. Har den som inte kan språket, 
barnet, ett så att säga mer omedelbart förhållningssätt till det, och kan i så fall en 
språkkunnig vuxen mimetiskt tillskansa sig den ”genuina” relationen? När Aase Berg 
härmar barn, vart når hon då? Och vilka risker finns det med att upprätta barnets språk 
som genuint och omedelbart?  
 Bruket av barnspråket blir en av fokuspunkterna i denna del av avhandlingen. En 
annan blir tematiken, alltså barnfamiljen, reproduktionen. En ekokritisk läsart kan skapa 
förståelse för det förra – krångligare blir det med det senare, vilket jag återkommer till. 
Kapitlets undertitel – re-produktion – handlar här både om re-produktion som 
återbildning av språket, och om reproduktion i marxistisk mening, det reproduktiva 
arbetet. Jag börjar med barnspråket och barnatron på språkets möjligheter. 
 

EKOPOETIK OCH BARNSPRÅK 
 

I denna dikt ekar Berg barnets ordskapande och barnramsans rytmiska regelbundenhet 
och rim. Dikten inleds med en humla, som rumlar och ramlar genom luften. 

 
Humla rumla ramla 
Tjocking, 
hallomfossing 
Mabik!, tjut mabik! 
En skrattande kossing! (U 47.) 
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Sedan följer rader, som beskriver en gemensam språkprocess mellan ett barn och en 
förälder – vad som benämns med hittepåorden i dikten står inte helt klart: tjockingen 
kan vara humlan, fossing, det är fot, och hallomfossing kunde då vara en liten hallonfot, 
men vad är kossing? En ko, möjligtvis. Och vad är ”mabik”? Ordet kursiveras som om 
det vore nonsens eller på ett främmande språk, medan hallomfossing och kossing blir 
helt gängse ord. Det som sker är att tingens och ordens relation luckras upp. ”Mabik!” 
kan beteckna humlan, kon, föräldern, barnet själv eller något helt annat. Det får läsaren 
inte reda på. Men dikten synliggör den process där ljud fäster vid fenomen, och gestaltar 
processens njutningsskapande och sinnliga rörlighet. 
 En liknande språklig scen inleder Scott Knickerbockers bok Ecopoetics: The Language 
of Nature, the Nature of Language. Knickerbocker promenerar på en naturstig med sin 
tretton månader gamla son på axlarna, och berättar för barnet vad han ser: där är en 
blomma, där står ett träd. Barnet härmar faderns ”tree”, men kan ännu inte säga ordet. 
Det blir ”’Zheee?’”,”’Cheee! Chee!’”.622 Barnet försöker alltså, där och då, koppla ihop 
ljudet för något med själva föremålet som ljuden ska beteckna.623 Knickerbocker hajar till 
inför vittnesbörden av sonens ansträngningar att sy ihop ord och verklighet. Han slås 
också av att de rimmande släktingar till ljudet ”tree” som barnet producerar låter 
bekanta, besläktade, men också främmande, och kallar detta, med en nick till Gilles 
Deleuze, ”repetition with a difference”, upprepning med en skillnad.624 I en essä 
beskriver Deleuze barns prat och namngivande i termer av kartografi, barnet som 
upprepar förälderns ord håller på att skriva sig en karta över världen för att sätta sig i 
kontakt med den.625 På samma sätt som en fladdermus kastar ut ljud i en mörk natt för 
att få syn på sin omvärld kastar barnet ut ljud för att se vilka föremål ljuden studsar mot. 
Språket fungerar som ett ekolod eller en karta. 
 I stället för att bara höra ”Chee” eller ”Shdeee” som ett misslyckat försök att ljuda 
ett ord som barnet förr eller senare kommer att bemästra hör Knickerbocker språk som 
”rått” ljud, ljuden får tyngd och materialiserar sig, blir lika verkliga som träden, växterna 
och bergarterna omkring dem; i Knickerbockers öron ljuder då vad han kallar språkets 
”vilda ursprung”.626 Knickerbocker detta en ”återmaterialisering” av språket, och menar 
att det är just detta – att återmaterialisera språket, att peka på själva kopplingsprocessen 

 
622 Scott Knickerbocker, Ecopoetics. The Language of Nature, the Nature of Language, Amherst: University of 
Massachusetts Press, 2012, s. 1. 
623 Detta kunde med Gerard Genette kallas ett mimologiskt sätt att se på språk. Med mimologi menar Genette 
hållningen att det av nödtvång måste finnas en speglande analogi mellan ordet, och det ordet betecknar. Gerard 
Genette, ”Modern Mimology. The Dream of a Poetic Language”, övers. Thaïs E. Morgan, PMLA, vol. 104 nr. 2, 
1989, s. 202–214. Victor Malm diskuterar mimologi i relation till Katarina Frostensons poesi. Victor Malm, Är det 
detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning. Diss. Lunds universitet, Lund: 
Ellerströms, 2019, s. 132f.  
624 Knickerbocker, 2012, s. 1. Se även Gilles Deleuze, Difference and Repetition (1968), övers. Paul Patton, 2. uppl., 
London: Continuum, 2004. 
625 Gilles Deleuze, ”What Children Say”. I Gilles Deleuze, Essays Critical and Clinical, övers. Daniel W. Smith och 
Michael A. Greco, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, s. 61–67. 
626 Knickerbocker, 2012, s. 1. 
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mellan språk och materia – som ekopoeter gör genom vad han kallar ”sensuous poesis”, 
sinnlig poesi.627  
 För att återknyta till dikten ovan blir sommarängen med kor och humlor i sällskap 
med det barn som tjuter ”Mabik!” till en plats där språket kan återmaterialiseras, med 
Knickerbockers ord. Här är alltså poesin inte enbart mimetisk – den speglar inte 
verkligheten utan producerar den, humlans rumlande och ramlande hör ihop genom rim, 
men humlan ramlar faktiskt genom luften, barnets blick på humlan förnyar vad den är, 
den blir en rumlare och ramlare, en ”Tjocking”. Och ”mabik” kan i princip beteckna vad 
som helst i barnets synfält. (U 47.) Det är själva kopplandets tjutande glädje som är 
diktens ämne och ärende. 
 Det här sättet att skapa natur på går emot den tendens till realism, som 
Knickerbocker menar dominerar ”nature writing” som genre: poeten behöver inte vara 
verkligheten ”där ute” trogen utan kan producera mening på andra sätt än genom 
regelrätt efterbildning, där naturen beskrivs i detalj.628 De poeter som han bygger sin 
studie på, bland annat Sylvia Plath, Wallace Stevens och Elizabeth Bishop, brukar inte 
betraktas som naturlyriker, just eftersom ingen av dem beskriver natur på ett sätt som 
skulle kallas ”realistiskt” eller naturtroget. ”I stället för att försöka utplåna det konstlade 
i sina egna dikter (för att få dem att framstå som mer naturliga, och därigenom närmare 
naturen) omfamnar poeterna i denna bok konstgrepp utan urskuldan – inte för deras 
egen skull, utan som ett sätt att på ett meningsfullt vis förhålla sig till den naturliga 
världen. För dem är det konstlade faktiskt naturligt.” skriver Knickerbocker.629  
 Därefter ställer han en betydelsefull fråga: om det nu är så att miljörörelsen, som 
till exempel den materiella vändningen helt visst är en del av, strävar efter att människor 
ska ha en mer meningsfull relation med naturen och leva på ett sätt som inte skadar den, 
vilken plats har språket? Kan språket, trots att det ges en medierande ställning mellan 
människa och ickemänsklig natur ”knyta oss till naturen”?630  
 Svaret Knickerbocker kommer med är ja. Men detta sker, menar han, just genom 
konstgrepp och språkliga trick, inte genom förment ”naturlighet” eller naturtrogenhet. 
Den makt språket och litteraturen har att få människan att bry sig om naturen och göra 
den betydelsefull beror helt och hållet på förfrämligande, på figurativt språk och 
retoriska grepp som ”alltför ofta associeras till ’konstgjordhet’”.631  

 
627 Knickerbocker, 2012, s. 1f. 
628 Knickerbocker, 2012, s. 2.  
629 ”Rather than attempt to erase the artifice of their own poems (to make them seem more natural and supposedly, 
then, closer to nature), the poets in this book unapologetically embrace artifice— not for its own sake, but as a way 
to relate meaningfully to the natural world. Indeed for them, artifice is natural.” Knickerbocker, 2012, s. 2. 
630. ”Is nature on the other side of language, or can language, despite its mediating function between the human and 
nonhuman, weave us to nature?” Knickerbocker, 2012, s. 2. 
631”The power of language to make nature matter to us depends precisely on the defamiliarizing figurative language 
and rhetorical devices too often associated with ’artificiality’”. Knickerbocker, 2012, s. 3. Hans språksyn ligger alltså 
nära de ryska formalisternas, som också eftersträvar förfrämligande genom konstgrepp som skapar en ny syn på 
världen. 
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För att visa vad han menar med sinnlig poetik, analyserar Knickerbocker en dikt av 
Emily Dickinson respektive Gerard Manley Hopkins, två 1800-talspoeter vars dikter om 
naturen ligger i linje med deras respektive poetik – Dickinson elliptisk och suggestiv, 
Hopkins munter och med syntaktiskt överdåd. Knickerbockers poäng är att dessa 
diktare, trots att deras poetik befinner sig långt ifrån en vedertagen naturrealism eller ett 
ekocentriskt perspektiv, sätter erfarenheten av mötet med naturen på spel. I stället för att 
försöka fånga naturen fångar de upplevelsen av naturen.632 De skriver med andra ord 
fram och synliggör människans position i stället för att utplåna den. Mångtydighet, 
syntaktiskt överflöd, versmått och rytm, utrop, och interpunktion, kort sagt utstuderade 
och konstfärdiga sätt att beskriva naturen hos Dickinson och Hopkins, har kännbara, 
påtagliga effekter trots att de språkliga tekniker poeterna tar till inte är ”okonstlade” eller 
”naturliga”. Eventuellt är det just därför, menar Knickerbocker, som dessa två poeter 
lyckas fånga språkets sinnlighet i ljud, genom rytm, allitteration och inrim, bland annat.633 
 Som sinnlig poetik kan man också förstå Bergs särskilda stil, där släktskap genom 
ljudlikhet, allitteration och rytm är viktiga, som jag visat i tidigare avsnitt. Om vi följer 
Knickerbocker är följande dikt, som sammanfattar en hel sommars fågelobservationer, 
just en sådan typ av litteratur som faktiskt kan spela en etisk och politisk roll på grund 
av, snarare än trots, de konstgrepp Berg tar till: 

 
fågelvagga 
fågelVäg 
vi 
vy 
vyssja 
hyssja 
 
fågelVägg 
solbelyst 
genomlyst 
tyst (U 71.) 
 

Fågelvaggan, boet vid väggen, måste närmas tyst och försiktigt i början av sommaren. I 
augusti tystnar ”fågelVäggen”, äggen har kläckts, ungarna flugit ut. Enstavingarna ”vi/ 
vy” i den första strofen kanske liknar fågelkvitter. I stället för att beskriva fågelboet och 
fåglarna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt syns bara delar av fåglarna och 
människornas relation till dem i dikten. Genom att placera orden ”vyssja” och ”hyssja” 
i ett fågelsammanhang får omsorg – både fåglarnas omsorg om sina ungar, och 
betraktarnas omsorg om fåglarnas ro – en sammanlänkande funktion mellan människa 

 
632 Detta synliggörande av den mänskliga positionen som betraktare och tolkare av naturen kan kontrasteras med 
exempelvis Inger Christensens strategier för att utplåna, ”avrealisera”, det skrivande subjektet, ett alldeles 
annorlunda sätt att ta sig an naturen och människans relation till den. Erlanson, 2017, s. 204f. 
633 Knickerbocker, 2012, s. 17. 
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och fågel, och människoliv och fågelliv. Tre rimmande ord avslutar dikten. Det sista 
”tyst” för med sig en sorgesam ton: nu är sommaren slut, boet är tomt. 
 

Kroppslighet och språklighet 
 

Barnets språk i Uppland är kroppsligt, förankrat i kroppens rörelser och i munnens 
ljudande. I följande dikt handlar det om barnets ”föschta spraggul”: 

 
Svisch fögul 
över regnbågshinna,  
regnbågshopp 
Ditt föschta spraggul: 
aero, areuh, errö 
I fallskärmshopp, 
följ maskrosfrö, 
flygfisskar visskar: 
det finns en skatt 
vid språgelfoten (U 45.) 
 

I dikten åtföljs barnets ljudande av en svischande ”fögul” av en vuxen, tillsammans letar 
de efter skatten som finns vid språkets och fågelns, ”språgelns” fot. Barnet ljudar: ”aero, 
areuh, errö”. Här synliggör Berg letandet efter ljudet som ledsagar fågeln. Detta är ett 
grepp som visar hur språkets form faller på plats, effekten av det är att språket som 
system genomlyses, en rörlighet framträder. Varför skulle det inte kunna heta fögul?  
 Eller som i följande dikt – kunde det inte lika väl heta ”ansiktret”? ”Högst upperst 
Ansiktret/ Människo mjölkstorken// Kast upp med flygbebis,/ vidröra Lyft”. (U 41.) 
Kontakten mellan föräldern och barnet, som lyfts upp, som känner på ”Ansiktret” som 
sitter ”upperst”, etableras genom språket, som i sin tur skapas i kroppen, i munnen som 
prövar och örat som hör och letar efter samband. Ljudandet och prövandet skapar här, 
om vi följer Knickerbocker, en kontakt till språkets sinnliga, kroppsliga, ja naturliga, 
ursprung. 
 I föregående del diskuterade jag feministiska teorier om kroppslighet. Nu har jag 
anledning att åter ta upp den tråden. För om det är så att språket misslyckas i att till fullo 
representera naturen, i motsats till människans omedelbara upplevelse av den, så 
upprättas också ett skrank mellan den språkliga människan och den stumma naturen. Då 
tar kroppsligheten och den förkroppsligade erfarenheten, som bland annat feminister 
betonat, slut där den möter språket. Då skulle språket försiggå utanför kroppen, och hur 
skulle det egentligen vara möjligt, när tungan talar, örat hör och händerna skriver? Detta 
är åtminstone Knickerbockers argument när han för ett resonemang kring hur 
ekokritiken ska förhålla sig till poststrukturalismen.634  Det finns ingen anledning att 

 
634 Knickerbocker, 2012, s. 6f. 
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ställa upp ett motsatsförhållande mellan kropp och språk – också dikten har en kropp, 
som vi benämner dess form, menar han. Hans lille son tar inte bara in trädet med sina 
händer och ögon, utan också med örat och munnen, som härmar ordet för träd.635 
Språket är alltså en väg för naturen in i kroppen. 
 Munnen och örat sätts i arbete genom diktens konstfärdiga form, liksom ögat, som 
följer diktens ellipser och krumsprång på boksidan. På så sätt försinnligas själva språket 
och knyts till kroppen. Poesi utför eller iscensätter naturens och språkets komplexitet 
snarare än bara representerar den – eller re-presenterar den, återskapar anknytningen, 
skapar närhet genom förfrämligande, nyfikenhet och förundran, om vi följer 
Knickerbocker. Dikten ”Eolsund” beskriver en scen vid vatten: 

 
Sjöflyg 
fiskhopp 
simhudssträckta 
Gummiglid längs lyckans yta 
Hundsjung skallens eko 
över den stillsamt sluttande sjön (U 21.) 
 

De första fyra raderna i dikten är komponerade av sexton stavelser som tillsammans, 
trots radbrotten, bildar en rytmisk helhet av betonade och obetonade stavelser i jamber 
(”sjöflyg/ fiskhopp/ simhudssträckta”). Regelbundenheten bryts sedan av i den 
utdragna sista raden, som genom allitteration framkallar intrycket av att sjöns yta dras 
ut, ja sluttar neråt.  Dikten beskriver en scen där barn leker med uppblåsbara badleksaker 
i vattenbrynet, en hund skäller, sommaridyllen fångas i en ögonblicksbild, som bryts av 
tematiskt av att vattnet sluttar på ett onaturligt vis, och av ordet ”skalle”, som synliggör 
benen och förgängligheten inunder ”lyckans yta”. Ett klassiskt medelklasstilleben: minns 
att semestern tar slut.  
 Med Knickerbocker kan vi betrakta den regelbundna rytmen, allitterationen och 
rimmen i dikten ”Ouroboros”, döpt efter ormen som äter sig själv, som ett sätt att skapa 
förnyande distans till det allra vardagligaste – ett spädbarn som tuggar på en bitring: 

 
värka ut ur tuggom 
väcka tidens tand 
vinka klumpt korallisk 
huggorms kladdingshand 
 
äggu! hättä!, äsping 
gapet av en gäsping 
gaddvampyrets giftsting 
biter på ingenting 
 
lindorm ömsar summan 
av en bitring (U 46.) 
 

 
635 Knickerbocker, 2012, s. 7. 
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Ouroboros, symbolen för evighet och kretslopp, blir i Upplands universum en bitring i 
gummi. Den tidens tand som ska väckas är mjölktänderna, pyrets gaddar som lär sig 
tugga blir en del av evighetens stora utvecklingsdrama; mat ska in i bebisen, som ska 
inordnas i den stora kostcirkeln av varelser som äter varandra. Det ligger något 
fornnordiskt över dikten, dess upprepade allitteration och kenningsliknande bilder. 
Huggormen, gaddvampyren och lindormen är här ett slags kenningar för det lilla barnet. 
Den tydliga rytmen, allitterationerna, rimmen och betoningarna av konsonanterna v, k 
och g är diktens kropp, ger den dess form. Också i följande dikt är det rytmen som ger 
innehållet stuns, den sista radens överklivning, sju stavelser i stället för sex, förstärker 
regelbundenheten: 

 
Lilla vackra gräsand 
overkliga bebis 
gummibåten guppar 
 
Översinnligt miffo 
vecklar upp sin blickfångst, 
greppar handens böjning, 
stirrar vindögt på ”Aha!” (U 39.) 
 

Även i denna dikt betraktar en vuxen bebisen, ett ”översinnligt miffo”, som i sin tur 
iakttar gräsanden och som fattar den vuxnas hand i ett medskapande av världens 
förunderlighet. Barnets sinnlighet smittar av sig på poesin, skapar den typ av sinnlig 
poetik som Knickerbocker spårar, där handen och blicken snos samman och kropp och 
betraktande jag åter blir ett och samma, som i ordet ”blickfångst”. Barnet fattar den 
vuxnes hand och ”stirrar vindögt” på sin egen förståelse, den sinnliga upplevelsen av 
gräsand och gummibåt – nu händer det, nu seglar begreppet ”gräsand” in i medvetandet 
för första gången, ”’Aha!’”.   
 Men diktens översinnliga miffo kan också förstås som den vuxna, som betraktar. 
”Blickfångsten” kan lika gärna vara den vuxna betraktarens infångande av barnets 
uppenbarelse, vilket indikeras av citattecknen omkring ”Aha!”. Vem är egentligen miffot 
i dikten? Det är en fråga som har att göra med språkets o/naturlighet. Miffot kan lika 
gärna vara barnet, som förundras inför verkligheten, som den vuxna, som förundras 
inför barnets verklighetsskapande.   
 ”Varm hand länkar stamband”, lyder den sista raden i följande dikt. 

 
Muppland, vårt schlaraffenland 
Spräcklig glada cirklar 
Spaningsvidd, 
varsamt ledd, 
Varm hand länkar stamband (U 70.) 
 

En spräcklig glada glider här i glada cirklar över Muppland. Likheten mellan diktens 
”stamband” och stämband är påfallande, det rör sig om en typisk bergsk neologism som 
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för samman stämband och stambana. Bandet som förenar medlemmarna av samma stam 
förenar även dem i stämbanden. Stammen och språket förs ihop med stambanans 
infrastruktur, den varma handen är en del av en kedja av varma händer och varma 
stämband. 
 Om vi följer Friedrich Kittlers analys av Goethes samtid i Nedskrivningssystem 
1800 · 1900 är det genom en specifik kropp som barnet får tillgång till språket, nämligen 
moderns kropp.636 Kittler för fram att modern är adressaten för flertalet böcker i ABC-
lära under 1800-talet, varav han drar slutsatsen att modern är den som ska förmedla 
språket till sina barn. Det Kittler kallar ”oraliseringen” av språket, alltså att läsandet lärs 
ut genom en ljudningsmetod som frikopplar läsandet från skrivandet, öppnar språket 
för kvinnor. Kvinnan i 1800-talet lotsar in sina söner i språket genom undervisning i 
läsning, ”hon får andra att tala” och därmed ges hon inträde i en tidigare maskulin och 
sluten domän, om än som hjälpare snarare än talare i egen rätt.637 I det 
nedskrivningssystem, vars historia Kittler skriver, blir alfabetiseringen ”moderligt 
kärleksfull”.638 Kittler pekar på att barnets joller och efterhärmande ansatser betraktades 
som ett kvitto på uppfostran. 639 Den mor vars barn svarar henne ”mamma” är en god 
mor. 
 I Uppland rör det sig inte om en anakronistisk återgång till ett nedskrivningssystem 
ur det förflutna. Men moderns kropp och hennes koppling som förmedlare, den som 
betraktar och uppmuntrar inlärningen, finns ändå närvarande, hon är den som blir vittne 
till barnets försök och tecknar ned dem. Luisa Muraro argumenterar för att åtkomst till 
språket är frukterna av ett avtal, som sluts genom modern.640 För att lära sig tala och 
delta i den språkliga gemenskapen måste barnet passera modern, hon ska bekräfta 
alliansen mellan jaget och det verkliga. Föräldern ska också bevittna och bekräfta, med 
en tidigare citerad dikt ”stirra vindögt” på den som utropar ”’Aha!’”. (U 39.) 
 I relation till Kittlers tes om moderns mun som språkets ursprung i 1800-talet blir 
barnets joller, ”äggu! hättä!” i ”Ouroboros”, en kontrast. (U 46.) Här är det snarare 
barnet som ska lära föräldern att finna det naturliga i språklighetens förment onaturliga, 
konstlade tillstånd. Grammatik och korrekt uttal ska avläras, tvättas bort, eller glömmas 
så att dikter som kan handla om ett ”föschta spraggul” kan uppstå. (U 45.) Processen 
blir omvänd; kroppen, den varma handen som skapar ”stamband” i dikten ovan, tillhör 
barnet. 
 Diktens Muppland, landet med små barnmuppar, och ett liv på deras villkor, blir 
ett ”vårt schlaraffenland”, ett land av rikedom och överflöd, där kontakten mellan språk 
och ting är återupprättad, en stekt sparv som flyger in i munnen på en; ingen tillagning 

 
636 Kittler, 2012, s. 47ff. 
637 Kittler, 2012, s. 59. 
638 Kittler, 2012, s. 82. 
639 Kittler, 2012, s. 79. 
640 Muraro, 2018, s. 47. 
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eller tolkning behövs. Men Schlaraffenland är också ett fantasiland – verkligheten hägrar 
när semestern i Muppland tar slut. 
 

ATT ÅTERFÅ DET FÖRLORADE SPRÅKET 
 

Uppland handlar, vill jag mena, om två ting: familjen och språket. Bägge bygger på 
deltagande i konventioner och anammandet av gemensamma spelregler, som ska läras 
in. Här finns en spännande sårbarhet hos Berg, som förtjänar uppmärksamhet. Uppland 
uttrycker nämligen en stark tillit visavi både familj och språk, alltså visavi både 
reproduktion och re-produktion.  
 Positionen att språket är trasigt, att representationen alltid kommer att misslyckas, 
eftersom språkets godtycklighet gör att det svävar som ett separat system ovanför eller 
bortom den verklighet som det ska fånga, innehåller ett visst mått av resignation.641 
Ekopoesin, och hela den materiella vändningen, kan förstås som en protest mot en sådan 
resignation inför språket som åtskiljande och åtskilt, och som ett ställningstagande som 
är besläktat med Bergs sinnliga optimism: litteraturen och språket finns i världen, den är 
av världen, inte skild från den.642  
 Knickerbockers påstående, som jag nämnt tidigare, att det konstlade uttrycket 
förstärker, snarare än försvagar diktens koppling till naturen behöver emellertid granskas 
lite närmare. Eventuellt finns här en diskrepans i Knickerbockers i övrigt följdriktiga 
resonemang: han tar trots allt sin startpunkt, liksom Berg, i barnets hopknytande av språk 
och värld och för fram att det han bevittnar när han betraktar sitt barns språkliga försök 
är en återmaterialisering av ett språk, som alltså måste ha blivit avmaterialiserat.643  

 
641 Kirby för en ingående diskussion om Saussures lingvistik i relation till kroppslighet, språkets gränser och semiotik. 
Se Kirby, 1997, s. 7–49. 
642 Knickerbocker, 2012, s. 7f. Det är just denna inställning till språket som skilt från naturen, som även finns hos 
ekokritiken, som Morton kritiserar i Ecology Without Nature. Är inte ekokritikernas inställning till naturen, som bygger 
på att den är förlorad, ett problem i sig – eftersom alla redan vet att naturen är pluralistisk, inte dualistisk, kan 
ekokritikens klagan på dualismer faktiskt förvärra problemet: ”one of the targets of genuine critique would be the 
very (eco) critical languages – the constant elegy for a lost unalienated state, the resort to the aesthetic dimension 
(experiential/perceptual) […]”, menar Morton, eftersom denna sorgesång riskerar att förstärka ett problem som 
kanske inte finns. Morton, 2007, s. 23. 
643 Det här är en fråga som diskuterats vida i litteraturteoretiska sammanhang, med början i Sklovskijs ostranenie-
begrepp, som jag tagit upp i kapitlet om Parlands Sönder. Frederic Jamesons kritik av formalismens bruk av 
förfrämligande kan nämnas som ett inflytelserikt inlägg i denna diskussion om av- och åter-tendenser inom 
litteraturteorin. Frederic Jameson, The Prison-House of Language. A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism, 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972. Se särskilt kapitlet ”The Formalist Projection”, s. 43–98. 
Knickerbocker benämner den tendens han ser i modern poesi ”organisk formalism”, vilket utgör en konkret 
koppling till formalistiska sätt att betrakta förfrämligande. Se Knickerbocker, 2012, s. 159. En ingående diskussion 
om de olika riskerna och fördelarna med Knickerbockers sätt, besläktat med de ryska formalisternas, att förhålla sig 
till av- och återmaterialisering i relation till Jamesons kritik vore givande, men faller tyvärr utanför ramarna för detta 
avsnitt om Bergs diktning. 
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Om språket nu är en del av naturen, hur kan det då avmaterialiseras – genom vilka 
processer? Och är det ändå inte så att Berg, på samma sätt, till exempel i följande dikt, 
beskriver barnets språk och sätt att vara i världen som mer riktigt, mer uppriktigt och 
således mer äkta eller genuint än de vuxnas språk: 

 
Sprattlande ufotingest 
grymtande huvudfoting 
 
Gnyttlande, jollrande gurgel 
Ufoting, flygfoting flapprar 
 
dens pösiga rumpskinnsmage (U 40.) 
 

Barnet, ”Ufotingen” är främmande, ett ufo som gnyttlar och jollrar, men har något som 
den vuxna saknar – och inte bara spädbarnets bulliga och lena ”rumpskinnsmage”. I 
gnyttlet och jollret finns ett förfrämligande som den vuxna längtar efter och vill 
efterbilda. Det är just denna längtan som löper genom samlingen och ger den ett stråk 
av optimism och hoppfullhet: ”Stillsamt och hemtamt/ blir ofoting oting”. (U 44.) 
Ofotingen, barnet som inte går, blir ett oting, en varelse som är både hemtam och 
främmande genom sin sinnliga relation till språket, där kontakten mellan ord och ting, 
eller kultur och natur, återupprättas.  
 Knickerbocker beskriver de poeter som han skriver om, bland annat Plath och 
Stevens, så här: ”[…] för dessa poeter existerar inte natur och språk […] i ett enkelt 
motsatsförhållande till varandra, där naturen är det goda originalet och språket den 
stackars fallna kopian”.644 Det är möjligt, menar han, att som poet erkänna att det finns 
en skillnad mellan ord och värld utan att betrakta denna skillnad som ett 
tillkortakommande eller misslyckande.645 I sin granskning av just detta går 
Knickerbocker möjligen litet väl raskt fram, eftersom även han hyser optimism: språket 
är möjlighet, inte omöjlighet. 
 Denna optimism kan nämligen förstås som antropocentrisk. Om någon har 
förlorat språket, är det ju människan. Det är hon som behöver vinna språket tillbaka. 
Om naturen är språk, och språket är i och av naturen, blir det en människocentrerad 
position att vilja ersätta alienation med närhet. Språket är naturen, och människan är i 
och av naturen, men hon kan alltså trots det förlora kontakten med språket på ett sätt 
som särskiljer henne från allt annat som lever. Sorgen över förlorad kontakt till naturen 
upphöjer alltså människan över den. Detta resonemang bär släktskap med den 
diskussion om tillhörighet och ändlighet jag förde tidigare, i kapitlet om Levande vatten. 
Bara den som har haft en värld – människan – kan förlora den. Resten av tillvaron 
fortsätter med sitt, naturen själv har inte förlorat något språk. 

 
644 ”[…] for these poets, nature and language […] do not exist in a simple opposition to each other, whereby nature 
is the good original and language is the poor, fallen copy”. Knickerbocker, 2012, s. 9. 
645 Knickerbocker, 2012, s. 9. 
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En upplevelse av att naturens språk har glidit ifrån en behöver dock inte vara 
antropocentrisk per definition. Den kan till exempel ingå i ett politiskt eller etiskt projekt 
som strävar till miljöhänsyn och anti-antropocentrism.646 Att försöka förändra 
människans relation till naturen med motivet att hon i dag inte längre är ”i” den är inte 
nödvändigtvis ett antropocentriskt projekt per se.  
 Jag förstår Uppland som en optimistisk, hoppfull samling som pekar ut zoner eller 
platser där språket, genom barnens små sinnliga kroppar, kan återskapa något förlorat, 
återvinna möjligheten i omöjligheten, så att säga. Som här: ”[…] Akta krokben/ lilla 
grodd/ på analfagrönbete/ i magen”. (U 34.) Fostrets ”analfagrönbete” innan, eller 
utanför, språket är här en respit från alfabetet, en respit den vuxna vill närma sig genom 
efterbildning. Kroppen, ”grodden” inuti livmodern, är förspråklig. Barnens relation till 
språket är nytvättad, de har omedelbar kontakt med något som vuxenheten fjärmats från, 
nämligen materiens språklighet, och språkets materialitet, kartan över verkligheten, för 
att tala med Deleuze.647 I längtan efter en återmaterialisering av uttrycket, genom barnets 
första ord, visar dikterna i Uppland på en bakomliggande avmaterialisering av det: på så 
sätt blir språket förlust, samtidigt som språket är dikternas förutsättning. Berg upprättar 
också ett slags temporalitet: kroppen kommer först, sedan språket, det finns ett ”föschta 
spraggul”. Barnet lär sig språkets konventioner, den vuxna kan betrakta bygget och 
förundras inför det och på så sätt få förnyad kontakt med materialiteten, naturen.  
 Dikterna i Uppland är skrift, och bygger på poetiska metoder som synliggör språkets 
byggstenar, eller dess kroppslighet om man så vill: ordvitsar, homonymer, rim och rytm. 
Dikterna beskriver emellertid ofta situationer när det talade ordet knyts till en referent 
för första gången genom barnets röst, precis som Knickerbockers son när han ljudar 
ordet för träd. Jollret, talet, blir på så vis ursprungligt, skriften en kopia, en kroppslös 
representation av det fysiska, muntliga talet.648 Naturen och barnet blir omedelbara i 
kontrast till det vuxna språket. Det här innebär att dikterna upprättar en epistemologisk 
skillnad mellan språk och materia – just den skillnaden som den materiella vändningens 
teoretiker vill upphäva. 

 
646 Morton kallar skärsåret mellan språk och verklighet för ”the Severing”, och menar att denna fissur, som sker 
framförallt genom den neolitiska revolutionen när människan blir bofast och börjar bruka jorden och tämja djur, är 
traumatisk både emotionellt och fysiskt. ”Since nonhumans compose our very bodies, it’s likely that the Severing 
has produced physical as well as psychic effects, scars of the rip between reality and real.” Morton, 2017, s. 13. Detta 
skärsår måste läkas, menar han, människan måste åter begripa att ”mänskligheten” består av mer än bara människor, 
om någon solidaritet ska upprättas. För att diskutera solidaritet som politisk kraft måste Morton alltså här först 
erkänna det skärsår han vill läka. 
647 Deleuze, 1997, s. 61. 
648 Kirby, 2011, s. 37f. Denna trossats – att talet är genuint och autentiskt, medan skriften är en blek kopia – är som 
tidigare nämnts vad Derrida kritiserar med begreppet logocentrism (och phonocentrism) i Of grammatology. Det är av 
betydelse att här även nämna att Derrida, liksom Cixous och Deleuze, granskar den skillnad mellan natur och kultur 
som upprättas genom att det talade språket ses som ursprungligt eller naturligt, medan skriften betraktas som 
konstlad. Kirby bygger följaktligen vidare på – snarare än argumenterar emot – förståelser etablerade i 
poststrukturalistisk teori. 
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 Här stöter då en materialistisk ekokritik på patrull. Hur kan den skillnad mellan 
natur och kultur, eller ”analfagrönbete” och språklighet, som Berg upprättar förstås? 
Den strävan efter återmaterialisering som Uppland för fram, genom barnets glädje och 
njutning inför inträdet i språkligheten kan med Knickerbocker begripliggöras som ett 
erkännande av språkets grundläggande naturlighet, det konstlades naturlighet. Ett annat 
sätt att betrakta skillnaden mellan språk och kropp här är att vända på ekvationen, såsom 
Vicki Kirby gör, och fråga sig om inte språket är det allra mest naturliga: ”Tänk om 
Kultur egentligen varit Natur hela tiden?”649 Med hennes tes – som är mycket mer 
invecklad än vad den i förstone framstår som, och bygger på en kombination av 
dekonstruktion och naturvetenskapliga insikter – kan man föreställa sig att det som blir 
synligt för den som betraktar barnets språkinlärning är just detta: att också det egna 
språket, vuxenspråket, är framvuxet i samklang med naturens och kroppens syntax. 
Kroppen, detta förment stumma verktyg, visar sig innehålla och delta i komplexa 
syntaktiska signalspel, som hos spegelneuroner.650 Dessa signaler och den form av 
kunskaper som signalerna är ett tecken på finns alltså inte bara i det mänskliga 
medvetandet, utan i världen. Med ett sådant synsätt är matematik inte något människan 
uppfunnit för att systematisera världen, matematiskt skapade proportioner och 
matematiskt språk finns redan överallt, från vinbärssnäckans spiralformade skal till 
himlakroppars elliptiska rörelser. Naturen gör matematik, som människan sedan 
avläser.651 Naturen är följaktligen inte stum – den kommunicerar oavbrutet. Det 
mänskliga språksystemet är alltså bara ett av många språk. Det är just därför som Kirby 
hävdar att det vi anser för Kultur i själva verket är Natur – språket är inte fjärmat från 
miljö och natur, det är fast förankrat i naturliga språkliga praktiker. Kulturen kan helt 
enkelt inte vara åtskild från naturen, eftersom den är naturen. 
 Försåvitt vi godtar berättelsen som lyder att människan är ”fjättrad inuti Kulturens 
inhägnad”, som Kirby kritiskt uttrycker det, och följer en tankelinje som separerar språk 
från natur råkar vi nämligen i flera slutsatser som i helt enkelt inte är hållbara, menar 
hon.652 En hållning som för fram att människan de facto är separerad från naturen 
genom språket och kulturen innebär, dragen till sin spets, att människan själv är 

 
649 Kirby, 2011, s. 68. 
650 Dessa exempel bygger Vicki Kirby sin språkförståelse på i boken Quantum Anthropologies. Hon menar att eftersom 
också naturfenomen, som blixtar eller spegelneuroner, är intuitiva och kan handla ”före händelsen” kan inte det 
mänskliga medvetandet vara så exklusivt som vi vill se det som. Dessutom menar hon att språk är naturligt 
förekommande i regelbundenheter och oregelbundenheter i naturen. Språk är helt enkelt inte ett mänskligt 
prerogativ eller en mänsklig uppfinning, utan ett uttryck för signaler och kommunikation som finns innan 
människan. Mänskligt språk är en form av naturligt språk, och således inte alls ”onaturligt” eller ens ”kulturellt”. 
”Kultur” är i själva verket ”natur”. Kirby, 2011, särskilt kapitlet ”Natural convers(at)ions, Or, What if Culture Was 
Really Nature All Along?”, s. 68–88. Samma argument presenterar hon i artikeln i antologin Material Feminisms. Se 
Kirby, 2008. 
651 Kirby menar att kroppen eller naturen kan betraktas som ett fält av matematisk föreställningsförmåga och 
uppfinningsrikedom. Kirby, 2011, s. 57. 
652 ”[...] bound within the enclosure of Culture [...].” Kirby, 2011, s. 74. 
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onaturlig. Till och med hennes egen kropp (!) måste då vara en del av denna ”utsida” 
som är onåbar.653  
 Alternativet till en reduktionistisk syn på kroppen och språket är att betrakta 
naturen som tänkande material, och substans och mening som avhängiga varandra, menar 
Kirby. Att vetenskapliga modeller för till exempel DNA-avtryck, byggda på språkliga 
analyser, fungerar är ett enkelt, ja simpelt, bevis på att den kulturella inhägnaden faktiskt 
är öppen: naturen har språk, som människan kan begripa.654 Språket är öppet, materiellt, 
gemensamt – inte en mänsklig uppfinning. 
 Kirby bygger på poststrukturalistisk teori, såsom Derrida, för att komma till denna 
slutsats. Hon vänder så att säga ut och in på Derridas ofta citerade trossats ”det finns 
ingenting utanför texten” och visar att den kan förstås som att språk finns i allting: i 
stingrockor, blixtnedslag, stenar, människor, himlakroppar. Allt är inuti språket, all 
materia har språk.655 På så vis är Kirby ett exempel på att den materiella vändningen inte 
behöver grundas i ett ställningstagande emot poststrukturalismen, utan kan betraktas 
som ett slags radikalisering och fördjupning av den. 
 Frågan som uppstår ur den materiella vändningens perspektiv är om idealiseringen 
av naturen som ursprunglig också innebär att kroppen blir stum genom sin 
förspråklighet. Det är denna idealisering och dess dövhet för naturligt språk som Kirby 
vill ifrågasätta. En posthumanistisk eller ekocentrisk etik innebär per definition att 
kroppar, också ickemänskliga sådana, talar och har kunskaper och agens. Frågan om 
kroppens stumhet blir därför helt väsentlig. I synen på språket som förlust, som dikterna 
i Uppland förmedlar, finns alltså ett problem, om vi följer en teoretiker som Kirby eller 
Braidotti. Med Spinoza förespråkar Braidotti att vi ska tänka i termer av monism – att 
allt utgör en enda substans.656 Glappet mellan språk och materia som Berg ger uttryck 
för i dikterna ger trots allt vid handen att representation försiggår enligt ett slags 
spegelmodell i dikterna: språket är inte samma sak som verkligheten, litteraturen eller 
dikten försiggår i en annan dimension. I en monistisk ontologi där alla typer av fenomen 
har agens kan språk och kropp inte förstås som åtskilda på det viset. När dikterna 
tematiserar barnets ”föschta spraggul” beskriver de språk och kropp eller materia på ett 
sätt som svårligen kan förenas med den materiella vändningens bärande argument. 
 Finns det då inte något alls i dikternas längtan efter återmaterialisering som kan 
vara produktivt inom ramen för en feministisk materialistisk förståelse av kroppen? 
Jovisst. Den materiella vändningen kan i sig förstås som en sådan längtan efter 
återmaterialisering, ett försök att koppla om systemet från transcendens till immanens. 
För att behovet av en ”ny” materialism ska uppstå behövs en känsla av att ”den gamla” 

 
653 Kirby, 2011, s. 74. 
654 Kirby, 2011, s. 79. 
655 Kirby, 2011, s. x; 8f. Exemplet blixtnedslag är särskilt frapperande. Kirby, 2011, s. 10f. 
656 Braidotti, 2006a, s. 116; 147. Se även Genevieve Lloyd och Moira Gatens, Collective Imaginings. Spinoza, Past and 
Present, New York: Routledge, 1999. 
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materialismen inte räcker till, något måste vinnas åter. På så vis blir den materiella 
feminismens mantra ”always already”, alltid redan, en bön om att åter kunna nå den 
natur som språket och kulturen avlägsnat människan från, om än bara i hennes tankar.657 
Braidottis affirmativa läsarter och hållningar, till exempel, drivs också av längtan efter en 
bättre relation till objektet, tinget, naturen och kroppen.658 Den materiella vändningens 
incitament är trots allt etiska och politiska – de handlar om längtan efter en förändring. 
Längtan kan också vara affirmativ, en längtan och lust till det nya i stället för en saknad 
efter det evigt förlorade.  
 Också Knickerbockers begrepp ”återmaterialisering” kan knytas till en längtan 
efter förändring av hur människan ser sig själv i naturen.659 Språket är materiellt, men 
språk och materia kan inte reduceras till samma sak, liksom en dikt inte kan reduceras 
till en annan dikt. Att hävda poesins möjlighet att belysa och stärka människans 
samhörighet med den natur hon är en del av är att ge akt på den gräns som finns mellan 
olika entiteter och att ge akt på det poetiska språket som annorlunda än ett vardagsspråk 
eller ett vetenskapligt exakt språk. Uppland gestaltar en längtan efter barnets relation till 
språkligheten, men den visar också att relationen till natur och språk kan repareras, 
förändras. Dikterna i Uppland uttrycker en tro på eller en förhoppning om att språket 
kan röra sig och leva, att det kan fånga upp både människan och naturen i rörelse. Men 
dikterna uttrycker också tvivel och osäkerhet, eftersom förhoppningar grundas i 
osäkerhet – om det inte fanns någon som helst gräns mellan språk och verklighet vore 
den gränsen inte möjlig att utforska. 
 Dessa två sätt att begripliggöra relationen mellan materia och språk måste alltså 
inte utesluta eller kortsluta varandra. Att särskilja språk från naturen kan även vara ett 
slags strategisk antropocentrism. Naturen kan vara språklig och talande i sig själv, men 
människans blick på sin egen relation till den kan behöva förändras för att uppnå 
politiska mål som gagnar miljön. Även om naturen representerar sig själv, alltså uttrycker 

 
657 Braidotti, 2006a, s. 39f; 162; 173f. Haraway ger en snarlik beskrivning i en intervju: ”People are always already in 
assemblage with worlds. Humans are congeries of things that are not us.” Nina Lykke, Randi Marcussen, Finn 
Olesen, och Donna J. Haraway, ”Cyborgs, Coyotes, and Dogs: A Kinship of Feminist Figurations and: There Are 
Always More Things Going on Than You Thought!: Methodologies as Thinking Technologies. An interview with 
Donna Haraway conducted in two parts”. I Donna J. Haraway, The Haraway Reader, New York: Routledge, 2003, s. 
328. Tanken om ”alltid redan” är central för Haraways etiska och politiska fiktioner, eftersom den tanken handlar 
om att allting som människan behöver för att omforma sin relation till naturen redan finns på plats – alla kroppar är 
redan sammankopplingar av olika kroppar, vilket mikrobiologin visar – bara människan skulle få syn på det och 
begripa vidden av att hon själv ”alltid redan” varit mer än mänsklig. Dualismerna har i praktiken aldrig funnits, 
därför är det viktigt att människan släpper greppet om dem. Haraway menar att metaforer är ett sätt att synliggöra 
detta ”alltid redan”, och på så sätt är språket både upprätthållare av illusionen av att människan står över naturen och 
ett möjligt botemedel mot den föreställningen. 
658 Att skapa ”en ny politisk ontologi” som kan generera ”a change of culture: a transformation not only of our 
schemes of thought, but also of our ways of inhabiting the world” är vad Braidotti ägnar sig åt i sin forskargärning 
som helhet, som jag förstår henne. Braidotti, 2006a, s. 8. Hon hittar stöd för denna nya politiska ontologi exempelvis 
i nya rön inom neurovetenskaper, och ser dessa som ett incitament till ”neo-Spinoziska” förhållningssätt till materien 
och en ”posthumanistisk subjektivitet” som undviker både ”klassisk humanism” och antropocentrism. Braidotti, 
2013, s. 57f. Den affirmativa kritik Braidotti bedriver handlar i slutändan om att få till stånd en politisk förändring 
visavi allt levande, alltså en bättre, mer hållbar, icke-antropocentrisk relation mellan subjekt-i-världen. 
659 Knickerbocker, 2012, s. 2; 18. 
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sig själv, så kan den svårligen representera sig själv i bemärkelsen företräda sig själv i 
politiska sammanhang.  
 Bergs tematiserande av barnets nyfikenhet inför både språk och natur kan förstås 
som ett estetiskt och etiskt projekt. En uppvärdering av barnet som erfarande varelse – 
vilket kan sägas vara vad Berg åstadkommer i en del av dikterna – är också ett politiskt 
ställningstagande för en annan grupp som inte anses kunna föra sin egen talan, som har 
språk men som inte släpps in i de salar där dess öde bestäms. 
 Här vill jag återknyta till Bergs diktning om moderskapet, de sammankopplade 
kropparna som komplicerar dualismen mellan språk och värld, subjekt och objekt, 
transcendens och immanens. Hela dikten om ”analfagrönbete” jag citerade innan lyder 
så här: 

 
Kräva liv 
kalva liv 
underliv 
 
Idissla 
alfabön 
elfenben 
 
Akta krokben 
lilla grodd 
på analfagrönbete  
i magen (U 34.) 
 

Här gör dikten en koppling mellan språket, modern och kon: kon kalvar, idisslandet är 
en alfabetisk bön. Alfabetet och alfabetets första bokstav blir besläktat med alfa-
alfagroddar genom ”alfabönen” och ”grodden” som kon idisslar, liksom människan 
idisslar språket. Språket idisslas, tuggas, rör sig mellan munnarna på samma sätt som 
gräset mellan kons fyra magar.  
 Kons idisslande är en god bild av Bergs poetik: orden tuggas om och om igen och 
bokstäverna byter plats, meningen förskjuts – som i glidningen från ”Kräva liv” till 
kalven till underlivet. På så sätt är kroppen öppen: öppen för alfabetet, det andra livet, 
både barnets, ”ufotingens” liv och kons liv. Men kroppen och alfabetet är ändå inte 
samma sak, även mellan kropp och språk finns hos Berg ett membran, visserligen 
genomsläppligt men ändå separerande.  
 I relation till föräldraskapet och kärleken till barnet märks samma typ av det 
Neimanis kallar ”membranlogik”, ett begrepp jag nämnt tidigare. 

 
Krypa under skinnet 
Hålla sig i skinnet 
Elefantisera 
ömsesidig puppa (U 14.) 
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Man kryper under skinnet, men håller sig samtidigt i det. I den rytmiskt regelbundna 
dikten, ovan, med sex stavelser per rad, där betoningen faller på udda stavelser i trokéer, 
formuleras en relation mellan förälder och barn, men också till språk. Kärleken till barnet 
kryper under skinnet, men man får också lov att hålla sig i skinnet, att lägga band på sig: 
skinnet, hudens genomsläppliga och utestängande membran, upplöses inte. Puppan i 
dikten är ömsesidig, den är delad, alltså finns det rum för flera i den – den utplånar inte 
skillnad utan skapar närhet, den njutning Cixous kallar ”inte-mig inom mig”.660 Den 
närheten skapas också i den delade ”elefantasin”, det lekfulla hopförandet av elefanten 
och fantasin i språkliga konstruktioner. Den språkliga njutningen och den kroppsliga 
närheten finns invid varandra, i den ömsesidiga puppan. 
  Om det var möjligt att helt och hållet utplåna skillnaden mellan språk och kropp, 
eller, för den delen, mellan mor och barn, vore det inte fråga om en symbios utan ett 
upplösande av skillnad. Symbiosen eller närheten förutsätter trots allt skillnad, en gräns 
som gör beröring möjlig. Jag menar att skillnaden mellan språk och kropp hos Berg med 
Deleuze kan förstås som ett veck, en vikning av två skilda entiteter så att de berör 
varandra, även om de inte flyter ihop.661  
 Härnäst vill jag utforska ett område, där gränserna och närheten mellan jag och 
omvärld konkretiseras i Uppland, nämligen familjen. 
 

REPRODUKTIONEN AV/OCH DEN LYCKLIGA FAMILJEN 
 

Medelklassfamiljens liv och dess samtidiga meningsfullhet och meningslöshet är ett 
genomgående tema i Uppland, som här, i dikten ”Soffpotatis”: 

 
Solstrålen stirrar uppslukat 
på Sommartorpet 
I soffan såsar 
liten lugn krapyl 
Hör Storpotäten frossla 
under jord och mull 
Det ger de blanka faan i, 
mina små softa hjärtegull (U 56.) 
 

Att tillbringa en solig dag med att softa framför programmet Sommartorpet på teve och ge 
”blanka faan” i vad andra tycker är befriande för diktens softa soffpotatisar. Här blir ett 

 
660 ”not-me within me”. Hélène Cixous, ”Sorties: Out and Out: Attacks/Ways Out/Forays”. I Cixous och Clément, 
1986, s. 90. 
661 Vecket diskuterar Deleuze som sagt omständligt i sin bok om Leibniz och barocken, se Deleuze, 2006. En 
liknande tanke om subjektets dubbelhet eller veckade struktur märks i Nancys ”vara singulär plural”-begrepp. Se 
Nancy, 2000. Också Serres diskuterar temporalitet i termer av ett veck (pli) i Serres med Latour, 1995, s. 60. 
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överflöd av kitsch och trams radikalt. Soffpotatisen är oftast inte att betrakta som en 
figur för familjelycka – men i denna dikt är den just det. 
 Här blir det nödvändigt med en kort teoretisk utvikning för att få fatt i hur 
reproduktionen av familjen fungerar i Uppland, och i vad det betyder för en feministisk 
läsning att reproduktionen i verket beskrivs som lycklig eller lyckad. Det handlar här om 
kroppens plats i ett system, närmare bestämt familjen. 
 ”Vad betyder det att kroppen ’vet’ någonting så abstrakt som ens plats i ett 
klassystem?”, frågar sig Alaimo. ”’Vetande’ är måhända inte den bästa termen, eftersom 
den ställer upp ”kroppen” som ett faksimil av ett rationellt mänskligt subjekt”, fortsätter 
hon.662 Alaimo diskuterar här det som Merleau-Ponty kallar ”kroppens problem”: hur 
ska vi begripa varats framträdande för kroppen och hur det finns ”i-sig för oss”?663 Man 
kan diskutera om klassystemet är abstrakt – det bygger på konkret inordning av kroppar 
– men vad Alaimo vill få fram är hur kroppen kan känna till system, som innefattar inte 
bara den egna, utan också andras kroppar, alltså hur erfarenheter av till exempel klass 
kan kännas i kroppen snarare än uppfattas med intellektet. 
 I fråga om Uppland ”vet” kroppen moderskap – ett outtalat regelverk i lika hög 
grad som ett klassystem. Bägge systemen innebär kroppens inordning i ett mönster, en 
både intuitiv och erfarenhetsbaserad känslighet inför uppgifter, rum och rörelsemönster, 
tillåtet och otillåtet.  
 Moderskapet kan också förstås som en del av ett klassystem – även om det 
innefattar kärlek. Jag tänker här på den feministiska politiska teori som analyserar 
kvinnors obetalda arbete i hemmet, alltså reproduktivt arbete, på ett kritiskt sätt.664 Både 
arbetares lungor, som Alaimo tar som sitt forskningsmaterial i Bodily Natures, och 
kvinnors livmödrar sätts i arbete i samhällets – kapitalets – tjänst trots att lungorna ytterst 
arbetar för kapitalets tillväxt och livmödrarna för reproduktionen av arbetskraften.665 
Lungor och livmoder är inre organ som tillhör, eller ingår i, en person, men de tillhör 
också samtidigt samhället: det inre är också det yttre.666 På så sätt kan man förstå det 
som att moderskapet, eller snarare föräldraskapet, är en zon där diskurs och samhälleliga 
påbud viks in i kroppen i en rörlig, berörande process. Det samhälleliga och språkliga 
systemet och den enskilda kroppen flyter inte nödvändigtvis samman, men de viks, 

 
662 ”What does it mean for the body to ’know’ something as seemingly abstract as one’s place within a class system? 
’Knowing’ may not be the best term, as it poses ’the body’ as a facsimile of a rational human subject.” Alaimo, 2010, 
s. 27. 
663 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi (1945), övers. William Fovet, Göteborg: Daidalos, 1997, s. 13; 18. 
664 Jag vill särskilt nämna Silvia Federici, Revolution at Point Zero. Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, Oakland: 
PM Press, 2012; Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale. Women in the International Division of Labour, 
London: Zed Books, 1986; samt Roswitha Scholz, ”Patriarchy and Commodity Society. Gender without the Body” 
(2009), I Marxism and the Critique of Value, Neil Larsen, Mathias Nilges, Josh Robinson och Nicholas Brown (red.), 
Chicago: MCM’ Publishing, 2014, s. 123–142. 
665 Alaimo, 2010, s. 28. 
666 I sin avhandling granskar Magdalena Górska andning som materiellt-diskursivt fenomen och fokuserar bland 
annat på andningssvårigheter, panikångest och andningen hos arbetare i kolgruvor. Magdalena Górska, Breathing 
Matters. Feminist Intersectional Politics of Vulnerability. Diss. Linköpings universitet, 2016. 
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veckas, in i varandra så att relationen mellan inre och yttre, eller diskursivt och materiellt, 
kompliceras, som i dikten om den ömsesidiga puppan jag citerade tidigare, där relationen 
med barnet både kryper ”under skinnet” och samtidigt förutsätter att man ska ”hålla sig 
i skinnet”, eller bete sig enligt gängse normer för föräldraskap. (U 14.) 
 Men, skulle de materiellt orienterade feministerna invända, har kroppen någonsin 
varit ”ens egen” med tanke på hur stor del av den som består av helt andra organismer, 
virus och bakterier, till exempel?667 Gränserna för den kroppsliga integriteten är i själva 
verket utsuddade sedan länge – sedan alltid – då är det inget konstigt med att också staten 
vänder ut och in på kropparna i biopolitisk mening.668 Ändå måste enskilda personer ha 
rätt att försvara sina gränser mot intrång.669 Kroppens plötsliga offentlighet i graviditeten 
kan många kvinnor vittna om, då undersökningar ska utföras, mått ska tas, loggböcker 
fyllas i och vikt och omkrets antecknas i journaler. Kroppen är inte längre ens egen, den 
blir offentlig egendom. Om vi då beaktar att livmodern på det här sättet försätter kvinnor 
i en prekär position, där deras inre blir en offentlig, språklig yta eftersom en medborgare 
blir till där, blir det tydligt att familjen i Uppland, framför allt moderskapet, behöver 
granskas ytterligare.  

 
Omöjligt möjligt. 
Det finns inte. 
Ändå går det inte sönder. (U 24.) 
 

I dikten ”Supraledning” ovan beskriver Berg kärlekens och familjens apori: 
heteronormativ familjelycka är en konvention, en infrastruktur som skapats som ett led 
i samhällsutvecklingen, en del av kapitalismens behov av arbetskraft. Hur är det då 
möjligt att denna konvention kan skapa genuina lyckokänslor? Det är mysteriet som 
Uppland utforskar. I Bergs tidigare nämnda essä om kitsch och det konstlade som strategi 
frågar hon sig: ”Kan misären vändas i lycka, narcissismen vändas i närvaro i takt med att 
sakledet utplånas och livet utspelar sig i bildled?”.670 Här handlar det alltså om vad dikten 
kan göra – kan en dikt, ett liv, som utspelar sig utan sakledet som referent, och som alltså 
inte ”handlar om” något utan bara handlar, generera något annorlunda? 

 
667 Flera exempel på forskning som granskar konkreta samband mellan biologiska processer och subjektivitet kan 
nämnas här, till exempel Elizabeth A. Wilson, Gut Feminism, Durham: Duke University Press, 2015; Myra J. Hird, 
The Origins of Sociable Life. Evolution after Science Studies, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 
668 Michel Foucault, The Birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France 1978–79, Michel Senellart (red.), övers. 
Graham Burchell, New York: Palgrave Macmillan, 2008. Biopolitikbegreppet, myntat av Foucault, är omstritt i 
feministiska sammanhang, eftersom Foucault inte diskuterar kön nämnvärt utan gör sexualiteten till mellanledet 
mellan disciplineringen av individuella kroppar och statlig kontroll. För en feministisk kritik av både Foucaults och 
Michael Hardt och Antonio Negris respektive biopolitikbegrepp, se Susanne Schultz, ”Dissolved Boundaries and 
’Affective Labor’. On the Disappearance of Reproductive Labor and Feminist Critique in Empire”, övers. Frederick 
Peters, Capitalism, Nature, Socialism, vol. 17 nr. 1, 2006, s. 77–82. 
669 Just denna paradox – att både beakta kroppens genomsläpplighet och att samtidigt hålla fast vid att människor 
har rätt till en miljö som inte skadar dem, är själva huvudpoängen i Stacy Alaimos Bodily Natures. Alaimo, 2010.  
670 Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen!”, 2009, s. 318. 
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 Om Berg, som jag menar, upprättar en skillnad mellan språk och icke-språk, eller 
natur och kultur, så präglas Uppland trots det av en optimism, en tilltro på att veckets 
bägge kanter kan vikas närmare varandra genom att den vuxna delar barnets erfarenheter 
av ”’Aha!’”. (U 39.) Tilltron till språkets möjligheter är en sårbar punkt, som knyter an 
både till optimism som samhällelig tendens och till representationsteori. Optimismen 
handlar också om familjen, den struktur som fortfarande påverkar och formar särskilt 
kvinnors vardag och livslopp.671 Uppland sätter den feministiska, kritiska position som 
ser den heteronormativa familjen och uppdelningen av arbete i produktivt och 
reproduktivt som enbart en kvinnofälla i gungning. Den familj och det moderskap som 
visas i samlingen är nämligen lycklig, här finns en tillit till att det trots allt kan finnas 
genuin lycka i konventionen, att förtryckande strukturer paradoxalt nog liksom i misstag 
kan öppna för det allra mest efterlängtade: kärlek och gemenskap. I dikten 
”Nollsummespel ur spel” beskriver Berg hur ”kärlekens lucka” momentant öppnas 
under en kort minut: 

 
I den hängande 
minutens 
uppflog av fröjd 
 
i trollsländans svävning, 
i dansvibbens fäste, 
ur luftgropen uppkastad kastby 
 
I friläge, frispel, familjelivsfrid 
 
öppnas kärlekens lucka 
i lagens konstans 
darrbalans (U 31.) 
 

I familjens konventionella ”nollsummespel” finns en lucka inbyggd, en möjlighet att få 
fatt i något som inte bara är ”lagens konstans” – reglerna skapar undantag. Det är en 
darrig balans, luckan öppnas – och stängs igen. Men möjligheten till öppningar finns, 
misären kan vändas i lycka, ironin kan slås ut. Den genuina relationen kan återupprättas. 
Häri ligger samlingens optimism. 
 Jag uppfattar Bergs resonemang i artikeln jag inledningsvis citerade som ett 
preludium till Uppland. Går det att beskriva kärleken till barnen och familjen, denna 
märkliga sammansättning av kroppar som är lika – men ändå olika – utan att ironisera, 
går det att fånga något äkta hos ”plastmänniskorna”, frågar hon sig.672 Uppland försöker 

 
671 Familjen som förväntad (heteronormativ) struktur för livet påverkar naturligtvis också dem som avviker från den 
förväntade strukturen. Se till exempel Alison Kafer, Feminist, Queer, Crip, Bloomington: Indiana University Press, 
2013; Freeman, 2010; Judith Halberstam, In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives, New York: 
New York University Press, 2005. 
672 Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen!”, 2009, s. 317f. 
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få fatt i just den ”darrbalansen” mellan kärlekens repressiva normer och normernas 
oväntade effekter. 
 Uppland kan förstås som en uppvärdering av omvårdnadsarbetet, livet med och för 
barn, som filosofisk grogrund. Moderskapet blir här inte utestängande, en erfarenhet 
som stänger dörren till ett liv som tänkande och skrivande person, utan en erfarenhet 
som öppnar för filosofiska resonemang om annanhet, ”ofotingskap” och omsorg.  
 Om vi läser Uppland som en filosofisk utforskning landar Berg i en helt annan 
slutsats än exempelvis Simone de Beauvoir.673 Barnen är inte en fälla, ett hinder, utan en 
källa till självinsikt och tankekraft. Men det som är frånvarande i Uppland är just arbetet, 
både det lönearbete som rent finansiellt möjliggör semestern och stuglivet i Uppland och 
barnomsorgen som arbete. Här är omsorgen njutning, en glädjefylld hobby. Ingen 
diskbänksrealism, inga köksbordsrosor: det är simmiga, kärleksfyllda semesterdagar på 
landet som beskrivs.  
 Den materiella feminismen, i former som nymaterialism eller materiell ekokritik 
med feministiska förtecken, förordar alltså alla fenomens och tings likvärdiga agens; inte 
deras likadana eller lika stora agens, utan just deras likvärdiga möjligheter att påverka. För 
kvinnor har en politisk diskussion om vem som har ansvaret för familjen och den 
livsnödvändiga omsorgen varit avgörande. Men hur kan reproduktivt arbete eller ojämlik 
arbetsfördelning diskuteras om nappflaskans agens är lika mycket värd som kvinnans, 
som för den till spädbarnets mun? Deltar gungstolen i arbetet med att lugna en 
kolikbebis lika mycket som föräldern? Byter blöjan sig själv? Naturligtvis inte. Men det 
går ändå att ta i beaktande hur mycket gungstolen, nappflaskan och engångsblöjan gör 
för att forma vardagen med ett spädbarn, liksom hur diskurserna, alltså hur samhället 
talar om moderskap, amning, förlossning, omvårdnad, barnuppfostran och så vidare, 
också formar föräldraskapet. 
 Min fråga blir: går det att diskutera det reproduktiva arbetet som handlar om att 
skapa och bygga kärleksfyllda, ömma, vårdande relationer genom den nya materialismen 
utan att det avpolitiseras? Om den materiella vändningen vänder sig emot den språkliga 
vändningen, som jag visat, handlar den nämligen lika mycket om att vända sig emot den 
marxistiska idén om materialitet, där materiens eventuella kraft enbart blir till som en 
effekt av kapitalismen. Det omvända problemet gäller för en marxistisk analys. Både 
kärleken och skogar, mineraler och råolja kan faktiskt betraktas som nödvändiga 
naturresurser, men om de ses som enbart sådana är exploatering av dem inte ett problem, 
försåvitt alla inbegripna får adekvat betalt.674 Denna motsättning vill jag nu försöka bena 
ut. 

 
673 de Beauvoir, 2012, se särskilt kapitlet ”Modern”, s. 577–625. 
674 Se även Plumwood, 2002, s. 3. Plumwood menar att instrumentaliseringen av naturen paradoxalt nog förenar 
marxism och nyliberalism. 
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 Problemet handlar om strukturer, politik och etik. Den feministiska materialismen 
förordar en relationell etik, en etik som betraktar subjektet som alltid sammansatt, alltid 
statt i förändring, och alltid sårbart, beroende av andra mänskliga och ickemänskliga 
varelser, fenomen och ting. Frågan är hur denna etik ska kunna ha någon politisk bärkraft 
och gripa in i samhället, om var och en av dessa varelser, fenomen och ting har sin egen 
gravitation och agens. Etiken riskerar på sätt och vis att ske på politikens bekostnad. 
Och om allt redan hänger ihop, så att säga, i ett komplext nät av relationer, hur förklarar 
vi att nätet liksom väger litet tyngre på vissa punkter, så att mer inflytande och pengar – 
krasst sagt – samlas just där? För visst är kroppar sårbara och genomsläppliga, men de 
är betydligt mindre sårbara och genomsläppliga om de är rika. Det går att kringgärda 
transkorporaliteten, det läckande och föränderliga subjektet, med pengar. Det säger sig 
självt att den politiska analysen försvinner om pengar betraktas i termer av vibrerande 
eller tänkande materia. 
 Den materiella vändningen arbetar alltså för tings, föremåls och fenomens 
uppvärdering och för en ickehierarkisk ontologi av etiska skäl, med syftet att skapa en 
etik som inte höjer människan över naturen. För att den materiella feminismens etik, 
byggd på relationer, ska kunna göra nånting – vilket Braidotti menar att den bör – behöver 
blivandet, den processuella ontologin, emellertid nyanseras så att det går att få syn på 
skillnader i makt.675 Det måste alltså gå att samtidigt hålla blicken på kvinnors 
reproduktiva arbete och de ojämlikheter som strukturer skapar och ändå inte hamna i en 
reduktiv materialism. 
 I Uppland handlar det inte om föremål, utan om familjen. Familjen må vara en 
produkt av ett kapitalistiskt system, men som dikterna visar innehåller den också något 
som är svårare att formulera, och det är detta undantagstillstånd av ”friläge, frispel, 
familjelivsfrid” som Berg tematiserar. (U 31.) Om kärleken till barnen enbart är ett slags 
falskt medvetande, en list eller kuliss, skulle det vara enkelt att demontera den. 
 Denna utvikning har handlat om konflikten mellan olika uppfattningar av makt 
och subjektivitet inom ramen för familjen och kvinnors arbete. I Uppland är familjen som 
sagt lycklig på det stora hela, föräldern förundras över barnets förmågor och påhitt utan 
att tyngas av de känslor av vämjelse och obehag som kännetecknade relationen i Forsla 
fett. Men stråk av svärta finns också. De handlar just om familjen som en struktur som 
skapar både lycka och olycka – familjebanden är också riskfyllda, kvävande trots att, eller 
just för att de skapas av kärlek. 
 

 
675 Rosi Braidotti och Lisa Regan, ”Our Times Are Always Out of Joint. Feminist Relational Ethics in and of the 
World Today. An Interview with Rosi Braidotti”, Women. A Cultural Review, vol. 28 nr. 3, 2017, s. 175. 
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RISKFYLLDA KÄRLEKSBAND 
 

Optimismen i diktsamlingen handlar inte om naivitet eller en bortträngning av frågan 
om reproduktivt arbete, utan om kärlek. Frågan som Berg ställer i Uppland är hur 
människan kan älska det som också, samtidigt, är skadligt för henne – inklusive själva 
kärlekens strukturer. För det kan hon, det går utmärkt. Men hur går det till?  
Uppland granskar det som Lauren Berlant kallar ”det goda livets genrer”.676 Familjen, den 
reproduktiva arenan, är en sådan genre där ”det goda livet” kan lokaliseras. Om Forsla 
fett kan läsas som ett förfrämligande av det förment naturliga moderskapet kan Uppland 
förstås som ett poetiskt försök att skala bort ironi och sarkasm ur samtalet om 
kärnfamiljen och kärleken till barn, något som komplicerar teorier om att familjen enbart 
är en produkt av kapitalet. Kärleken finns faktiskt, menar Berg, den är mer än en 
infrastruktur.677  
 Optimism handlar om att knyta an, att satsa på något – i fallet Uppland språket och 
familjen. ”Men optimismen är inte bara en manifestation av en önskan att bli dum eller 
simpel – ofta innebär den anknytningsrisk som optimismen framkallar när man drabbas 
av den en intelligens bortom rationell beräkning”, menar Berlant.678 Däri ligger dess 
grymhet: anknytningen till exempelvis en relation blir njutningsfull oberoende av 
relationens innehåll på så vis att en person, eller en värld, kan vara bunden till en situation 
som samtidigt är hotande och trygg.679 I följande dikt finns ett avbräck från familjeidyllen: 

 
I kolibrikokongen: 
Här dansar fogsvansar 
kofotklöverklövar 
vedklyvspedodaler 
kring midsommarstången (U 33.) 
 

Dansen kring midsommarstången i den paradisiska ”kolibrikokongen” (som kan 
jämföras med ”ömsesidig puppa” i en tidigare citerad dikt) bryts upp av att korna, de 
klöverätande klövarna, förvandlas till ”kofotklöverklövar”, och ett ”pedo” som i pedofil 
smyger sig in bland vedklyvningen och cykelpedalerna. Här finns alltså både trygghet 
och otrygghet samtidigt – tryggheten upphäver inte otryggheten. 

  
Fyra väggar överallt, 
väggklockan tickar syre 
Aldrig mer ska det bli kallt,  
mitt lilla mufflonpyre 
Gullfiberbalen, isoleringsduk 

 
676 Lauren Berlant, Cruel Optimism, Durham: Duke University Press, 2011, s. 2. 
677 För en diskussion om kärleken som infrastruktur, se Eva Illouz, Why Love Hurts. A Sociological Explanation, 
Cambridge: Polity Press, 2012. 
678 ”But optimism doesn’t just manifest an aim to become stupid or simple – often the risk of attachment taken in 
its throes manifests an intelligence beyond rational calculation.” Berlant, 2011, s. 2. 
679 Berlant, 2011, s. 2. 
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I härden en brasa 
så hemstickigt mjuk 
Den ullrande värmen 
i skäggstubbe 
huggkubbe 
ylletröjluddet 
bor malen (U 52.) 
 

I ovanstående dikt är yllets värmande stickighet ett motiv. Men tryggheten blir här också 
instängdhet. Det finns bara fyra väggar, ingen dörr ut. Väggklockan tickar (i en Ekelöf-
parafras), allting är tätat och mjukt som en hemstickad ylletröja, syret äts långsamt upp.680 
Isoleringen är fullständig för ”mufflonpyret”. Löftet att det aldrig mer ska bli kallt är 
också ett hot om att aldrig mer få gå ut.  
Optimismen i Uppland är följaktligen, med Berlant, en investering i det som både är 
trygghet och njutning och fara. Sviten ”Kolibribunker” lägger an en besläktad ton: ”Inget 
avlopp/ men små sting/ i solglasöga/ ingenting/ Ser kolibri drunken/ i bunken”. (U 51.) 
Diktens ramsande rytm betonar slutet, där kolibrin ligger ”drunken” under vatten.  
 I Uppland – det faktiska Uppland, norr om Stockholm – ligger också Knutby, en 
by som under år 2004 blev rikskänd för ett våldsamt mord knutet till en kristen 
församling. Dikten ”Knutby. Köksö” laborerar med ordsammansättningar som, i likhet 
med ovan nämnda dikter, för in element av sexuellt våld och pennalism i ett hemlikt 
sammanhang: 

 
Hemligginräddning 
kuksugardiner 
sardineanser 
sarkossafager 
psykbrytarbönor 
IKEAkören 
Blödande smärtans 
schlagerstjärtslag  
[…] (U 59.) 
 

Medelklassmarkörer som heminredning, gardiner, sardiner, brytbönor, Ikeamöbler och 
schlager förvrängs genom våld; här kan familjen också förstås som ett slags sekt – både 
beskyddande och våldsbejakande. Inuti varje vardagligt och hemtamt ord lurar våldet, 
vidskepelsen och döden.   
 Diktens sista rader lyder:  ”Till litens allvar/ ta på allvar/ svekläk/ smek”. (U 59.) 
Här blir barnet fokalisator. Tilliten är allvarlig, både som i riskfylld och som i grav, en 
allvarlig kropp- och själsskada hotar genom den. Svek, lek, och smälek finns alla i smek, 
läkande ömhet och livshotande grymhet sida vid sida. 

 
680 ”Var stilla, var tyst och vänta/ Gör dig alldeles tom och stilla/ Det är villkoret för den tickande klockan/ för 
detta döda elektriska ljus som ingen-/ ting säger”. Gunnar Ekelöf, Strountes, Stockholm: Bonnier, 1955, s. 32. 
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På sätt och vis är de här elementen av grymhet och gemenskap en nyansering av 
diskussioner kring familjen som system. I Cruel Optimism pekar Berlant på att 
familjekonstellationens och respektabilitetens löften om reciprocitet och att få höra till 
också innehåller en grymhet.681 Familjens gemenskap bygger på uteslutning, grymheten 
är inte extraordinär, förlagd enbart till familjeliknande sekter som den i Knutby, utan 
nödvändig, inbyggd från första början. Även om grymheten inte realiseras på samma sätt 
i alla familjer ligger den latent i barnets beroende av de vuxna.  
 Berlant undersöker det hon kallar ”impasse” – olika mellanspel eller veckningar 
mellan två akter av kris, där existensen, att leva, förutsätter både en hypernärvaro eller 
ett förhöjt seende, och ett slags distans.682 Berlants ”impasse” kan också förstås som en 
släkting till det deleuziska vecket, som jag presenterat i kapitlet om Sönder. Som ett sådant 
veck mellan kriser kan man också läsa Uppland. Samlingen blir ett mellanspel mellan 
födselns moderskap i Forsla fett och dödens moderskap i Loss.  
 Uppland, Schlaraffenlandet där meningen återupprättas och språket bär, är ett 
mellanspel, en semesterparentes mellan vår och höst och vardag som viker in ett veck 
av familjelycka i grymheten och visar närheten mellan dem. 
 Så här långt kommen har jag visat på att den språkliga lyckan och familjelyckan i 
Uppland skrivs fram i relation till ett negativ: dels förlusten av kontakt genom språket, 
dels det våld som är familjens nav, snarare än dess motsats. Kontakten mellan språk och 
värld kan återupprättas genom att den vuxna följer eller härmar barnet, är vad samlingen 
för fram. Detta sätt att förhålla sig till och gestalta språk har jag spårat genom att följa 
Knickerbockers teoretiseringar av ekopoetisk dikt. Jag har också belyst de problem som 
en förståelse av språket som förlorat ger upphov till i för en materiellt feministisk läsning 
av samlingen. Samtidigt innehåller familjen inte bara hoppet om återförening med 
naturen utan även våld och risk, något som knyter den till en feministisk tanketradition 
om reproduktivt arbete. Härnäst vänder jag mig till nästa samling i trilogin, som handlar 
om risken att förlora ett barn. 
 

 
681 Berlant, 2011, s. 21. 
682 Berlant, 2011, s. 4. 
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 LOSS – RE-APPARITION 

Samlingen Loss kretsar, som titeln antyder, kring förlust och urledvridning. Någon kastar 
loss, någon släpper taget, något lossnar ur sitt fäste.683 I det följande utforskar jag 
relationen som upprättas i Loss mellan det levande och det döda, mellan nuet, det 
förflutna och framtiden. 
 Loss befolkas av flera verkliga personer och händelser, vars anknytning till dikterna 
förklaras i ett appendix betitlat ”Förklarat dödsbo”. (L 225–228.) Berg hänvisar 
exempelvis till tsunamikatastrofen i Sydostasien den 26 december 2004, den amerikanska 
ockupationen av Irak, och till en grupp bosniska barn som överlevde inbördeskriget på 
nittiotalet på egen hand i de bosniska bergen. I Loss betraktas dessa dödsfall och 
traumatiska händelser ur ett etiskt perspektiv. Dikterna utforskar hur – eller om – det 
går att skriva om döden, förlusten och sårbarheten som inte bara skapas av krig, katastrof 
och konflikt utan även finns inbyggd i själva existensen. Hur uthärdar man sårbarhet och 
risken för död när det kommer till just barn?  
 En särskild figur stiger också fram, eller kallas fram i dikterna: det döda barnets 
spöke. Den sista delen i mammatrilogin utforskar moderskapet som en ständig risk och 
moderns, eller förälderns, roll i att ha satt döden i verket; att bli till förutsätter att man 
dör. Föräldrarna bjuder in sina barn till döden och till ett liv i utsatthet, med ständig risk 
för att skadas, kränkas, ja, dö. Det levande barnet är också samtidigt redan framtidens 
spöke, sorgeprocessen börjar vid födseln. Baksidestexten på samlingen sammanfattar 
tematiken: ”Dödenbarnet går bredvid det levande som ett skuggbarn”.684 
  De verkliga döda eller spöklika barnen, vars historier är saxade ur press och samlas 
i appendixet, hemsöker dikterna. De döda barnen är konkreta barn som dött, men de är 
också figurationer, spöken som påminner om vanvård, krig och vuxnas brist på ansvar. 
Därmed blir det fruktbart att gå i dialog med hauntologin, den av Jacques Derrida 
instiftade forskningsgren som undersöker spöken, spök-etik och relationer med det som 
inte-längre-är eller inte-ännu-är.685 För att göra det läser jag även Loss i relation till Line 
Henriksens avhandling In the Company of Ghosts, där hon förenar hauntologi med 
nymaterialistisk teknikforskning och feministisk omsorgsetik.686 Henriksen visar hur 
nära den feministiska omsorgsetiken står Derridas granskning av ansvars- och 
rättighetsbegrepp. Jag tar även hjälp av Judith Butlers Frames of War. When is Life 

 
683 Tidigs läser också titeln som engelskans ord för förlust. Tidigs, 2020, s. 233. 
684 Berg, 2007, baksida omslagsblad. 
685 Derrida, 2003. 
686 Henriksen, 2016. 
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Grieavable? för att diskutera sörjbarhet i relation till Bergs barnspöken som verkliga döda 
barn utsatta för krig och konflikt.687  
 Det döda barnet ställer alltså etiska krav på dem som överlevt. För mig inställer sig 
här också frågan om det går att sörja även ickemänskligt liv, såsom platser som förstörts 
eller arter som utrotats. Kan biotoper spöka? Kan människan hemsökas av platser hon 
låtit bli att skydda? Och är melankoli och sorg farliga för en feministisk politik grundad 
i materialism? Det är frågor som den materiella ekokritiken och den feministiska 
materialismen diskuterat. Dessa diskussioner exemplifieras här av Rosi Braidottis artikel 
”Affirmation, Pain and Empowerment”, i vilken hon går i kritisk dialog med det hon 
kallar ”den etiska vändningen i feministisk teori” och för fram att dess fokus på sörjande 
inte alls behöver resultera i en ”mer” etisk politik.688 
 Spökena som Berg frammanar manar i sin tur till en relationell etik, som tar både 
det förflutna, och röster ur det förflutna, liksom framtiden och det som inte ännu finns, 
i beaktande. Genom appendixet knyts dikternas spökbarn till konkreta situationer där 
samhällets beskydd av barn brustit och dikterna får således en politisk klangbotten. 
 

HEMSÖKELSENS ETIK OCH ESTETIK 
 
I anslutning till Forsla fett förde jag fram Degermans läsning av Serres parasit och den 
parasitära, paranomatiska estetiken hos Berg. Kanske kunde man också betrakta det som 
en hemsökelsens estetik – inte bara de döda barnen, utan orden spökar: avlagringar av 
betydelser, referenser och ljud hemsöker dikterna. Exemplet ”Ljusvallen” kanske kan 
förtydliga. 

 
Inte lik 
Inte att ta på 
I rymden 
bara jag 
som hör dig 
flackna och 
ge vika (L 37.) 
 

Som jag visat tidigare är paranomasin eller dubbelheten i ”lik” – både en död kropp och 
likhet – något som kännetecknar Bergs formspråk. Båda betydelserna kan sägas vara 
giltiga, och på så sätt uppstår flera möjliga uttydanden av dikten, som ligger invid 
varandra. Betydelserna kan sägas parasitera på varandra, men de kan, menar jag, också 
förstås i termer av hemsökelse. Liket hemsöker likheten, eller vice versa, beroende på 
det vägval läsaren gör efter diktens första rad. Helt kvitt den latenta, spökande andra 

 
687 Judith Butler, Frames of War. When Is Life Grievable? (2009), 3. uppl., London: Verso, 2016. 
688 Braidotti, 2008. 
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betydelsen blir man inte. På så vis syftar detta avsnitts rubrik ”Re-apparition” både till 
ljuds, bilders och betydelsers återkommande eller spökande som ett drag i Bergs 
formspråk och till gengångarens figur som kallas fram i dikterna. 
 Vad gäller referenser hemsöks dikten framför allt av Ridley Scotts film Alien från 
1979 och dess slogan, eller motto: ”I rymden kan ingen höra dig skrika”.689 Mottot, som 
trycktes på filmplanschen, anspelar på att människan behöver syre för att skrika, och i 
rymden finns inget syre. Som metafor handlar det om ensamheten i rymden: det finns 
ingen där som hör dig om du skriker, även om det är tekniskt möjligt att skrika av skräck 
på ett rymdskepp: du är allena. Perspektivet i dikten är monstrets, den utomjordiska 
modern som kämpar för sin egen och sina barns överlevnad mot Sigourney Weavers 
rollfigur Ripley. Men perspektivet kan lika gärna vara Ripleys, samtidigt, när hon lyssnar 
efter monstrets sista andetag.  
 Det här greppet – att flera fokalisatorer är möjliga i dikten – känns igen. Om läsaren 
väljer en av fokalisatorerna, till exempel Ripley i detta fall, vidhäftar den andra rösten 
läsningen som ett slags spökstämma, som både finns och inte finns samtidigt. Den här 
dubbla, eller aporetiska draget, ser jag som kännetecknande för Bergs författarskap. Det 
blir särskilt pregnant i relation till samlingens verkliga döda barn, som omskrivs till 
spöken. I detta finns en etisk-politisk konflikt, som jag återkommer till i slutet av detta 
avsnitt. Härnäst vill jag kontrastera den fostervattensontologi som jag fann i Forsla fett 
med det skadliga och förgörande vattnet i Loss. 
 

Barnspöken i  djupen – tsunamikatastrofen 2004 i  Loss 
 

I följande dikt refererar Berg till filmen The Others med Nicole Kidman i huvudrollen 
från 2001, som bygger på en enkel intrigvändning: en mamma och två barn upptäcker 
att det spökar i huset där de bor, men i själva verket är det de som är spökena.690 Spökena 
är de levande, medan de levande blir gengångare som letar efter de döda, ”ni är vi”: 

 
Gammal dyning 
grämer 
The Others, 
ni är vi 
 
Skumkammen, 
ska aldrig glömma 
hennes hår, 
hur luktar, 
afasi (L 15.) 
 

 
689 Alien, regi Ridley Scott, Brandywine/ Twentieth Century Fox Productions, 1979. 
690 The Others, regi Alejandro Amenábar, Cruise/Wagner Productions, 2001. Se appendix i Berg, 2007, s. 225. 
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Diktens andra strof för emellertid in detta ”ni är vi” i ett konkret historiskt skeende. I 
appendixet hänvisar Berg till tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004, i vilken 
hundratusentals människor miste livet, som en källa till den svit som dikten ingår i. 
(L 225.) Poeten ger således läsaren en nyckel till texten, och kopplar dikten mot 
naturkatastrofen. Diktens ”ni är vi” kan också förstås i relation till de svenska turister 
och de lankeser, thailändare och indonesier som utsätts för turismens 
främmandegörande blick, tsunamin spolade temporärt bort gränserna mellan kroppar, 
mellan ”ni och vi”. Skumkammen är skummet på tsunamivågens topp, men också en 
kam genom det döda barnets hår. Hur sätter man ord på hur ett förlorat barns hår 
luktade? Döden skapar afasi, ordstopp, ord-omöjlighet. Lukten är evig – orden går 
förlorade. Det här står i kontrast till optimismen som präglade språkbruket i Uppland. 
Barnet är borta, liksom barnets omedelbara, materiella åtkomst till språket. 
 I Forsla fett drog Berg paralleller mellan fostervattnet och rymden. Vattnet och fettet 
som omsluter fostret skyddar det från modern, som är källan till bägge; moderns vatten 
och moderns fett bildar en förenande barriär, både brygga och mur, mellan kropparna. 
I Loss är vattnet annorlunda. Här möter läsaren tsunamikatastrofens flodvåg, en lodrät 
vägg av vatten som får den stora handens tag om den lilla handen att lossna: 

 
Sov du lilla 
spökeung 
be  
och sök 
besök 
 
Evig sliter 
jetvåg  
hand  
ur hand 
i odöd krök (L 16.) 
 

De korta, liksom avhuggna raderna, ibland bara ett enda ord, skapar här ett intryck av 
stötvis andning och avklippthet. Spökungens besök blir ett evigt återvändande till 
stunden då jetvågen sliter hand ur hand. Sårbarheten, sorgen, är så att säga odöd, liksom 
vågen själv – sorgen lever, minnet upprepar sig, om och om sliter vågen ”hand/ ur 
hand”.691 Det döda barnet går igen, och man vill det, man ber om ”besök”. I Forsla fett 
fanns mylingen med som figur, men nu har mytologin konkretiserats: ett drunknat 
spökbarn lever i dikterna, ska läggas och vyssjas till sömns till tonerna av en förvrängd 
version av ”Sov du lilla videung”. Uppland genomströmmades av entusiasm, bubblig 
språkhumor och optimism, här har dessa förbytts i negativitet, misstänksamhet och sorg. 

 
691 Dikterna i Loss bär på drag eller speglar bilder som känns igen i de vittnesmål av svenska turister som samlats i 
statens offentliga utredning om hjälpinsatserna i Thailand, SOU 2005:104. Bilden av händer som tappar greppet 
förekommer allmänt i vittnesmålen. Se SOU 2005:104, Sverige och tsunamin. Granskning och förslag, Stockholm: 
Finansdepartementet, 2005, särskilt kapitlet ”Berättelserna”. 
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Den stora frågan, alltså hur det går att leva med att ens barn kommer att dö, konkretiseras 
i dikten ”Bära ofattbarn”: ”räck mig handen/ räcker inte till/ att fatta”. (L 12.) Barnet är 
ofattbart – och handen kan inte greppa det, inte heller förnuftet. Barnet sveps iväg av 
tidens våg, om inte tsunamivågen tar det innan. 

 
Ett barnskratt 
mellan simhuden 
av krokna fingrar (L 14.) 
 

Barnskrattet och simhuden för tankarna till barn som leker på Thailands turiststränder, 
men fingrarna är krokna, de är likstela, och simhuden blir den drunknades klibbiga 
upplösta hud. 
 Hela sviten ”Sjunka in” följer den sjunkande barnkroppen, orden på pappret 
sjunker i vattnet; för varje sida förläggs textraden lite längre ner på sidan, och lite längre 
till höger. (L 19–28.) Så skapas en formmässig rörelse neråt och i sidled, en glidning mot 
djupen, som också märks i diktens innehåll. Denna teknik upprepas i flera sviter, men 
märks först i ”Sjunka in”. Varje enrading står ensam på en sida.  
 Så här lyder sviten, skiljetecknen i citatet markerar ny sida: ”len och basiskt 
brännkall// lugnet under stormen// blanka bubblor sjunker// tröga trygga vagga// 
bråddjupt blågrönt blåsljud// självstrålande dunkel// matter of time// fluid 
immotion// seabed, ocean floor// vatten brinner i fluor med ljus låga”. (L 19–28.) Här 
leker Berg med engelska uttryck: ”matter of time”, en fråga om tid och tidens materia, 
”fluid immotion”, flytande orörlighet, och slutligen ”seabed, ocean floor”, havets botten 
som en säng, som ett golv, något hemtamt och vardagligt. Barnet på havets botten ligger 
i havets säng, en trög och trygg ”vagga”. Den första och sista enradingen handlar om 
grundämnet fluor, som ljuder som ”floor”, ett av de mest reaktiva grundämnena; en 
basisk ädelgas så reaktiv att till och med iskallt vatten fattar eld i kontakt med det, 
”brinner i fluor med ljus låga”. Namnet ”fluor” stammar ur det latinska ordet för flöde. 
Detta knyter grundämnet till diktens tematik om sjunkande, flytande flöde.  
 Också i dikten ”Bottenlös basgång” märks drunkningens och sjunkandets tematik, 
liksom anspelningen på det spöklika som ”basiskt”. Här sjunker tunga kroppar och 
sedan flyter upp igen. 

 
Basiskt syns inte, känns inte, hörs inte. 
Tunga kroppar flyter upp när de har sjunkit. 
Skräck har samma smak som önskan. 
Ektoplasma tålamodets raseri. (L 31.) 
 

”Skräck har samma smak som önskan” – hur kan vi förstå den raden? Möjligtvis i 
relation till barnet. Längtan efter barnet inbegriper skräcken att förlora det, de två 
affekterna har samma smak, ligger invid varann i ett möbiusband: det som kan vinnas, 
kan också förloras. Den sista raden ger spökmaterien, ektoplasman, ett ”tålamodets 
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raseri”. Mina tankar går här till det som Sönders protagonist Henry säger om Ami, när 
han funderar på om han gjort rätt i att skriva om henne: ”Ami var ju död och döda kan 
hämnas”.692 Den döda kan vara rasande och tålmodigt invänta möjligheten till hämnd, 
vilket Henry räds. De tunga kropparna flyter nämligen upp i dikten. Men tålamod krävs 
också av den som sörjer – man måste ha tålamod trots att man är rasande, förlusten blir 
aldrig avslutad utan rasar alltjämt, ektoplasman gör sig oavbrutet påmind trots att den 
varken syns, känns eller hörs. 
 Redan i Forsla fett finns en dikt om Estoniakatastrofen, ”Estonia: Fettstenens 
transparenta katatoni” som lyder som följer: ”Det orsaksforcerande fettet/ Det 
Golemförvrängande fettet/ där valfiskbukfettet inrymmer/ ett större och sjunkande 
rum// Små länder så fett jävla inte/ Ett fettkatatoniskt val löfte/ ett lyfte, ett fyllo, ett 
flöte/ Men Djupharegrav strikt ”undead””. (FF 69.) I dikten om Estonia kopplar Berg 
ihop fettet, som är ett tematiskt viktigt element i Forsla fett, med dess förmåga att flyta 
och ett politiskt landskap (i enlighet med harens mångtydiga funktion i Forsla fett blir 
djuphavsgraven en ”djupharegrav”). Dikten aktualiserar bilderna, som också jag, född 
1985, minns: kropparna som flöt iland på finska Utö när höststormen slutligen bedarrat, 
de nordiska drunknade kropparna, känslan av att denna typ av katastrof omöjligt kunde 
ha hänt, eftersom sannolikheten, för att parafrasera Tage Danielsson, var så otroligt liten 
just i Norden; hur kunde detta hända oss, här?693 Ändå hände det just här, i folkhemmets 
mitt, likt hur tsunamikatastrofen tio år senare skakade om julhelgens Thailandsturister i 
grunden och påminde om semesterparadisets skörhet.694 Tryggheten var skenbar i bägge 
fallen. Men graven i djupen är ”’undead’”, odöd, en spektral existens som hemsöker 
välfärdsstatens välmående nordiska subjekt och påminner om deras dödlighet.695  
 I Loss fördjupas drunkningstematiken. Ektoplasman, spökmaterien, är 
materialiseringen av århundraden av odött raseri, de dödas kroppar som vibrerar 
omkring de levande. Dikten ”Stilleben” – en titel som anspelar på den konstnärliga 
traditionen att fånga förgängligheten i livet, även kallad ”nature morte”, död natur – 
pekar ut spökena, de döda, som finns omkring diktjaget: 

 
Ett drag av spökfukt 
genom mänskolivet 
Seismisk massa, 

 
692 Parland, 2005, s. 136. 
693 I lunchrevyn ”Under Dubbelgöken” av Hans Alfredson och Tage Danielsson, som gick på Berns i Stockholm 
1979–1980, ingår en monolog, där Danielsson diskuterar kärnkraft och olyckan i Harrisburg i USA. Danielsson 
raljerar över ett vetenskapligt språk, som ser till sannolikheten framför sanningen, och monologen handlar om att 
härdsmältan i Harrisburg var så osannolik att den knappast kan sägas ha hänt.  
694 Här bör dock nämnas att av jordbävningens, och den därpå följande flodvågens uppemot 300 000 offer var 
enbart en liten del svenskar. Se SOU 2005:104, Sverige och tsunamin. Granskningar och förslag, s. 102. 
695 Tsunamikatastrofen och Estoniaolyckan kan förstås som katastrofer för den nationella självbilden, liksom 
konkreta nationella katastrofer eller nödlägen. Ingeborg Svensson undersöker tsunamikatastrofen som 
subjektsskapande i artikeln ”Vi känner oss fram. Att studera identifikation i termer av känslor”. I Att känna sig fram. 
Känslor i humanistisk genusforskning, Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson (red.), Umeå: 
H:ström, 2011, s. 66–85. 
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tryckande och rå 
Mitt öga möter inte blicken 
hos mitt andra öga 
Den som tittar i kors 
kan bli sån. (L 32.) 
 

Två aspekter i dikten blir intressanta i min läsning. För det första att spökfukten har 
massa, ”Seismisk massa”, den är inte ande i strikt mening utan högst materiell och 
påtaglig, ”tryckande och rå”. För det andra att den levande tittar i kors, tänjer sina 
ögonmuskler, antingen för att få syn på spökfukten, eller för att slippa se den. Men 
tänjandet har sina risker, man ”kan bli sån”, man kan fastna i seendet, fastna hos de 
döda, som barnet i filmen The Sixth Sense, som viskar till Bruce Willis karaktär: ”I see 
dead people”. Den barnet ser är Willis rollfigur, som själv är död.696 Den som tittar i 
kors och håller ena ögat på döden kan komma att se att hon själv är död, fastna hos de 
döda. Men det korslagda seendets omöjlighet är även konkret: det ena ögat kan inte möta 
det andra ögats blick. Att möta sin egen blick vore att riskera att ”bli sån”, att fastna i ett 
dött liv, ett stilleben. Risken att fastna återkommer jag strax till. 
 

Det farl iga moderskapet – döden inuti  jaget 
 

Här har vi emellertid anledning att återknyta till moderskapet – för det är trots allt 
mammatrilogin det handlar om – mer specifikt moderskapet som riskfyllt och farligt. 
Det som är anmärkningsvärt i Loss är att moderskapet knyts ihop med döden – modern 
är också en mördare i flera fall. Döden finns alltså inuti jaget, inte bara som den egna 
döden, utan som möjligheten att orsaka andras död, något som dikterna i sviten 
”Mjölkskak” berör. (L 89–94.) 
 Dikten ”Feed the kids to the sharks”, liksom den därpå omedelbart följande dikten 
”Psykbrytare” handlar enligt appendixet om ett uppmärksammat fall, där Lashaun 
Harris, en 23 år gammal trebarnsmor, kastade sina barn i havet utanför San Fransisco i 
oktober 2005 (L 225.) Alla tre barn drunknade. ”Feed the kids to the sharks” lyder så 
här: ”I svansvinden/ av barnets/ dödenbarn/ går väntan/ av att uppfylla/ miraklets 
fasa”. (L 91.) Barnets dödenbarn, barnets möjlighet att dö, är en väntan på fullbordat 
faktum. I en intervju säger trebarnsmammans halvsyster att kvinnan inte tog sina 
mediciner mot schizofreni, och att hon sagt till familjen att hon tänkte mata hajarna med 
sina barn, men de trodde henne inte.697 Moderskapet blir i dikten knutet till galenskap 
och ett tappande av fotfäste, livets mirakel kan lätt förbytas i ”miraklets fasa”. I 

 
696 The Sixth Sense, regi M. Night Shyamalan, Hollywood Pictures, 1999. 
697 Andy Geller, ”Schizo Ma from Frisco Bay Fed Her 3 Kids ’To The Sharks’”, The New York Post, 21 oktober 2005. 
https://nypost.com/2005/10/21/schizo-ma-from-frisco-bay-fed-her-3-kids-to-the-sharks/ (hämtad 2019-06-13). 
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samlingen finns också en lek med Heimat, tyskans fosterland, och hajmat. Dikten 
”Psykbrytare” inleds med raden ”Kasta Loss, Lashaun!”.  

 
Kasta Loss, Lashaun! 
 
När jättekoffert 
växer slumtung 
när du hajmat 
vid din barm 
 
Små sprattelbojor, 
piren pirrar, 
vågor häver sig 
i tysta tunga kullar 
ur din hemlängtande  
hämnarm (L 92.) 
 

Diktens ”sprattelbojor” är barnen, som modern vill göra sig av med. Modersbarmen, 
den närande famnen, kan bli en ”hämnararm”. I leken med hajmat/Heimat blir döden 
”hemma”, hemlandet, det riktiga, slutliga hemmet att längta till. Den första strofens rader 
om jättekofferten, som är ”slumtung” anspelar på att Lashaun Harris bodde på ett 
härbärge under tiden för morden. Hon var fattig och sjuk, men inget samhälleligt nät 
fångade upp henne och de tre barnen. Hon blev heller inte trodd av sin familj när hon 
varnade dem. I fallet Lashaun Harris handlar moderskapet också om klass, om 
förutsättningar. Vem kan bli en god mor? Vem klarar av att upprätthålla moderskapet? 
Lashaun Harris blir här ett slags modern Medea, som offrar sina barn för att överleva. 
Att mörda sina barn blir att hämnas på livet självt. 
 I sviten ”Mjölkskak” där dessa dikter om Lashaun Harris ingår finns också en dikt 
om tio år gamla Bobby Äikiä, som torterades till döds av sin mor och hennes sambo. 
Bobby, liksom hans mamma, led av Fragil X, skriver Berg i appendixet, en typ av genetisk 
åkomma på X-kromosomen. (L 255.) Fallet Bobby ledde till instiftandet av den så kallade 
Lex Bobby, som stipulerar att en barnskyddsutredning måste genomföras, om ett barn 
dött på grund av våld, för att fastställa var och hur det sociala skyddsnätet brustit. Dikten 
”Fragile X” lyder: ”knipsa av/ ena antennen/ kommer myran/ att förflytta sig/ 
baklänges/ inknycklad i/ trubbigt hallucinogena/ koordinater”. (L 94.) Bobby, barnet, 
blir myran vars antenner knipsas av och rör sig knyckigt i systemets 
spegelsalskoordinater, utan att få hjälp. Även i dikten ”Rop” handlar det om våld mot 
barn: 

 
mamma rep 
baby rapp 
 
han 
repade  
den (L 111.) 
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I dikten förenas det litterära stilgreppet som märks i mammatrilogins tidigare delar, alltså 
minimalistisk ord- och associationslek genom ordlikhet, med våld. Modern blir här en 
bestraffare, en otrygghetsfaktor snarare än en beskyddare. Moderskap är också makt och 
makt innebär våld; modersmjölken är, som svitens titel anger, skakig.  
 De utsatta barnen i Loss levde prekära liv i fattigdom, under samhällets radar. De 
var det som Butler kallar för ”’subjekt’, som inte riktigt är urskiljbara som subjekt, och 
[…] ’liv’ som inte riktigt – eller rättare sagt, aldrig – erkänns som liv”.698 Barn som far 
illa på det sätt som Bergs diktbarn gör är dubbelt uteslutna ur systemet: dels för att de är 
barn, dels för att de är fel sorts barn‚ de har fel nationalitet, fel hudfärg, de är sjuka, de 
har oturen att ha fått fel sorts föräldrar, de utsätts för krig och våld.  
 Inte heller moderskapet i Loss är rent, som sagt. Moderskap innebär, hos Berg, inte 
en moralisk position där modern står i kontakt med verkligheten på ett sätt som är mer 
etiskt eller mer ansvarstagande än andra positioner. En moder kan dränka sina barn eller 
plåga dem till döds – den delade arvsmassan är ingen garanti för beskydd eller omsorg. 
Detta är, som jag ser det, den tematiska kärnan i mammatrilogin: den ovillkorliga 
kärleken som moderskapet innebär, i Bergs tappning, kan fångas i små glimtar. Annars 
är det mörkt. Moderskapet innebär en uppsättning erfarenheter – graviditet, förlossning, 
blöjbyten – men inte nödvändigtvis en given uppsättning affekter. Omsorg, rädsla, oro, 
avsky, tillfredsställelse, lugn, panik, leda, besvikelse, rädsla igen – och så kärlek, tillförsikt. 
Allt detta ryms i mammatrilogins orena, parasitära och våldsamma moderskap. Döden 
ryms inuti den närande modern och spöket – en rest av död – finns hos Berg redan inuti 
jaget, som ett löfte.  
 Den sjunkande enradingssviten ”Krama jäst” lyder så här: ”äta äga äckla// 
åldergreppa tryckfall// svällkroppar i stenen// angina pectoris// aortaklämma 
stryp//strange struggle strangle// jag är död –// jag har dödat// arkéer andas ännu 
giftigt// syre”. (U 97–106.) Det främmandes strypgrepp håller fast jaget. Spöket finns 
här inuti diktjaget, det är immanent snarare än transcendent: ”jag är död –// jag har 
dödat”, bekänner diktens jag. I raden ”äta äga äckla” blir livsnödvändigheten i att äta en 
del av ett ägande- och äckelkomplex, och blodet stannar i en kärlkramp, en 
”aortaklämma” som stryps åt och förhindrar syretillförseln. Titelns ”jäst” ljuder också 
som gäst. I raden ”strange struggle strangle” stryps den främmande gästen efter en kamp. 
Kampen, titelns kram, verkar stå mellan jaget och jaget självt.  
 Den levande gengångarens figur och den immanenta döden som Berg skriver fram 
här har att göra med subjektivitet och jagets egna gränser. För, som Henriksen för fram, 
spöket kommer alltid också inifrån en själv. Spöket blir jagets konstitutiva utsida, den 
negation som skapar subjektet och på så sätt finns spöket, negationen, inbyggt i 

 
698 ”[…] ’subjects’ who are not quite recognizable as subjects, and […]’lives’ that are not quite – or, indeed, are never 
– recognized as lives.” Butler, 2016, s. 4. 
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subjektet.699 Spöket kommer, framträder – men är också redan där, inuti den som väntar 
på det.  
 Den två sista enradingarna i ”Krama jäst”, ”arkéer andas ännu giftigt// syre” blir 
av vikt för denna avhandling. (L 105–106.) När hjärtats syretillförsel strypts av en 
”aortaklämma” fortsätter arkéerna att andas, enligt dikten. 
 Arkéer är mikroorganismer som ofta lever i miljöer, där andra organismer inte kan 
leva: syrefria bottnar, förorenade platser, saltbassänger och heta källor.700 Ett 
samlingsnamn för dessa arkéer är extremofiler, de som älskar miljöer som för alla andra 
organismer är förhatliga, eftersom de kan leva utan syre. Arkéer (bland annat i 
nötkreaturs tarmsystem, men också i människan) producerar även metan, en växthusgas 
som bidrar till uppvärmningen av jorden, genom sina metaboliska processer. Raden 
”arkéer andas ännu giftigt” är alltså fullt begriplig i en naturvetenskaplig kontext, givet 
att ”andas” här är en metafor för förbränning, men den sista enradingen, ”syre”, 
komplicerar bilden. Var ska betoningen ligga här? 
 En materiell ekokritik instruerar läsaren att leta efter naturen i dikterna och ta den 
på allvar. För att förstå vad dikten gör eller skapar behöver läsaren förstå de fenomen 
den beskriver inte bara som metaforer utan i sin kontext, i detta fall i syrelösa havsbottnar 
eller vid mynningen av en het källa.701 Arkéerna blir i dikten synonyma med någonting 
ursprungligt, en ärkeorganism, livet som fanns på planeten innan människan (eller den 
flercelliga organismen, för den delen) gjorde entré. Men för arkéerna är syret giftigt – de 
undviker det grundämne som är människans villkor på jorden. Arkéerna kommer också, 
gissningsvis, att finnas kvar efter att haven surnat och blivit förorenade (eftersom de 
gillar sura miljöer och inte bryr sig om oljespill) och havsbottnarna dött (eftersom de 
gillar syrefria miljöer). De kommer att finnas kvar efter oss.702  
 Är raden då bara ett komplext sätt att säga att allt är relativt, eller att leka med 
naturvetenskaplig terminologi, såsom Berg ofta gör? Eventuellt. Men arkéerna finns 
faktiskt kvar i människan både som ett slags anmoder, ett spår av det första livet på 
jorden, och som metanproducenter i tarmen. På så sätt är också de ett slags geo-
biologiskt spöke från tiden då inget av det liv som ingår i vad vi i allmänhet menar med 
”liv” fanns på jorden, eller rentav en röst från andra planeter, där de värme- och 
köldälskande arkéerna kan finnas – eller kan ha kommit ifrån.703 Människan är ett 

 
699 ”This is the paradox of the arrivant as it moves through the open, haunted system of reality: it is never solely 
arriving from the outside. As a constitutive other, it also arrives from within, deconstructing the very threshold that 
the subject wishes to establish between self and other.” Henriksen, 2016, s. 84. 
700 Tim Friend, The Third Domain. The Untold Story of Archaea and the Future of Biotechnology, Washington, DC: Joseph 
Henry Press, 2007, s. 1f. 
701 Friend, 2007, s. 2f. 
702  ”They [mikrober] appear to be able to adapt to anything. We cannot. We are entirely dependent upon microbes 
for our survival, but they do not depend upon us at all.” Friend, 2007, s. 4. 
703 Friend, 2007, s. 8. 
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arkeologiskt fenomen ur den synpunkten, och avlagringar av andra röster och liv är 
kroppens material. Även på så sätt är andra organismers spöken lagrade inuti kroppen.704 

SORG ,  MELANKOLI OCH RÄDSLA FÖR FRAMTIDEN 
 

Ett tema i samlingen är att både den som dör och den som sörjer en förlust blir till 
gengångare. Redan samlingens titel ”Loss” anspelar på att släppa taget, och dikterna 
demonstrerar i flera fall omöjligheten i detta. I dikten ”Kraken” nedan, som hör till sviten 
om tsunamikatastrofen, är den sörjande en krake, en stackare, som blivit ensam kvar. 
Men Kraken är också det orm- eller bläckfiskliknande havsvidunder som slumrar en 
drömlös undervattenssömn i väntan på världens undergång i en dikt av Tennyson.705  

 
blodsband mot hav 
blickfiskens rö 
smärtgränsens nav 
sorgkantad ö 
 
överklivet hängande 
inhägnade ande (L 13.) 
 

Familjens blodsband löper ner i havet, de drunknade blir rön för ”blickfisken”. Det 
första partiet, bestående av fyra rader på fyra stavelser vardera i en rimfläta (hav/nav, 
rö/ö), skapar en rytmisk regelbundenhet som sedan bryts av. De sista två raderna, som 
båda är överklivningar i jämförelse med det första partiets versform, kunde anspela på 
gengångarna, de döda som hänger vid existensen som överklivningar, trots att de borde 
släppa taget. Men den inhägnade anden kan också förstås som den som sörjer, den som 
i sin tur inte släpper taget om de döda utan är strandsatt på den sorgkantade ön. Jag ska 
strax återvända till Bergs barnspöken, men här stöter vi faktiskt på ett slags knäckfråga 
för den materiella vändningen i Braidottis tappning, som förtjänar att granskas lite 
närmare. Det handlar om den etiska potentialen i sorg. Både spökets figur och den som 
sörjer och vägrar släppa taget och gå vidare blir problematiska för den materiella 
vändningens affirmativa etik. 
 I ”Affirmation, Pain and Empowerment” vill Braidotti ”argumentera emot 
tendensen i stora delar av den samtida etiska teorin att fokusera primärt på melankoli, 

 
704 Evolutionära spöken finns det gott om. En hel del av den tropiska skogens fruktträd utvecklades i symbios med 
stora växtätare som nu är utrotade sedan många tusen år tillbaka. På så vis är avokadon respektive mangon ena 
halvan av en diptyk, vars andra halva är ett spöke, en spökande art som inte längre finns, något som Connie Barlow 
kallar ”en ekologisk anakronism”: ”It is suited for a world that no longer exists. The fruit of the avocado is an 
ecological anachronism. Its missing partners are the ghosts of evolution.” Connie Barlow, The Ghosts of Evolution. 
Nonsensical Fruit, Missing Partners, and Other Ecological Anachronisms, New York: Basic Books, 2000, s. 12. 
705 Alfred Tennyson, ”The Kraken” (1830). I Tennyson. Poems, W.E. Williams (red.), 3. uppl., Harmondsworth: 
Penguin Books, 1985, s. 17. 
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sörjande och negativitet.”706 I stället lägger hon fram en ”ethics of affirmation”, en 
bekräftelsens etik. Hennes fallstudier handlar om gemensamma ritualer kring sorg och 
återkomsten av konsoliderande rörelser som religiositet och nationalism efter 9/11, och 
om biopolitiska förhållningssätt till kroppen som strävar efter att undkomma smärta och 
uppnå en perfekt, osårbar kropp.707 Fallstudierna blir för Braidotti en bekräftelse på att 
melankolins politik är allmänt förekommande, och att den måste stävjas: ”melankolins 
politik har blivit så dominant i vår kultur att den kommit att fungera som en 
självuppfyllande profetia, som lämnar mycket små marginaler för alternativa 
förhållningssätt”.708  
 Roten till hennes misstänksamhet gentemot melankoli som politisk strategi handlar 
om hur hon ser på förändring, en syn hon hämtar från Deleuze. I den tanketradition 
som den hegelianska dialektiken utgör, menar hon, och vars arv känns igen i både 
psykologi och dekonstruktion, blir skillnad och annanhet en strukturell gräns. Förenklat: 
den annorlunda blir Den helt och hållet Andre. Det här motsätter sig Braidotti, eftersom 
skillnad då förvandlas till något negativt och splittrande, något som bör undvikas till 
förmån för likhet och enhet. 
 Braidotti föreslår, med Deleuze, Spinoza och Irigaray i ryggen, att skillnad i stället 
bör förstås som en process och ett projekt som kan möjliggöra transfomativa blivanden. 
I mångt och mycket handlar hela Braidottis projekt under 00-talet om att sätta det 
deleuzianska blivandebegreppet i rörelse och föra fram en processuell ontologi, där jaget 
är statt i ständig förändring i stället för att vara statiskt och antingen ”helt” eller ”skadat” 
– detta kallar hon nomadologi, eller nomadisk etik.709 För henne blir det processuella, 
ofärdiga jaget som grundas i skillnad snarare än likhet ett sätt att undkomma 
identitetspolitisk reduktionism, som jag förstår det. 
 När det kommer till trauma, sorg och negativitet vill hon, i enlighet med den 
affirmativa etik hon formulerar, betona dessas potential att skapa förändring.710 Detta 
förhållningssätt kan verka överdrivet optimistiskt, medger hon, men försvarar sin 

 
706 ”[...] argue against the tendency of much contemporary ethical theory to focus primarily on melancholia, 
mourning and negativity.” Braidotti, 2008, s. 7. 
707 Sådana gemensamma ritualer uppstod också omkring tsunamikatastrofen och dess svenska offer, vilket Ingeborg 
Svensson tar som en startpunkt i en analys av affekt i överlevaren Pigge Werkelins bok om sina upplevelser i Khao 
Lak. Hon studerar Werkelins bok som ett uttryck för en sådan landssorg där känslouttryck spelar stor roll. Svensson, 
2011, s. 69. Att studera tsunamikatastrofen 2004 i relation till Braidottis fallstudier av melankoli mer ingående vore 
givande, men faller tyvärr utanför ramen för denna studie i Bergs författarskap. 
708 ”[…] the politics of melancholia has become so dominant in our culture that it ends up functioning like a self-
fulfilling prophecy, which leaves very small margins for alternative approaches.” Braidotti, 2008, s. 10. Hon betonar 
dock att hon inte ser melankoli eller sörjande som dåliga strategier per se – det finns också positiva aspekter med 
att hålla fast vid ett kollektivt minne av smärta eller trauma, i synnerhet när sorgen leder till transformation. 
709 Rosi Braidotti, ”Posthuman, All Too Human. Towards a New Process Ontology”, Theory, Culture & Society, vol. 
23 nr. 7–8, 2006b, s. 197–208.  Se även Braidotti, 2002; 2006a; 2013. 
710 Braidotti, 2013, s. 113f. 
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position genom att hävda att all djupgående förändring faktiskt gör ont.711 Men sorg kan 
också resultera i ett slags negativ stasis, en blockad eller ett ältande, ressentiment och 
bitterhet över det som gått förlorat så att inget alls förändras. Då blir sorgen, enligt 
hennes logik, meningslös och ofruktsam – framför allt politiskt. Risken finns att 
fixeringen vid Thanatos, den freudianska dödsdriften, och synen på finalitet som något 
gott och positivt som skapar mening, förhindrar förändring.712 Braidotti hävdar att den 
dominanta ideologin i senkapitalismen handlar just om en melankoli och klagan, där 
smärta alltid är lika med lidande och därmed alltid bör undvikas.713 Om smärta ska 
undvikas till varje pris sker emellertid ingen förändring. Eftersom det feministiska 
projektet handlar just om förändring och emancipation kan feminister, liksom andra 
grupper som vill omforma samhället, inte fastna i ältande och sorg med mindre än att 
deras rörelser urholkas. Detta är hennes bärande tanke när hon menar att melankoli är 
farligt.  
 Risken finns alltså, menar hon, att sorgen blir konsoliderande, ett försvar för status 
quo i form av depression, i stället för transformerande.714  I stället menar hon att smärta 
kan, genom en nomadisk etik, ”avpsykologiseras” och frånkopplas från lidande: om 
subjektets kärna är affekt, förmågan att påverka och påverkas av andra, så är smärta inte 
nödvändigtvis negativ eller förknippad med lidande, utan en nödvändig del av subjektet, 
en del av de relationer som konstituerar subjektet.715 Somliga relationer gör helt enkelt 
ont, men det betyder inte att de vare sig kan eller bör undvikas. 
 Det som gör Braidottis affirmativa etik intressant här är att hon hävdar att etiska 
relationer inte begränsar sig till mänsklig annanhet, utan också icke-mänskliga varelser 
och fenomen deltar i skapandet av dem.716 Här öppnar hon för att också en skog, en 
djurart eller ett vattendrag ska kunna sörjas på samma sätt som förlorade liv, även om 
hon inte tar ställning för ett rättsligt öppnande av juridiska subjekt i en sådan riktning.717 
Om definitionen av ”liv” av etiska skäl bör öppnas mot också ickemänskliga varelser, så 
bör också hur vi ser på döden rimligtvis förändras.718 Braidotti för fram exempelvis 
monstret som en figur som (genom sin smärta) kan skapa förändring och öppna upp en 
etisk horisont.719 Varför kan då inte spöken göra det?  

 
711 ”Change is certainly a painful process. If it were not so, more people may actually be tempted to try it out. This 
does not, however, equate it with suffering and hence acquire necessarily negative connotations.” Braidotti, 2008, s. 
19. 
712 Braidotti, 2013, s. 121. 
713 Braidotti, 2008, s. 17f. 
714 ”We need to open up resources so that we don’t sink into this pulp of collective depression.” Braidotti och 
Regan, 2017, s. 186. Se även Braidotti, 2013, s. 113. 
715 Braidotti, 2008, s. 18. 
716 Braidotti, 2008, s. 12. 
717 Braidotti, 2013, s. 111. 
718 Braidotti, 2013, s. 134ff. 
719 ”Others, alien, external foreign, monstrous or unfamiliar looking others are the site of powerful promises, of 
creative potential, of staggering new combinations. It is up to the dominant subjects to open up to them and see 
this affirmative aspect.” Braidotti, 2008, s. 23. 
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 Braidotti ser spöket och fascination för spöken som en del av den logik där begär 
handlar om brist. Spöket, smärtan från det förflutna, är en påminnelse om det som gått 
förlorat, och förstärker sorgens paralys och traumats upprepning utan att fördenskull 
generera nya relationer eller sätt att tänka. Braidotti pekar särskilt på internets 
mediekultur, som bygger på att allt medialt material bevaras i en spöklik cirkulation, ”de 
mediala representationssystemens evigt levande döda: bilder lever vidare för evigt, 
särskilt i deras digitala manipulerings tidevarv” skriver hon.720  Internet, hävdar Braidotti, 
präglas av en postmodern gotik som kommer till uttryck i en vampyrisk, spöklik 
ekonomi, som bara bygger på återkomst och upprepning av det samma, inga nya tankar 
får plats i den spöklika rundgången.721 Bergs spöken skulle med Braidotti kunna 
uppfattas som just reaktiva, ett paralyserande fasthållande av brist och förlust. 
 Men andra positioner är också möjliga. Henriksen kommer med en väl underbyggd 
kritik av Braidottis ståndpunkt i frågan om spöket som figuration, som jag håller med 
om. Även om Henriksen kan se att Braidottis kritik gentemot fascinationen för spöken 
är följdriktig, givet Braidottis syn på begär som produktivt genom Deleuze snarare än 
brist genom Lacan, är Henriksen icke desto mindre kritisk till var Braidotti landar.722 I 
stället för att så att säga fastna i konversation med det döda, spöket, vill Braidotti gå 
vidare, hon vill undkomma aporier och omöjligheter, och ältandet av det som redan gått 
förlorat och i stället röra sig mot det som är kroppsligt och materiellt. I stället för att bita 
sig fast bör man kasta loss, släppa taget, menar hon.723 Henriksen ifrågasätter Braidottis 
önskan att komma ”förbi” eller bortom aporier. I stället, menar hon, borde ett etiskt 
förhållningssätt grundas i att stanna kvar hos aporierna, hos spökena, och tänka 
tillsammans med dem, snarare än att tänka bort dem.724  
 Denna uppmaning till att stanna kvar hos spöket finns också i Loss. Sorgen och 
döden går inte att lösa, inte ens med politiska beslut. Som i dikten ”Kraken” fastnar både 
den som dör och den som sörjer i en relation där parterna inte möts – bägge blir 
gengångare i sorgen. I dikten ”Synkop” märks denna omöjlighetstematik tydligt. 
”Gestalt/ förgas/ fathom/ absens/ kan varken”. (L 35.) En synkop är en rytmisk term, 
som betecknar en avvikande betoning, ett brott i rytmen. En fathom är ett nautiskt mått 
för havsdjup, men på engelska också ett verb som betyder ”greppa” eller ”förstå”. 
Ordleken ”förgas” kan i sig förstås som en synkopering, som en språklig förvridning av 

 
720 ”[...] the forever living dead of the media representation system: images live on forever, specially in the age of 
their digital manipulation. They circulate in a continuous present in a ghastly/ghostly economy of vampiric 
consumption.” Braidotti, 2002, s. 211. I ett tidigare parti skriver hon, apropå spöken och poststrukturalism, den 
tankeskola där hon placerar sig själv: ”Poststructuralism is a pragmatic philosophy that rejects the ghosts of 
metaphysical interiority, the ’hauntology’ of the missing presence. It specifically rejects the tyranny of a signifier that 
forever refers to something else, which is never ’there’ and never ’that’ anyway.” Braidotti, 2002, s. 185. Spöket blir 
alltså ett problem både som en del av en spöklik internet-kapitalism och som ett uttryck för den dualistiska 
”metafysiska interioritet” som Braidotti med Deleuzes hjälp vill betvinga till förmån för en monism. 
721 Braidotti, 2002, s. 211. 
722 Henriksen, 2016, s. 26f. 
723 Braidotti, 2013, s. 121. 
724 Henriksen, 2016, s. 27. 
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både ”förgasare” och ”förgås”. Gestalten ”förgas”, förgasas eller löses upp, djupen och 
frånvaron gör att det inte går att förstå. Men det öppna ”kan varken” anknyter till två 
poler, till varken ett eller ett annat. Jag förstår detta ”kan varken” som en apori – det går 
varken att förstå förlusten eller att ge upp försöken. Det går inte att nå de döda – och de 
döda kan inte heller nå de levande – men det går inte heller att släppa taget om dem.   
 Braidotti vill alltså gärna bli kvitt spökena. Det vill också Marx, som inleder Det 
kommunistiska manifestet med de berömda raderna: ”Ett spöke går runt Europa. 
Kommunismens spöke”.725 Marx manifest syftar till att få spöket att försvinna genom 
att det tar konkret form, manifesterar sig som revolution. Spöket försvinner genom att 
det blir kött. Braidotti, å sin sida, vill att spöket viker hädan, eftersom det för henne 
representerar melankoli och att fastna i det förflutna, spöket är en hang-up, ett hack i 
skivan som måste rulla vidare för att framtiden och det nya ska kunna bli till. Derrida 
menar, i kontrast till bägge, att utmaningen är att stå ut med spökena och försöka samtala 
med dem. Ett sätt närma sig dem är att se spökandet, hemsökelsen, som något som sätter 
en relationell etik i verket. Derrida menar i Marx spöken att spöken kan betraktas som en 
etisk utmaning: man måste ”leva med dem”, i deras sällskap. ”Man skulle behöva förstå 
sig på andar”, skriver Derrida: 

 
[…] att lära sig att leva med spökena, i samråd eller umgänge med spökena, i deras 
osällskapliga sällskap. Att leva annorlunda, och bättre. Nej, inte bättre, bara mer 
rättvist. Men med dem. Det finns ingen med-varo med den andre, ingen socius utan 
detta med som gör med-varon i allmänhet mer gåtfull än någonsin tidigare för oss. 
Och denna med-varo med spöken skulle även, inte bara utan även, vara en 
minnets politik, en arvets och generationernas politik.726 
 

Spöken, och att leva med spöken, handlar alltså om minne, arv och kontakt mellan 
generationer. Här är Derrida tydlig med att han ser hauntologin, spökletandet, inte som 
ett betvingande av spöken, utan som möjligheten till en politik som handlar om rättvisa, 
snarare än om rätt.  
 Bergs barnspöksdikt kan förstås som ett slags krav på att stanna kvar i aporin, för 
smärtan som ett barns död åsamkar är så vittfamnande att dess politiska relevans 
svårligen framstår som det viktigaste. Ett drunknat barn kanske inte heller leder till 
politisk förändring. Aporin ger emellertid inget stöd för politiska beslut – vi är utlämnade 
till vårt omdöme. 
 Dikternas fasthållande av spöket och den egna döden innebär en sårbarhet. Dikten 
”Förruttnelse, hasta” parafraserar Stagnelius dikt ”Till förruttnelsen” från omkring 

 
725 Karl Marx och Friedrich Engels, Det kommunistiska manifestet (1848), övers. Per-Olov Mattson, Stockholm: 
Bokförläggarna Röda Rummet, 2017, s. 6. Denna formulering parafraserar Timothy Morton i inledningen till boken 
Humankind. ”A specter is haunting the specter of communism: the specter of the nonhuman.” Morton, 2017, s. 1. 
Med detta menar han att det är hög tid att marxismen börjar befatta sig med naturen och ickemänskligt liv som mer 
än bara en resurs. 
726 Derrida, 2003, s. 26. Originalets kursiv. 
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1818.727 Men där Stagnelius ser döden som en älskarinna, en lisa och befrielse att längta 
till, är Bergs förståelse en annan. Jorden, marken och döden är något att fly från, hela 
livet är just denna flykt. Men att leva blir på så sätt att redan vara död, den annalkande 
jorden kommer att hinna upp alla som lever, det är förutbestämt – de levande är 
framtidens spöken. Diktjaget jagas av jorden – och blir upphunnen.   

 
Det är hård hinna jord. 
  
                 Det kommer att hinna upp mig. 
 
          Det hinner upp mig. 
 
 
Det har hunnit upp mig. (L 74.) 
 

Diktens rader gör en rörelse nedåt och framåt på sidan, men den sista raden ligger rakt 
nedanför den första. Flykten i sidled lyckas inte. Jorden blir här en hård hinna, men 
jordelivet är också hårt att hinna med under den begränsade tid när människan flyr från 
sin egen och andras död. Jorden och livet på jorden är det man ska hinna med, innan 
jorden hinner upp en. 
 Dikten kan läsas i relation till den posthumanistiska dödsetik som Braidotti 
formulerar i The Posthuman. ”Eftersom vi är dödliga”, skriver Braidotti, ”är vi alla 
’föredettingar’”.728 Hennes poäng är att eftersom döden är allt mänskligt livs villkor 
borde vi kunna släppa taget om den, den ligger redan bakom oss.729 Alla människor lever 
på lånad tid, och därför är döden opersonlig, ”det omänskliga inom oss som befriar oss 
till livet”.730 Döden är det ögonblick då människan allra mest är sin kropp: radikal 
immanens, helt enkelt.731 Den är inget att fästa sig vid, eftersom den är given. 
 Braidottis hållning kan kontrasteras mot Butlers. Den kroppsliga sårbarhet som 
dikten artikulerar, att vi alla kommer att bli upphunna, kunde vara en grund för en 
gemenskap och en etik byggd på sårbarhet, ja, kanske en ”ny humanism”, menar Butler 
i Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence.732 För Butler är sorgen ett fönster in i 
en gemensam, mänsklig sårbarhet. Alla kan drabbas av förlust, det förenar människor 
och kan skapa politisk kraft.733 Braidotti ser just humanismen, antropocentrismens 
institutionella form, som medskyldig till utsattheten och skyddslösheten.734 Både Butler 

 
727 Erik Johan Stagnelius, ”Till förruttnelsen”. I Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter. D. 2. Lyriska dikter efter tiden 
omkring 1818; Liljor i Saron, Fredrik Böök (red.), Stockholm: Bonnier, 1913, s. 15. 
728 ”Being mortal, we are all ‘have beens’: the spectacle of death is written obliquely into the script of our temporality, 
not as a barrier, but as a condition of possibility.” Braidotti, 2013, s. 132.  
729 Braidotti, 2013, s. 133. 
730 ”the inhuman within us, which frees us into life.” Braidotti, 2013, s. 134. 
731 Braidotti, 2013, s. 136. 
732 Judith Butler, Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, London: Verso, 2004, s. 42f. 
733 Butler, 2006, s. 20. 
734 Braidotti, 2013, s. 122f. Braidotti diskuterar drönarkrigsföring utförligt och menar att drönarkrig inte är ett brott 
mot eller avsteg från humanismen, utan är helt i enlighet med dess natur. Den samtida nekro-politiken rationaliserar 
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och Braidotti pekar på att somliga subjekt inte är subjekt fullt ut, somliga människor är 
inte människor alls med politiska mått mätt. Braidotti vill, å sin sida, bygga en ny anti-
humanism på insikten om döden som fullbordat faktum vid födseln. Men deras 
ståndpunkter ligger trots det nära varandra, även om de når dem på olika vägar. Bägge 
vill bekräfta det öppna subjektet och lyfta upp kroppen som villkor för existensen. Utan 
kropp – inget liv – ingen politik.735  
 Emellertid finns viktiga skillnader. Där Butler vill utveckla sårbarheten till en etisk-
politisk plattform för att skydda bräckliga mänskliga subjekt vill Braidotti dessutom, i 
enlighet med den affirmativa etik hon förespråkar, ifrågasätta subjektspositionen. Hon 
ser snarare döden som ett fönster in i ett livs- och subjektsbegrepp som inte är knutet 
till det mänskliga, humanistiska subjektet utan kan förstås som just ett flöde av liv i 
singularis, och genom det kunna behandla ickemänskliga liv med större rättvisa.736 
Denna hållning kunde också diskuteras i termer av affirmativ politik, en politik som letar 
efter nya möjligheter och begrepp snarare än att gå i polemik med det förflutna.737 Butler, 
för sin del, ser sorgen som transformativ i sig, oberoende av om effekten är stasis, 
personlig kollaps, eller politiskt engagemang. Den som förlorat en älskad person är helt 
enkelt en annan efteråt.738  
 Anledningen till att jag lägger Braidottis posthumanistiska dödsetik invid Butlers 
resonemang kring sårbara subjekt är att en skillnad i relationen till sorg, melankoli och 
sörjande framträder. Även om Bergs dikt kan läsas som ”posthumanistisk” i 
bemärkelsen att den inte särskilt gynnar eller favoriserar den mänskliga erfarenheten, så 
handlar Loss om sorg och sörjande, inte om att bli en del av ett stort flöde. Döden är 
sorgesam förlust och plågsam förändring – inte ett sätt att uppgå i intet. På så vis är Loss 
inte affirmativ utan reaktiv, titeln anspelar inte på ett losskastande som ger människan 
plats bland alla andra levande döda varelser, utan på omöjligheten i att släppa greppet 
om livet och döden som åtskilda tillstånd, även om bara ett tunt membran skiljer den 
sörjande från det döda barnet. 
 

 
döden så att en maskin kan utföra den på subjekt som inte anses ”mänskliga nog”, och detta är ett led i humanismens 
sorterande av varelser i människor och andra. 
735 ”One needs at least some subject position: this need not be either unitary or exclusively anthropocentric, but it 
must be the site for political and ethical accountability, for collective imaginaries and shared aspirations.” Braidotti, 
2013, s. 102. 
736 Braidotti, 2013, s. 140ff. 
737 Sara Edenheim tar i en artikel ett noggrant grepp om en annan av den materiella vändningens tänkare, nämligen 
Karen Barad, i relation till det som Edenheim uppfattar som en melankoli visavi materia. Bakom insisterandet på 
materiens meningsskapande döljer sig, menar Edenheim, en sorg inför risken att den kanske inte skapar mening. 
Edenheim, ”Foreclosed Matter. On the Melancholy of Feminist New Materialism”, Australian Feminist Studies, vol. 
31 nr. 89, 2016, s. 299f. 
738 ”Perhaps mourning has to do with agreeing to undergo a transformation (perhaps one should say submitting to 
a transformation) the full result of which one cannot know in advance. There is losing, as we know, but there is also 
the transformative effect of loss, and this latter cannot be charted or planned. One can try to choose it, but it may 
be that this experience of transformation deconstitutes choice at some level.” Butler, 2004, s. 21f. 
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Att leva med spöken 
 

Bergs dikter i Loss kan kanske läsas som ett slags uppmaning att se andarna och gastarna 
som befolkar världen och inte hasta förbi sorg och förlust. Men hur lever man med 
spöken? I sin avhandling In the Company of Ghosts undersöker Henriksen internetmonster 
och skräckmemes, så kallade creepypasta, genom Derridas hauntologi och feministisk 
teori. Hauntologi är som sagt en ordlek signerad Derrida som förenar ontologi – vad vi 
kan veta om det som är – med engelskans ”haunting”, hemsökelse. Hauntologin 
undersöker återkommandets, hemsökelsens, logiker. Henriksen använder Derridas 
begrepp för att undersöka creepypasta med avsikten att se om internetspökena kan ge 
några ledtrådar för en feministisk etik i det tjugoförsta århundradet. Hon drar slutsatsen 
att spökenas samtidiga materialitet och icke-materialitet (de finns inte, de är fiktion 
– men samtidigt finns de ju, och har konkreta effekter på de personer som kommer i 
kontakt med dem, bland annat Henriksen själv) kan säga något viktigt om ett etiskt 
förhållningssätt till det vi inte kan känna till eller helt bestämma. 
  I avhandlingen redogör Henriksen för sitt möte med creepypastan Smile.dog, en 
bild som sägs framkalla ångest, obehagskänslor och mardrömmar hos den som sett den. 
För Henriksen utblev allt detta – men hon slogs av att det kunde vara så, att symptomen 
inte infunnit sig ännu. Kanske slår Smile.dog-ångesten till nu? Eller nu? Eller om en 
timme, eller en vecka? Detta utdragna ”nu?” är i själva verket förbannelsen. Medan man 
väntar på förbannelsen har den redan slagit in. Man är insnärjd i väntan.739  
 Så kan vi kanske närma oss Bergs spökbarn: det går inte att veta hur livet ska bli 
för ens barn, eller för barn mer generellt. Det finns ingen garanti för att ett barn ska växa 
upp. Hoppet måste leva jämsides med skräcken för förlust, och skräcken för att man 
själv ska tillfoga sitt barn skada. Det är den aspekten av moderskap som Loss utforskar. 
Barnets spöke går som ett skuggbarn bredvid det levande barnet. Är det nu förlusten 
kommer? Eller nu?  

 
Lost 
in a dreaming, 
rädd för 
horror vacui 
 
stå sönderklippta – 
 
matter 
doesn’t matter 
no more (L 175.) 
 

 
739 ”What if something stares back from the silence and the nothing? What if the failure and the lies of the monster 
merely serve to defer it, possibly infinitely, mapping out an unfolding terrain of waiting and expectation? Perhaps it 
will arrive now? or now? how about NOW?” Henriksen, 2016, s. 53. 
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Rädslan för rädslan för tomhet är vad det rör sig om i dikten ”Stabat mater” ovan. 
Diktjaget är ”lost”, borttappat i en drömvärld, paralyserad av rädslan. Raderna ”matter/ 
doesn’t matter/ no more” i dikten hittar Berg hos Freddie Wadling, som i låten ”Matter 
doesn’t matter” beskriver stunden då kroppen skiljs från själen.740 Hos Wadling uttrycker 
raderna hopp, döden upplöser mening, men också smärta. I kontrast till materiens 
befriande meningslöshet står emellertid uttrycket ”horror vacui”, liksom titeln som 
anspelar på den sörjande modern i jungfru Marias gestalt. 
 Horror vacui som begrepp uttrycker den tidigmoderna fysikens obehag för, eller 
motvilja emot, tomhet eller vakuum.741 I Aristoteles kontinuum-ontologi, där tomhet är 
omöjligt, följer ting på ting utan mellanrum, eftersom mellanrummet är omöjligt att 
tänka sig. I dikten ovan är diktjaget inte skräckslaget inför tomheten, utan för rädslan 
inför rädslan inför tomheten.  
 Tomheten kan genom samlingen som helhet förstås som förlusten av barnet. 
Vakuumet, tomheten, är ännu inget att vara rädd för – men den rädslan inför förlusten 
kan komma att drabba en. När kommer skräcken? Kommer den nu? Modern, alla 
mödrar, alla föräldrar, står här sönderklippta inför den framtida rädslan som förlamar 
dem. Berg bjuder i samlingen in läsaren att kontemplera den fullkomligt förlamande 
säkerheten att det älskade barnet, liksom andras älskade barn, kan dö. Det går inte att 
veta om så kommer att ske – eller när det i så fall sker (alla människor dör, men om allt 
går som det ska kommer barnet ju att vara icke-barn när det dör, åldrat av ett långt liv). 
Väntan på döden snärjer in sig i livet. 
 Dikten knyter även materia till ”mater”, mor. Denna koppling mellan orden 
”matter”, materia, och ”mater” har inte gått den feministiska teorin förbi; Braidotti lyfter 
särskilt upp kopplingen och menar med Irigaray att feminister behöver utreda den på ett 
systematiskt sätt.742 En sådan systematik hittar Braidotti just hos Irigaray, som utforskar 
platsens och tillvarons könade natur, bland annat genom Aristoteles Fysiken, och 
problematiserar barnets och mannens plats inuti kvinnan (som då blir just en plats, en 
hemvist, för dessa – men inte för sig själv).743 Materien-modern blir tom när barnet 
lämnar henne, materien blir utan funktion, utan roll, ett vakuum eller en avgrund att 
känna skräck inför. 
 Risken med att ständigt kontemplera döden– som i dikten ”Stabat mater” – är 
uppenbar. Med Braidotti kunde man säga att om alla föräldrar i varje given sekund tänkte 
på den ständiga risken, ja det förutbestämda, i att deras barn kommer att dö – i dag, i 
morgon, om en vecka – så skulle de förlamas av skräck, och den skräcken vore också 

 
740 Fläskkvartetten, ”Matter doesn’t matter”, Fläskkvartetten och Freddie Wadling med Västerås Symfoni 1:a, MNW 
Music AB, 1992. 
741 John Thorp gör en givande översikt av begreppets förankring hos Aristoteles. John Thorp, ”Aristotle’s Horror 
Vacui”, Canadian Journal of Philosophy, vol. 20 nr. 2, 1990, s. 149–166. 
742 Braidotti, 2002, s. 23ff. Se även Haraway, 2016, s. 120ff. 
743 Se kapitlet ”Place, Interval: A Reading of Aristotle, Physics IV” i sin helhet. Irigaray, 1993, s. 34–55. 
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förlamande för relationen till det barn som faktiskt fortfarande lever. Skräcken för 
smärta, rädslan för horror vacui, skulle riskera att utplåna det levande barnet, trots att det 
lever, liksom smärtan efter en förlust kan förhindra förnyelse, och förhindra en förståelse 
av smärtan som förnyelse. 
 Loss är, som helhet betraktad, en sådan frammaning av andar som Henriksen 
påtalar vikten av att undersöka. Även om Bergs döda barn är konkreta barn som dött 
och inte internetberättelser eller politiska ideologier som spökar så hindrar detta inte att 
dikterna om förlust har bäring på flera områden. De är både vittnesbörd om konkreta 
barn som dött och tematiseringar av den allmängiltiga skräcken att förlora ett barn eller 
att göra sitt barn illa, vilket ligger i linje med Bergs dubbeltydiga poetik som jag skrivit 
fram i avsnittet om Forsla fett.  
 Barnet kan förstås som en figur för det som ska komma, för ett inte-ännu, rent av 
ett förkroppsligande av framtiden, som queerteoretikern Edelman menar.744 Med en 
sådan förståelse av barnet som framtiden blir Bergs ”spökeung” en avbokning, en 
inställning av framtiden. Spökbarnen är det som kunde ha blivit, en möjlighet till liv som 
inte längre finns. På motsvarande sätt är ”dödenbarnet” ett varsel om den död som inte 
(ännu) blivit. (L 91.) 
 Men liken, spökena, häftar vid vardagen och påminner om den avsnoppade 
knoppningen: ”Klumpar av heffa,/ människolik/ gehör det infravanliga:// fortfarande 
försvinnarbanor/ där förlopp är försprång”. (L 33) Heffaklumpen, monstret som Nalle 
Puh och Nasse försöker fånga i den första boken om Nalle Puh, är ett imaginärt monster, 
liksom Henriksens internetmemes.745 Men klumpar av heffa, av ektoplasma, fastnar vid 
det vardagliga.  
 Greppet att göra om en bild riktad till barn känns igen från leken med ”Sov du lilla 
videung” i dikten vars första rader lyder ”Sov du lilla/ spökeung”. (L 16.) Berg leker 
också med orden för-lopp och för-språng, men det stora förloppet – livet och döden 
som väntar alla som lever – blir här samtidigt ett försprång. De döda barnen har på så 
sätt ett försprång. Döden väntar i själva förloppet, i själva tiden som går mot döden. 
Utdragenheten, väntan på när döden ska inträffa, kan liknas vid Smile.dog-förbannelsen, 
som paralyserar Henriksen. På så sätt är de döda ironiskt nog förfördelade. De vet redan 
när döden kommer, eftersom den redan inträffat.746 Å andra sidan är de döda. Vissheten 
hjälper dem inte längre. Osäkerheten och väntan är en del av att vara vid liv. 
 

 
744 Lee Edelman, No Future. Queer Theory and the Death Drive, Durham: Duke University Press, 2004. 
745 A.A. Milne, Nalle Puh (1926), övers. Brita af Geijerstam, Stockholm: Bonnier, 1979. 
746 Denna hållning – att ett möte med och ett undvikande av döden kan innebära en känsla av att den redan skett – 
undersöker Blanchot i essän ”The Instant of My Death”, Maurice Blanchot och Jacques Derrida, The Instant of My 
Death & Demeure. Fiction and Testimony (1994/1998), övers. Elizabeth Rottenberg, Stanford: Stanford University 
Press, 2000, s. 9. 
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ATT GÖRA SPÖKET RÄTTVISA –  POLITIK OCH ETIK 
 

Ett sätt att bjuda in konkreta spöken, verkliga döda barn, i Loss är appendixet ”Förklarat 
dödsbo”, där flera dikter får förklarande källhänvisningar – läsaren får alltså svar på vad 
dikterna ”handlar om” här. Appendixet förenar världshändelser som bombningarna i 
Londons tunnelbana 2005 och bombningarna i Bagdad, ockupationen av Irak, och döda 
barn, som Bobby Äikiä, i Sverige och kopplar således dikterna till konkreta händelser i 
samtiden, vilket innebär att ett slags hållning kan skönjas, det kan förstås som ett facit 
till tolkningen. På samma sätt som Forsla fett blir begriplig eller meningsskapande i 
relation till det facit jag, och recensenten Jenny Tunedal, häftar vid samlingen, alltså 
graviditet och förlossning, blir Loss begriplig i relation till detta appendix innehåll. Jag 
vill mena att Berg här bjuder in läsaren till en politisk tolkning av samtiden. Hon pekar 
på de döda barn hon sett i tidningar och på film och gör, i dikt, en omskrivning av dem 
som delar av en helhet snarare än separata incidenter. Barnen som dött på grund av krig, 
tortyr och naturkatastrofer knyts samman till en namnförteckning över tidens 
urledvridning.  
 En läsning av dikterna efter appendixet är annorlunda än före appendixet: det 
poetiska språket får en nyckel och blir en beskrivning av en politisk situation, dikterna 
ramar alltså in något specifikt som läsaren ska inhämta. Därmed har de en politiserande 
dimension, de ställer frågan varför vissa barn måste dö medan andra barn faktiskt får 
leva. 
 Dikten ”Fragile X” om Bobby Äikiä sätter frågan om spöket i direkt kontakt med 
diskurser om juridik och rättvisa. Fallet Bobby Äikiä resulterade i en lag (2007:606) om 
utredningar för att förebygga skador och dödsfall, i media kallad Lex Bobby.747 Bobbys 
död genererade en lagändring i hans namn, som innebär att då ett barn dör under 
våldsamma förhållanden måste barnets liv utredas. Var har procedurerna brustit, var har 
staten brustit i sin omsorg? På så sätt kan alltså dödsfall generera ändring i rättslig praxis. 
I Lex Bobby, liksom i dikten ”Fragile X”, spökar Bobby Äikiä och hans spöke påminner 
om varför lagändringen skrevs. 
 I Marx spöken diskuterar Derrida skillnaderna mellan rätt och rättvisa. Hur skipas 
rättvisa i fallet Bobby Äikiä, eller för de föräldrar som förlorade sina barn i tsunamin 
2004? Rätt handlar om juridisk rättvisa, ”adekvat återställande”, kompensation, 
förbättring av samhälleliga procedurer, och så vidare. Derrida ställer denna rätt mot 
rättvisa som ”inte kan beräknas”.748 Rätten kan fastställas, rättvisan kan det inte.  

 
747 Lag 2007:606 om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall kallas ”Lex Bobby” t.ex. i Karin 
Abrahamsson, ”Regeringen vill ha ny lag – Lex Bobby”, Aftonbladet, 8 september 2006. 
748 Derrida, 2003, s. 57. 
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Impulsen att, som rätten, ”vrida tiden rätt” genom juridiska åtgärder leder inte till att 
rättvisa uppnås, eftersom förskjutningen är nödvändig för att den andra – spöket – ska 
kunna träda fram överhuvudtaget, resonerar Derrida i dialog med Hamlet: 

 
Men i relationen till den andre är väl denna förskjutning nödvändig, denna 
urledvridning i ett ”det går dåligt” är väl nödvändig för att det goda, eller 
åtminstone det rätta, skall kunna infinna sig? Är inte urledvridningen själva 
förutsättningen för det andra? Hur skilja mellan två isärvridningar, mellan 
urledvridningen i det orätta och den urledvridning som öppnar för en oändlig 
asymmetri i förhållandet till den andre, det vill säga platsen för rättvisan?749  
 

Också Berg ställer indirekt den frågan i Loss. Att Lex Bobby antogs betyder inte att 
barnet återvänder, men skyddar kanske andra barn från samma död. Ett bättre 
övervakningssystem och effektivare åtgärder vid katastrofer skyddar andra barn, men 
bringar inte de drunknade barnen livet åter. Orättvisa och rättvisa är inte så enkla att 
skilja från varandra, trots att de ändå måste skiljas från varandra. Urledvridningen av 
tiden möjliggör en asymmetri, där de döda barnen blir synliga. 
 Frågan om rätt och rättvisa är en apori, som dikterna i Loss utforskar. En diktsvit 
avhandlar en olycka, där en sexårig flicka blev överkörd av en hjälpkonvoj. (L 147–154.) 
I den ger Berg flickan en röst, diktens perspektiv är hennes, skriver Berg i appendixet. 
(L 227.) Dikten varvar indirekt tal med ett slags marginalanteckningar i versaler, som 
efterbildar anteckningar en sexårig flicka kunde tänkas skriva: ”MÅLAR BEJÖN/ 
MÅLN LEJON/ MÅN TROLSLENDOR”. (L 154.) I kursiv beskrivs händelsen och 
betraktarnas fasa och sorg: ”i två sekunder stannade allt/ det står fortfarande stilla/ det kommer 
fortfarande att stå stilla// det kommer fortfarande”. (L 154.) Svitens sista rad anspelar på 
glömskan. Raden får inget avslut, stillaståendet och reflektionen har upphört. Flickan är 
glömd, den fasa och uppmärksamhet hennes död ”fortfarande” skulle påminna om 
försvinner. Att ge röst åt flickans tankar kan förstås som ett sätt att göra henne rättvisa 
när hon inte kan få någon rätt, eftersom hon var ett barn utsatt för krig i ett land utan 
rättsapparat, ett av Butlers icke-subjekt. 
 Men döden finns, som jag visat, också inuti förment beskyddande och goda 
enheter. Vad finns det inuti modern, familjen och staten som är farligt, dödligt? Eftersom 
risken att barnet far illa och risken att ett barn dör är immanent går det inte att med 
moraliska eller juridiska påbud förhindra sådana dödsfall. Den immanenta döden 
försätter subjektet i gungning, suspenderar eller hänger upp tiden, eftersom döden inte 
går att vare sig greppa, bestämma eller lagstifta bort. Även om det går att föregripa döden 
för egen del, förblir andra människors förestående död osäker, det går inte att fastställa 
när förlusten ska ske. Den blir, följaktligen, ett evigt ”nu?”. 

 
749 Derrida, 2003, s. 56. 
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I Marx spöken läser Derrida Louis Bonapartes 18:e brumaire, i vilken Marx diskuterar Louis-
Napoleon Bonapartes kupp i Frankrike år 1851.750 Derrida granskar särskilt hur Marx i 
den texten förstår arvet från tidigare relationer i termer av andebesvärjelse och åkallan 
av forna revolutioners ledare som spöken, som ska hjälpa fram den nya tiden. De döda 
formar framtiden hos Marx (även om Marx är skeptisk mot just den hågkomstens 
maskerad som Derrida här granskar), och därför måste man tala med de döda, skriver 
Derrida: 

 
Svara för den döde, svara den döde. Korrespondera och göra upp med hemsökelsen, 
utan försäkran eller symmetri. Ingenting är mer allvarligt och mer sant, ingenting 
är mer exakt än denna fantasmagori. Spöket tynger, det tänker, det intensifieras 
och kondenseras inuti själva livet, inuti det mest levande livet, det mest singulära 
(eller, om man föredrar, individuella) liv. Livet har från det ögonblicket inte längre, 
och skall inte längre ha så länge det lever, någon ren självidentitet eller något tryggt 
inre […]. 751 
 

Spöket kondenseras inuti det levande livet – och gör livet otryggt. Här hittar vi åter prov 
på den etik som kan sammanfattas i frågan: hur lever man livet med de döda? Den frågan 
genomsyrar också Loss, där rädslan inför sorgen gör tillvaron osäker och kastar om 
framtid, förflutet och nutid. Det går inte att förbjuda barnet att dö. Däremot går det att 
stanna hos de döda barnen, att bjuda in eller frammana deras spöken, som i dikten om 
den irakiska flickan, och bli gastens ”gast”, som i följande dikt: 

 
Blir här ved deg 
i ungeugn 
som evig gast 
i sluten hungerbulle (L 75.) 
 

Diktens lugna, regelbundna rytm, med fyra stavelser i varje rad, bryts i den sista radens 
”hungerbulle”. I dikten förs ved och deg ihop med norskans ”ved deg”, hos dig, men 
också med degen som bakas i ”ungeugnens” eld och blir till en ”hungerbulle”, en bulle 
som aldrig kan förtäras, som aldrig mättar. Diktens jag, synligt enbart i böjningen av 
verbet ”Blir”, sluter här ett slags kontrakt med spöket, det förlorade barnet, vars gast 
jaget ska bli. Gast är dubbeltydigt – dels står det för spöket, men det står också för en 
besättningsman på en båt. Jaget blir således både vålnad och tjänare. Orden ”evig” och 
”sluten” pekar mot slutlighet, detta kontrakt gäller för evigt, hungern varar för evigt i 
ungeugnens eld, och därmed blir gasten också ett slags vålnad, en gengångare som för 
evigt sköter ”ungeugnen”. Men kontraktet är inte framtvingat, jaget stannar hos 
barnspöket som man stannar hos ett barn som inte kan somna: som en trygghet. 
 En sådan här inbjudan av det främmande och skrämmande kunde ha potential för 
en feministisk, relationell etik av den art som Braidotti förespråkar: att bjuda in spöket 

 
750 Karl Marx, Louis Bonapartes 18:e brumaire (1852), övers. Bertil Wagner, Stockholm: Arbetarkultur, 1971. 
751 Derrida, 2003, s. 164f. 
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är väl att bjuda in sin egen transformation, eller åtminstone möjligheten att bli någon annan 
än den man är. I dikten är det dessutom spöket som bjuder in den levande, som blir en 
annan genom att godta sorgen och smärtan, och stanna i förlusten. 
 Det finns ett spök-element av obestämbarhet i allt; genom varje förhoppning om 
välgång löper risken för olycka och förlust – frågan är hur vi ska klara av att leva med 
det. Genom att bjuda in döda barn i Loss kan Berg diskutera vad som menas med rädsla 
och risk. Flera arter av sörjande i Loss handlar nämligen om historisk-politiska situationer 
eller händelser. Det finns datum, det finns platser, även om det inte alltid finns namn.  
 

Våld och representation 
 

Dessa datum och namn, och vad poeten gör med dem, tillför ytterligare en etisk 
dimension till samlingen, som knyter den till frågor om våld och representation, och 
representation som våld. Så här lyder en del av sviten jag tidigare citerade ur om den 
irakiska sexåriga flickan som blev överkörd av en hjälpkonvoj och dog: 

  
                               DOM GLADA JUREM: 
 
  
  

 gasdammet, 
 asfaltröken – 
 oljespöken: 
  
 gasolinpropanpterodaktylen 
 russssssssssscccccchhhhhlar  

    […] (L 148.) 
 

Berg gestaltar barnets blick på hjälpkonvojens fordon, som snart ska döda henne. I 
dikten åkallas barnets röst, först genom versalanteckningen i marginalen, där ”djur” 
stavas ”JUREM”, sedan genom den kursiva blicken på konvojens fordon som 
”oljespöken”, asfalttrampande urtidsdjur som förbränner urtidsdjur och kommer emot 
en med ett rasslande, fräsande oljud. 
 Att göra situationen rättvisa, att ge den döda sexåringen röst, förutsätter också ett 
tagande av röst. Detta tagande av röst är inte oproblematiskt. Medias återgivning av olika 
röster i krig och konflikt är ett ämne som Butler utforskar i sin bok om krigets subjekt, 
Frames of War. Apropå begreppet ”inramning”, som återfinns i titeln till boken, diskuterar 
hon hur begreppet, som också innefattar den konkreta fotografiska ramen vari krigets 
bilder visas, alltid bygger på en instrumentalisering av vissa varianter av verkligheten.752 
Den mediala ramen fylls dock inte alltid med det som inramningen strävar efter att visa, 

 
752 Butler, 2016, s. xiii. 
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inramning bygger på att somt utesluts och blir till rester eller skräp, menar Butler. 
Berättelsen om kriget i Irak rymmer politiska och militära manövrar, men knappast de 
individuella sorgesamma och tragiska berättelserna om enskilda civilpersoners död, som 
den sexåriga flickans.  
 Men den ”sophög” av berättelser som inte ryms inom den medialt skapade ramen 
kan också vara en resurs för motstånd mot krig.753 Butler ser alltså den mediala 
skräphögen – de liv och händelser som inte ingår i berättelsen när kriget ska 
dokumenteras – som en plats, där motståndet mot krig kan börja leta efter material, rent 
konkret. Internets spöklika historielöshet gör att bilder inte kan försvinna helt längre, de 
kan vaskas fram och kodas om som motstånd.754 På sätt och vis är det ett sådant letande 
efter berättelser kastade på sophögen som Berg gör i Loss. Berättelsen om den döda 
flickan i Irak kan sägas vara en del av Irakkrigets mediala sophög, och det är kanske med 
ansatsen att synliggöra ett annat krig som Berg tar upp den.  
 Icke desto mindre är det inte någon oskyldig aktivitet att skriva om döda barn som 
levt hårda liv. I en essä i samlingen Time Travels för Elizabeth Grosz fram Derrida som 
politisk författare.755 Det som intresserar Grosz är hur Derrida formulerar skrivandet 
som våld – inte våldets motsats eller goda antagonist, utan en integrerad del av våldet. I 
Grosz läsning av Derrida blir våldet immanent, oundvikligt – och positionerna som 
våldsutövare och rättvisekämpe blir bägge våldsamma. Också skriftställarens position är 
våldsam, eftersom inskriptionen är våld: ”inget politiskt protokoll, ingen retorik eller 
intellektuell ploj är bara oskyldig, enbart motiverad av förnuft, kunskap eller sanning”.756 
Inte heller konsten är i så fall oskyldig när den, som i Loss, behandlar historiska händelser 
och personer som dött. Här blir Grosz feministiska läsning av Derrida intressant för 
Bergs spökbarn som farit illa i vuxnas händer: författaren kan sägas göra våld på dem, 
hon gör dem till berättelser och metaforer, oaktat om syftet är att stävja våld. Butler för 
fram en liknande ståndpunkt när det gäller bilder av krig: Inramningen av kriget är sådan, 

 
753 ”And so, when the frame jettisons certain versions of war, it is busily making a rubbish heap whose animated 
debris provides the potential resources for resistance.” Butler, 2016, s. xiii. Hon tar bilderna och videoinspelningarna 
från fängelser Abu Ghraib som sitt exempel på hur dokumentation av våld kan förvandlas och skapa motstånd. 
Butlers bruk av skräphögen som metafor för moderniteten och dess framstegsförhärligande hämtar hon från Walter 
Benjamin, som (via ett verk av konstnären Paul Klee) beskriver moderniteten som en hög av skräp som växer mot 
himmelen, medan historiens ängel, med ryggen vänd mot framtiden och låst i en gigantisk storm som blåser från 
paradiset, ser skräphögen växa framför sig. Walter Benjamin, ”On the Concept of History”. I Walter Benjamin. Selected 
Writings. Volume 4, 1938–1940, Howard Eiland och Michael W. Jennings (red.), övers. Edmund Jephcott m.fl., 
Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2006, s. 392. Se även Braidotti, 2002, s. 185: ”What 
you see is what you get and what you see – as Walter Benjamin put it ever so lucidly before the Nazis pushed him 
to suicide – is but a heap of debris which they call progress.” Både Butler och Braidotti stöder sig alltså på Benjamins 
bild av historien som en skräphög för att styrka sina respektive resonemang. Trots skillnader i hur de ser på sorg 
och melankoli förenas Butler och Braidotti i sin kritiska uppfattning om hur det vi kallar historia görs, och hur den 
processen kan förstås. 
754 Butler, 2016, s. xiv. 
755 Grosz, 2005, s. 56. 
756 ”[…] no political protocol, no rhetorical or intellectual ploy is simply innocent, motivated by reason, knowledge, 
or truth alone.” Grosz, 2005, s. 59. 
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att betraktaren blir en del av krigsmaskineriet genom att ta in bilderna av det.757 
Betraktaren är alltså inte oskyldig, utan deltar. 
 Att avsäga sig och vilja fördriva döden och våldet är på så vis samtidigt att bjuda 
in dem. Att ge döda barn röst i dikt är att utnyttja deras liv för sina egna syften, omskriva 
dem och förvränga dem och begå ett slags våld på dem.758 Att inte ge dem röst vore att 
acceptera att deras liv inte var viktiga. Den här svårigheten, som Grosz med Derrida 
förstår det, finns i all etik, politik och kunskap: våldet är samtidigt nödvändigt och helt 
omöjligt. Någon slutlig, allomfattande rättvisa finns inte. 
 Nu är Loss en diktsamling och trots att den gör anspråk på att beskriva en politisk 
verklighet skapar den inte någon konkret plattform – i stället kanske man kunde säga att 
den vidhåller plattformens, eller positionens orenhet. Ingen ren eller helt god position 
finns, men det är trots det ändå bättre att skriva dikt om de döda barnen än att låta bli. 
 Loss vägrar att släppa taget om döden, den kastar inte loss utan biter sig fast i 
förlusten. På så sätt är den inte affirmativ, den pockar på nödvändigheten i att stanna 
kvar hos spöket, att hålla fast det döda barnet. Därmed blir samlingen en utmaning för 
den affirmativa läsart som den materiella vändningen, i synnerhet Braidotti, förespråkar. 
Genom att gå i dialog med tänkare som inte nödvändigtvis kan inordnas i den materiella 
vändningen (de kunde rentav förstås som de tänkare Braidotti skriver emot) har jag 
kunnat diskutera spöken, risken för förlust och risken för rädslan inför förlusten på ett 
sätt som den materiella vändningen, som jag betraktar den, inte kan, eftersom 
vändningen, åtminstone i Braidottis och nymaterialismens skepnad, är fästad vid en idé 
om det nya som gott och det förflutna som problematiskt. Men döden i sig är inte 
problematisk för varken Braidotti eller nymaterialismen i stort. Med livets materialitet i 
åtanke blir den dessutom ett sätt att sätta material i omlopp; celler och molekyler splittras, 
blir till något – eller någon – annan. Det är en hoppfull tanke, även om den måhända 
inte hjälper den sörjande som längtar efter en särskild molekylkonstellation formad som 
ett specifikt barn.  
 

MODERN ,  BARNET ,  LIVET ,  DÖDEN 
 

Det som förenar de tre delarna av Bergs mammatrilogi är frågan om vad som egentligen 
ryms i moderskapet som både kroppslig, existentiell och samhällelig erfarenhet. I min 
läsning av mammatrilogin har jag lagt särskild vikt vid friktion som uppstår när den 
enskilda erfarenheten och den fysiska kroppen, materien, möter föreställningssystem om 
natur, språk, samhälle och moderns och barnets roll inom dessa.  

 
757 Butler, 2016, s. xii. 
758 Diskursivt, eller epistemiskt våld är ett av ämnena för Spivaks essä ”Kan den subalterna tala?”. Spivak, 2002. 
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 I det första kapitlet lyfte jag upp problem och möjligheter som en läsning av Forsla 
fett som ett verk som ”handlar om” graviditet och förlossning innebär. Jag pekade på 
specificiteter i Bergs formspråk och visade hur detta specifika formspråk, byggt på ord- 
och ljudlikhet, öppnar för ett flerfaldigande av mening. Samlingen kan läsas som en 
gestaltning av graviditeten som kosmisk, icke-antropocentrisk erfarenhet. Genom 
Irigaray, Neimanis och Alaimos respektive genomsläppliga kroppsbegrepp kan 
graviditeten förstås som en språngbräda mot ickemänskliga sammanhang. Allt levande 
omsluts på något vis av vatten, och fostervattnet är en del av alla vatten, både innanför 
och utanför kroppar, som är nödvändiga för växt- och djurcelligt liv. På så vis skapar 
dräktighet gemenskap. 
 Emellertid beskrivs vattnet i motstridiga termer i Forsla fett: det är både mjukt, ömt 
omslutande och hårt och vasst. Också graviditeten och förlossningen beskrivs i 
motstridiga termer och blir både skrämmande och gemenskapsbyggande. För en 
materialistisk läsning är det också nödvändigt att behålla meningsskapandets 
komplexitet. Forsla fett kan också samtidigt sägas handla om omöjligheten i att fastställa 
den riktiga meningen bakom en utsaga – harens och valens figurer kan betyda flera saker 
samtidigt. Behovet av att fixera den goda utsagans position tynger den materiella 
feminismen och står i vägen för läsningar som lämnar diktens betydelse öppen. 
Samlingen kan handla om graviditet – men den måste inte det.  
 I kapitlet om Uppland behandlade jag diktsamlingen särskilt utifrån hur den 
gestaltar människans relation till språket och familjen. I samlingen märks efterhärmandet 
av barns språk som ett motiv. Flera dikter beskriver situationer där en vuxen betraktar 
och deltar i barns ljudande av ord. Genom Knickerbockers syn på ekopoetiken har jag 
diskuterat detta motiv i termer av längtan efter en återmaterialisering av språket. En 
sådan syn på språket som avmaterialiserat faller inte väl in med den materiella 
vändningens insisterande på språket som naturligt, och naturen som språklig. Emellertid 
kan längtan efter ett bättre språk också läsas i politiska eller etiska termer. Längtan efter 
en bättre relation till naturen driver ju också den materiella vändningen. 
 Ytterligare ett motiv jag tagit fasta på i läsningen av Uppland är den lyckliga familjen. 
I en analys av hur familjen fungerar i samlingen har jag diskuterat olika perspektiv på 
reproduktivt arbete i hemmet, ett arbete som är frånvarande i diktsamlingen, men också 
hur det går att betrakta kärlek som risk. Karakteristiskt för familjerna i Uppland är att de 
är arenor både för trygghet och för våld. Den lyckliga familjen utesluter inte kränkningar 
och otrygghet – våldet är familjens förutsättning. 
 I det sista kapitlet om Bergs diktning har jag särskilt fokuserat på det döda barnets 
figur och på spöket som figuration i samlingen Loss. Genom hänvisningar till konkreta 
barn som dött gestaltar samlingen politiska och samhälleliga ärenden i sin samtid, såsom 
kriget i Irak och tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004. Men dikterna berör även 
allmänna affekter som har att göra med död, rädslan för förlust och ängslan inför barnets 
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förestående död. Modern är i denna samling både en figur som vill skydda sitt barn och 
en person med stor förmåga att skada det.  
 I kapitlet diskuterar jag olika sätt att förhålla sig till sorg, förlust och spöken genom 
bland andra Braidotti, Derrida och Butler, och kontrasterar deras hållningar mot 
varandra. Braidottis hållning får i detta avsnitt representera den materiella vändningens 
syn på döden. I Loss blir den som sörjer ett slags gengångare, som är knuten till dödsfallet 
och förlusten. Såtillvida är den inte förenlig med den affirmativa etik som Braidotti 
skriver fram, och som betraktar uppehållandet vid döden som en antropocentrisk och 
humanistisk praktik som kan resultera i just en sådan negativ, icke-transformativ stasis 
som Loss gestaltar. Diktsamlingens appendix, som innehåller hänvisningar till verkliga 
barn som dött till följd av krig och vanvård, föranleder en diskussion om etik i relation 
till poetiskt skrivande. Att skriva om de döda barnen är att begå våld på dem – men att 
låta bli och därmed tillåta att de glöms bort vore också det.  
 Sammantaget behandlar mammatrilogin moderskapet som ett komplext och 
svårdefinierbart fenomen. Det rymmer både lycka, tristess, sadism, hjälplöshet, njutning, 
skräck och ömhet. Erfarenheten av att vänta, föda och leva med barn är en yta där 
materiens diskursivitet och diskursens materialitet blir tydlig – det går varken att skydda 
sig mot fostrets krav på kroppslig underkastelse eller från samhälleliga påbud. 
Graviditeten och livet med barn vecklar in samhället i kroppen, och förevisar samhällets 
eller gemenskapens sårbarhet och kroppslighet. Den kan också vara en förenande länk 
mellan människa, djur, och allt annat liv. Bergs mammatrilogi har på så vis hjälpt mig att 
reda ut teoretiska spörsmål kring kropp, språk och gemenskap, samtidigt som dikterna 
inte har gått att förklara eller öppna upp enbart genom den materiella vändningens 
begrepp. 
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  Del fyra  
  
  Byggmästars gröna  
  framtid i miniatyr 
 
 
 

[…] 
Och du vet nog vad de säger, 
att vi skall komma att strö rosor 
över den här världen.759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
759 Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006, s. 34. 
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Vad är en framtid, i dag? Inflytelserika röster i den materiella vändningen för fram att 
världen faktiskt redan har gått under och att ingenting längre kan göras åt det.760 Om 
katastrofen redan är över oss, om någon entydigt sann och god natur inte längre finns, 
vad finns kvar – och kan denna skärva försvaras, älskas? I det följande handlar det om 
framtiden, och om det jag med queerteoretiker som José Esteban Muñoz och Nicole 
Seymour kallar framtidslighet – uppfattningen om och görandet av framtiden i nuet.761 Hur 
görs framtid, om världen redan har gått under? I den här delen av avhandlingen 
undersöker jag den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästars (f. 1967) verk i 
relation till naturbegrepp, kärlek, begär och sexualitet, men också i förhållande till just 
en framtidslighet.762 För att parafrasera poetens ord i dikten på föregående sida: vad 
betyder det att säga att vi ska komma att strö rosor över världen? Jag återkommer till just 
den här dikten – och den frågan – i det avslutande kapitlet om framtidslighet. 
 Denna avhandlingsdel, som berör Eva-Stina Byggmästars (f. 1967) diktning, är 
avhandlingens mest omfattande och ringar in flera, inbördes olika, spår i författarskapet. 
Här granskar jag framför allt den så kallade kärlekstrilogin, bestående av samlingarna 
Älvdrottningen (2006), Men hur små poeter finns det egentligen (2008) och Vagga liten vagabond 
(2010), samt samlingarna Locus amoenus (2013) och Barrskogarnas barn (2014).763  
 Inledningsvis gör jag en skiss av författarskapet och det särskilda sätt att betrakta 
naturen som utmärker det och sammanfattar tidigare forskning om Byggmästars dikt, 
därefter förklarar jag kort varför begär som kategori blir viktigt för mina läsningar. Sedan 
belyser jag kärlekstrilogins tre samlingar och gullighetens estetik och politik, den 
botaniska detaljen, och den nomadiska orienteringen som utmärker trilogins respektive 
delar.  Efter detta granskar jag hur Byggmästar använder sig av pastoralen i Locus amoenus, 
och hur problemet med förväntningarna på ”realistisk” skog märks i receptionen av 

 
760 Timothy Morton menar att världen redan gått under. ”The end of the world has already occurred.” Morton, 
2013, s. 7. Filosofen Claire Colebrook betraktar å sin sida planeten som omöjlig att rädda: ”The globe or earth as 
the planet that was blessed with the contingency of life, including the human species whose global imagination has 
done so much to create destructive systems beyond its own power and comprehension, cannot be saved.” Claire 
Colebrook, Death of the Posthuman. Essays on Extinction vol. 1, Ann Arbor: Open Humanities Press, 2014, s. 71. Hon 
utvecklar denna betraktelse längre fram i boken Death of the Posthuman i följande ordalag: ”’We’ late near-extinction 
humans appear to be addicted to witnessing annihilation, to the feeling of near-death or posthuman existence, and 
yet have no intensity: it does not prompt us either to action or to any sense of what a posthuman world would be. 
On the contrary, the more evidence, imagery, feeling and ’experience’ of a world without humans is displayed, the 
less affect or intensity occurs.” Colebrook, 2014, s. 91f. Känslan av att världen håller på att gå under betyder inte att 
motstånd mobiliseras, menar hon, snarare tvärtom. 
761 Bägge menar att queerhet handlar om framtid, eller ett inte-ännu. ”Queerness is essentially about the rejection of 
a here and now and an insistence on potentiality or concrete possibility for another world.” Muñoz, 2009, s. 1; samt 
Nicole Seymour, Strange Natures. Futurity, Empathy, and the Queer Ecological Imagination, Urbana: University of Illinois 
Press, 2013, s. 27. 
762 Delar av kapitlets resonemang är publicerade i artikelform. Jenny Jarlsdotter Wikström, ”’ DRA ÅT SKOGEN!’ 
Eva-Stina Byggmästars queera framtidsestetik”, lambda nordica, vol. 24 nr. 1, 2019, s. 21–45. De publiceras här med 
tidskriftens tillåtelse. 
763 Byggmästar, 2006; Men hur små poeter finns det egentligen, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2008; Vagga liten 
vagabond, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2010; Locus amoenus, Lund: Ellerströms, 2013; Barrskogarnas barn, 
Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2014, hädanefter hänvisas till dessa i formen (ÄD [sidnummer].), (MHS 
[sidnummer].), (VLV [sidnummer].), (LA [sidnummer].), (BB [sidnummer].). 
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Barrskogarnas barn. Varje samling får således sitt eget kapitel. Delen avslutas med en 
sammanfattning där framtidsbegreppet diskuteras i anslutning till queer kärlek, ekologi 
och lust. 
 Byggmästars särskilda estetik, det jag här kallar hennes grönsyn, går igen i alla fem 
samlingarna. Locus amoenus behandlar särskilt pastoralgenren som litteraturhistorisk form 
medan Barrskogarnas barn behandlar den romantiska naturdikten, och jag visar i detta 
kapitel på hur samlingarna knyter an till litteraturhistoriska troper och landskap – med 
andra ord det förflutna. I kärlekstrilogins tre samlingar syns spår eller förstudier av dessa 
troper och landskap. Kärlekstrilogin handlar om tre sorters kärlekar – den sensuella, 
erotiska kärleken; kärleken till dikten; respektive kärleken till resandet och rörligheten. 
Dessa tre kärlekar eller begär sätter den materiella vändningen i gungning på olika sätt. 
Byggmästars poesi möjliggör en diskussion om begär och kärlek till naturen.   
 Diskussionen kring begärsbegreppet som försiggår inom den feministiska och 
queera teorin och den materiella vändningen måste bägge förhålla sig till hoppet, till 
utopin, till den politiska möjligheten, eller snarare nödvändigheten, att lägga om kursen 
och skapa en annan värld utan förtryck eller exploatering. Bägge måste dessutom förhålla 
sig till relationalitet och etik. Hur lever vi, allt som lever på jorden, tillsammans? Hurdan 
är en framtid som inte präglas av klimatförstörelse och hänsynslöst utnyttjande av 
naturen, vilka medel har vi för att beskriva ett annat sätt att finnas till? Vilken plats har 
känslor som glädje, begär och njutning i den nya värld som människan, för att själv 
överleva, måste skapa? För den materiella vändningens tänkare, som av förklarliga skäl 
ofta står nära en miljöaktivistisk diskurs, är njutningen och begärets problem snarast 
akut: om villkoret för att människan över huvud taget ska ha en framtid är att all materiell 
njutning i form av konsumtion, resor, nya prylar och så vidare förhindras, vem kommer 
att stödja den revolutionen?764  
 Frågan, eller problemet, som styr det här avhandlingskapitlet är sålunda 
mångbottnad. Utgåvan av Byggmästars samlade dikter har fått titeln Naturbarn, och det 
är också naturdiktningen som poeten själv, i urvalet hon själv gjort, ser som den röda 
tråden i författarskapet.765 Men också i dikt som lyfter fram – eller rentav upphöjer – 
naturen finns motsättningar, idiosynkrasier och problematiker. Därför blir det viktigt att 
vända och vrida på Byggmästars dikt och på vad den förmedlar: att å ena sidan granska 
den kärlek till naturen, det lustfyllda begäret till den, och hoppet som dikterna förmedlar 
beträffande queera personers omsorg om den och varandra, å andra sidan gullighetens 
objektifierande, förringande logiker. Bägge finns nämligen i hennes dikt. 

 
764 I boken Bad Environmentalism tar Nicole Seymour fasta på synen på miljörörelsen som just tråkig och humorlös 
och artikulerar en ”dålig miljömedvetenhet” som bygger på ironi, njutning, humor och lekfullhet i stället för på 
högaktning och moraliska påbud, pessimism eller optimism. Nicole Seymour, Bad Environmentalism. Irony and 
Irreverence in the Ecological Age, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2018. 
765 Eva-Stina Byggmästar, ”Förord”. I Eva-Stina Byggmästar, Naturbarn. Dikter i urval 1986–2016, Helsingfors: 
Schildts & Söderströms, 2017b, s. 7. 
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BYGGMÄSTAR OCH DEN POETISKA GRÖNSYNEN 
 

Den finlandssvenska, österbottniska poeten Eva-Stina Byggmästar har alltsedan 1990-
talet utforskat det samkönade begärets vindlingar i sin naturnära lyrik. Hennes 
motivkrets inrymmer flera sorters landskap – från öken till turistorter och trädgårdar. 
Diktverken förenas av att landskapen genomgående inte är urbana, samt av ett särskilt 
tilltal, en egen estetik som präglas av lekfull överdrift. Det är med glädjetrilogin (För upp 
en svan, Framåt i blått och Bo under ko 1992–1997) som Byggmästar hittar sin form som 
poet.766 I den stiger djur och natur fram som medaktörer i en språkligt lekfull samtillvaro. 
I den tredelade kärleksserien (2006–2011) växer samkönad kärlek och sensualitet fram 
som ett explicit tema och som ett slags poetisk strategi för ett främmandegörande och 
förnyande av både kärleksdiktens och naturlyrikens nötta uttryck. Det för ögat sköna, i 
bemärkelsen det vackra, möter i Byggmästars verk det sensuellt sköna, det njutningsfulla 
och vällustiga. Det finns dessutom en dimension som berör det sköna, i betydelsen det 
goda eller det rätta. 

 
[…] 
Imorgon kommer vi att skratta 
övermodigt åt alltsammans, 
men det var ingen lättvindig seger –  
det tog oss ljusår i hologrammets labyrint 
att hitta fram 
till de atomer, kvarkar och partiklar 
som skulle göra den vilda natten möjlig, 
som skulle göra våra sköten vackert daggvåta. 
 
Det tog miljarder år 
av väntan på att solsystemet 
skulle svalna 
så pass att det daggvåta 
inte omedelbart 
skulle avdunsta, 
att kyssarna inte 
ögonblickligen skulle förångas.767  
 

I dikten ”Hjärtats arkitektur” ovan ger hon sin allra tydligaste politiska version av den 
kamp för rätten till njutning och glädje som löper genom hennes verk. Det glättiga 
tonfallet, de njutningsfulla, flörtiga naturbeskrivningarna och de glada utropen – kort 
sagt den byggmästarska poetikens mest grundläggande byggstenar – finns som ett eko 
också i denna dikt. Men det övermodiga skrattet handlar här ytterst om något allvarligt, 
menar jag: en möjlig framtid, där diktens ”vi” efter letande över enorma avstånd äntligen 

 
766 Tuva Korsström, Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960–2013, 
Helsingfors: Schildts och Söderströms, 2013, s. 381. Eva-Stina Byggmästar, För upp en svan, Helsingfors: 
Söderströms, 1992; Framåt i blått, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1994; Bo under ko, Hölo: Rosengården, 1997.  
767 Byggmästar, 2017a, s. 179f. 
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funnit gynnsamma omständigheter för lust och kärlek. Det ställningstagande som i 
dikten kopplar ihop njutning och politisk kamp ger ny laddning åt de övriga verken, och 
utgör en lins som hela Byggmästars författarskap kan granskas igenom. I en 1900-
talskontext är det samkönade begäret per definition politiskt, men den politiska 
dimensionen i dikterna sätts på spel genom att dikterna samtidigt beskriver naturen och 
det sköna i att vara i den. Det natursköna, i detta fall naturdikten som genre, kan förefalla 
som en apolitisk zon där inga etiska eller politiska antaganden görs. Jag vill tvärtom hävda 
att det finns både etisk och politisk sprängkraft i Byggmästars skogs- och trädgårdsidyller 
– men den kraften är inte okomplicerad, vilket jag strax kommer till. 
 I en dikt ur Älvdrottningen fokuserar diktjaget rosväxter och demonstrerar 
taxonomisk kunskap och nyfikenhet: 

 
ojojoj mina rosväxter: 
björnbär smultron älggräs slån 
hagtorn och rönn, gul gåsört – 
 
kvitten med så välluktande frukter, 
en riktigt ljuvlig buske 
med utspärrade grenar – 
 
och ni båda; 
Rosa majalis, Rosa canina! (ÄD 65.) 
 

Här märks ett drag, som går igen i flera dikter och över flera samlingar, nämligen 
detaljrikedomen, omnämnandet av specifika arter och uppvisandet av botanisk kunskap. 
Växterna i denna dikt grupperas samman genom taxonomi, de hör till kategorin 
rosväxter, en växtklass till vilken både rosor och flera fruktträd som äpple och plommon 
hör. Diktjaget noterar alla dessa, deras individualitet och samtidiga grupptillhörighet.
 Arterna som nämns i dikten – björnbär och kanelros, Rosa majalis, nämner 
Byggmästar särskilt i Min amatörbotaniska självbiografi, en liten skrift där poeten artikulerar 
sin utveckling som poet och sitt amatörbotaniska intresse.768 Björnbärsbuskar mötte hon 
under ett år på den danska västkusten, medan bekantskapen med kanelrosen kom till 
under nästan tio år i byn Vormsele vid Vindelälven i Västerbottens inland.769 Apropå 
botanisk nyfikenhet skriver Byggmästar: 

 
Det märkliga är att jag trots mitt stora naturintresse i sinom tid hamnade vid en 
skrivpulpet som diktare. Men växtvärlden glömde jag på intet sätt, tvärtom! Det 
var ur min nyfikenhet på naturen och dess växtkraft, min fascination för dess 
mångfald, som allt annat följde. Jag kände att jag hade något att säga om livets 
gåtor och underverk, om människans gemenskap med gräs, kålrötter, rosor, 
sniglar, nyckelpigor, fåglar och träd – med naturen.770  
 

 
768 Eva-Stina Byggmästar, Min amatörbotaniska självbiografi, Vasa: Ellips, 2012. 
769 Byggmästar, 2012, s. 20f. 
770 Byggmästar, 2012, s. 20. 
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Det är alltså ”människans gemenskap” med andra arter hon vill gestalta i sina dikter. 
Själv kallar Byggmästar sitt grepp – sammanblandningen av romantik, klassicistiska 
figurer som nymfer och fauner, och vetenskapligt korrekta beskrivningar av växtarter – 
för ”en realistisk romantik eller en romantisk realism”.771 Begreppen hon använder, 
realism och romantik, kunde, i en litteraturhistorisk kontext, förstås som antagonistiska. 
Realismen som konstnärlig, litterär rörelse avlöser romantiken, och den realistiska, 
naturtrogna romanen skrivs som ett svar på romantikens lyriska, känslosamma 
transcendentala landskapsbeskrivningar.772 I Byggmästars diktning finns dock ingen 
motsättning mellan att känna lustfyllt rus när man vistas i naturen och att nogsamt 
förteckna detaljer och odla ett vetenskapligt intresse för den. Att uppmärksamma 
artrikedom kan mycket väl betraktas som ett poetiskt grepp som för naturen i 
förgrunden i stället för att låta den vara anonymiserad grönska eller ett slags fondtapet. 
 Byggmästars dikt präglas av vad jag vill kalla en grönsyn. I samlingen Knoppar 
blommor blad och grenar från 2005 beskriver Byggmästar hur grönskan och det gröna 
levande blir till diktjagets kropp:  

 
Men hela 
min kropp är 
gröna ögon,  
jag ser in 
bland stänglar, 
strån och stjälkar. 
Så ger jag dig 
gröna dagar  
att minnas, 
det är det enda 
jag gör innan jag går.773  
 

De gröna ögonen är inte bara, som i visan av Barbro Hörberg, känsliga för grönt, utan 
gjorda av det gröna, hela kroppen är ett sinnesorgan som uppfattar och blir en del av 
växtligheten.774 De gröna ögonen handlar här inte bara om ett synsätt eller ett seende, 
vilket med Evelyn Fox-Keller och Christine Grontowski skulle implicera ett fortsatt 

 
771 Byggmästar, 2012, s. 37. 
772 Morton ser den litterära romantiken som byggd på föreställningen om ”den trasiga bron” mellan människan och 
naturen, en klyfta som estetiken och naturumgänget ska överbrygga, och spårar denna föreställning till dagens 
ekologiska diskurs. Morton, 2007, s. 22; 82. Brooks, å sin sida, citerar Émile Zolas påstående att romantiken ser 
världen genom en färgad lins, medan naturalister, som Zola själv, ser den genom klart glas. Det finns alltså ingen 
klyfta att överbrygga, klyftan skapas genom den färgade linsen. Brooks, 2005, s. 125. Denna litteraturhistoriska 
uppdelning förtjänar dock att problematiseras. Epokerna går dessutom in i varandra och speglas fram och tillbaka. 
Själva uppdelningen, eller behovet av att dela upp kultur i epoker och fastställa texters hemmahörande i den ena 
eller den andra epoken, kan i sig själv ses som en effekt av en ideologi, menar Jameson i en not till ett resonemang 
om realistisk film. Beroende på om forskaren letar efter likhet eller differens, och beroende på om historien ses som 
en räcka brott eller ett kontinuum, kan texter betraktas på olika vis. Fredric Jameson, Signatures of the Visible, 2. uppl., 
New York: Routledge, 2006, s. 80, i not. Se även Morton, 2007, s. 81. 
773 Eva-Stina Byggmästar, Knoppar blommor blad och grenar, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005, s. 17. 
774 Barbro Hörberg, ”Med ögon känsliga för grönt”, Med ögon känsliga för grönt, Parlophone Music Sweden, 1973. 
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objektifierande utanförperspektiv.775 Snarare imploderas här den konventionella gränsen 
mellan (seende) medvetande och (kännande) kropp: kroppen blir grön då den tar in det 
gröna, men behåller sin mänskliga specificitet trots detta. Kroppen upplöses inte, 
eftersom det mänskliga perspektivet, den sinnliga människokroppen och dess relationer 
till andra kroppar, trots allt är diktens utgångspunkt. Den kroppsliga grönsynen i dikten 
kan fungera som ytterligare en läsanvisning för författarskapet i stort. Byggmästar prövar 
detta specifika grönseende som redskap i flera samlingar, där hon låter det brytas mot 
litterära konventioner för naturlyrik, exempelvis pastoralen. Resultatet, vill jag mena, är 
att de litteraturhistoriska konventionerna visar sig redan innehålla potential till den 
implodering av kroppar och kategorier som sker i dikten om de gröna ögonen. 
Byggmästars bruk av pastoralen som trop återkommer jag till. 
 Sammantaget präglas författarskapet, såsom det utvecklar sig från mitten av 00-
talet till mitten av 10-talet tematiskt av sensualitet och begär både i relation till 
kvinnokroppar och till naturen själv. Också växtligheten blir föremål för lust, kärlek och 
begär.  
 

TIDIGARE FORSKNING 
 

I skrivande stund finns det förvånansvärt lite forskning om Eva-Stina Byggmästars verk. 
Carina Nynäs skriver redan år 1988, när Byggmästar är drygt 20 år gammal och har 
publicerat två diktsamlingar, en översikt av författarskapet för tidskriften Horisont.776 
Nynäs kallar Byggmästar ”en sällsynt naturkraft” och en ”lyrisk visionär” och placerar 
henne i en symbolistisk tradition.777 Nynäs lyfter även upp det starka bildspråket och 
löftesrikedomen som de två första samlingarna från 1986 respektive 1987 bär på, och 
för fram Byggmästar som en möjlig förnyare av den finlandssvenska lyriken. 
 I sitt bidrag till en samling essäer om samtida finlandssvensk litteratur från 1995 
läser Henrik Enckell Byggmästars tidiga samlingar I glasskärvornas rike (1986), Amuletten 
(1987), Spiralens form (1988), Drivkrafter (1990) och För upp en svan (1992) i kronologisk 
ordning och granskar hur Byggmästar allteftersom försvårar fastställandet av en mening 

 
775 Fox-Keller och Grontowski granskar synsinnet som en metafor för kunskap hos Platon, Descartes och Newton 
och finner att synsinnet hos dem inte är ett sinne i egentlig mening, seendet är nämligen frånskilt kroppen. På så 
sätt upprättas en koppling mellan seendet, vetenskaplig empiri, objektivering och kunskap som bortom-kroppsliga, 
vilket den feministiska vetenskapsteorin behöver granska kritiskt. Evelyn Fox-Keller och Christine R. Grontkowski, 
”The Mind’s Eye”. I Feminism and Science, Evelyn Fox Keller och Helen E. Longino (red.), Oxford: Oxford University 
Press, 1996, s. 187–202. 
776 Carina Nynäs, ”Eva-Stina Byggmästar. En naturkraft full av trots och hängivenhet”, Horisont, nr. 3, 1988, s. 51–
53. 
777 Nynäs, 1988, s. 51f. 



 

 291 

i dikterna.778 När Enckell är framme vid För upp en svan, i vilken Byggmästar överger den 
gotik och österländska mysticism hon tidigare ägnat sig åt för att helt och hållet odla den 
diktart som numera uppfattas som just hennes särskilda poetik, noterar han att det blir 
svårare att skriva om och beskriva hennes dikt: ”En dikt verkar genom att vara just den 
bild den är. Att tolka innebär att låta just denna bild verka. Eftersom Byggmästars dikter 
inte upplöses i läsningen blir detta tydligt. Hennes dikter kan inte särskilt långt 
parafraseras. De kan inte omskrivas. Deras mening uppstår ur just denna stövel”.779 
”Stöveln” är en referens till en dikt i För upp en svan där svalor störtar upp ur en stövel, 
en detalj som blir nödvändig för dikten som helhet. Den sista meningen i citatet ovan 
kan också fungera som en beskrivning av hela Byggmästars estetik: meningen uppstår ur 
just denna stövel.  Inte ur en paradox, antites, förhandling, eller något annat grepp som 
försöker infånga motsättning, konflikt eller dubbeltydighet, utan ur en stövel. ”Ny 
mening – sådan man inte finner i ordboken – uppstår ur det konkreta, då ett samband 
etableras. Detta samband kan etableras i läsningen av Byggmästars lyrik”, skriver 
Enckell.780  
 I antologin Fem par. Finlandssvenska författare konfronteras från 1995 skriver Michel 
Ekman om sinnlighet hos Eva-Stina Byggmästar i essän ”Kroppslighet och utopi i Eva-
Stina Byggmästars poesi”.781 ”Med den utopiska kvaliteten i hennes poesi menar jag det 
välbehag läsaren känner inför den”, specificerar Ekman, och påtalar att detta välbehag, 
som skapas i läsningen genom musikalitet, rytm, humor och ömsinthet, emellertid har 
konsekvenser.782 En sådan är att det är svårt att argumentera för diktens kvaliteter rent 
formellt: om inte läsaren spontant känner välbehaget i kroppen som dikten alstrar, torde 
hen heller inte övertygas av en analys av allitteration och assonans, skriver Ekman. En 
annan konsekvens av den njutningsfulla estetik som Byggmästar enligt honom odlar 
särskilt i För upp en svan och Framåt i blått är att det inte blir särskilt fruktbart att läsa 
estetiken i termer av provokation och brott mot den modernistiska poesins normer.783 
Byggmästar har efterhand utvecklat en poesi som vetter mot sinnlighet och kroppslig 
påtaglighet i förhållande till den främlingskap inför kroppen som de tidiga samlingarna 
uttrycker och tematiserar, menar Ekman.784 Den sinnlighet och utopism som han finner 
i de två första delarna av trilogin om glädjen utvecklas och förstärks sedan i 

 
778 Henrik Enckell, ”’Som. Om, detta var en bro.’ Om Eva-Stina Byggmästar”. I Rudan, Vanten och Gangstern. Essäer 
om samtida finlandssvensk litteratur, Michel Ekman och Peter Mickwitz (red.), Helsingfors: Söderströms, 1995, s. 62–
81. Eva-Stina Byggmästar, I glasskärvornas rike, Jeppo: Författarnas andelslag, 1986; Amuletten, Jeppo: Författarnas 
andelslag, 1987; Spiralens form, Jeppo: Författarnas andelslag, 1988; Drivkrafter, Jeppo: Författarnas andelslag, 1990; 
Byggmästar, 1992. 
779 Enckell, 1995, s. 76. 
780 Enckell, 1995, s. 79. 
781 Michel Ekman, ”Kroppslighet och utopi i Eva-Stina Byggmästars poesi”. I Fem par. Finlandssvenska författare 
konfronteras, Roger Holmström (red.), Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 47–56. 
782 Ekman, 1995, s. 53. 
783 Ekman, 1995, s. 54. Ekman påtalar särskilt att så mycket av 1980- och 1990-talens poesi kommit att läsas som 
brott mot en modernistisk norm, och menar att detta synsätt inte är produktivt när det gäller just Byggmästar. 
784 Ekman, 1995, s. 54. 
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kärlekstrilogin. Detta föranleder en närmare granskning av vari det utopiska och 
lustfyllda i dikterna består. 
 Åsa Beckman lånar titeln till sin bok, den tidigare nämnda Jag själv ett hus av ljus, ur 
en dikt av Byggmästar.785 I en av bokens essäer, ”Seglar ut bland stjärnor. Eva-Stina 
Byggmästars befriande språk”, läser Beckman Byggmästar genom bland annat Kristevas 
abjektbegrepp och förundras inför poetens glädje inför språket och frånvaron av abjekt 
i glädjetrilogin. Också Beckman, liksom Enckell, finner ett slags upplösning av mening i 
Byggmästars dikt: ”För varje rad blir man också allt mindre uppmärksam på vad 
meningarna egentligen betyder. Man uppfattar i stället rytmer, allitterationer och 
assonanser, ordkrockar och ordförvrängningar.”786 Beckman för fram att Byggmästar 
skapar ”ett mer förspråkligt språk” och att hennes poesi kan sägas anspela på barns 
förtjusta sätt att uppfatta verkligheten och språket ”innan man blev fixerad vid mening, 
innan man började tala vuxet och vettigt.”787 Hos Byggmästar är språket inte en farofylld 
zon, där orden för med sig en ständig risk för banalitet och meningslöshet, menar 
Beckman, utan ett produktivt, sensuellt material som finns i kroppen och som rent av 
kan ätas, frossas i.  Språket är ”icke-anorektiskt”, dikten är upplagd för bejakelse och den 
förspråkliga världen är ”inte alltid förlorad”.788 Beckman poängterar också, i relation till 
frånvaron av rädsla för språkligheten, den omsorgsetik som jag vill diskutera i de följande 
kapitlen: ”På omvägar lyckas alltså Eva-Stina Byggmästar förespråka en annan 
världsordning där egenskaper som omsorg och identifikation inte är fåniga eller 
löjeväckande. Häri ligger det subversiva i hennes poesi. Hon går inte med på att de 
egenskaperna skulle vara banala.”789   
 Eftersom de tidigare nämnda Enckell, Ekman och Beckman skriver år 1995 
respektive 2002, kan de inte diskutera den erotiska vändning som inträder i 
författarskapet med Älvdrottningen och som märks redan i Knoppar blommar blad och grenar 
(2005). Den sinnliga sensualitet som märks i hennes senare diktning kan förstås som ett 
led i den tilltro till språket som Beckman pekar på. I de tre forskningsbidrag jag hittills 
nämnt pekar skribenterna tydligt på att det är rytmen, ljuden och musikaliteten som 
skapar den karakteristiska glädjen och lusten i dikterna. 
 I en text om idylldiktningen hos Jakob Frese och Frans Michael Franzén påtalar 
Anna Möller-Sibelius att Byggmästar hör till de samtida finlandssvenska poeter vars dikt 
är förankrad i idyllens särskilda genre. Byggmästar för, menar Möller-Sibelius, ”en 
uppenbar dialog” med idyllen som litterär tradition.790 Möller-Sibelius för fram vikten av 

 
785 Beckman, 2002, s. 12.  
786 Beckman, 2002, s. 59. 
787 Beckman, 2002, s. 62; 60. 
788 Beckman, 2002, s. 70; 71. 
789 Beckman, 2002, s. 68.  
790 Anna Möller-Sibelius, ”Frihet eller förnöjsamhet. Idylldiktens funktion hos Frese och Franzén”. I Modernitetens 
uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund, Anna Möller-Sibelius och Freja Rudels 
(red.), Åbo: Åbo Akademi, Föreningen Granskaren, 2017, s. 22. 
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att läsa samtida varianter på idyll- och pastoraldiktning med genrens historiska form i 
åtanke. Med Möller-Sibelius blir det av vikt att se till den genretradition som Byggmästar 
förhåller sig till, eftersom de ger dikterna en historisk klangbotten. Hur Byggmästars 
dialog med pastoralen och idyllens genrer konkret tar sig uttryck är emellertid outforskat. 
Inom ekokritiken, där en del av den materiella vändningen äger rum, är idyllen och 
pastoralen som historiska sätt att beskriva människans relation till naturen ett rikt 
forskningsmaterial. Eftersom denna avhandlings ämne berör den materiella vändningen 
är bara delar av den ekokritiska pastoralforskningen aktuell, mer bestämt den som 
handlar om pastoralen som ett slags framtidsmanual eller -spegel. Jag diskuterar 
pastoralgenren specifikt i relation till Locus amoenus längre fram. 
 Ett nummer av litteraturtidskriften Horisont år 2011 ägnas i sin helhet åt 
Byggmästars verk och i det ingår flera texter som kan räknas som forskningsbidrag, bland 
annat Maria McWilliams essä ”En rak väg och en krokig. Om resandet i Eva-Stina 
Byggmästars poesi”.791 McWilliam visar genom en analys av resandets tematik hur 
författarskapet förändras från de tidiga samlingarnas allvarstyngda resande till 
glädjetrilogins lustfyllda utflykter. Poeten och litteraturforskaren Gabriel Itkes Sznap 
diskuterar i samma nummer det gröna och erotik hos Byggmästar i en poetisk essä, och 
kallar kärlekstrilogin för en ”trikolor” i rött, gult och grönt.792 Även om essän är skriven 
i en lyrisk form, i korta strofer, är den grundad i stringent litterär analys och den slutsats 
Itkes Sznap landar i ligger nära min egen förståelse av Byggmästars poetik. Han skriver: 
”Trikoloren [i kärlekstrilogin] gör upp med en kultur som byggts upp av idéer om 
unicitet, om gudabenådad individualitet, om att världen lider brist brist brist, om att det 
inte finns nån plats plats plats, om att briljans inte kan vara annat än ett mystiskt 
undantag. […] Trikolorens motto kunde faktiskt vara: En annan värld är möjlig”.793 
Kärlekstrilogin blir i Itkes Sznaps tolkning ett verkningsmedel som ”gestaltar kunskapen 
(passionen, skriften, politiken) som radikal affirmation”.794 
 Författarskapets tematiserande av snällhet, mildhet och glädje har sysselsatt 
tidigare forskare. ”Nu är jag inte så övertygad om att det Eva-Stina Byggmästar gör är 
’genomsnällt’”, skriver Tuva Korsström i sin översikt av finlandssvensk litteratur från 
sextiotal till 2013. Hon fortsätter: ”En stor portion ironi och samhällskritik förefaller 
ligga bakom Kärlekstrilogins blomsterprunkande flickvärld och dess uppspaltande av 
verkligheten i uteslutande positiva och underbara fenomen”.795 I och med kärlekstrilogin 
får Byggmästar, såsom Korsströms omdöme här exemplifierar, allt mer uppskattning för 
vad som kunde kalla ett slags program i sin dikt; ett program som handlar om en 

 
791 Maria McWilliam, ”En rak väg och en krokig. Om resandet i Eva-Stina Byggmästars poesi”, Horisont, nr. 3, 2011, 
s. 14ff. 
792 Gabriel Itkes Sznap, ”Tankar om det gröna”, Horisont, nr. 3, 2011, s. 17. 
793 Itkes Sznap, 2011, s. 19. 
794 Itkes Sznap, 2011, s. 19. 
795 Korsström, 2013, s. 386. 
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uppvärdering av den feminina detaljen, bland annat. Inte heller jag är övertygad om att 
det ”genomsnälla” greppet faktiskt är så snällt, vilket är en av aspekterna i författarskapet 
som denna del av avhandlingen dryftar ur olika synvinklar. Däremot läser jag inte in 
någon ironi i dem, och avsaknaden av ironi ser jag som bärande för den etiska hållning 
jag ser i Byggmästars dikt. 
 I kärlekstrilogin utforskas den sensuella kärleken mellan kvinnor, vilket alltså tillför 
ytterligare en, möjligtvis politisk, dimension till författarskapet. För att kunna ta grepp 
om sensualiteten som bärande tematik behöver jag härnäst göra en teoretisk utvikning, 
som handlar om begärsbegreppet och hur begär kan förstås genom den materiella 
vändningen.  
 

SEXUALITET OCH BEGÄR 
 
Det som sker i den poetiska grönsynen som jag tidigare diskuterade är en inveckling av 
insida och utsida, en sammanblandning av ett betraktande subjekt och växtligheten som 
betraktas. Kroppen blir grön. Det betyder att växterna också kliver in i den sensuella, 
begärande kroppen. Den här komplikationen av relationen mellan insida och utsida har 
i allra högsta grad att göra med förståelsen av begär som begrepp. Var och hos vem 
förlägger vi det (sexuella) begäret? Vilka handlingar och tankar förstår vi som ”sexuella”? 
Vilka handlingar är ”naturliga”? Den gröna kroppen som sinnligt organ som skapar 
sensuella möten mellan arter problematiserar faktiskt sexualiteten som sådan. Klart är 
att Byggmästars dikt kan uppfattas som specifikt lesbisk – de älskande, njutande 
subjekten i dikterna, exempelvis i dikten om det övermodiga skrattet jag citerade innan, 
är kvinnor – men när också andra arter stiger in i kroppen genom grönsynen blir 
sexualiteten mer än homoerotisk. Den blir så att säga heteroartiell – olika arter dras till 
varandra.  

 
Bordet i skogen dukas. Vi är helt skogsklädda. 
Man tar en bit te. Dricker små gröna kakor. man 
dimper (visst) ner i moln av älgört, kvillrande! 
 
- - - - sedan säger man mer än småfågelaktigt: 
let’s get lost... yes, do lead me 
into your garden, lead me up 
the garden path... please! (ÄD 62.) 
 

Här är de två – eller flera – älskande klädda i skog, de äter och dricker, vilar i älgörtsmoln 
och kvittrar som små fåglar. Att bli ”lead up the garden path” betyder att bli lurad. Snälla, 
lura mig, vädjar diktjaget, led mig in i din trädgård. Det är inte svårt att tolka trädgården 
här som en metafor för könet. Men frågan är om det inte är mer fruktbart att tänka på 
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hur skogen och trädgården här deltar i produktionen av begär och lust, än att se dem 
som metaforer.  
Älgörten och skogen deltar i begäret och välbehaget som produceras i dikten, om än inte 
nödvändigtvis på lika villkor. På så sätt knyter Byggmästars poetik an till den materiella 
vändningens strävan att distribuera agens mer jämlikt. Också erotiken distribueras, strös 
ut och fångas upp av andra varelser än bara människor. Här kommer jag att tänka på 
den passage i Levande vatten, där Lispector beskriver ”den inneboende erotiken i allt som 
är levande”. (LV 50.) Sex är på så vis inte nödvändigtvis enbart mänskligt varken hos 
Byggmästar eller Lispector – vad vi menar med ”sex” är färgat av samhälleliga 
uppfattningar om heteronormativ kärlek och reproduktion. Just detta är ämnet för 
Luciana Parisis bok Abstract Sex. Philosophy, Bio-Technology, and the Mutations of Desire.796 
Mänsklig erotik är en nivå av sexuellt utbyte, men det finns många fler: bakteriellt sex, till 
exempel. Parisis grundtes, alltså att begär är distribuerat och att de processer vi i 
vardagslag benämner ”sex” faktiskt försiggår överallt inuti och omkring oss, genom 
bland annat celldelning och partenogenes, kan öppna ögonen för en sådan tendens i 
Byggmästars särskilda, gröna, växtliga erotik.  
 Ett historiskt spår är också möjligt att följa. Som Catriona Sandilands och Bruce 
Erickson påpekar i förordet till antologin Queer Ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire (2010) 
är den historiska kopplingen mellan ”naturlig natur” och ”naturlig sexualitet” stark. De 
stöder sig på Foucaults arkivhistoriska förståelse av medikaliseringen av sexualitet, och 
kopplar framväxandet av sexologin som vetenskap till evolutionsbiologins utveckling 
och etablering.797 Genom vetenskapliggörandet av sexualitet blir naturen en skådeplats 
för ”naturlig”, reproduktiv sexualitet, men också för ”onaturliga” genusuppträdanden 
och homosexuella praktiker bland örnar, måsar och andra varelser.798 
 Ett liknande förhållningssätt intar Morton när han för fram att evolutionen per 
definition är anti-essentialistisk, eftersom den upplöser stränga gränser mellan arter. 
Livsformer är som en flödande flod, där fasta punkter inte låter sig etableras. Att 
formulera den typen av multiplicitet är queerteorins styrka, varför Morton föreslår 
etablerandet av forskningsgrenen queer ekologi.799 Den queerteoretiska betoningen på 
sårbarhet, intimitet och skillnad kan hjälpa till att ta isär problematiska begrepp som 
”natur” och ”värld”, som bägge bygger på likhet snarare än skillnad, och på 

 
796 Luciana Parisi, Abstract Sex. Philosophy, Bio-Technology and the Mutations of Desire, London: Continuum, 2004.  
797 Catriona Mortimer-Sandilands och Bruce Erickson, ”Introduction. A Geneology of Queer Ecologies”. I Queer 
Ecologies. Sex, Nature, Politics, Desire, Catriona Mortimer-Sandilands och Bruce Erickson (red.), Bloomington: Indiana 
University Press, 2010, s. 7. 
798 Mortimer-Sandilands och Erickson, 2010, s. 10f. 
799 Timothy Morton, ”Queer Ecology”, PMLA, vol. 125 nr. 2, 2010a, s. 273. Mortimer-Sandilands och Ericksons 
antologi Queer Ecologies kom faktiskt ut samma år som Morton skrev, medan antologin Queering the Non/Human gavs 
ut redan 2008. Redan i nittiotalet talade Greta Gaard för alliansen mellan feministisk ekokritik och queerteori. Fältet 
fanns alltså redan när Morton efterlyste det. Se Noreen Giffney och Myra J. Hird (red.), Queering the Non/Human, 
Aldershot: Ashgate, 2008; Mortimer-Sandilands och Erickson, 2010; samt Greta Gaard, ”Toward a Queer 
Ecofeminism”, Hypatia, vol. 12 nr. 1, 1997, s. 114–137. 
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överskådlighet och kontroll.800 Morton kopplar också ihop föreställningen om Naturen 
med en hypermaskulinitet som begär kärvhet, renhet och jungfrulighet.801 I ljuset av en 
historisk belastning där naturen blivit synonym med maskulin hårdhet och renhet 
behöver en queer ekologi visa att ekologiska processer och arter inte alls är rena, 
följdriktiga och prydliga, utan perversa och slumpmässiga. På så sätt, menar Morton är 
inte ekologin som vetenskap i behov av queerteorin, utan ekologin är redan queer – det 
visar processerna som försiggår inom och mellan arter.802 
 Att närma sig begär genom queerteorin och naturen som queer är alltså ett möjligt 
spår, som kan sammanföra olika kritiska perspektiv på ”naturlighet”. Ett annat är att 
granska själva kategorin ”begär”. Begär som kategori är vidare och mera vittfamnande 
än det som innefattas i termen sex eller sexualitet – och just det är hela problemet, anser 
Grosz. I essän ”Refiguring Lesbian Desire” nagelfar Grosz problemen som den 
psykoanalytiska, hegelianska synen på begär som brist innebär för queerforskningen och 
den feministiska teorin. Hur kan det komma sig, frågar hon, att så mycket av den 
feministiska forskningen och den queera teorin stöder sig på en modell för begär och 
sexualitet som helt och hållet bygger på uteslutning av just dessa kategoriers begär?803  
 För Freud och Lacan, 1900-talets tongivande tänkare kring sexualitet och begär, är 
kvinnligt och framför allt lesbiskt begär bara möjliga att förklara i termer av störningar 
eller självmotsägelser.804 Kvinnor måste, inom ramen för den freudianska 
begärsuppfattningen, acceptera sin kastration och sin status som objekt – inte subjekt – 
eller fastna i ett maskulinitetskomplex och ge upp femininiteten, sammanfattar Grosz.805  
 För Byggmästars dikt, som både är översvallande ”feminin” i sitt bruk av 
dekorativa element, blommor, utrop, affekt, ömhet och lekfullhet, och lesbisk i tematisk 
bemärkelse, och som dessutom bjuder in växter att delta i sensuellt utbyte utgör en 
freudiansk begärsförståelse inte en tillfredsställande modell. Den kan helt enkelt inte 
redogöra för det feminina, mer-än-mänskliga begäret och frånvaron av abjekt, tabu eller 

 
800 Morton, 2010b, s. 278. 
801 Morton, 2010b, s. 279. Morton låter boken Into the Wild av Jon Krakauer (och filmen i Sean Penns regi) som 
bygger på en sann historia om en ung man som dog i Alaskas vildmark, där han skulle bo i den maskulina, rena 
Naturen, exemplifiera denna tendens. Morton 2010b, s. 279f. 
802 Morton, 2010b, s. 281. Den här alliansen som Morton, Gaard, och flera andra vill se är emellertid inte okritiserad. 
Greg Garrard ser både filosofiska och konkreta risker i att ekologi tar intryck av queer politik. Om naturen inte får 
stå för sig själv utan ska spegla ett mänskligt ramverk (låt vara ett politiskt aptitligt ramverk) riskerar den att inte bli 
synlig alls – än en gång. Biologin, skriver Garrard, är inte så queer som queerteoretikerna hoppas, och queerteorin 
dras med ett problematiskt ”biofobiskt” bagage. De kan kanske inte förenas med mindre än att biologin, eller 
naturen, försvinner ur sikte, är hans slutsats. Greg Garrard, ”How Queer Is Green?”, Configurations, vol. 18 nr. 1–2, 
2010, s. 73–97. 
803 Elizabeth Grosz, ”Refiguring Lesbian Desire”. I Grosz, 1995, s. 178. 
804 Grosz, 1995 s. 176. Se exempelvis Sigmund Freuds essä om narcissism. Sigmund Freud, ”Introduktion till 
narcissismen”. I Freud, 2003, s. 77–101. 
805 Grosz, 1995, s. 177f. För en inflytelserik omläsning av Freud ur ett specifikt lesbiskt perspektiv, se Teresa de 
Lauretis, ”The Lure of the Mannish Lesbian”. I Teresa de Lauretis, Figures of Resistance: Essays in Feminist Theory, 
Patricia White (red.) Urbana: University of Illinois Press, 2007, s. 85–99. Se även Teresa de Lauretis, The Practice of 
Love. Lesbian Sexuality and Perverse Desire, Bloomington: Indiana University Press, 1994. 
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äckelkänslor – vilket Beckman påpekar i sin analys, som jag nämnde ovan.806 Vi har 
nämligen att göra med ett lyckligt, njutningsfullt begärsflöde – bristen är frånvarande i 
dikterna, något som också Itkes Sznap för fram.807  
 Om den feministiska teorins uppgift är att försöka tänka bortom den 
fallogocentriska ekonomin och patriarkatets normer, hur kan detta ske inom ramen för 
psykoanalysen, som underbygger dessa? Grosz svar är att det inte går – och att 
feminismen, liksom queerforskningen, därför är nödd att söka sig andra modeller för 
begär än den som bygger på oidipal kastrationsångest och behovet att uppfylla en brist i 
en ständig spiral av begärsobjekt och substitut.  
 En del av den materiella vändningen, särskilt representerad av Grosz och Braidotti, 
utforskar begäret som avgörande politisk kategori och filosofiskt verktyg.808 
Omvärderingen av begäret har också att göra med synen på subjektivitet och agens. Om 
agens ska spridas ut och kunna innehas av alla typer av varelser och ting, vilket den 
materiella vändningen hävdar bör ske, måste nämligen också begäret – och alla affekter 
– spridas ut och förstås som mer än mänskliga, mer sammansatta än den freudiansk-
lacanska maskulina och falliska modellen tillåter. Den psykoanalytiska modellen för 
begär håller inte måttet menar Grosz, hur feministisk forskning än vrider på den och 
försöker få den att rymma också andra former av begär.809 För Grosz handlar frågan om 
begär om subjektets konstitution, hur vi förstår begär får efterverkningar i hur vi förstår 
subjektet och kroppen.810 
 Begär behöver alltså endast bara innebära viljan att äga någon i sexuellt hänseende, 
att behärska ett objekt; begär kan förstås som ett hjälpverb som underbygger all 
verksamhet. Att begära kunskap, att begära kontakt och makt, att begära närhet och 
ömhet, att begära att fortsätta leva, till exempel. Ett begrepp som ofta anförs inom den 
materiella vändningen är Spinozas conatus-begrepp, vilket benämner begäret eller driften 
hos allt – människan, en sten, en äng, en molekyl – att fortsätta finnas till, bevara sig själv 
och växa.811 Begär är på så vis en rörelse mot något: en person, ett fenomen, i Byggmästars 

 
806 Beckman, 2002, s. 69f. 
807 Itkes Sznap, 2011, s. 19. 
808 Se Grosz, 1995, s. 175, samt Braidotti, 2002; Braidotti, 2006a. 
809 I en annan essä diskuterar Grosz de Lauretis tidigare nämnda utredning av fetischen som lesbisk företeelse och 
finner att de Lauretis stupar på att modellen helt enkelt inte fungerar – det går inte att ur den freudianska synen på 
kastrationskomplex, fetischism och narcissism utvinna en modell som inkluderar lesbiskt begär utan att samtidigt 
godta att detta begär är en störning. Elizabeth Grosz, ”Labors of Love: Analyzing Perverse Desire (An Interrogation 
of Teresa De Lauretis’s The Practice of Love)”. I Grosz, 1995, s. 155–172. 
810 Här, i diskussionen om begär, blir det tydligt att den materiella vändningen i vissa avseenden ligger nära det som 
kallas den affektiva vändningen En sammanfattande beskrivning av den affektiva vändningen finns i Annelie 
Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson, ”Inledning”. I Att känna sig fram. Känslor i humanistisk 
genusforskning, Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson och Ingeborg Svensson (red.), Umeå: H:ström, 2011, s. 
9ff. 
811 ”Den strävan (Conatus) varmed varje ting bemödar sig om att förbli i sitt vara, är ingenting annat än detta tings 
verkliga essens.” Baruch Spinoza, Etiken (1677), övers. Dagmar Lagerberg, 2. uppl., Stockholm: Thales, 2001, s. 119. 
Begreppet är inte myntat av Spinoza, utan härrör från den antika filosofin och diskuteras även av Hobbes, Descartes 
och Leibniz. Spinozas särskilda artikulering av conatus handlar om hans substansbegrepp, där allt som finns, både 
kropp och ande, ja, alla substanser, är gud. Han är sålunda monist. Det är detta grepp – uppvärderingen av det 
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fall en flora. Nyfikenhet är alltså begäret att förstå och viljan att närma sig något. Den 
här traditionen, som Grosz menar skiljer sig från den som artikuleras exempelvis av 
Hegel i Andens fenomenologi, finns enligt henne framförallt hos Spinoza, Deleuze och 
Guattari, samt hos Irigaray.812 Det är i den traditionen som Grosz senare verk om plats, 
tid, sexualitet, evolution och konst är skrivna.813 Besläktade tankar, om än ur ett annat 
perspektiv, finns även hos bell hooks, som kallar begäret att förstå och tänka kritiskt för 
”yearning”, längtan.814  
 Även om den materiella vändningen får luft under vingarna under 2010-talet 
utvecklas många av de grundläggande tankesatserna, som den om begärets produktivitet, 
hos Grosz och Braidotti under 1990-talet genom omläsningar av texter från 1960- och 
1970-talen. Det är också i nära relation till begärsbegreppet som blivandets ontologi 
(alltså förståelsen av tillvaron som en rörelse snarare än stasis) utvecklas, även den 
grundad i Deleuze och Guattaris begreppsapparat liksom i Irigarays könsskillnadsetik.815 
Men Grosz stöder sig också på Darwin i sin kritik av ett för snävt begärsbegrepp; precis 
som Morton menar hon att evolutionsteorin i grunden är ett verktyg för mångfaldigandet 
av skillnad.816 
 Här kan vi återknyta till den byggmästarska grönsynen och det gröna som varande 
inuti subjektet. Om det begärda objektet inte finns utanför subjektet, utan redan finns inuti 
det rubbas bilden av begär som brist, som ett evigt jagande efter det som inte kan uppnås. 
Som jag förstår Grosz räcker det inte att omformulera kroppen som icke-dualistisk eller 
icke-essentialistisk. I utvidgningen av begäret till att inkludera former som tidigare 
uteslutits kan den materiella vändningen göra gemensam sak med queerteorin. Om 
begäret kan inkludera också det som inte är sanktionerat eller påbjudet i termer av 
normativa sexuella handlingar inom den heterosexuella, monogama relationen utan 
också innefatta nyfikenhet, ömhet, rörelse och politisk vilja går det att förstå många fler 
fenomen i termer av just begär, bland annat litteratur, politik och vetenskap. När 

 
materiella, så att materia inte bara är ett derivat eller en effekt utan faktiskt är gud – som den materiella vändningens 
teoretiker uppskattar hos Spinoza, samt hans affektteori, som av till exempel Braidotti kallas ”affirmativ”, eftersom 
alla ting av naturen rör sig mot att bli mera mäktiga och öka sin kraft genom sådana affekter som stärker dem. Se 
till exempel Braidotti, 2002, s. 72; 100; Braidotti 2006a, s. 144ff. 
812 Grosz, 1995, s. 175. 
813 I de senare verken lyfter Grosz också upp Henri Bergsons tidsbegrepp och Charles Darwins förståelse av 
evolutionen som sexuell (och därmed könad). Se till exempel Grosz, 2004, s. 17–92; 155–243; Grosz, 2005, s. 13–
52; Grosz, 2008b, s. 29–40; Grosz, 2011, s. 115–168. 
814 Braidotti lyfter upp bell hooks längtansbegrepp som en affirmativ, feministisk strategi i Nomadic Subjects. Braidotti 
2011, s. 22. Se även bell hooks, Yearing. Race, Gender, and Cultural Politics (1990), New York: Routledge, 2015. 
815 Se Braidotti, 2017, för en diskussion om fördelarna med en förståelse av begär som generöst och produktivt. Jag 
beskriver fördelarna med blivandet som feministiskt begrepp i en artikel i en antologi om flickan i fiktionen. Det är 
dock viktigt att poängtera att den deleuzianska begreppsapparaten, liksom den freudianska, har uppenbara brister 
ur feministisk synvinkel, något som flera av den materiella vändningens tongivande teoretiker valt att antingen tona 
ner, bortse från, eller vidareutveckla i önskad riktning. En sådan kritik, om än betydelsefull, faller dock utanför 
denna avhandlings ramar. Se Jenny Jarlsdotter Wikström, ”Blivandet och den groteska flickkroppen i Lewis Carrolls 
Alice’s Adventures in Wonderland”. I Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Eva Söderberg, Maria Österlund och Bodil 
Formark (red.), Malmö: Universus Academic Press, 2013b, s. 88–101. 
816 Grosz, 2004, särskilt kapitlen om Darwin och evolutionsteorin, s. 17–94. Se även Grosz, 2008b. 
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Byggmästar beskriver naturen i längtansfulla termer omformulerar hon vad som kan 
menas med begär. Den omsorg och nyfikenhet – kort sagt begär – gentemot naturen 
som Byggmästar skriver fram är queer till sin natur, så att säga, eftersom dikterna 
upprättar relationer som korsar artgränserna. Det queera, som inte har 
heterosexualitetens bagage av investering i reproduktion, kunde kanske vara ett sätt att 
odla en omsorg om det som inte är besläktat, det som är annorlunda, vilket är Nicole 
Seymours hypotes i boken Strange Natures. Futurity, Empathy, and the Queer Ecological 
Imagination.817 Byggmästars botaniskt nyfikna och sensuella dikt visar alltså på en 
annorlunda begärsstruktur, en som inte bygger på vare sig heterosexualitet eller ens 
nödvändigtvis sexualitet mer generellt. Snarare öppnar grönsynen för många olika slags 
kopplingar mellan människa och människa, och mellan människa, växtlighet och djur.818  
 Inom den materiella vändningen har rörelsen för ekosexualitet ägnats en del 
intresse.819 Begreppet ekosexualitet ska fånga upp personer som attraheras av och åtrår 
naturen och växter. I sin översikt av rörelsen beskriver Beth Stevens och Annie Sprinkler 
ekosexualiteten som efterlysande ett skifte från metaforen ”jorden som moder” till 
”jorden som älskarinna”.820 Att betrakta jorden som en älskare är, menar ekosexuella 
aktivister, en mer jämlikhets- och kärleksfrämjande bild än den av jorden som en mor. 
Om jorden är en mor har hon en plikt att ta hand om sina människobarn, även om 
barnen beter sig illa. Metaforen jorden som älskarinna innehåller ingen sådan plikt. 
Stevens och Sprinkler för fram ekosexualitet som en orientering som omfamnar 
antropomorfisering som en strategi som uppvärderar naturen genom att göra den till en 
sexuell partner, en organism eller varelse värdig kärlek och lust.821  
 Begäret till naturen utgör således en möjlighet, men inte enbart. Även om 
konstverk och pornografi som sprungit ur den ekosexuella rörelsen vore intressanta att 
jämföra med Byggmästars dikt gör jag det inte här, trots att Byggmästar eventuellt kunde 
kallas en ekosexuell poet. I stället är jag intresserad av att diskutera de risker som följer 
på ett sensuellt kamratskap med naturen. Ty latent i en njutningsfull relation till växter 
och djur ligger särskilda makt- och äganderättsförhållanden. Härnäst undersöker jag 
kärlekstrilogin och dess sensuella landskap med betoning på dessa makt- och 
äganderättsförhållanden. 

 
817 Seymour, 2013, s. 1ff. 
818 I antologin Queering the Non/Human presenteras flera perspektiv på hur naturen, i form av djur och växter, beter 
sig queert. Antologins redaktörer för fram att queer och ”non/human” kan ses som ett slags parallella våglängder. 
Noreen Giffney och Myra J. Hird, ”Introduction. Queering the Non/Human”. I Giffney och Hird (red.), 2008, s. 
2ff. 
819 Se Mortimer-Sandilands och Erickson, 2010; Serena Anderlini-D’Onofrio, ”Bisexuality, Gaia, Eros. Portals to 
the Arts of Loving”, Journal of Bisexuality, vol. 11 nr. 2–3, 2011, s. 176–194. 
820 Beth Stevens och Annie Sprinkler, ”Ecosexuality”. I Gender: Nature. Macmillan Interdisciplinary Handbooks, Iris van 
der Tuin (red.), Farmington Hills, Mich.: Macmillan Reference, 2016, s. 314. Se även Joanna Macy, World as Lover, 
World as Self. Courage for Global Justice and Ecological Renewal, Berkeley, Calif.: Parallax Press, 2007. 
821 Stevens och Sprinkler, 2016, s. 314. I användandet av antropomorfisering stöder sig Stevens och Sprinkler på 
Jane Bennetts bok Vibrant Matter, 2010a, samt på Bruno Latour, ”An Attempt at a ’Compositionist Manifesto’”, 
New Literary History, vol. 41 nr. 3, 2010, s. 471–490. 
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ÄLVDROTTNINGEN  –                 

GULLIGHETENS POETIK OCH EKONOMI 

Byggmästars dikt har, i sin sprudlande glädje, uppfattats som befriad från politisk analys 
och ekonomisk-politiska maktstrukturer, i bemärkelsen att politik, ja yttervärlden i stort, 
som ämne kan uppfattas som frånvarande i dikterna. ”Byggmästars dikter är inte speciellt 
intellektuella”, skriver Ekman.822 Med det menar han att Byggmästar till synes inte 
intresserar sig för språkets förhållande till verkligheten, utan för språket som slutet 
system, oberoende av fluktuationer i politik och opinion.823 Aase Berg har i rollen som 
kritiker pekat på just det Ekman benämner det ”inte speciellt intellektuella” hos 
Byggmästar som en strategi. Hon hävdar att Byggmästar ”spelar med öppna kitschkort” 
och kan på så sätt komma undan makten.824 Berg skriver: 

 
Eva-Stina Byggmästar befinner sig med sina fnoskigt glädjestrålande dikter som 
vanligt i den enda sfär där kontroll inte leder till makt – i de gulliga och pyssliga 
domäner där kvinnor brukar få domdera fritt men riskerar att bli bitterfittor på 
kuppen. Om man inte leker sig igenom det lilla livet förstås – lek är ju barnets sätt 
att ha kontroll – vilket Eva-Stina Byggmästar gör. Hur som helst, kontroll eller ej 
– ingen makt uppnås när barn och kvinnor sysslar öronmärkt i små ekonomiskt 
hopplösa fantasivärldar. På så vis går Eva-Stina Byggmästar den oberoende 
maktlöshetens ärenden.825  
 

Bergs poäng är att Byggmästar lyckas ta sig runt makten genom att använda en poetik 
som är gullig och maktlös – feminin, liten, nätt, romantisk, ofarlig, ”fnoskig”, samlad i 
”hopplösa fantasivärldar” som inte går att läsa intellektuellt utan måste kännas. Precis 
som Berg vill jag mena att gullighetens poetik spelar just på uppfattningar om den 
feminina estetiken som ofarlig – och just i den förmenta ofarligheten ligger dess 
sprängkraft och farlighet. I det till synes apolitiska döljer sig en partisanrörelse för 
”oberoende maktlöshet”, om vi tror Berg. Men mekanismerna är komplexa, mer 
komplexa än vad Berg ovan framställer det som, vilket jag strax ska visa. 
 Det är en oerhört specifik natur som skrivs fram i samtliga verk från och med 
Knoppar blommor blad och grenar (2005) ur vilken dikten om grönsynen kommer, via 
kärlekstrilogins tre delar Älvdrottningen, Men hur små poeter finns det egentligen och Vagga liten 
vagabond till Locus amoenus och Barrskogarnas barn. Naturen är framför allt underbar hos 

 
822 Ekman, 1995, s. 52. 
823 Ekman poängterar dock att flera tidigare diktsamlingar drivs framåt av just en politisk längtan. Han nämner 
särskilt samlingen Drivkrafter från 1990 och Spiralens form från 1988. Ekman, 1995, s. 49. 
824 Berg, ”Metaforen är död, länge leve metaforen!”, 2009, s. 315.  
825 Aase Berg, ”Den radikala poesins risker”. I Berg, 2009, s. 340. 
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Byggmästar. Den är livgivande, glad, lekfull, kelig, rar, glättig, prunkande, glädjestrålande, 
hjärtinnerlig, kärvänlig, en riktig vän, en sann kamrat, en diktarkollega – för att låna 
poetens uttryck. 

 
Pyjamasgröna trädgårdar naturligtvis förvildat rufsiga 
och så kamomill och ängssyra fler och fler buketter 
MEN DET BLIR JU ALLDELES FÖR VACKERT 
så skopa hop överallt ända in i hjärteroten rofyllda 
strofer se guldet i solen blänker så glatt idag vart har 
tagit vägen (alla) små-åren (alla) små-dagarna... (ÄD 22.) 
 

Ovanstående dikt visar vilket landskap som skapas i Älvdrottningen: det är skönt, vackert, 
blommorna samlas i buketter, en evig sommar möjliggör dagar av guldblänk i 
”pyjamasgröna” blad, åren försvinner i loj njutning. Här finns ett diktjag som talar till ett 
införstått, älskat du, som i denna dikt framför allt märks i ordet ”naturligtvis”, en 
försäkran om att allt går till på rätt sätt. Det additiva elementet i dikten är också 
kännetecknande för samlingen som helhet. Olika bitar läggs till varandra tills det blir 
”ALLDELES FÖR VACKERT”, men samma överdrift fortsätter i den reflexiva bit som 
följer därpå, ”små-åren” försvinner i ett rus av oupphörligen anstormande njutnings-
element, som diktjaget och hennes kompanjon översköljs av. Ellipsen på slutet indikerar 
att ruset fortsätter. Älvdrottningen i samlingens titel är Titania, Shakespeares fedrottning, 
som härskar över växterna, skogen, kärleken och sexualiteten och beskyddar de feer, 
fauner och nymfer som figurerar i dikterna, men älvdrottningen är också den älskade, 
som diktjaget uppvaktar och åtrår. Liksom i ovanstående dikt är naturen – just här i 
formen av kamomill och ängssyra i bukettform – lätt att närma sig, öppen och vänligt 
sinnad. Blommorna låter sig plockas, ja, nästan längtar efter att bli plockade, 
hopskopade, placerade i hjärteroten jämte diktstroferna.  
 Den här hållningen – att naturen är tjänstvillig och öppen för människan – har en 
pendang i hur Byggmästar förhåller sig till språket, som på samma sätt är just tjänstvilligt 
och öppet. Tillvändheten som naturen uppvisar hos Byggmästar gör den gullig. I 
användandet av detta begrepp stöder jag mig på Sianne Ngais redgörelse för gulligheten 
som grepp och trop inom amerikansk avantgarde-poesi och japansk bildkonst.826 
Gulligheten är, vill jag mena, en särskild poetik hos Byggmästar, ett sätt att ta sig an både 
språk och omvärld genom vissa precisa grepp. En effekt som gulligheten har på den som 
möter den – läsaren, i detta fall – är ett behov att bemöta gulligt språk med eget gulligt 
språk, så att en syntax löses upp.827 
 Nyss kallade jag naturen i Byggmästars dikt ”livgivande, glad, lekfull, kelig, rar, 
glättig, prunkande, glädjestrålande, hjärtinnerlig, kärvänlig, en riktig vän, en sann kamrat, 
en diktarkollega”. Denna impuls att besvara diktens söta uttryck med ett i samma tonläge 

 
826 Sianne Ngai, Our Aesthetic Categories. Zany, Cute, Interesting, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2012. 
827 Ngai, 2012 s. 87f. 
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är ett exempel på hur gullighetens estetik utjämnar, slätar ut och skapar ett intryck av 
jämlikhet – ett intryck som behöver granskas ytterligare. Härnäst vill jag få fatt i vari 
denna gullighetspoetik består och hur den estetiska kategorin gullighet sätts i rörelse. 
Men innan jag går in på Byggmästars gullighetspoetik måste jag ta en teoretisk omväg 
via ett resonemang om blicken på naturen för att visa vad som står på spel. 
 

Gullig ekokrit ik? 
 

Orsaken till att gullighet som begrepp behöver studeras i ett ekokritiskt, eller 
posthumanistiskt, sammanhang är att omvårdnad om och kärlek till naturen – isbjörnar, 
pandor, bin, ängsblomster – ofta får en inramning av gullighet som en del av en appell 
om sårbarhet. Jag tänker här på flera inflytelserika verk som vädjar till just omvårdnad, 
omsorg för och kärlek till det främmande som något som kan ha politiska verkningar, 
exempelvis Seymours Strange Natures som jag nämnt tidigare, men också Haraways 
Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Mortons Humankind. Solidarity with 
Nonhuman People, liksom Maria Puig de la Bellacasas Matters of Care. Speculative Ethics in 
More than Human Worlds.828 Att vara vänlig, öm, vårdande och mild framställs som ett 
(feministiskt) sätt att komma ifrån exploatering och utplånande av arter och biotoper 
och i stället närma sig sin egen sårbarhet. Det ickemänskliga, naturen, behöver alltså 
bemötas med vänlighet och ömhet. Naturen behöver hjälp och assistans.  
 För att beskydda och hjälpa isbjörnen – för att nämna ett ”kampanjdjur” – behöver 
människors känslor för dess sårbarhet och oskuld mobiliseras. En framställning av 
isbjörnen som lekfull, teddybjörnsgullig och vårdande sina ungar ger mer positiva 
känslor än en bild av isbjörnen som ett sälkutsslukande rovdjur som också attackerar 
människor. Sårbarhet, å sin sida, särskilt den sårbarhet som ett gulligt, storögt, aningslöst 
lekande djur utstrålar, har att göra med makt, närmare bestämt ojämlikt fördelad sådan. 
Betraktaren försätter naturen, här i isbjörnens form, i en position som både nära och lik 
henne själv, möjlig att närma sig, men också avlägsen, eftersom den är sårbar, behövande 
och saknar makt att själv åtgärda sitt tillstånd (i motsats till det betraktande subjektet, 
som har givits makt att hjälpa).829 Emellertid är omvårdnad och hjälp problematiska, 
snarast omöjliga att verkställa utan någon form av utnyttjande, utanför en ekonomisk 

 
828 Se Seymour, 2013; Haraway, 2016; Morton, 2017; Maria Puig de la Bellacasa, Matters of Care. Speculative Ethics in 
More than Human Worlds, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017. 
829 Irigaray skriver, apropå att ekologi är ”moderiktigt” i dag: ”However, just as the Western man pretended to 
dominate nature, to subject it to a culture presumed to be of higher value in relation to nature, today he intends to 
care for nature. Even if this gesture looks more ethical, it is nevertheless still inspired by a sense of absolute power 
toward life more than by a respect for life. It is also expressed in terms that favor the ’object’ and ’the before oneself’, 
that is, what considers life as something outside ourselves, in comparison to the life that we are.” Irigaray, 2015, s. 
101. 
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logik.830 Vi hjälper naturen, men förväntar oss något i gengäld, till exempel en bromsad 
klimatförstöring, en vackrare livsmiljö, eller en känsla av godhet och givmildhet. Gåvan, 
hjälpen, blir ett köpslående.  
 Å andra sidan är det omöjligt att inte hjälpa eller vårda naturen. Att framställa den 
som osårbar och maktfullkomlig är inte heller en hållbar strategi, om målet är att ändra 
människors uppfattning om den och på så sätt bromsa utrotning och förstörelse. Här 
träder åter gulligheten, framställningen av naturen som ”pyjamasgrön”, vänlig och 
tillvänd, möjlig att känna släktskap med, in i bilden. 
 Den ”pyjamasgröna”, ”rufsiga” trädgården i dikten jag citerade tidigare är en 
välkomnande plats kännetecknad av gulliga, sömndruckna eller nymornade attribut. På 
sätt och vis kunde man betrakta den rara naturen som öppen för ett möte med det 
främmande – i detta fall människan. I den öppenheten finns ett hopp om försoning och 
respekt genom likhet. Men den gulliga framtoningen naturen ges innebär också risken 
att den blir en krukväxt – en domesticerad, gullig variant av naturen som är så helt och 
hållet underlägsen och beroende av människan att något egentligt möte inte kan uppstå. 
 Den här tendensen finns också i den materiella vändningens behandling av 
naturen. Även om flera av vändningens teoretiker strävar efter att frånta naturen dess 
oskuld, och på så sätt ge den makt och kraft, är det svårt att undkomma att naturen är 
en källa till glädje och estetiska och etiska upplevelser för människan, och att dessa 
upplevelser påverkar hur naturen behandlas. Det vi tycker om bryr vi oss om, det som 
kan ge oss något vill vi bevara.  
 Jag har tidigare diskuterat antropomorfiseringens risker och förtjänster i relation 
till Parlands Sönder och Lispectors Levande vatten, men gullifieringen har sin egen ekonomi 
och logik. Det finns (politiska) fördelar med att framställa naturen som gullig, men 
gulligheten har också konsekvenser för subjektivitet, agens och maktrelationer. 
Dessutom har den sexualiserande, objektifierande aspekter, vilket jag vill syna närmare i 
Byggmästars dikt. Å ena sidan får den gulliga naturen ta plats, den blir beskådad, 
beundrad och älskad – värdesatt. Å andra sidan kan detta förstås som den ”piedestal” som 
både kvinnan och naturen blir satta på i den romantiska dikten, vilket gör dem en 
björntjänst, om vi följer Morton.831 Idealiseringen av naturen, och idealiseringen av 
kvinnan som musa, ger dem inte någon egentlig makt, utan kringskär bägges möjligheter 
att verka utanför de ramar som ställts upp. Kvinnan blir då enbart en musa, naturen 
enbart ett vackert ting att beundra. Att ta plats på gullighetens villkor är att bli begränsad.  
 Alltså: Byggmästars rara, sinnliga och gulliga natur lyfter å ena sidan fram 
människans glädje inför och tacksamhet gentemot de upplevelser hon själv kan komma 
att möta ute bland växter, träd, vatten och fjäll. Att peka på just njutningen och begäret 

 
830 Jacques Derrida, Given Time I. Counterfeit Money, övers. Peggy Kamuf, Chicago: University of Chicago Press, 1992, 
s. 7;12. 
831 Morton, 2007, s. 5. 
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i människans relation till naturen, snarare än till exempel naturens funktion som resurs 
och råmaterial, kan väcka impulser till beskydd och omsorg. Men de här impulserna till 
beskydd och omsorg behöver granskas. Den gulliga naturdikten lockar till omsorg om 
naturen, men den försätter också naturen i en passiv position, gör den till begärsobjekt 
för en betraktares lust. Ur ekokritisk synvinkel uppstår följaktligen ett problem eftersom 
gullighetens estetik samtidigt skapar beundran och sexualiserar och objektifierar.832  
 

GULLIGHETENS UTTRYCK 
 
 
Har du kramat ditt kramdjur idag? 
Har du lekt med liten vindsång? (ÄD 23.) 

 

Den första delen av Älvdrottningen kan läsas som ett slags uppmaning att fånga dagen, 
krama kramdjuret, leka med vinden. Om man bara stannar upp framträder tillvarons 
vänliga meningsfullhet så mycket bättre. De grönklädda poeterna leker med kramdjur 
och ligger lojt på bänkar i skuggan och i hängmattor, blommiga tekoppar och fat strösslas 
omkring i en trädgård där igelkottar, ekorrar, småfåglar och andra varelser tassar och 
skuttar omkring.  

 
Myltasäck, naffsare har nog med sjå. men då minskar, mojnar, 
viker bågnande vindar och den makliga dagen är här igen – 
se så, sinka sjappa… krypa ihop litet till i hängmatta. 
        Ja, kom, skynda dig                                att slå dank! 
MEN kan svala vara vala? Kära du, se efter då, om vi får oss 
några lättjefulla år......... joho, med maklig fart, senfärdiga 
blevo vi. allt medan maskat, mornat sig länge. Kanhända, 
är efterst på humör att försena sig ännu litet – (ÄD 10.) 
 

Naffsarna, de små djuren, är flitiga under morgonens tidiga timmar, men sedan sänker 
sig vilan över trädgården igen. Att ”sinka sjappa” från arbete, plikt, försörjning och trista 
uppgifter är helt essentiellt för diktens vi. Här sjungs improduktivitetens lov. 
Formspråket präglas i denna dikt, liksom i Älvdrottningen i stort, av växlingar mellan högt 
och lågt tempo. Diktens rader fyller ut hela sidan och ger ett monologiskt, hetsigt intryck 
som kontrasteras genom lättjan och vilan som tematik och genom ellipser, kommatering, 
och tankestreck som indikerar andningspauser i flödet av ord. Den lata poeten ligger inte 
på latsidan när lättjan ska beskrivas, orden myllrar fram på sidorna. Småord som ”då”, 
”se så”, ”ja” och ”joho” ger dikten en dialogisk prägel, diktjaget ber om medhåll genom 
dessa små tilltalsord, ett ”Kära du” är diktens adressat, och detta du återkommer också 
i mer erotiska dikter. I följande dikt är tillvaron liten, mjuk och len: 

 
832 Ngai, 2012, s. 3. 
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skyggdagarna lugnar till sig så småningom man måste visa 
dem tålamodets utsikt mot gröna träd de behöver grönskan 
för att falla till ro helt enkelt slappna av en stund en liten 
och gräs är mjukt och små små vingar salvians blad är mjuka 
skuggan är ljum och len och liknar flanell liknar 
kind mot kind 
och lilla dagen – (ÄD 18.) 
 

Dagarna ska visas tålamod, uppgiften är att slappna av så att grässtrånas ”små små 
vingar” kan uppfattas. Det är den ”lilla dagen” som ska fångas, den ömma och rara, där 
också små salviablad kan uppfattas och komma till sin rätt. Behovet av inbromsning 
accentueras genom att de två avslutande, korta raderna bryter mot de tidigare radernas 
flöde, så att läsningen stannar upp och den mjuka kinden fokuseras. För att förstå vad 
naturen blir till i Byggmästars väna och vänliga dikt tar jag här hjälp av Ngais perspektiv 
på gullighet, som för ihop estetik och politik. 
 I Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting beskriver Ngai tre kategorier som hon 
menar särskilt fångar den estetiska erfarenheten i postmoderniteten. Det flamsiga, det 
gulliga och det intressanta – mina översättningar – utgör, menar hon, särskilda estetiska 
kategorier som fungerar både på en formell, stilistisk nivå (det gulliga som en särskild 
kvalitet i ett objekts apparans eller i hur det framträder, som ett gosigt mjukisdjur) och på 
en diskursiv, subjektiv nivå (det gulliga som ett känslomässigt omdöme, ett visst sätt att 
förmedla en särskild uppsättning känslor gentemot ett objekt, och ett krav på att andra ska 
känna lika, som när man utropar ”så gulligt!”).833 Efter att estetiken lagt avsevärd kraft 
på att granska de stora estetiska kategorierna, som det sköna eller det sublima, menar 
Ngai nu – och detta är hennes överbryggande poäng – att det i dag är så att säga små 
estetiska kategorier som får samtiden att träda fram tydligast. 

 
Ändå är det gullighet, en ”mjuk” estetik som härrör ur masskulturens sfär, i stället 
för ur högstatuskonst, och som explicit handlar om det tilltalande i maktlöshet, 
snarare än i makt, som verkar bäst lämpad för att analysera konsten som den 
utvecklas i ett dialektiskt förhållande till kommoditetskulturen under 1900-talet. 
Ja, om den avtagande spänningen mellan autonom konst och kommoditets-
formen är den enskilda utveckling som man kan hävda haft störst påverkan på 
utvecklingen av 1900-talskonst generellt (och på förändringar i avant-garde-teori 
och praktik i synnerhet), så kunde man läsa de ”avslappnande” effekterna av 
gulligheten som en allegori över utvecklingen som leder till dess egna kulturella 
hegemoni.834 
 

 
833Ngai, 2012, s. 2. 
834 ”Yet it is cuteness, a ’soft’ aesthetic emerging from the sphere of mass culture as opposed to high art and explicitly 
about the appeal of powerlessness as opposed to power, that seems best suited for the analysis of art as it develops 
in dialectical relation to commodity culture over the twentieth century. Indeed, if the slackening of tension between 
autonomous art and the commodity form is the one development that has arguably had the greatest impact on the 
development of twentieth-century art overall (and on changes in avant-garde theory and practice in particular), one 
might read the ’relaxing’ effect of cuteness as an allegory of the development leading to its own cultural hegemony.” 
Ngai, 2012 s. 58f. 
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Om spänningen mellan kategorierna ”konst” och ”konsumtionsvara” har avtagit under 
1900-talet (Andy Warhols tryck föreställande konservburkar torde vara det mest använda 
exemplet på denna tendens) så innehar gulligheten som ”avslappnande” eller 
”utslätande” estetik en särskild position. Gulligheten som estetik upplöser spänning och 
konflikt. 
 Kategorierna flamsighet, gullighet och intressanthet är också kopplade till specifika 
genrer, menar Ngai. En tendens till gullighet är tydlig just inom 1900-talets poesi med 
dess böjelse för korta texter om vardagliga föremål, menar hon, och nämner bland annat 
William Carlos Williams kylda plommon i dikten ”This Is Just to Say” och muttern och 
det romerska myntet som klirrar i Frank O’Haras fickor i dikten ”Personal Poem” som 
exempel. På så vis understöder en utveckling i poetisk form som drar mot det korta och 
det konkreta gullighetens inträde från en kommersiell sfär av gosedjur och leksaker in i 
poesin; ”korta kompakta texter som sysslar med små lätthanterliga ting”, är Ngais 
karakteristik för den gulliga dikten i amerikansk avantgarde-poesi.835 Hon knyter alltså 
ihop den anglosaxiska estetiska vurmen för knapphet, vardagliga föremål och 
konkretion, en estetik som kanske kunde kallas metonymisk, med masskonsumtionens 
vurm för till exempel plastleksaker med stora ögon och släta, bulliga kroppar.836   
 Böjelsen för det lilla, mjuka formatet och det vardagliga finns också hos 
Byggmästar, som i följande diktsvit. 

 
[…] 
(se här, här och här) backsmultron 
rullar, visst är det vackert – 
 
* 
 
betuttad trädgårdsnörd 
utbrister gillande: i dina uterum… 
så väldiga klocklika kalkar – 
 
[…] 
 
till dej 
på sniskan krans av kanelros 
ett kokkuluranlej 
och en st-stammaaaaa-ande 
kärleksförklaring. (ÄD 37f.) 
 

Backsmultronen som rullar nerför backen liknar Ngais exempel, William Carlos Williams 
plommon i kylskåpet, igenom sin specificitet och särskildhet. De klockliknande kalkarnas 

 
835 ”[…] associated with short, compact texts preoccupied with small, easy-to-handle things [...].” Ngai, 2012, s. 3. 
836 Här lutar Ngai sig mot Walter Benjamin, framförallt idén om konstfärdig simplicitet, som han diskuterar i relation 
till leksakernas historia och utveckling. Ngai, 2012, s. 73ff. Se även Walter Benjamin, ”The Cultural History of Toys” 
och ”Toys and Play”. I Walter Benjamin, Walter Benjamin. Selected Writings. Volume 2 1927–1934, Michael W. Jennings, 
Howard Eiland, Gary Smith (red.), övers. Rodney Livingstone, Cambridge: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1999, s. 113ff; 117–121. 
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väldighet gör diktjaget litet. I den sista strofen märks dessutom ”kokkuluranlej”, en 
parafras på det finska utropet ”kukkuluuru”, som kanske kunde översättas till ”tittut”, 
vilket kopplar ihop situationen med barnlek och lekfullhet.  
 Den stammande kärleksförklaringen är också anmärkningsvärd, eftersom det 
handlar om makt: en stammande kärleksförklaring kunde uppfattas som patetisk, 
löjeväckande, blottande och sårbar – den som ska ta emot kärleksförklaringen får vänta 
medan stammaren arbetar för att få fram orden, sårbar i sitt försök – och just sårbarheten 
gör stammandet gulligt. Den detaljen visar hur gullighet framkallas av obalans i 
maktrelationer. Den stammande kärleksförklaringen är att blotta strupen, visa sig i 
underläge – och eventuellt bli belönad för just det. Duet i dikten är både diktjagets 
kärleksobjekt och läsaren, den stammande kärleksförklaringen går i bägge 
riktningarna.837 
 Backsmultronen, plommonen, eller myntet i fickan står för något större – kärlek 
till naturen, njutning, eller vänskap. Men det handlar inte bara om metonymi här. I 
gullighetens estetik finns också en relation till objektet som är just objektifierande och 
hierarkiserande. Att göra naturen gullig är nämligen också att göra den till ett hanterbart 
objekt som vädjar till betraktarens begär.  
 Det går alltså att säga att Byggmästar beskär naturens handlingskraft när hon gör 
den rar och passiv, vänlig och inställsam. Och här fallerar då den materiella ekokritikens 
redskap. Om det är entydigt positivt, i bemärkelsen gott, att ta in naturen som egen aktör, 
att ge den specificitet och kropp i diktning vore gulligheten enbart så att säga befriande, 
en teknik som skapar uppskattning där den kan anses behövlig, alltså i förhållande till 
exploaterad natur och underskattad materia och kropp. Men den specificitet naturen 
tillskrivs i detta sammanhang handlar om att den först och främst är öppen för människors 
begär och speglingar genom sin passivitet och maktlöshet. Trädgården är 
”pyjamasgrön”, dess nyans får mening genom betraktarens association till pyjamas som 
ett bekvämt och avslappnat plagg som människor bär. Det gröna i dikten om den 
pyjamasgröna trädgården får mening genom sin närhet till människans njutningsfulla 
upplevelser av sin egen tillvaro. 
 Byggmästars dikt skiljer sig dock en del från den amerikanska avantgarde-lyriska 
tendens Ngai bygger sitt gullighetsbegrepp på. Gulligheten i Älvdrottningen är inte 
minimalistisk, utan maximalistisk. Gulligheten är här överflöd och excess i just litenhet 
och söthet, staplandet av dekorativa element på varandra, ”fler och fler buketter”, utrop 
i versaler, utropstecken och överdrift. Trots det finns här något i dikterna, som är just 

 
837 Deleuze betraktar stammandet i olika former som utmärkande för det han kallar ”mindre litteratur”, en form av 
litteratur där språket intensifieras och blir affekter, där språkets skakande stamningar liksom språkets rhizomatiska, 
icke-hierarkiska struktur blir synliga. Poeten får själva språket att skrika, stamma, haka upp sig eller mumla. 
Byggmästars bruk av stamning, upprepning, småord, utrop och andra detaljer kunde också läsas som ett exempel 
på Deleuzes mindre litteratur. Gilles Deleuze, ”He Stuttered”. I Deleuze, 1997, s. 107–114. Se även Gilles Deleuze 
och Félix Guattari, Kafka. För en mindre litteratur (1975), övers. Vladimir Cepciansky och Daniel Pedersen, Göteborg: 
Dadalos, 2012. 
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gulligt. Entusiasmen i tonfallet, det sprittande, nyfikna, klumpigt naivistiska utropen, som 
framstår som otvungna i sin pinsamma iver, en avsaknad av ironi, nonchalans och kritisk 
distans; det är som om diktjaget ser sommaren och trädgården för allra första gången, 
och fastnar vid kamomillen och ängssyran som ett barn fastnar vid en myra vid 
vägkanten, och inte kan komma loss. Det infantilt-gulliga finns också i själva tilltalet, i 
diktjagets röst och vokabulär, som här: 

 
[…] 
för sängskrivardikterna, tillbakalutade svävar de 
omkring (i rummet) medan lyrikalfabetet, stavar sig 
ljudligt till. flera, små nattdikter. då så, kuddar. av 
mossa 
och 
 
nattbok. jaaa. 
dikt-koja. jaaaaaaaaa! 
 
sedan skog av böcker; poesi – 
och de övervuxna dörrarna 
kvällen börjar och dikttillvaron, 
en oerhörd ömhet – (ÄD 24.) 
 

Utropen ”jaaa.” och ”jaaaaaaaaa!”, nattläsningen i en koja, diktens protagonister ”stavar 
sig” till dikterna, som är små – situationen som beskrivs kunde handla om vuxna som 
spelar barn: just så här ska ju barn bete sig, de ska älska kojor och högläsning, de ska 
utropa ”jaaaaaaaaa!” till alla förslag och vara öppna för ömhet och närhet på den vuxnas 
villkor.  
 Det gulliga objektet eller föremålet, menar Ngai, talar till oss ”som om det var vårt 
barn”, det appellerar till vår välvilja och vår makt i förhållande till dess maktlöshet. 
Samtidigt väcks också känslor av förakt och till och med äckel av det gulliga.838 Det 
gulliga objektet vädjar till oss för beskydd och omsorg, men sårbarheten väcker också 
sadism, vi älskar det söta just för att det underkastar sig oss – och föraktar det av samma 
anledning.839 Och visst går det att läsa dikten ovan så att den snarare väcker känslor av 
äckel och vämjelse än glädje och sprudlande begär. Jag förde tidigare fram att gulligheten 
med Ngai kan förstås som ett utslätande av spänningar – men de utslätande effekterna 
är sammanlänkade med aggression, provokation och anstötlighet. 
 I följande dikt är diktsamlingarna själva sovande barn under ett blommigt täcke, 
som håller om poeten i kramdjurets skepnad: 

 
aftonen kommer, till sist, 
som en försenad vän. 
diktsamlingarna vilar redan, se 
de ligger tysta under blomstertäcket, 

 
838 Ngai, 2012, s. 60. 
839 Ngai, 2012, s. 65. 
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håller kramdjuret... 
 
KRAMDJURET som till förväxling 
liknar en poet, en glömd. (ÄD 16.) 
 

Kvällen sänker sig över bokmalarna i trädgården som ”en försenad vän”, inte ens 
sömnen är farlig eller skrämmande, utan bara ljuv. Diktsamlingarna håller om poeten 
under blomstertäcket. Här vore det frestande att läsa aftonen och blomstertäcket som 
en omskrivning av döden, men en sådan läsning har inget stöd i de övriga dikterna, där 
sömnen och vilan inte är sublima, utan vardagligt njutbara, delade och mysiga 
upplevelser. 
 Just det sömnigt avslappnade och trötta lyfter Ngai upp som egenskaper som 
förstärker gulligheten, liksom det skadade, lytta, bortgjorda och kvaddade.840 I 
Byggmästars fall märks det i denna dikt genom att diktsamlingarna vilar under täcket, 
och kramdjuret/poeten är bortglömd – bägge utsatta positioner. I tidigare citerade dikter 
har det handlat om att slappna av och komma till ro. (ÄD 18; 24.) För Ngai handlar 
uppfattningen om något som just gulligt om subjektets affektladdade gensvar på en 
maktobalans mellan henne själv och objektet.841 De trötta diktsamlingarna är maktlösa i 
relation till läsaren – och därför gulliga. 
 

Erotisk gull ighet 
 

I följande dikt blir kopplingen mellan gullighet och sexualitet tydlig. Diktjaget beskriver 
en (sexuell) lek med ett du, som vill ha blommor och fjärilar.  

 
Först vill du ha en tussilago (det vill du alltid) jag ger dig den 
(visst gör jag det) sedan en fjäril (den får du ock) – du, du, får 
den vackraste jag låter den fladdra lite ö v e r a l l t (varsamt…) 
precis som ett diktarhjärta, ett hjärta av allramjukaste sammet – (ÄD 32.) 
 

De spärrade bokstäverna i ”ö v e r a l l t” fungerar som en blinkning, ett höjt ögonbryn. 
Det är inte vilket överallt som helst som fjärilen fladdrar över, utan detta ”överallt” 
hänvisar till en specifik punkt, en njutningspunkt som benämns – genom att den inte 
benämns. Det är alltså motsatsen till ”ö v e r a l l t”, i detta fall ”j u s t  d ä r” som ordet 
döljer som ett förhänge. Sippheten blir erotiserande i hur den fördröjer avslöjandet, 
suspenderar begäret. Detta är Byggmästar i sin mest ekosexuella form, där växter och 
insekter bjuds in i den sexuella leken, som är varsam och öm. 
 Gulligheten handlar alltså om det infantila och det icke-hotfulla, menar Ngai, men 
hos Byggmästar är det dock mer ambivalent. Genom samlingen löper också en erotisk 

 
840 Ngai, 2012, s. 54; 65f. 
841 Ngai, 2012, s. 54. 
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vibration eller antydan, som förstärks och blir mer explicit allteftersom. Dikterna i 
Älvdrottningen är alltså inte helt och hållet fristående från varandra utan det finns ett slags 
progression, som går från trädgårdsväxter till himlakroppar genom lusten. Den här 
tendensen eller vibrationen komplicerar gulligheten och synliggör det gulliga objektets 
frånsida av sexualisering och objektifiering. Här vill jag precisera att sexualisering och 
objektifiering inte är negativa tendenser per se. Snarare vill jag visa att det handlar om 
tvetydighet och samtidiga tendenser: det är fullt möjligt att, som Byggmästar gör, skriva 
dikt som både är naivistiskt söt och erotisk, både oskuldsfull och självmedveten.842 Bägge 
läsningarna är möjliga samtidigt. 
 I en dikt som närmar sig pastoralens bildspråk möts en blomsterflicka och en 
herdinna. Så här lyder en del av dikten, som bär titeln ”(KARESS, sammetsscenen nr. 8. eller 
den som kommer för sent har sig själv att skylla –)”: 

 
[…] 
Blomsterflickan, med en nick, rör vid 
Herdinnans hjärta med den djärva handen: 
jag gör det, se hur kärvänligt och fint… 
oj, nu blir jag sådär eu-FÅR-isk igen! 
Men vad dina läppar smakar åkerbär 
och serenader oxå, dethär är allt för 
underbart, (jag) blir ju mer än lycklig…!  
[…] (ÄD 83f.) 
 

Dikten beskriver ett erotiskt möte, en hand förs mot ett bröst, men mitt i bryter det 
naivistiska greppet in, situationen blir ”eu-FÅR-isk”, med en pastoral referens till 
lammen, erotikens spänning bryts av med en ordvits. Ordvitsen är ingalunda det platta, 
pinsamma slutet på scenen, utan ingår sömlöst i den, det blir en kyss och Herdinnan 
svarar: ”kom så gömmer vi oss i ljuset. Vet du,/ jag vill ha dig som min egen… flicka/ ( 
– för att inte säga ros).” (Ä 84.) Den gulliga och oskyldiga positionen som ”flicka” eller 
blomma – inte kvinna – blir i detta sammanhang en förutsättning för erotiken. Det är 
ljuset, humorn, kitschen och det oskyldigt lekfulla som är den erotiska spänningens 
element. 
 Följande dikt utgör emellertid en kontrast till den dialogicitet som dikten ovan 
uppvisar. Här är gulligheten tryckande och kvav, kärleken possessiv, kvävande och 
monoman.  

 
Och jag sade sweethearts jag sade rosor 
jag sade sweethearts och jag sade rosorna 
det är så ljust här inne det måste vara rosorna – 
o, så mycket ljus och jag sade ljuvligt och 

 
842 Ett begrepp som ligger nära den gullighet som Ngai sätter fingret på är naturligtvis gurlesken och den farliga 
flickan. En analys med det gurleska i fokus hade dock landat annorlunda, eftersom jag specifikt är intresserad av 
naturen snarare än av bilden av flickan hos Byggmästar. För ett resonemang om gurlesk se Maria Margareta 
Österberg, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005. Diss. Uppsala universitet, 
Årsta: Rosenlarv, 2012. 
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älskling dina ögon är rosor och jag sade din 
mun är… en ros o, låt mig få kyssa den igen 
och jag sade du är en flicka och jag är en ros 
jag sade du är en ros och jag en flicka och 
jag sade flicka flicka det kan inte bli 
för mycket rosor inte sant älskling det sade 
jag eller hur och sedan sade jag härligt och 
underbart och ljuvligt jag sade det är så ljust 
här inne det måste vara alla rosorna – men 
älskling ta in mer rosor och sedan sade jag 
flicka flicka flicka det kan inte bli för mycket 
rosor och sedan sade jag kyssar – (ÄD 45.)  
 

I dikten saknas helt den svarande partens röst; flickan i dikten är ett stumt objekt som 
utsätts för rosorna och kyssarna. Den ena flickan har fångat den andra, frågar ”inte sant 
älskling”, men väntar inte på något svar. Det engelska ”sweethearts” för tänkarna till 
amerikansk tuggummituggande ungdom på 1950-talet. Duet dränks i det mässande, 
mästrande flödet av rosor och sweethearts, kompaktheten märks också i diktens 
typografi, den är tät och saknar de hos Byggmästar vanliga avbräcken i form av versaler, 
parenteser och blankrader. Inte heller ellipserna och tankestrecken ger någon respit, 
mässandet fortgår, såvitt läsaren kan förstå även så att säga utanför dikten, eftersom den 
är skriven i imperfekt – det allra sista tankestrecket inbjuder till en fortsättning av 
monologen om kyssar snarare än till ett verkställande av de kyssar som diktjaget talar 
om.  
 Ngai ställer upp några kriterier för gulliga objekt eller figurer, exempelvis gosedjur 
eller japanska kawaii-figurer: de ska ha stora ögon, men få anletsdrag i övrigt, de ska inte 
motsvara verkligheten utan vara förenklade, oformliga, mjuka, släta och runda.843 Om vi 
läser objektflickan i dikten om sweethearts och rosor, diktens du, med dessa kriterier för 
ögonen blir det tydligt att den stumma flickan med rosenögonen och rosenmunnen kan 
förstås just som ett gulligt föremål, ”du är en ros och jag är en flicka”.  Föremålets namn, 
flicka, upprepas till sist tre gånger på raken, ”flicka flicka flicka”, det är just i sin egenskap 
av flicka och ros, inte som ett du, som diktens du är förtrollande. Jag har tidigare 
redogjort för rosens särskilda associationsbagage, som aktualiseras även i denna dikt. 
Flickan är en ros, en snittblomma att bära in i det ”ljuvliga” rummet, och de känslor som 
diktens jag uttrycker liknar i stort dem som gulliga objekt ska frammana: omsorg och 
översvallande rörelse, men också något lite hotfullt, som handlar om den sadism som 
passivitet och sårbarhet framkallar, och det beroendeframkallande och upphetsande i det 
sårbara och utsatta objektets underlägsna, stumma position. Här framträder alltså en 
skillnad mellan växtligheten såsom den vanligtvis tar form genom Byggmästars grönsyn, 
och snittblomman-flickan i dikten ovan. 

 
843 Ngai, 2012, s. 64.  
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 Gulligheten blir här en estetisering och erotisering av maktlöshet. Som Ngai för 
fram innehåller gulligheten också ett slags hämmande effekt: njutningen i gulligheten 
framkallar också misstänksamhet då betraktaren, i detta fall läsaren, kan känna sig förd 
bakom ljuset av allt det gulliga. Den överdrivna passiviteten hos objektet lockar både till 
beskydd och dominans.844  
 Dikten ovan sticker ut i Älvdrottningen, just för att den förhåller sig till aggression 
och verbalt mässande våld på ett sätt som samlingens övriga dikter inte gör, men som 
ett undantag öppnar den möjligheten att leta efter sadistisk aggression gentemot den 
natur som oftast är närvarande och betydelseskapande i dikterna. 
 

Önskan om en närhet bortom varuformen 
 

I följande dikt skapas en kärlek till växtligheten genom likhet och närhet: 
 
Plötsligt ett grönt mummel, sylfid odlar sammetsblomster 
och vildrosor också minsann. moln tycker om det så. liksom, 
små poeter, nästan osynliga… lyckligt virriga, 
man har       lövsängar åt dem, 
i eftermiddagsdiken och kvällsbackar, de sover… drömmer 
om blomsterregn igen och igen, om leknymfer      och små 
sagodjur med lockig päls och mjuka röster eller fåglar i 
brokiga färger, skogslika, rara – (ÄD 69.) 
 

Sylfiden, den kvinnliga luftanden, odlar tagetes och rosor, ett grönt mummel stiger fram. 
De små poeterna drömmer om fantasivarelser och talande djur och fåglar som liknar 
skogen. Poeterna är ”virriga”, att jämföra med Ngais zany, flamsighet, de sover och 
drömmer i lövsängar och ”eftermiddagsdiken”. Allt är rart, sömnigt och njutningsfullt. 
Byggmästars gulliga dikter, där naturen, som i dikten ovan, framför allt är nära och lik 
diktsubjektet, kan förstås som en infantilisering av den, en appell till omsorg i linje med 
en gullighetsestetik – men också som texter som diskuterar den ojämna 
maktfördelningen.  
 Gullighetsbegreppet, såsom det tar form hos Ngai, är ett sätt att få grepp om 
objektifieringsprocesser, alltså hur objekt skapas som åtskilda från subjeket. Hon skriver: 

 
Om estetisering alltid, i grunden, är objektifiering (av våra subjektiva känslor och 
bedömningarna som underbyggs av dessa), så är det senare i sin tur urtypen för 
gullighet: ju mer objektifierat objektet är, eller ju mer synbart format av subjektets 
affektiva krav och/eller projektioner, desto gulligare.845  
 

 
844 Ngai, 2012, s. 25; 65. 
845 ”If aesteticization is always, at the bottom line, objectification (of our subjective feelings and the evaluations 
underpinned by them), the latter in turn seems epitomized by cutification: the more objectified the object, or the 
more visibly shaped by the affective demands and/or projections of the subject, the cuter.” Ngai, 2012, s. 65. 
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Ju mer bilder av växter och djur speglar våra egna önskeaffekter gentemot dem, desto 
gulligare blir de. De små sagodjuren ”med lockig päls” i dikten ovan motsvarar en önskan 
om att naturen ska vara välvillig, kramvänlig och rar.  
 Men i just detta, i den logik som skapar objekt, finns ytterligare en önskan, menar 
Ngai, som handlar om varufiering och konsumtionsobjekt: ”[…] gullighet är den 
pastorala fantasin att konsumtionsobjektets kvalitativa sida som bruksvärde, eller som 
en produkt av konkret, fenomenologiskt arbete, på något sätt kan extraheras, och 
därigenom räddas”, skriver Ngai.846 Med andra ord innebär gulligheten också hoppet om 
att kunna kringgå de mekanismer som gör varor till just varor, till utbytbara föremål som 
är en del av en cirkulation snarare än objekt i sig själva. Vi vill bli lurade till att köpa den 
gulliga varan och den viljan bottnar samtidigt i ett begär efter att återskapa objektet inte 
som vara utan just som objekt, som enskilt och särskilt. Genom Jameson och Marx läser 
Ngai gulligheten som ett (om än motstridigt) sätt för subjektet att försöka komma i 
kontakt med objektet, och komma runt alienation, varulogiker och andra processer som 
särskiljer objekt från subjekt. Det gulliga gosedjuret med lockig päls ser på oss, betraktar 
oss, och vill bli omhändertaget, på samma sätt som växterna i trädgården i Byggmästars 
dikt längtar efter att bli samtidigt utnyttjade och vårdade av de små poeterna. 
 Gulligheten svarar då mot en förhoppning om att konsumtionsobjektet ska vara 
unikt, meningsbärande i sig självt i stället för en del av en naturförstörande, 
anonymiserande kapitalism, ja, levande och nära. Ngai för fram att det är just intimiteten, 
önskan om att kunna få omedelbar tillgång till objektet, som skapar en utopistisk 
möjlighet. Att vända sig till ett gulligt objekt och låta sig uppfyllas av objektets gullighet 
är en del av ett begär ”att innebo en konkret, kvalitativ värld av bruk i motsats till en av 
abstrakt utbyte. Det finns följaktligen en innebörd där fetischismen i gulligheten är lika 
mycket ett sätt att göra motstånd mot varufieringens logik – byggd på iden om ’alltings 
absoluta jämförbarhet’ – som en symptomatisk avbildning av densamma”, skriver 
Ngai.847  
 Gullighetsestetiken med Ngai kan följaktligen både betraktas som ett symptom på 
senkapitalismens behov av nya begär efter nya föremål, och som en paradoxal protest mot 
samma logiker.848 Gullighetens estetik kan på så vis upprätta relationer mellan människor 
och särskilda objekt som inte är utbytbara, som inte kan omvandlas i pengar utan som 
bygger på en utopisk längtan att vrida tillbaka utbytbarhetens logik. Ett älskat kramdjur 

 
846 ”[…] cuteness is the pastoral fantasy that, somehow, the commodity’s qualitative side as use-value, or as a product 
of concrete, phenomenological labor, can be extracted and therefore ’rescued’.” Ngai, 2012, s. 66. 
847 ”Cuteness, an adoration of the commodity in which I want to be as intimate with or physically close to it as 
possible, thus has a certain utopian edge, speaking to a desire to inhabit a concrete, qualitative world of use as 
opposed to one of abstract exchange. There is thus a sense in which the fetishism of cuteness is as much a way of 
resisting the logic of commodification – predicated on the idea of the ’absolute commensurability of everything’ – 
as it is a symptomatic reflection of it.” Ngai, 2012, s. 12f. 
848 Se även Ingeborg Hasselgren, Cute Affectivism. Radical Uses of the Cuteness Affect among Activists and Artists. Diss. 
University of Sussex, 2019. Hasselgren spårar aktivisters och konstnärers användning av gullighetsaffekter på 
internet i sin avhandling. 
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är älskat trots att det producerats i en gigantisk fabrik, unikt för den som älskar det trots 
att det är serietillverkat. Om kramdjuret tappas bort kan det svårligen ersättas. Resultatet 
av gulligheten kan således bli intimitet, närhet, släktskap och omsorg, som i Byggmästars 
dikt, trots att gullifieringen också samtidigt skapar avstånd och, med marxistisk 
terminologi, varufetischism.849  
 Gulligheten handlar om drömmen om detta möte mellan subjekt och 
(konsumtions)objekt. Om klimatförändringens problem handlar om att människan inte 
älskar sin omgivning, inte ser omgivningen som värdefull i egen rätt utan bara som ett 
medel, så kan den maktfullkomliga tendensen att gullifiera naturen vara en strategi där 
ändamålen helgar medlen. Just Byggmästars lyrik är inte argumenterande på det sätt som 
politisk dikt brukar anses vara, men just i skapandet av naturen som tillvänd, kramgo, 
vänlig och ”pyjamasgrön”, en del av människans tillvaro utan vilken njutning och glädje 
skulle försvinna, finns ett slags politisk hållning: gulligheten gör naturen värd att bry sig 
om och beskydda. Den mäktiga, sublima naturen förbyts här till en som genererar små 
affekter, en natur som inte utmanar eller provocerar utan vill bli klappad och kelad med. 
Frågan är om inte den gulliga, passiverade, icke-hotfulla naturen lockar till mer ömhet 
än den storslagna. I form av små buketter och lummiga trädgårdar snarare än dimhöljda 
bergslandskap blottar naturen strupen – och det skapar känslor av överlägsenhet ur 
vilken omsorg, paradoxalt nog, kanske kan gro. 
 Här finns då ytterligare en koppling till dem materiella vändningens 
förhållningssätt till objekt, ting och föremål. Som jag förstår Jane Bennett, till exempel, 
drivs hennes thing-power-begrepp av samma typ av önskan om att rädda, lyfta upp och 
ombesörja kapitalismens stumma, ur sitt sammanhang klippta föremål som Ngai 
beskriver.850 Bennett anser att föremål besitter kraft, makt och handlingsförmåga – men 
hon önskar eller begär också detta, hon vill att det ska vara så, hon vill skänka naturen, 
ting och objekt makt.851 På så sätt befinner inte Bennett och andra materiella feminister 
sig särskilt långt ifrån Byggmästar, som också vill ge växter och djur utrymme och röst. 
I följande dikt märks den förhöjda uppmärksamheten på tillvaron, naturen och det egna 
jagets samklang med dem: 

 
 

849 Ngai, 2012 s. 62. 
850 Bennett, 2010a, s. 2. 
851 Bennett, 2010a, s. ixff. Jag tänker särskilt på vilka verb Bennett anför för att föra sin sak, såsom ”advocate”, 
”reinvoke”, ”try to make a meal out of”, (snarare än till exempel ”explain”, ”analyze”, ”state”), hon vill ”lavish 
attention on”, ”highlight what is typically cast in the shadow”, hon har ”a hunch”, en aning.  Hon argumenterar för 
att det är viktigt att skapa en utökad förståelse av materias kraft, helt enkelt. För Bennett handlar det också om att 
vilja återuppliva en i barndomen upplevd vitalitet hos alla ting, hon knyter i förordet an till ”childhood experiences 
of a world populated by animate things rather than passive objects”. Bennett, 2010a, s. vii. Jämför Morton, 2017, s. 
15: ”A functional definition of ’child’ is ’someone who is still allowed to talk with an inanimate stuffed animal as if 
it were not only an actual lifeform but also conscious.’ A functional definition of an adult book is one in which 
nonhumans don’t speak and aren’t on an equal footing with humans.” Barn har alltså, menar bägge, en tillgång till 
världen som den verkligen är, medan vuxenheten innebär en antropocentrisk insnävning av perceptionen. Det 
gulliga objektet, exempelvis gosedjuret i Byggmästars dikt, kan alltså med Ngai kortsluta denna 
perceptionsinsnävning. 
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Källans bräddar kantade av linnéor 
oj så mossiga bäddar men visst ett ögonblicks glädj- 
e. ehe. (så) rofyllt ställe här 
där poem underbart långsamma… 
Och raaaaraaa… rosa tapeter också drivor av kuddar 
i blommönster och denna utslitna säng, men vill ha 
det BLOMMIGT, nu mycket! För att så småningom 
återvända till det allt mera lugna livet och blå 
tistelliknande igelkott bland träden – (ÄD 17.) 
 

Källan i skogen är kantad med mossa, som blir mossiga bäddar för de grönklädda 
poeterna. Blommorna förvandlas till tapeter och drivor av kuddar, en utsliten säng i 
skogen. Blicken på skogen och källan handlar om vad människan-poeten kan ha för 
njutning av dem. När hösten kommer blir tillvaron en annan, lugnare, och då kryper 
igelkottarna fram. Trots det människocentrerade perspektivet stiger linnéorna, källan 
med dess mossiga bräddar och igelkotten fram i dikten, de är en del av njutningen och 
stillheten och därför behövs de, därför måste de skyddas och bevaras. 
 Tendensen att gullifiera naturen, materien och objekten, att göra dessa tillgängliga 
och villiga inför forskarens-läsarens-naturupplevarens blick, är svår att komma undan 
även för dem som inte har gulligheten som specifik poetisk strategi, eftersom den är en 
grundläggande del av kapitalismens varufieringsmekanismer. Konsumtionsvaror är 
gulliga i sin hjälplöshet, och därför vill vi äga dem. Naturen är ytterligare ett ting att äga, 
vilket samlas i begreppet ”natur”: att samla en ofattbar variation av olika former av liv 
under ett enda paraplybegrepp är att göra ”naturen” till en hanterbar vara. Att inte göra 
naturen till en konsumtionsvara är oerhört svårt, om inte ytterligare en självmotsägelse. 
Det gulliga i Älvdrottningen tar fram kluvenheten hos den estetiken: å ena sidan görs 
naturen till ett objekt som kan konsumeras, å andra sidan finns det en längtan i 
gulligheten som handlar om att upprätta ett annat slags förhållande till naturen, ett mer 
intimt och jämlikt. Intimitet, närhet och litenhet vill jag undersöka härnäst, specifikt i 
Hur små poeter finns det egentligen. 
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DEN LILLA POETEN – DETALJENS ESTETIK 

Mitt favoritord kan sökas bland ord som litet, liten, små, mindre, minst.  
Varför? Därför att jag anser att den verkliga storheten ligger 
förborgad i det lilla. Tänk bara på att allt är uppbyggt av smulor, av  
små enheter och delar. Tänk på molekyler, atomer, elektroner, eller  
kvantfysikens elementarpartiklar: kvarkarna och leptonerna. Tänk på  
allt det som är så smått att vi inte ser det med blotta ögat, ändå bygger 
vi så mycket i vårt dagliga liv just på dessa små detaljer som gör en så  
stor skillnad – ja, jag är nästan benägen att säga att allt bygger på de 
 små delarna och detaljerna.852 
 

Så skriver Byggmästar i en essä i Lyrikvännen och kallar i samma veva lyriken för 
”minimalismens företrädare och försvarare”.853 Här låter hon snarlik Barad, som i en 
liknande ton vill lyfta upp det mikroskopiskt lilla till en etiskt-politisk nivå. Bägge är på 
så vis synekdokister. Det lilla är representativt för helheten, detaljens organisation är 
relevant för förståelsen av hela universum. Just detta är Barads poäng – att om materia 
är instabilt och rörligt på den allra minsta, eller mest grundläggande nivån, så måste vi ta 
det i beaktande när vi betraktar den mellanmänskliga nivån, och alla relationer 
överhuvudtaget, eftersom relationernas regler visar sig vara annorlunda uppställda än vi 
trott.854 
 I följande avsnitt granskar jag poetiken i det lilla som kärlekstrilogins andra del, 
Men hur små poeter finns det egentligen, skapar. Om vi läser diktsamlingens titel med citatet 
ovan för ögonen blir det tydligt att det svaret på frågan är: hur små som helst. Det fokus på 
detaljer – specifika växt- eller fågelarter – som präglar diktningen behöver också 
diskuteras. Vad innebär det att lägga andra arter under lupp på detta vis, och hur kan 
detaljen, som poetiskt verktyg, förstås i detta sammanhang?  
 Gullighetsestetiken, som jag diskuterat ovan, har också kopplingar till det 
detaljerade och lilla. Detaljen är, historiskt sett, förknippad med en feminin estetik, precis 
som gulligheten förknippas med passivitet och frånvaron av aggression. De här två 
estetiska uttrycken eller linjerna hänger på så vis ihop: det detaljerade och ”lilla” som 
Byggmästar hänvisar till i essän har också, liksom det söta och rara, förbundits med det 
förment feminina. Här återkommer den historiskt-filosofiska uppdelningen mellan 
kropp-kvinna-passivitet och ande-man-aktivitet som löper genom hela den metafysiska 
traditionen och kan sägas utgöra den dualism den materiella vändningens teoretiker vill 

 
852 Eva-Stina Byggmästar, ”Om små och stora ting”, Lyrikvännen, nr. 3, 2009, s. 80. 
853 Byggmästar, 2009, s. 80. 
854 Barad, 2007, s. 139ff. 
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upplösa eller omskapa. Barads betonande av materiens agens ligger i linje med denna 
strävan. 
  I Men hur små poeter finns det egentligen är allting smått och litet: dikten, växterna, 
poeterna. Små diktsamlingar stoppas i små fickor och tas med på små skogspromenader, 
den lilla dikten liknar den lilla läsaren, till och med dvärgbjörken på fjället är en miniatyr: 

 
men smådiktsamlingarna, så lätta 
att ta med sig på skogspromenader, 
sedan högre och högre upp ... och du 
och dikten liknar visst varann, men 
så liten är den, dvärgbjörken, dock 
en björk, men helt och hållet i miniatyr, 
med nästan elliptiska blad tryckte den 
sig mot hjärtat mjukt som ett skrivblock. (MHS 22.) 
 

Skogspromenaden i dikten ovan framkallar inget av den överblick som den sublima 
estetiken vill frammana. Här finns ingen utsikt trots att diktjaget och duet promenerar 
upp på en höjd, de drabbas inte av storslagenhet och svindel inför tillvaron, de blickar 
inte ens åt det hållet. I stället är det en liten dvärgbjörk vars små blad gör avtryck på 
hjärtat, det är till den enskilda miniatyrbjörken som diktjaget vänder sig för att få fatt i 
diktandet. Det lilla, elliptiska bladets specificitet är nyckeln till den estetiska upplevelsen 
– inte vidderna nedanför eller bortom. Björken är en av dessa ”små poeter” som 
samlingens titel syftar på. 
   

Detaljens och skalans problematik 
 

Byggmästars detaljkänslighet är, som dikten ovan visar, en filosofisk hållning i egen rätt 
som handlar om uppmärksamhet inför det lilla. För att få fatt i vad en sådan hållning 
kan innebära tar jag hjälp av litteraturforskaren Naomi Schor, som granskat detaljens 
politiska och estetiska roll i litteraturen. I boken Reading in Detail. Aesthetics and the Feminine 
har Schor ett specifikt ärende, nämligen att visa att det nyvunna teoretiska intresset, ja 
vurmen, för detaljer, det finstilta, det lilla, är en förhållandevis ny företeelse inom både 
konst och konst- och litteraturteori – och att denna estetiska vurm har att göra med 
könspolitiska ärenden.855 
 Fram tills realismens och den konstnärliga modernismens respektive genomslag är 
det enligt Schor det sublima och det ideala – motsatserna till det partikulära och 
detaljerade – som styr konventionerna för estetik. Men den detaljerade, realistiska 
romanen å ena sidan, och modernismens fokusering av modernitetens vardagliga 
föremål och detaljer å andra sidan, för in detaljen och det detaljerade som estetiskt 

 
855 Naomi Schor, Reading in Detail. Aesthetics and the Feminine (1987), New York: Routledge, 2007. 
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värdefulla. Detta har efterverkningar inom litteraturteorin, menar Schor. Hon räknar upp 
Foucault, Barthes och Derrida som exempel på teoretiker som rent av fastnat i detaljer 
och på så vis hjälpt till att göra det partikulära viktigt.856  
 I dag håller emellertid en motsatt tendens på att få teoretiskt genomslag inom och 
genom den materiella vändningen, en tendens som bland annat Morton och Braidotti 
kan sägas utgöra exempel på.857 I denna tendens handlar det om att zooma ut, se till 
människosläktet snarare än den individuella människan, och planeten snarare än det 
individuella ekosystemet eller den enskilda växten. När Schor spårar en nedskalning, ett 
intresse för partikularitet, från Hegel till Derrida och Barthes kan man i dag se ett förnyat 
teoretiskt intresse för den planetära skalan, för fenomen som Morton kallar 
”hyperobjekt” och för ”materia”, ”art” och ”liv” som analytiska begrepp.858  
 Intresset för det planetära handlar om klimatförändringen och antropocen, två 
begrepp som bygger på planetär biologi, meteorologi och geologi.859 De geologiska och 
meteorologiska förändringarna är så stora att mänskligheten måste försöka greppa 
fenomen som inte kan greppas, såsom alla plastpåsar som flyter i haven, den 
sammanlagda mängden radioaktiva substanser i jordskorpan, eller hela kapitalismens 
gigantiska maskineri – det Morton kallar hyperobjekt.860 Miljöforskaren Julie Sze menar 
att svårigheten att greppa och stoppa klimatförändringen direkt har att göra med 
svårigheten att begripa skala som analytiskt begrepp – alltså hur stort det stora är, och 
hur det lilla och det stora hänger ihop – till exempel beträffande föroreningars kemiska 
sammansättning och deras nedfall, var föroreningar produceras och var effekterna av 
dem märks.861 Klimatförstörelsen är helt enkelt för stor och för utspridd för de små, lokala 
redskap vi har.   
 Tendensen att vilja zooma ut är inte ny, även om den har skänkts en ny inramning 
genom klimatuppvärmningen. Ursula K. Heise för fram att det från 1960-talet till i dag 
finns en stark spänning i miljödiskurser mellan å ena sidan omfamnandet av och 
motståndet mot globala nätverk och global samhörighet, å andra sidan engagemanget 
för en planetär vision och utopistiska ”återinvesteringar” i det lokala, det lilla.862 
Perspektivet ska växa och krympa samtidigt. Skalans problem ska jag återkomma till 
längre fram i detta avsnitt. 

 
856 Schor, 2007, s. xlif.  
857 Se Morton 2010a, s. 130–135. Braidotti, i sin tur, vänder sig till begreppet ”zoë”, odefinierat, kvantitativt liv i 
singularis, i motsats till ”bios”, det enskilda kvalitativa livet, för att få fatt i liv som en analytisk men inte 
individualiserad eller subjektscentrerad kategori. Se Braidotti, 2002, s. 131ff. 
858 Morton, 2013. 
859 På så vis är detta intresse för den planetära skalan annorlunda än 1960- och 1970-talets romantiska syn på planeten 
som möjliggjordes av bilder på jorden från rymden och tidens holistiska miljörörelse, ”den globala byn” och slogans 
som ”Think globally, act locally”. Ursula K. Heise, Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the 
Global, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 20. 
860 Morton, 2013, s. 1ff. 
861 Julie Sze, Fantasy Islands. Chinese Dreams and Ecological Fears in Age of Climate Crisis, Berkeley: University of California 
Press, 2015, s. 8. 
862 Heise, 2008, s. 21. 
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 Den röda tråden i Schors resonemang är att detaljen som estetisk figur är nära 
förknippad med det feminina, och därför nedvärderad redan i de tidiga litteraturstudier 
från början av 1900-talet som undersöker kvinnors skrivande.863 Hon lyfter fram 
betydelsen av vad hon kallar ”retorikens sexism” för förståelsen av hur detaljen 
nedvärderats genom estetiken, detaljen förknippas oavlåtligen antingen med det 
feminina eller det patologiska, och ofta med bägge två.864 Även om Schor närmar sig 
dualismens problematik från ett annat, specifikt estetikhistoriskt, håll så ligger hennes 
slutsatser nära den materiella vändningens feministiska teoretiker och deras 
utgångspunkter, som handlar om att det feminina, framförallt den feminina kroppen, 
och materien historiskt sett ansetts passiva, oförmögna till tanke och handling.865 Också 
estetiken, vars värdesystem Schor spårar, har lånat värderingar av den metafysik som ur 
ekokritisk eller ekofilosofisk synvinkel kan betraktas som ytterst problematisk för själva 
planeten.866 Byggmästars babbliga, stammande och detaljerade dikt kan faktiskt läsas 
som en form av feministiskt motstånd mot maskulinitetens generaliserande ”gudstrick”, 
med Haraways uttryck.867 
 

Poesins l i tenhet 
 

Detaljen är på samma gång ett instrument och ett studieobjekt hos Byggmästar, något 
som märks i passager som denna: ”[…] men poeter skall vara, små! för vi tycker bättre 
om/ de små vi tycker att de är så praktiska att bära med sig/ på skogspromenader av 
och an men så hundlikt/ små eller hur hamsteraktigt de skriver medan vi/ räcker dem 
skrivblock efter skrivblock tätskrivna […]” (MHS 23.) Poeterna är små, men de skriver 
också smått, ”hamsteraktigt”. Dikten och poeten är liten, men det är just deras litenhet 
som gör att de kan ha något att säga. 

 
POETERNA, står det på poeternas lilla postlåda, 
man kunde just tänka sig det eller hur, men kanske 
inte med versaler precis, nåmen i alla fall tänker 

 
863 Schor, 2007, s. 15. 
864 Schor, 2007, s. 17; 49f. 
865 Se till exempel Alaimo, 2010, s. 4ff. 
866 Exempelvis Colebrook skriver att metafysiken är problematisk för en ekofilosofi: ”[E]nvironmental philosophy 
– even though generalizing this area covers over many complexities – reacts critically to the fundamental concepts 
that are deemed to constitute Western metaphysics. The idea that we are self-determining ’subjects’ whose relation 
to the world is one of representation (knowledge) or use (with the world as mere raw material) needs to be 
supplanted by a relation of care, concern or respect.” Colebrook, 2014 s. 52. Morton, å sin sida, vill åt en ny förståelse 
av estetiska kategorier. Estetiken kan, skriver han, förstås som ett uppskjutande av tillfogande av skada, och därmed 
negativt snarare än affirmativt, trots att effekterna av en estetisering kan vara goda (för naturen). Morton, 2007, s. 
25. I artikeln i New Literary History som jag arbetar med i avhandlingsdelen om Sönder har han utvecklat detta spår 
genom den objektorienterade ontologin och för fram att estetiken är en nödvändighet, en zon där det går att komma 
i kontakt med objektet. Se Morton, 2012. 
867 Haraway, 1988, s. 581. 
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man sig att de sitter där inne på tuman hand, i  
lilla diktarhemmet ... Diktarhemmet Rallarrosen ... 
och skriver av bara hjärtats lust ... att de kanske 
skriver ungefär så här: 
 
dia dikter 
du också! (MHS 79.) 
 

Den lilla postlådan, som det står ”POETERNA”, eller kanske ännu hellre ”poeterna” 
på är ett exempel på hur Byggmästar arbetar med det detaljerade i Men hur små poeter finns 
det egentligen. Dikten ovan ägnas först åt att etablera denna lilla detalj, postlådans 
utformning, i ett slags dialog med det du som är närvarande också i denna samling. 
Därefter ges läsaren inträde till ”diktarhemmet”, som också får sig en skylt, 
”Diktarhemmet Rallarrosen”, där de två poeterna sitter och arbetar. Först sedan kommer 
själva dikten. Detaljen måste förhandlas, och förhandlingen, eller etableringen av 
detaljen leder till tre hela rader av diskussion, ”man kunde just tänka sig det eller hur, 
men kanske/ inte med versaler precis, nåmen i alla fall tänker/ man sig att de sitter där 
inne på tuman hand […]”. Diskussionen om den lilla skylten på postlådan och om hur 
poeterna sitter tar mycket plats, medan själva dikten som skrivs i Diktarhemmet 
Rallarrosen får bara två rader: ”dia dikter/ du också!”. Detaljerna och det lilla samtalet 
kring dem, fyllt av små utfyllnadsord som ”just”, ”eller hur”, ”nåmen”, ”i alla fall”, är i 
själva verket dikten. 
 Schor menar att detaljen ingår i ett större semantiskt nätverk, och omgärdas på den 
ena sidan av det ornamentala, med sina traditionella konnotationer till dekadens och 
femininitet, på andra sidan av det vardagliga, den hushållsliga sfären av det sociala livet, 
som domineras av kvinnor.868 Dikten ovan visar en facett av den hushållsliga sfären, 
nämligen det vardagliga pratet, det sociala smörjmedlet, babblet. I följande dikt ska 
diktarna bli så små att de ryms i en ”förklädesficka”: 

 
[…] 
så var det – det var de som sade, KOM 
vi skall göra er till poeter, små, tillräckligt 
små för att ni ska kunna rulla ihop er i en 
 
förklädesficka NÄR NI ÄR TRÖTTA ... vi ska 
ge er ord ... ord och lurviga svansar, örontofsar 
ska ni få och morrhår och små mjuka tassar, 
 
pennstumpar ska ni få, ja-a-då, och skrivböcker, 
så många ni vill ... jamen ni ska skriva oss, det 
ska ni, ni ska göra oss levande, ni ska ge oss liv! 
[…] (MHS 58.) 
 

 
868 Schor, 2007 s. xlii. 
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”De” som talar i dikten är dikterna själva, de som vill bli levande. Små pennstumpar ska 
fylla små skrivböcker och därigenom får dikten liv och poeterna blir till. Pennstumparna 
och skrivböckerna väntar på någon. Detta kan jämföras med hur filosofens skrivbord är 
den punkt som filosofen orienterar sig omkring, något som i Sara Ahmed tar som 
exempel i sin fenomenologiska undersökning av orientering.869 Men där skrivbordet, 
eller pennan och pappret, oftast väntar på en manlig författarkropp, i Ahmeds fall 
Edmund Husserl, väntar de små pennorna och de små skrivböckerna i dikten på en 
annorlunda författare, en liten. Den hushållsliga sfären finns både i de vardagliga, små 
och slitna föremålen, i förklädsfickan där poeterna kan rulla ihop sig, och i tröttheten 
som följer på hushållsarbetet. Att dikta är hushållsgöra, men också livgivande, 
reproduktivt arbete. Poeten ska dessutom få örontofsar och ”små mjuka tassar”; så som 
dikten presenterar det blir de små mjuka tassarna nästan en belöning för den trötthet 
som följer på att dikta. Här är diktandet både lekfullt och noggrant vardagsgöra, ett slit 
som kräver en lurvig svans. 
 Följande dikt innehåller två nivåer, den inleds med en uppmaning och på den följer 
sedan den lilla ”snöpoetens” föreställda dikt i kursiv, en ”trudelutt”: 

 
men trudelutta då min lilla snöpoet, säg bara: 
 
slirat på så skralt ett rås även på de sidlänta 
marker. oj, de håller sig inte där, heller. men 
far och far genom öglorna alla småhäftena, 
småorden. bevingade diktögon, söker. bland 
ludd och lavor en skribler, en klen, jomen en 
riktig, en lövjerska, en med skrattgropar! (MHS 77.) 
 

Småorden ”far och far”, letar efter sin författare bland öglor och ludd. Den kursiverade 
texten blir ett flöde där interpunktionen sitter mitt i raden, vilket gör det svårt att urskilja 
var betoningen ska ligga, ”diktögon, söker. bland”. Först i den senare hälften av den 
föreställda dikten framgår att det är småorden som pronomenet ”de” syftar till, läsarens 
ankring av pronomenet i ett handlande subjekt blir suspenderad. Diktaren, ”snöpoeten”, 
är en ”lövjerska”, alltså en häxa, en som kokar verbal trollbrygd, den klena ”skriblern” 
ska syssla med magi. Dikten inuti dikten, trudelutten, är liten och lättsam, nonsensartad, 
vilket diktjagets inledande ord ”säg bara:” indikerar – men dikten är också en trollformel 
som letar efter sin lövjerska. Schor framhåller att en fara med detaljen som dess 
historiska motståndare pekar på är att det triviala fördunklar det betydelsefulla, att 
nonsens kan stiga fram jämte mening så att resultatet blir en gröt av sentenser, där det 
inte går att skilja berättelsen, det väsentliga, från det betydelselösa tramset.870 Hos 
exempelvis Baudelaire blir de överdrivet naturtrogna detaljerna en rasande mobb, som 

 
869 Ahmed undersöker orientering gentemot objekt, specifikt bord, i Queer Phenomenology. Edmund Husserls skrivbord 
är ett av hennes specifika exempel. Jag diskuterade detta i anslutning till Parlands Sönder och ett bord på fel plats i 
romanen. Ahmed, 2006, s. 25–63. Se även Ahmed, 2010. 
870 Schor, 2007, s. 16f. 
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grumlar omdömet och förstör proportion och ordning.871 Detaljer skapar alltså farligt, 
feminint nonsens. Den invecklade interpunktionen i dikten gör just detta: stör flödet och 
tvingar läsaren att vara uppmärksam på orden, eftersom deras vikt eller betydelse 
påverkas av skiljetecknen. Dikten bygger på friktionen mellan ord och interpunktion, 
mellan flöde och detaljerna som dämmer upp flödet. I denna dikt är just detaljernas 
överflöd, nonsensintrycket, faktiskt en trollformel. När dikten sedan läses har 
trollformeln hittat sitt uttryck, läsaren blir lövjerskan. 
 Dikten som trollformel återkommer i långdikten som avslutar samlingen. 
Diktjaget, Kallisto kallat, rör sig i ett landskap förtrollat av najader, kentaurer och andra 
mytologiska djur, Artemis är hennes älskarinna och hon bär den apolloniska lyran i stället 
för pilar i ett koger. Diktens du är just Artemis: 

 
[…] 
Trolldomen vävde du in oss i, så blev jag 
bland sångerskor en, du gjorde det, jag såg 
det med egna ögon – varken saga eller  
hörsägen – du lät månen komma till jorden, 
och därför var över ingången till biblioteken 
ditt emblem med månskäran ... 
 
Men se, ugglornas reden av bokstäver, 
på hyllkanterna, där de ruvar 
förtrollade ägg: poem!  
[…] (MHS 90f.) 
 

Här är poesin varken apollonisk eller dionysisk, enligt Nietszches modell, utan 
artemisk.872 Artemis, den fria jägargudinnan, är den som vakar över poesin; djuren 
liksom orden följer henne i spåren, ”lyran, den var din först som sist, ingen annans,/ 
aldrig någonsin!” (MHS 92.) Detaljen ingår i denna artemiska estetik genom att den 
feminiserar det maskulint apolloniska och partikulariserar och vardagliggör det 
dionysiska ruset.873 Om poesin är feminin vänds också den könade dualism, där intellekt 

 
871 Schor, 2007, s. 17. Charles Baudelaire diskuterar detaljen som mobb i sektionen om minneskonst i Le peintre de la 
vie moderne. Charles Baudelaire, The Painter of Modern Life and other Essays, övers. och red.  Jonathan Mayne, Greenwich: 
Phaidon Press, 1964, s. 16. 
872 Byggmästar tolkar här myten om jägar- och mångudinnan Artemis och ger gudinnan som enligt myten skydde 
män en queer prägel. Hennes poetiska bild av Artemis kan kontrasteras med Camille Paglias. I en analys av Apollon 
och Dionysos och de apolloniska och dionysiska konstarterna granskar Camille Paglia Artemis och de förändringar 
hon som figur genomgår i den hellenska konsten. Paglia betraktar Artemis som besläktad med amazonerna, mytiska 
kvinnokrigare som skar av sitt ena bröst för att kunna spänna bågen bättre, och för fram att Artemis i sitt 
ursprungliga eller sanna tillstånd är en blodtörstig, kall och avlägsen jägarinna men blivit uppmjukad och feminiserad 
(eller oskadliggjord) i renässansen. Artemis är en kvinnofigur som undslipper männens värld och deras definitioner 
av henne, hon erkänner inte manlig auktoriet, betonar Paglia. Men hon är ingen frigörande figur fördenskull; Paglia 
menar att tvillingarna Artemis och Apollon representerar samma hårda, svala, stränga och systematiska konstideal. 
Hon gör alltså en delvis annan tolkning av myten än vad Byggmästar gör i långdikten där gudinnan är huvudperson. 
Camille Paglia, Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson, London: Penguin Books, 1990, s. 
75ff; 80. 
873 Definitionen av konsten som antingen apollonisk eller dionysisk förknippas med Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 
”Tragedins födelse” (1872), övers. Martin Tegen. I Samlade skrifter band 1. Tragedins födelse och Filosofin under grekernas 
tragiska tidsålder, Thomas H. Brobjer, Ulf I. Eriksson, Peter Handberg, Hans Ruin (red.), Eslöv: B. Östlings bokförlag 
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och form är maskulina, medan kropp och materia är feminina, upp och ner.874 Poesin är 
vardag, natur och feminin detalj.  
 

DEN LILLA NOGGRANNA AMATÖRBOTANIKERN 
 

Men hur små poeter finns det egentligen är detaljerad när det kommer till flora och fauna. Totalt 
fyrtiotvå djur- och växtarter nämns i samlingen. De flesta stammar ur nordisk flora och 
fauna – till exempel trana, groblad, ängsull, rallarros, igelkott, rådjur, kardborre och 
morkulla – men också katter, hästar, hundar får och kor finns med, liksom domes-
ticerade växter som ros, hyacint och solros. Men poeten tillverkar också dessa genom att 
hon beskriver och räknar upp dem: 

 
gjorde björkar, tallar och granar ... 
men gjorde poeterna, hasselmössen 
och igelkottarna – jodå, prövade 
mig fram tills jag blev nöjd (MHS 76.) 
 

Genom att pröva sig fram i beskrivningarna skapar poeten världen. Att beskriva och 
benämna är att frammana, för att dikten ska bli en värld måste alla detaljer, alla arter, 
räknas upp och skapas, från björkarna till hasselmössen. Artrikedomen ligger i linje med 
den estetik Byggmästar formulerar i Min amatörbotaniska självbiografi: ”Men ett är dock 
säkert, utan botaniken – utan blommorna, bären, utan träd, gräs, mossor, och örterna 
som blev mina trognaste och käraste vänner i min tidigaste barndom – skulle jag inte ha 
kunnat dikta.”875 Botaniken tillåter diktsubjektet, den lilla poeten, att få syn på brokig-
heten och mångfalden som finns precis intill, men det är benämnandet av arterna som 
får dem att framträda. 
 Benämnandet låter poeten få fatt i ”sitt lilla blomsteralfabet”. (MHS 57.) Dikten 

om blomsteralfabetet fortgår så här: 
 
[…] 
och hur allt luktade pors och vide ... blåbär rullade  
omkring våra fötter, kring sidorna kråkbär, odon, 
hjortron ... övertyngda av kottar bågnade granens  
grenar ... ner mot jorden ... och där stod vi med  
oräkneliga buketter ... av rölleka och ängsull ...  

 
Symposion, 2000. Nietzsche ser den grekiska tragedin som en sällsynt förening av dessa två; Byggmästars artemiska 
dikt kunde förstås som ett tredje alternativ. 
874 Irigaray för i sin analys av Aristoteles platsbegrepp fram att det feminina är en plats, en behållare för mannens 
subjekt. För att ett feminint subjekt ska bli till måste själva kategorierna ”plats”, ”behållare”, ”kropp”, ”innehåll” 
och ”form”, och mellanrummet dessa emellan, göras om. Irigaray, 1993, s. 35ff. Se även Grosz, 1995, s. 121ff. 
Byggmästars artemiska poesi kan läsas som ett förslag på hur ett feminint, tänkande, lyriskt subjekt kan ta form. 
875 Byggmästar, 2012, s. 36. 
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ja, med lillsången ... i hjärterotens djupa mull ... 
gröndoftande på samma sätt som alltjämt förr. (MHS 57.)  
 

Ellipserna i dikten skapar pauser i vilka läsaren kan dröja vid arterna, och öppnar liksom 
ett fönster, där en bild, en doft eller en smak av respektive art kan sväva in i läsningen. 
Här finns både en nyfiken impuls att visa, erkänna och locka fram det specifika, det som 
är eget för varje enskild art, och ett specifikt mänskligt perspektiv. Också betraktaren 
och hennes följeslagerska blir en art bland många där de står omgivna av andra varelser, 
”… och där stod vi med/ oräkneliga buketter”. Här finns trots allt en fokalisator, 
blomsteralfabetet är någons, ett subjekt ordnar arterna och räknar sedan upp dem, ”där 
stod vi” i mötet med dessa arter. Genom att peka på varje art blir också fokalisatorns 
egen art synlig, det är ett ”vi”, ett kollektiv, inte en individ eller ett enskilt subjekt, som 
möter de andra arterna. 
 Här vill jag återknyta till skalans problematik. Här räknar Byggmästar upp pors, 
vide, blåbär, kråkbär, odon, hjortron, gran, rölleka och ängsull, samtliga växter som trivs 
på myrar och mossar eller i en nordisk skog. En del av dem är också släkt, exempelvis 
blåbär och odon. Det är inte någon ospecificerad natur som diktjaget ser omkring sig, 
det är en specifik, högst partikulär grönska, där växternas egenheter träder fram. Den 
botaniska blicken innebär ett inordnande av arter enligt taxonomins regler i en hierarkisk 
skala från enskilt exemplar till stora grupper som bakterier, växter, virus, ryggradsdjur, 
svampar och arkéer. Det enskilda blåbäret eller den plockade röllekablomman är, med 
en taxonomisk blick, längst ner på skalan, den allra minsta enheten. 
 När Byggmästar nämner arter som i dikten ovan rör hon sig på denna taxonomiska 
skala. I hundratals år har biologivetenskaperna förlitat sig på framförallt två metaforer 
för att förklara samband och närhet, menar Andreas Hejnol: stegen och trädet.876 Dessa 
metaforer gestaltar livet som en stegring i komplexitet, från det simpla till det invecklade, 
från encelliga organismer till människan. Både Aristoteles kedja av varelser och Darwins 
evolutionära trädformade bild av livet på jorden går från enkelhet mot komplexitet – 
aldrig tvärtom. Naturhistorien blir alltså progressiv genom sina metaforer, livsformerna 
har ansetts förutbestämda att utvecklas ”mot det bättre”, med andra ord mot människan, 
det mest komplexa av alla komplexa djur.  
 Även om Darwins evolutionsmodell inte alls stöder en sådan uppfattning om 
progression är bilden av livet som ett träd, med stammen som förgrenar sig i fler och 
fler mindre grenar som sträcker sig än högre uppåt, svår att tolka på något annat sätt än 
i termer av framåtskridande. Samtida forskning genererar ständigt nya överraskningar 
som inte passar in i metaforiken, eftersom evolutionen faktiskt kan gå ”bakåt”, mot en 

 
876 Andreas Hejnol, ”Ladders, Trees, Complexity, and other Metaphors in Evolutionary Thinking”. I Arts of Living 
on A Damaged Planet. Ghosts, Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan och Nils Buband (red.), Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2017, s. G87. 
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mindre komplexitet.877. Metaforer fångar in tankar i former, skalor, som begränsar vårt 
seende också inom naturvetenskaperna, visar Hejnol.878 Det här berör också 
Byggmästars dikt, som kunde läsas som en hommage till de botaniska anfädernas arbete 
och kärlek till skog och mark. I Min amatörbotaniska självbiografi nämner hon Linné, 
Theofrastos, Bosch och en lång rad andra, vars insatser inom botaniken och taxonomin 
hon beundrar.879  
 Jag vill dröja vid benämnandet som handling, ty i uppräknandet av arter finns också 
en mästrande, njutningsfull impuls: att benämna är makt, överblick och kontroll. Som 
biologen och journalisten Carol Kaesuk Yoon för fram har taxonomin faktiskt inte hjälpt 
naturen, utan tvärtom bidragit till att förtingliga varelser och gjort dem lättare att 
utrota.880 Precis som när det gäller gulligheten i föregående kapitel har den botaniska 
nyfikenheten en sida som handlar om makt, överblick ovanifrån och distanserat 
bestämmande. 
 Å andra sidan, menar Yoon, ligger taxonomin som instinkt i människans natur. Att 
undersöka, jämföra och sortera arter i naturen – men också, kunde tilläggas, känslor, 
tankar och idéer – hör till instinkternas domän och drivs även av nyfikenhet och 
upprymdhet inför världens mångfald snarare än enbart av rationaliseringslust eller en 
vilja att (art)bestämma och behärska.881 Med Kirby kunde man dessutom hävda att 
taxonomi, eller studerandet och sorterandet av relationer, ligger i alltets natur.882 Naturen 
i sig kan förstås som ett kreativt matematiskt fält, där allt jämt förhåller sig till allt 
annat.883 Naturfenomen sänder signaler, förändrar sig självt, handlar och tänker. Med en 
sådan förförståelse av kopplingen mellan den som beskriver, människan-poeten-
botanikern, och det som beskrivs, naturen-växten, blir växten faktiskt själv deltagare i 
sitt eget benämnande. Botanikern blir till genom växten, som gör människan nyfiken. 
Problemet uppstår först då människan ser sitt eget taxonomiska sinne som utmärkande 
för henne, ett sinne som berättigar hennes distanserade, överordnade position visavi det 

 
877 Hejnol nämner flera exempel på att evolutionära processer kan gå ut på att avveckla drag eller egenskaper vi 
förstår som ”mer komplexa”. En art av de hjärnlösa manteldjuren urochordata verkar ha avvecklat sitt blodsystem 
och tvättsvampar i haven verkar ha förlorat nervsystem och muskelceller de en gång hade. Evolutionen bygger alltså 
inte nödvändigtvis på tilltagande komplexitet, utan handlar om anpassning. Ibland kräver omständigheterna att arter 
rör sig mot mindre komplexitet. Hejnol, 2017, G92ff; G95f. Studier av manteldjur och andra varelser ger alltså vid 
handen att också människan kunde ”gå bakåt”, mot mindre komplexitet – åtminstone hypotetiskt. Upplösningen 
av likhetstecknet mellan evolution och progression sätter själva framåtskridandet – tiden – i gungning.  
878 Hejnol, 2017, G96f. 
879 Byggmästar, 2012, s. 22ff. 
880 Carol Kaesuk Yoon, Naming Nature. The Clash Between Instinct and Science, New York: W.W. Norton & Company, 
2009, s. 4; 280ff. Yoon menar att den evolutionära biologins förhållningssätt till taxonomi, där arter hör ihop på sätt 
som går emot instinkter eller ”bondförnuft”, faktiskt har bidragit till att arter blivit föremål, objekt i raden av andra 
objekt, och att vi därför tappat förmågan att begripa vad det innebär om en art dör ut. I stället har vår 
sorteringsförmåga vridits till att handla om konsumtionsföremål, märken och brands. Här samverkar kapitalismen 
och den evolutionära biologin till att varufiera arter och avpersonalisera relationen till dem, menar hon. Hennes 
bärande argument i Naming Nature är att människans taxonomiska instinkter kan kanaliseras till att skapa kontakt 
och närhet, snarare än vetenskaplig distans och kontroll, även om den fungerar på det viset just nu. 
881 Yoon, 2009, s. 15–19. 
882 Kirby 2011, s. 88. 
883 Kirby, 2011, s. 57; 76. 



 

 326 

liv hon bokför. Noggrann taxonomisk kunskap ger inte nödvändigtvis en mer rik relation 
till arterna som taxonomin dissekerar.884 
 Förhållandet till växterna som Byggmästar beskriver är centralt här. När hon 
hänvisar till Linné och andra tidigmoderna botaniker från antiken till 1700-talet skriver 
hon in sig i en botanisk tradition där också amatörers observationer var värdefulla, ja 
nödvändiga, för vetenskapens fortlevnad. I modern tid bedrivs vetenskap av experter på 
universitet eller i privata laboratorier, men under amatörbotanikens glansdagar från 
Linné till Darwin kunde varje intresserad person plocka upp en fjärilshåv, portör eller 
förstoringsglas och ge sig ut och leta, för att sedan presentera sina fynd för andra.885 
Världen var öppen också för amatörer. Det är denna tid av personlig relation till naturen 
som Byggmästar anspelar på när hon räknar upp artnamn som om de var delar av en 
personlig samling – och arterna är delar av en personlig samling, eftersom diktjaget har 
ett förhållande till dem.886 Det amatörbotaniska greppet är på sätt och vis en detaljens 
etik, där insamlandet och beskrivandet (i dikt, snarare än i herbarier eller floror) av växter 
skapar anknytning och närhet till dem. 
 Den botaniska detaljrikedomen och noggrannheten i Men hur små poeter finns det 
egentligen synliggör somligt – växtarterna, såsom de definieras enligt gängse system – men 
kan också fördunkla annat, så som hur blåbären smakar i munnen, hur pors doftar, hur 
buketten känns i handen. Det sträva, lena, beska, fadda, kladdiga, sura och söta får stryka 
på foten för namnen och njutningen i benämnandet. Å andra sidan är spänningen mellan 
det subjektiva, den sinnliga erfarenheten, och det systematiska, den botaniska 
noggrannheten, just det som får dikterna att röra sig framåt och skapar en friktion. 
Återigen: en växling mellan skalor. 
 Detaljen handlar, ur ett objektorienterat perspektiv, om hur varje fenomen eller 
objekt eller varelse, hur liten den än är, skapar sin egen värld, med Morton, -pomorfiserar 
alla ting och varelser världen.887 Därmed blir Eva-Stina Byggmästars dikter, där hon 
räknar upp och gläder sig över växter, ett slags katalog över dem, deras detaljrikedom 
och således även deras världar – med andra ord ett herbarium över arters världsskapande. 
Trots att en direkt dialog med arterna inte är möjlig är erkännandet av myllret av röster 
möjligt. Varje art är en egen värld, ett eget världande, ett eget bibliotek i miniatyr. 

 
[…] 
O UNDERBART EN DAG SKALL VI  
ALLA VARA BIBLIOTEKARIER MEN 
HUR KUNDE ALLT BARA BLI SÅ DÄR 

 
884 Yoon, 2009, s. 292. Yoon anmärker apropå Carl von Linnés status som hjälte i Sverige: ”He captured and 
validated our world”. Linné bekräftade att människans sinnliga apparatur kunde användas för att klassificera allt liv. 
Det är denna tro på människans förmåga att bringa ordning i oreda som evolutionsteorin skakar om. Yoon, 2009, 
s. 51f. 
885 Yoon, 2009, s. 83. 
886 Yoon, 2009, s. 63–72. 
887 Morton, 2012, s. 207. Jag har tidigare beskrivit dessa -pomorfiserande processer i kapitlet om objektorienterad 
läsning. 
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POETISKT ELLER HUR SMÅ POETER 
FINNS DET EGENTLIGEN – (MHS 34.) 
 

En dag ska vi alla vara bibliotekarier, önskar dikten: allt är poetisk potentialitet, alla 
varelser, även de allra minsta, är poeter, och en dag ska alla få delta i biblioteket – i den 
framtid dikten syftar till. Odonet är sin egen poet i den framtiden, porsen sin, och 
ängsullen sin. Genom att verka i världen skapar de sin egen dikt, sitt eget bibliotek. 
Effekten av denna detaljrikedom är att naturen, det som Morton kallar Naturen med 
stort N för att synliggöra dess konstgjordhet, inte finns hos Byggmästar.888 
Uppräknandet av de talrika arterna gör att naturen som just natur inte framträder. 
Skogen syns inte för alla enskilda träd, så att säga. I stället för en mytisk natur framträder 
arternas mångfald, och människan som en bland dem. Och det är till denna värld utan 
Natur, men med ett myller av små botaniska bibliotekarier, som diktjaget vill. 
 Samlingen som helhet diskuterar poesin och sätt att närma sig lyriken genom 
strategier som intimitet, närhet och likhet, och naturlighet. Om den lilla dikten redan 
finns i naturen, i dvärgbjörken och i ugglornas reden, så är den naturlig. Den finns före 
människan och före estetiska normer och värderingar. Detta kan jämföras med Kirbys 
påstående att kulturen i sig är naturlig, sprungen ur naturen, som jag presenterade i 
kapitlet om Bergs samling Uppland.889 Denna intimitet eller närhet har bäring på hur 
dikterna skapar framtiden, eller den plats dit dikten kan nå. Den framtiden gestaltas här: 

 
[…] 
nå! ge oss den onomatopoetiska 
poesin ge oss den elyseiskt mjukt 
och ömt ja riktigt eutopiskt och 
fint låt diktens egen Venus stiga 
upp, bjud henne lekfullt stiga upp 
ur ett bubblande … ett skummande 
hav ... av sånger! (MHS 75.) 
  

I dikten vill ett vi kalla fram diktens Venus ur sångens skummande hav. Liksom i tidigare 
citerade dikter märks småorden – ”nå!”, ”ja riktigt” – liksom upprepningar av ”ge oss 
den”. Onomatopoetiken som dikten nämner är en nyckel till förståelsen av detaljens 
funktion i samlingen som helhet. Om ”den onomatopoetiska/ poesin” som Byggmästar 
ovan syftar till är poesi, vars ljudande speglar eller söker det som avbildas, finns här en 
strävan efter just naturlighet, naturnärhet, eller kontakt mellan språk och verklighet. 
Denna kontakt är alltså möjlig, dikten kan upprätta den. Detaljen, till exempel 
uppräknandet av arters specifika drag, är ett sätt att söka kontakt, ett maskhål mellan 
diktens ideala drömzon och skogen, ängen och naturreservatet/biblioteket. Diktens 
uggla flyger också i verklighetens skog.  

 
888 Se Morton, 2007; samt Morton, 2010b s. 273: ”(I capitalize Nature to make it look less natural)”.  
889 Kirby, 2011. 
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 Den lilla dikten är inte frånvänd verkligheten, den söker verkligheten genom sin 
onomatopoetiska, mjuka hållning. Denna möjlighet till kontakt gör att beteckningen 
utopistisk blir missvisande när det gäller Byggmästars diktning – det rör sig snarare om 
en eutopisk poesi, med poetens eget uttryck i dikten ovan. I motsats till utopin, icke-
platsen, är eutopin inte omöjlig, den är ett gott tillstånd möjligt att uppnå.890 I så motto 
är Byggmästars diktning som helhet betraktad faktiskt inte utopisk, utan eutopisk. 
Betoningen av detaljer, intimitet och närhet är en del av framkallandet av en möjlig, 
annorlunda tillvaro. 
 Schor pekar på flera väldokumenterade fenomen som bidrar till detaljens 
uppvärdering på det generellas bekostnad, till exempel sekularisering, 
konsumtionskultur, disciplineringen av samhället, och demokratisering, med mera, men 
betonar att så länge detaljen och dess ställning som estetisk form betraktades som en 
effekt av realismens uppsving bortsåg forskare från en mycket viktig faktor i denna 
uppvärdering: kön. Det är på grund av att patriarkatets legitimitet eroderats som den 
feminint kodade detaljen har kunnat vinna en position. Men strukturerna består trots 
samtida teoretisk fascination för detaljen och det lilla: genom att vända på vad som 
värderas högt är vi fortfarande ”fångar i paradigmet”, och kan bara knappt föreställa oss 
”ett universum, där kategorierna generellt och partikulärt, massa och detalj, och maskulint 
och feminint inte längre organiserar vårt tänkande och vårt seende”.891  
 Här ser jag paralleller mellan Schors estetiska resonemang och Szes granskning av 
skalans problematik, som jag nämnde tidigare, eftersom bägge utgör ramverk som inte 
bara reproducerar verkligheten utan producerar den. Hur vi förstår relationen mellan 
detalj och helhet är inte bara ett estetiskt problem, utan ett etiskt och politiskt. Sze för 
fram att skalans problem ur miljösynpunkt handlar om att miljöproblem ”byter” eller 
”hoppar mellan” skalor: när det gäller exempelvis föroreningar har vi en kemisk skala 
och en politisk, och säkert många fler, beroende på var vi lägger fokus.892 Om en särskild 
flod förorenas av kemikalier, med stora konsekvenser för människor, växter och djur i 
en region, sker skadliga förändringar på en skala som kunde kallas kemisk. Men besluten 
om åtgärder för att rena floden och fastställande av lagstiftning och andra ramverk som 
ska förhindra föroreningar fattas inte på en kemisk skala, eller ens i närheten av floden, 
utan på en politisk skala, en helt annan plats med andra fästpunkter och dimensioner. 

 
890 Uppslagsverket Merriam-Webster definierar eutopin som ”a country of ideal felicity and perfection”. ”Eutopia”, 
Merriam-Webster, online, https://www.merriam-webster.com/dictionary/Eutopia (hämtad 2020-02-08). För en 
konkret feministisk användning av eutopia-begreppet i en feministisk kontext, se Kum-Kum Bhavnani och John 
Foran, ”Feminst Futures: From Dystopia to Eutopia?”, Futures, vol. 40 nr. 4, 2008, s. 319–328. 
891 ”By reversing the terms of the oppositions and the values of the hierarchies, we remain, of course, prisoners of 
the paradigms, only just barely able to dream a universe where the categories of general and particular, mass and detail, 
and masculine and feminine would no longer order our thinking and our seeing.” Schor, 2007, s. xliii. Jfr Irigaray 1993, 
s. 6;12. 
892 Julie Sze, ”Scale”. I Keywords for Environmental Studies, Joni Adamson, William A. Gleason och David N. Pellow 
(red.), New York: New York University Press, 2016, s. 178–180. 
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Kemi och politik är olika skalor, men miljöproblem rör sig inom bägge, vilket gör dem 
svåra att greppa, menar Sze.893  
 På samma sätt som Schor påtalar att vi är fångar i ett paradigm där vissa kategorier 
bildar ramverket för vårt tänkande och seende, framhåller Sze att klimatförstörelse är 
svår att åtgärda på grund av brister i hur vi begriper skala, rörelser från generellt till 
partikulärt och vice versa, och rörelser mellan olika skalor. Eftersom det handlar om just 
rörelse går det inte att en gång för alla fastställa den rätta skalan. Att hävda det enas 
företräde framom det andra – planetens tillstånd framför lokala miljöproblem, till 
exempel, eller detaljen framför helheten – är vad Heise kallar en ”återvändsgränd”, 
eftersom det är fråga just om ett förhållande, om en rörelse mellan olika typer av skalor.894 
Miljörörelsen i dess olika former från ekokritisk litteraturvetenskap till miljöhumaniora 
och aktivism bör, menar Heise, försöka skapa en förståelse för hur platser och processer 
är sammankopplade och påverkar varandra och hur människan påverkar dessa 
processer, alltså odla både en lokal ”sense of place” och en planetär ”sense of planet” 
samtidigt.895 Med Heises påpekande om förhållandet mellan olika skalor i ryggen kunde 
Byggmästars dikt läsas som ett hopknytande av den botaniska vetenskapens jätteskala, 
där ekosystem förbinds med varandra på en planetär nivå, och den enskilda växtens 
skala, den enskilda växt en botaniskt intresserad person kan möta och lära känna. 
 När Byggmästar frågar sig hur små poeter det egentligen finns ligger den omvända 
frågan latent i samlingen: hur stora poeter finns det egentligen? Är människan, eller 
människosläktet, den största poetiska enheten i världen? Är en trädgård – eller alla 
världens trädgårdar – större eller mindre än människan? Just i den här samlingen är 
människans skala, människans blick, det som samordnar intrycken och ger dem mening. 
Det är från sin höjd på ungefär 170 centimeter som diktjaget ser blåbär som rullar, 
känner porsens doft och betraktar granens nedtyngda grenar. Men hur små poeter finns det 
egentligen är en lokal samling, i betydelsen att diktjaget i den intresserar sig för det lilla och 
det enskilda som hon kan se från sin plats på skalan, och sorterar intrycken omkring sig 
därefter. Detta är antropomorfiserande poesi, eftersom den är skriven utgående från en 
mänsklig skala. Men antydan om att andra skalor är möjliga finns; diktarna kan vara hur 
små som helst. Givet att alla, i en gryende morgondag, ska bli ”bibliotekarier” borde 
trädgården, skogen, mossen, berget och dungen också kunna bli poeter. 
 Frågan om det planetära, om rörlighet och orientering, rörs åter upp i den samling 
som följer på Men hur små poeter finns det egentligen, nämligen Vagga liten vagabond. Här är 
perspektivet ett annat, det handlar nämligen om den lyckligt vagabonderande resenären 
som tillsammans med en älskad reskamrat tar sig an världen. Därmed lämnar jag detaljen 
och tar mig i stället an denna tematik. 

 
893 Sze, 2016, s. 179. 
894 Heise, 2008, s. 21 
895 Heise, 2008. 
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VAGABONDEN –                               

NOMADISM OCH ORIENTERING 

I Vagga liten vagabond handlar det om resor. Diktjaget och hennes kompanjon rör sig 
obehindrat över kartan, flyger och far, längtar till fjärran biotoper, ligger under akaciaträd 
på solskensöar. Längtan att resa driver vagabonden ut i världen: 

 
o, att vagga liten vagabond och små 
små nomader, att få klä dem i  
gosedjursaktiga gröna resdräkter, 
ge dem små gröna resväskor och 
paraplyer och säga: 
 
 men hjärtat 
 ska ju vara 
 fullt av kappsäckar 
 annars är hjärtat armt! (VLV 26.) 
 

Liksom i dikten ovan förknippas resandet först och främst med njutning i samlingen: 
nomader och vagabonder blir idealfigurer som förkroppsligar ett visst sätt att ta sig an 
världen, eller ta in världen i jaget. I samlingen figurerar flertalet markörer som indikerar 
sydliga trakter, här finns en ”kappsäck full med dadlar, pistaschnötter”, gyllene 
sanddyner och myntabuketter, eldröda yllemattor, mullbär och fikon. (VLV 11.) Om 
poeten var huvudperson i föregående diktsamling är det nu vagabonden, nomaden och 
resenären som står i centrum. Hemma hos ”resenärskan” bågnar hyllorna av atlasböcker 
och kappsäckssamlingen dominerar rummet, men här finns också en älskad reskamrat: 

 
[…] 
jo man undrar ibland om hon sover med huvudet 
lutat mot den kära väninnans bröst i en lätt slummer, 
innan de igen ger sig av redo för en kvick avfärd, 
en glad! (VLV 12.) 
 

De två resenärskorna, de ”kära väninnorna”, besöker medelhavs- och ökenlandskap 
tillsammans. Även i denna samling finns ett starkt och glädjefyllt erotiskt stråk: 

 
jag sade, de vildväxande kaktéerna 
har så lekfulla former! du svarade, 
kom, lägg dig mjukt vid min sida! (VLV 79.)  
 

Kaktusväxterna inspirerar resenärskorna till erotisk lek, men själva platsen de anländer 
till bär på en alltomfattande sensualitet som vidrör och berör diktjaget: ”skeppen före 
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oss, i denna väldiga armada/ och allt detta andra, det brusande, varma,/ helt och hållet 
blomtunga, gyllene –”. (VLV 78.) Just i denna dikt märks också upprepningen av ord 
med öppna a-ljud: ”armada”, ”andra”, ”varma”, ”blomtunga”. A-ljuden öppnar också 
upp munnen som läser dikten mot världen. Världen omkring resenärerna är gyllene och 
brusande, själva tillvaron på denna andra plats är berusande och sorglös, resenärskorna 
sötar morgonteet med dadlar och ”känner vindens kittlande smekningar!” (VLV 33.) 
 I samlingens nyckelmotiv – resandet, lekfullheten, rörelsen mot ett främmande 
landskap, flora och fauna – finns beröringspunkter med Braidottis nomadiska etik. I det 
här kapitlet läser jag samlingen utifrån Braidottis nomadsubjekt såsom det tar form i 
Nomadic Subjects, jämte Ahmeds orienteringsbegrepp, som också berör nyfikenhet, kropp 
och sensualism men ur ett annat perspektiv.896 Resorna och den orientering i det fysiska 
rummet som Vagga liten vagabond berör kan hjälpa till att etablera kontakt mellan 
Braidottis nomadiska etik och Ahmeds queera orienteringsfenomenologi. Detta kapitel 
pekar framåt mot frågan som bär hela denna del av avhandlingen, vilken handlar om 
framtidslighet och hur det är möjligt att ha relationer till det som inte ännu har kommit. 
Denna fråga undersöks nu specifikt genom att granska rörelse och resande som motiv.  
 

Tre citat :  en inramning 
 

Byggmästar ramar in samlingen med tre citat, som kan förstås eller brukas som 
läsanvisningar. På ett försättsblad finns ett utdrag ur Walt Whitmans ”Song of the Open 
Road”, ett stycke ur Nils Ferlins dikt ”Om böcker” samt följande citat av de franska 
journalisterna Marie-Odile Delacour och Jean-René Huleau: ”Resenärens frihet som 
livets metafor och konstnärens, vars skrift flyter samman med färdvägens flyende linje.” 
(VLV 7.) Detta citat återfinns i Delacours och Huleaus förord till den svenska 
översättningen av författaren, journalisten och vagabonden Isabelle Eberhardts (1877–
1904) bok Södra Oran.897 Genom citatet kommer Eberhardt, jämte Whitman och Ferlin, 
att bli ett slags galjonsfigur för samlingen trots att hon inte nämns vid namn. Hon föddes 
i Schweiz men flyttade i slutet av 1890-talet till Maghreb, där hon skrev reportage och 
skönlitterära texter för franskspråkiga tidningar och tidskrifter. Som sitt manliga, 
arabisktalande alter ego Mahmoud Saadi kunde Eberhardt ta sig in på platser där kvinnor 
inte var välkomna och beskriva dem för en västerländsk publik i en särskild form av 
biografisk fiktion.898 Texterna hon skrev under sina år i Nordafrika ger glimtvis uttryck 
för ett slags salighet, som hänger samman med värmen och ljuset. I novellen ”Zaouïan” 

 
896 Braidotti, 2011; Ahmed, 2006. 
897 Marie-Odile Delacour och Jean-René Huleau, ”Förord”. I Isabelle Eberhardt, Södra Oran, övers. Ulla Bruncrona, 
Hägersten: Skarabé, 1990, s. 7. 
898 Marie-Odile Delacour och Jean-René Huleau, ”Presentation… på andra sidan spegeln”. I Isabelle Eberhardt, 
Berättelser från Maghreb, övers. Birgitta Dalgren, Hägersten: Skarabé, 1993, s. 9f. 
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beskriver Eberhardt en morgonstund i en zaouïa (eller zawiya), en islamsk läroinrättning, 
i Tanger: 

 
Det var sälla stunder, stunder av kontemplation och frid, av förnyelse av hela min 
varelse, av extas och av berusning, dessa som jag tillbringade sittande i denna 
förklädnad, på detta stentrappsteg i den svala skuggan av denna vackra stilla 
zaouïa. Det var stunder av sann intensiv njutning, av ungdom och av liv!899 
 

Förklädnaden som tillåter jaget att uppleva denna stund på trappan till ett lärdomshus är 
Mahmoud Saadis manskläder och brytningsfria arabiska språk. I stycken som dessa 
liknar Eberhardts prosa Byggmästars dikt – de fångar samma sällhet och extas i en stund 
som både är markant annorlunda, eftersom den utspelar sig på en plats som är inte-
hemma, vilket skapar en förhöjd närvaro och perception, och samtidigt vardaglig och 
liten, lätt förgången. I dikten ”På resande fot” nedan beskriver Byggmästar en morgon i 
öknen: 

 
På resande fot 
 
efter en sån där kort månskensnatt, 
på en halmmatta, under en eller 
annan rufsig palm, vaknar vi inte 
riktigt utvilade, men i alla fall lyckliga, 
med de ljuvliga förnimmelserna man får 
efter att ha sovit under bar himmel och 
ska fortsätta resan redan i gryningen! (VLV 85.) 
 

Här är morgonstunden avresans timme; trots att halmmattan är obekväm är rörelsen, 
den öppna himlen, månskenet och de ”rufsiga” palmerna nog för att skapa 
tillfredsställelse. Även om Eberhardt och Byggmästar använder olika ordalag fångar 
bägge ögonblicksbilder av när tiden förtätas och dras ut, minuterna på zaouïans trappsteg 
respektive innan uppbrottet i öknen är betydelsefulla just genom sin flyktighet.  
 Om Eberhardts berättelser ofta har antingen en uttalad eller latent transtematik, 
genom att hon antar ett manligt alter ego som öppnar konkreta dörrar för henne, till 
exempel till zaouïan, är det samkönade begäret en bärande bjälke hos Byggmästar. Där 
Eberhardt undersöker möjligheten till andra, mer jämlika relationer mellan fransmän och 
nordafrikaner finns hos Byggmästar ett spår av en utopi som handlar om relationer i 
stort: både relationer mellan kvinnor och relationer mellan människor och växter, djur 
och andra organismer ska hitta mer fulländade former, det är mot denna utopi som resan 
bär. Här vill jag åter citera dikten ”Hjärtats arkitektur”, där de två diktjagen kan fullborda 
sin kärlek efter ”ljusår i hologrammets labyrint”: ”Utmattade och fullkomligt saliga/ 
somnar vi just innan gryningen”.900 Ljusåren på resande fot slutar i salighet, i den 
samkönade kärlekens utopi.  

 
899 Isabelle Eberhard, ”Zaouïan”. I Eberhardt, 1993, s. 42f. 
900 Byggmästar, 2017a, s. 179. 
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Här har finns anledning att nämna Whitman-citatet ur dikten ”Song of the Open Road” 
som jag nämnde tidigare.901 Citatets sista rader på försättsbladet till Vagga liten vagabond 
lyder: 

[…] 
Camerado, I give you my hand! 
I give you my love, more precise than money, 
I give you myself before preaching or law; 
Will you give me yourself? Will you come travel with me? 
Shall we stick by each other as long as we live? (VLV 7.)  
 

Genom att hänvisa till detta stycke ur Leaves of Grass knyter Byggmästar sin egen dikt till 
Whitmans expansiva vandringsprojekt, men också till en queer poet och en queer 
litteraturkanon. I en essä om dikten ”Live Oak with Moss”, som finns i den tredje 
utgåvan av Leaves of Grass och som handlar om diktjagets olyckliga kärleksrelation till en 
man, kallar Alan Helms Whitman för ”Amerikas första självidentifierade” homosexuella 
poet och han noterar även att naturen, i dikten där de två männen möts och har sex, inte 
dömer dem utan är öppen för deras begär.902 Genom att knyta an till Whitman ger 
Byggmästar Vagga liten vagabond en inramning både av vagabondliv, rörlighet och 
obundenhet och av lusten efter en specifikt homosexuell frihet, en frihet att resa 
tillsammans, som ”camerados” eller ”kära väninnor”. 
 Också citatet av Nils Ferlin som inleder Vagga liten vagabond är betydelsefullt: ”På 
diktens flygande matta till fjärran länder vi far”, skriver han.903 (VLV 7.) Här är det 
dikten, litteraturen, som är färdmedlet. Ferlin kallar dikten ”en nyckel/ som öppnar en 
hemlig dörr/ till ett hus där vi känner oss hemma/ fast vi aldrig varit där förr”.904 Frågan 
är vilken sorts resande som egentligen sker i Vagga liten vagabond; är det i dikten eller i 
verkligheten som de två väninnorna reser? Följande dikt visar prov på tvetydighet i den 
frågan: 

 
det var klippigt det var en klippig plats vi sade 
o, så klippigt, vi sade många många klippor det 
måste finnas en anledning sade vi sedan till att 
det inte finns någon annan plats som är så här 
klippig och det kunde ha inneburit till exempel 
en avresa men se det gjorde det inte alls och 
det var rätt mysigt för då var vi redan framme 
och det var så vi till sist kom att berätta historien 
för varann om de ho-ho-ande resenärerna allt 
för ugglelika och hurudana kappsäckar de måtte 
ha haft när de korsade allt detta hav innan de 
kom till det klippiga, men då sov vi redan sött 

 
901 Walt Whitman, ”Book VII. Song of the Open Road”. I Walt Whitman, Leaves of Grass (1892), Minneapolis: First 
Avenue Editions och Lerner Publishing Group, 2005, s. 148. 
902 Alan Helms, ”Whitman’s ’Live Oak with Moss’”, The Walt Whitman Archive, 
https://whitmanarchive.org/criticism/current/anc.00154.html (hämtad 2019-08-19). 
903 Nils Ferlin, Samlade dikter, Stockholm: Bonnier, 2015, s. 292. Noteras bör att i denna utgåva skriver Ferlin 
”fjärranländer”, inte ”fjärran länder” som på försättsbladet hos Byggmästar. 
904 Ferlin, 2015, s. 292. 
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under ett grönt täcke medan vi drömde om de 
vackraste klipporna av alla och nattugglornas 
gång på däcket. (VLV 13.) 
 

Dikten sätter Ferlincitatet i rörelse. Först efter flera rader får läsaren reda på att detta 
landskap ”kunde ha inneburit” en avresa men att resenärerna redan är framme. Det 
framgår först när de berättar en historia för varandra om andra resenärer med kappsäckar 
– själva befinner sig diktens vi hemma, under ett grönt täcke. Berättelsen om resenärerna 
som anländer till den klippiga platsen är en fiktion i dikten, resandet sker här genom 
någon annan, resan upplevs genom en berättelse. Här läggs ett resande som sker hemma 
i fåtöljen genom läsning invid Whitmans respektive Eberhardts vagabondskrift och -liv. 
Fiktionen är alltså ett lika gott transportmedel som kamelen eller apostlahästarna. Det 
här har att göra med diktens verkningar: dikten kan, om vi tror Ferlin, och Byggmästar 
som i sin tur lutar sig mot honom, skapa förflyttningar och förskjutningar i tid och rum. 
Litteraturen kan skapa maskhål och portaler, transportera läsaren till ”fjärran länder”, 
men också, kan man anta, till fjärran tider – till och med in i framtiden. Lika gärna som 
resenärskorna kan uppfattas som resenärer med tåg, flyg och buss kan de, i somliga av 
samlingens dikter, förstås som resenärer med dikten som färdmedel, och lika gärna som 
dikterna kan handla om ett kärlekspars resa till Korsika och Marocko kan de beskriva en 
fiktiv resa i futurum, in i en framtid där kärleken är rörlig och fri och där de älskande 
kan ströva hand i hand genom alla landskap. 

 
DET NOMADISKA RESANDETS POLITIK 

 
 
Samlingens första del handlar om förberedelserna inför resor. Den lilla vagabonden 
planerar sina resor hemifrån i väntan på att längtan till nya platser ska infinna sig: 

 
 
eller såhär, 
 
 är det alls någon som är förvånad 
 över att äventyrerskorna packar 
 å drar iväg på ett nytt litet äventyr, 
 att de om och om igen grips 
 av den härliga vandringsfebern – (VLV 27.) 

 

”Vandringsfebern” griper sedan tag i ”äventyrerskorna” och skickar dem ut på nya resor 
till ”solrosöar”, ”rosenöar” och ”snäckskalsstränder”. (VLV 27.) Resandet här är 
njutningsfullt och sensuellt, fritt från förseningar, borttappade biljetter, trängsel, 
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bensinlukt och förkommet bagage. Det är den redan på förhand lyckliga resenären som 
reser söderut till nya ord, utsikter och arter: 

 
det går visst – jo, men det går an 
med en liten bungalow, närmast 
en skogskoja, dock med tjusig  
utsikt vilken vetter mot en skog 
av dvärgbananer, snöorkidéer 
och ullkaktus – (VLV 28.) 
 

Leken med turistvokabulären får en ny dimension då turisten i receptionen, som menar 
att en bungalow ”går an”, faktiskt besitter botanisk kunskap om den specifika platsen.905 
Här finns en självmedvetenhet. Turisten blir hos Byggmästar inte en koloniserande, 
miljöförstörande medelklassbov utan en upptäcktsresande i Darwins och de andra 
resande biologernas anda, men utan ett bestämt mål, och till synes fri från imperialistiskt 
och patriarkalt bagage. Turisten transformeras, blir en vagabond, en nomad.  
 Här aktualiseras Braidottis nomadiska subjekt. Nomaden hos Braidotti är en 
figuration, ”en politiskt medveten redogörelse för en alternativ subjektivitet”, 
sammanfattar Rudels.906 Braidotti hämtar bilden av ett nomadiskt subjekt från Deleuze 
och Guattari, som i Tusen platåer utvecklar Nietzsches nomadologi i en egen riktning.907 
Braidotti, å sin sida, vill sätta nomadologin och nomaden som figur i feministiskt, 
politiskt arbete. Kvinnor – liksom andra grupper som inte fått bli subjekt – är redan 
nomadiska, de befinner sig utanför det dominanta systemet som de inte givits tillträde 
till och kan på så vis betraktas som nomader, rörliga just genom sin vid-sidan-av-
position.  
 För Braidotti är huvudsaken att visa att det förment universella subjektet inte alls 
varit universellt – utanför fallogocentrismen, det maskulina subjektets dominans, har 
andra positioner hela tiden funnits, i ett slags rörligt nomadtillstånd. Även om kvinnor, 
eller andra marginaliserade grupper, inte märks i historieskrivningen har de existerat i 
periferin. Den ofördelaktiga positionen utanför subjektiviteten bär med sig en rörlighet, 
i maktlösheten finns också en paradoxal sorts frihet. Det (maskulina) subjektets kris i 
senmoderniteten är på så vis ett problem enbart ur ett ”inifrånperspektiv”, för att 
använda Rudels beskrivning av Braidottis hållning.908 För alla andra, de som alltid rört 
sig utanför subjektivitetens ramar, är denna kris en möjlighet till förändring av ett för 
dem skadligt status quo. 

 
905 Möjligtvis anspelar även detta på Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an. Carl Jonas Love Almqvist, Det 
går an; Hvarför reser du?, Stockholm: Hörberg, 1838.  Faksimil via Litteraturbanken, 
https://litteraturbanken.se/författare/AlmqvistCJL/titlar/DetGårAn1838/sida/5/faksimil (hämtad 2020-02-27). 
906 Rudels, 2016, s. 39. Se även Braidotti 2011, s. 21ff. 
907 Se Gilles Deleuze och Félix Guattari, ”Traktat om nomadologin: krigsmaskinen”, övers. Sven-Olov Wallenstein. 
I Deleuze och Guattari, 2015, s. 525–623. 
908 Rudels, 2016, s. 39. 
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Åter till nomaden, figurationen, som alltså inte är en metafor för Braidotti. Om 
figurationen är reell, kan man på ett liknande sätt hävda att Byggmästars resande i tanken, 
på diktens flygande matta, faktiskt samtidigt är verkligt resande? Även om det inte är 
samma sak att läsa Isabelle Eberhardts Södra Oran som att befinna sig i södra Oran, 
transporterar verket en någonstans. Inte till södra Oran, men till en plats som fiktionen 
skapar – till ”Södra Oran”. Likaså transporterar böckerna som vagabonderna i Vagga liten 
vagabond läser dem någonstans – och diktsamlingen transporterar i sin tur läsaren 
någonstans. Vagabonden hos Byggmästar kan också förstås som det Braidotti kallar en 
figuration, en figur vars rörelser går att följa eller härma så att en politisk fiktion, en 
annan värld, kan skönjas och bli till.909 
 Nomaden blir en viktig figuration för Braidotti för att den bär på ett bagage som 
inte är färgat av längtan tillbaka till något förlorat. Nomadens hem, eller rot, är rörelsen 
i sig, till skillnad från den som tvingats i exil eller flytt, men också i kontrast till turisten. 
Nomadens rörelse är en oupphörlig växling mellan rörelse och stasis eller vila. Men efter 
vilan följer uppbrott och rörelse mot ett av flera rastställen, som i följande dikt: 

 
nå, att få se den lilla dvärgpalmen, 
det vore nåt roligt det, på så varma, 
så soliga platser de mest förtjusande 
palmer och hundrade glödande 
hibiskusblommor, det blev en fröjd 
för ögat … så säg, vart leder dessa 
solstänkta färdvägar, 
vart denna strålande rutt – 
 
men när vi gick 
till kaktusträdgården 
var det grönt även där! 
 
vi gjorde det, sannerligen, 
kringströvande luffaraktigt glatt, 
hand i hand, trakt efter trakt – (VLV 87.) 
 

I dikten finns inte någon nostalgi över ett hem som är saknat – resenärskorna längtar 
bort, till det nya, inte hem. Vart färdvägarna leder vet inte resenärerna. Bristen på saknad 
efter lämnade platser utgör en kontaktyta mellan Vagga liten vagabond och Braidottis 
nomadiska subjekt. En annan kontakt- och friktionsyta utgör den kroppsliga njutningen 
och rörelsen mot det nya och oväntade, vilket kunde kallas en affirmativ hållning hos 
Byggmästar. 
 Braidottis nomadbegrepp öppnar för en hel del kritik. Hon idealiserar det 
kosmopolitiska resandet och den sammansatta, öppna identiteten som bygger på 
blivande snarare än förankring.  När jag sitter och skriver, just nu i en ort i Västerbottens 
inland, är det svårt att inte i en reflex sparka in den öppna dörren i hennes resonemang: 

 
909 Braidotti, 2002, s. 2f. 
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det är inte bra att resa längre. Och, ur ett inlandsperspektiv: någon måste stanna kvar 
och hålla liv i landsbygden, för där växer all mat som de moderna nomaderna behöver 
äta. Dessutom är resande ofta inte frivilligt, utan är en flykt från konflikt eller materiell 
orättvisa, en påtvingad förflyttning som kan vara ytterst smärtsam och ansträngande. 
Braidottis nomadiska subjekt väljer nomadlivet. De har pass som möjliggör resande, de 
har råd att förflytta sig.910 Rudels menar att Braidottis försök att ta itu med en sådan 
kritik snarare landar i ”en självbiografisk reseskildring än egentlig självkritik”.911  
 Nomadbegreppet är besvärligt. Å ena sidan anstränger Braidotti sig för att leva upp 
till de politiska ideal hon med Deleuze ställer upp för den feministiska tanken: att inte 
fastna i nostalgi, sorg, ressentiment eller andra ”negativa passioner” utan i stället 
formulera problemet så att det ger kraft och rörelse framåt. Kvinnors (och andra utsatta 
gruppers) desorientering i världen kan vara en grogrund för något gott och stärkande i 
stället för en sårbar punkt som gör dem svaga och maktlösa. I enlighet med den 
affirmativa etik som Braidotti ställer upp behöver hon formulera om upplevelser av exil, 
hemlöshet och maktlöshet i termer av nomadism, rörlighet och lokalt engagemang. Men 
i den problemuppställningen tappar hon något av den materiella aspekt som hon menar 
är så viktig: resande kroppar, väntande kroppar, kroppar som köar, hungriga och trötta, 
efter en stämpel i ett pass de kanske inte får. 
 Om Vagga liten vagabond läses som en politisk skrift eller figuration kunde samma 
slags kritik riktas mot den: den idealiserar resandet på ett sätt som idag kunde uppfattas 
som osunt, exotiserande och självupptaget, den tar inte in andra röster än den resandes 
egen (såsom den lokalbefolkning eller influgna arbetskraft som rimligtvis arbetar på 
”hotell Bambi”), allt är bara frid och fröjd och underbart. (VLV 75.) Vagabonden väljer 
resmål och sällskap själv, och reser för nöjes skull. Hon blir inte tvångsförflyttad, hon 
mister inte sitt hem genom resan, hon har lust att resa och se nytt tillsammans med sin 
älskade. En sådan kritik är tillspetsad, i detta fall handlar det ju om poesi och inte 
samhällsinriktad teori, som i Braidottis fall. Men frågorna kan ändå ställas invid varandra: 
Vad finns kvar av resandets materiella, kroppsliga och politiska dimensioner i de glättiga 
dikterna om dadlar, lövgrodor och parasoll, respektive i Braidottis nomadiska 
subjektsbegrepp? 
 Nomaden som figuration handlar inte nödvändigtvis om bokstavligt resande utan 
är en kroppslig bild för intellektuell rörlighet. Det handlar således om rörelse i och 

 
910 Radika Mohanram kritiserar Braidotti för att metaforisera ickeprivilegierade kvinnors liv: ”The literal aspect of 
nomadism – the ease and the right to mobility – is reserved for women with strong passports. Women with weak 
passports are normally confined within their borders. Braidotti’s ease of movement across borders reveals the 
unmarked European body. This aspect of nomadism is ultimately a metaphor for having access to a nomadic 
consciousness. For a lot of unprivileged women, their traditions and their nations are their only conduit to agency 
and self.” Radika Mohanram, Black Body. Women, Colonialism and Space, Minneapolis: University of Minnesota Press, 
1998, s. 82. Citerad i Mildred Mortimer, ”Afterword. Women on the Move”. I Exiles, Travellers and Vagabonds: 
Rethinking Mobility in Francophone Women’s Writing, Kate Averis och Isabel Hollis-Touré (red.), Cardiff: University of 
Wales Press, 2016, s. 255. 
911 Rudels, 2016, s. 44. 
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genom tanken, genom nya begrepp, och om förmågan att tänka ut andra, nya sätt att 
leva och verka i världen, oberoende om man sitter på samma ställe eller rör på sig.912 
Frågan jag ställde ovan om huruvida resandets materiella villkor och konsekvenser syns 
hos Byggmästar respektive Braidotti gör skillnad mellan ”sant” och ”falskt” resande, och 
mellan ”sann” och ”falsk” förflyttning. Den uppdelningen är en del av dikotomierna 
Braidotti är ute efter att rubba. Den deleuziska ontologin som Braidotti (kanske mer just 
i detta begrepp än någon annanstans) stöder sig på i sin utformning av nomadbegreppet 
ger vid handen att det inte finns något statiskt vara, enbart en mängd blivanden i olika 
riktningar. Blivandet pågår även om man inte reser någonstans alls. Nomadbegreppet är 
ett sätt för Braidotti att ge Deleuze en feministisk udd och föra in hans begreppsapparat 
i ett feministiskt politiskt sammanhang.  
 Också för en läsning av Vagga liten vagabond är det fruktsamt att föreställa sig att 
nomaden och vagabonden är figurationer som kanske reser i tanken, snarare än hoppar 
på första bästa flyg. Här blir Ferlincitatet som ramar in samlingen åter aktuellt: ”På 
diktens matta till fjärran länder vi far”. (VLV 7.) Det är alltså i tanken vi reser. Ett 
exempel som visar hur Byggmästar använder sig av dikten som en flygande matta och 
skapar osäkerhet kring resandets dimensioner är denna dikt med botaniska inslag.  

 
hur vi sedan strosade längs häckar 
av hibiskus, men betänk, hur vi bara 
gick in under tulpanträdens blomregn, 
tills vi i en liten skog av palmer for 
lustigt vilse för en stund! (VLV 25.) 
 

I dikten iscensätts ett botaniskt landskap under en promenad. Uppemot sextio arter 
nämns vid namn i samlingen och flera, till exempel blåregnet och kaprifolen, får dikter 
tillägnade sig. De många specifika arterna fungerar på ett dubbelt vis: å ena sidan lockar 
de till platsbestämning av dikten genom var de växer i världen, som i ”för det finns 
kaprifol på Capri –” å andra sidan skapar de desorientering. (VLV 65.) Läsaren kan 
lockas att tro att arten innebär att dikten är förknippad med en särskild plats, ett verkligt 
resmål där arten förekommer, men så behöver inte vara fallet.  Tulpanträdet i dikten 
ovan växer i sydöstra USA. Hibiskusen, å sin sida, hör hemma i medelhavsregionen och 
Asien, medan palmen förknippas med torra och arida landskap. Den botaniska 

 
912 ”It is the subversion of set conventions and the consciousness-raising that defines the nomadic state, not the 
literal act of travelling.” Braidotti, 2014, s. 182. I artikeln ”Writing as a Nomadic Subject” utvecklar Braidotti ett 
spår som handlar om skrivandet som ett nomadiskt utforskande av världen. Hon menar att nomadisk subjektivitet 
är ”both an analytic tool and a creative project aimed at a qualitative shift of consciousness that is attuned to the 
spirit of our age.” Braidotti 2014, s. 182. Denna utsaga kan jämföras med hur Deleuze och Guattari förstår 
djurblivandet hos Kafka, det är ”en resa utan rörelse, på stället, som inte låter sig levas eller förstås annat än i termer 
av intensitet (att överträda intensitetströsklar).” Deleuze och Guattari, 2012, s. 74f. Jag förstår Braidottis nomadiska 
subjektsbegrepp som en utveckling av Deleuze och Guattaris blivandebegrepp i en feministisk riktning, med ett 
särskilt fokus på globalisering, å ena sidan, och det posthumanistiska tillståndet, karakteriserat av snabb teknisk 
utveckling och objektifiering och instrumentalisering av natur och människa, å andra sidan. Det nomadiska subjektet 
är ett slags ”relästation”, en skillnadsskapande apparat. Braidotti, 2011, s. 42. Det handlar, som jag förstår det, om 
att få syn på skillnader och brott också inuti jaget självt, som rubbar föreställningen om jaget som enhetligt. 
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kunskapen, den geografiska placeringen av de olika växtslagen, förstärker den sista raden 
om att gå vilse: den läsare som kan sin flora vet redan att diktjagets vi är vilse innan det 
skrivs ut i dikten. 
 Möjligtvis utspelar sig de tre incidenterna vid helt olika tillfällen och påpekandet i 
den sista raden ligger på en metanivå, diktjagen är vilsna bland sina minnen snarare än i 
en verklig trädgård. Denna dikt visar att Byggmästars platser kan vara sammansatta av 
samtidigheter och omöjligheter: en växt från USA kan möta en växt som hör hemma i 
medelhavsregionen och en växt som kanske trivs bäst i ökenlandskap. Det är alltså fråga 
om ett imaginärt resmål, där alla tre kan förenas. 
 Men en bokstavlig tolkning är också möjlig. Ett sådant samtidigt möjligt och 
omöjligt resmål är den botaniska trädgården. I en sådan konstgjord miljö kan de tre ovan 
nämnda växterna från olika kontinenter och växtzoner faktiskt mötas. En vinterträdgård 
eller en botanisk trädgård är ett slags bild av Pangea, den stora kontinenten, innan 
världsdelarna splittrades och gled isär. Den botaniska trädgården består också av 
minnen, i bemärkelsen hopsamlade skott och plantor som rest över världen och sedan 
grävts ner och slagit rot. Diktjagen kan hypotetiskt gå omkring i en botanisk trädgård.  
 Den botaniska trädgårdens möjlighet ligger på sätt och vis parallellt med den 
imaginära minnesträdgården i dikten. Detta drag, osäkerheten i hur dikten ska förstås – 
handlar den om något föreställt eller om en verklig plats, eller om bägge två samtidigt? 
– går igen i samlingen, vilket Ferlincitatet förbereder läsaren på. Att Braidottis 
nomadfiguration kan handla om rörlighet i tanken snarare än rese- och flytthets kan 
förstås på ett liknande vis. En alltför bokstavlig läsning av det nomadiska subjektet som 
begrepp får det att framstå som ogrundat och apolitiskt, närmast världsfrånvänt. En helt 
metaforisk läsning av det gör emellertid begreppet tandlöst, som om det Braidotti menar 
vore ett slags ”anything goes”-iver inför global rörlighet. 
 En läsning där begreppets både-och-struktur framgår ger det mest bärkraft, och 
gör det till ett användbart tankeredskap när det senkapitalistiska subjektets strukturer 
och eventuella möjligheter till motstånd ska förstås. Men det förutsätter en välvillig, 
affirmativ läsning. Följande dikt ur Vagga liten vagabond kan läsas i samklang med 
Braidottis nomadiska subjektsbegrepp: 

 
och nu tänker jag på en väg som är rak och 
sedan på en som är krokig sedan på en som 
är rak och sedan igen … turvis och så vidare 
tills jag inte kan tänka på något annat innan 
jag tänker på en väg som är både rak och 
krokig på samma gång – (VLV 21.) 
 

Vagabonden suggererar och letar efter ”en väg som är både rak och/ krokig på samma 
gång”. Den vägen finns – i sinnet. Den väg som är ”både-och” kan frammanas i tanken, 
men det förutsätter arbete, ansträngning och övning. Braidotti kallar det arbete hon utför 
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för ”the practice of ’as if’”, att tänka och handla ”som om”.913 Men ”som om” vad? Vart 
ska detta ”som om” riktas? Härnäst vill jag diskutera vagabonden genom Sara Ahmeds 
orienteringsbegrepp för att få syn på vartåt rörelsen bär. 
 

ATT ORIENTERA SIG MOT NÅGOT 
 

Ytterligare ett sätt att tänka på Vagga liten vagabond är alltså Sara Ahmeds 
orienteringsbegrepp. I Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others tar Ahmed 
fenomenologin, framför allt Husserls och Merleau-Pontys resonemang om kropp, 
erfarenhet och affekt, som sin startpunkt när hon utvecklar begreppet i en queer 
riktning.914 Redan i denna avhandlings första del om Henry Parland diskuterade jag kort 
orienteringsbegreppet, då i anslutning till den objektorienterade ontologin. Nu vill jag 
utveckla detta mer i anslutning till två rörelser, eller orienteringar, i Vagga liten vagabond: 
först en queer orientering mot den älskade, sedan en orientering mot framtiden. 

 
nå, ge henne äppelkyssen ge henne den ge henne 
p-ä-p-p-e-l-k-y-s-s-e-n bara så där ge en, ge två, 
ge henne äppelträd och lundar – ja, ja, ge henne 
allt det där ge henne allt du har att ge … ge små 
skrymslen och rött – ja, ge henne rött, möt henne 
i det röda och andas tungt och djupt … men ge 
henne det röda nu! och om du kunde skulle du 
inte, också du, ge henne vägarna, alla vägarna 
de rasande vackra och stränderna … stränderna 
utan slut och havet, havet och orden som vilar 
på vågornas läppar – (VLV 19.) 
 

Om diktens du kunde, skulle hon ge den älskade vägarna, stränderna, havet, alla 
äppelträd och lundar, ja allt som finns inom räckhåll. Åter samsas det naivistiska med 
det erotiska liksom med ett slags ekosexuell blick på landskapet. Vad innebär det i denna 
dikt att ge någon ett äppelträd? Om en kyss är ett äpple, vad är ett äppelträd, för att inte 
tala om en hel lund?  
 Dikten är placerad i början av Vagga liten vagabond och färgar av sig på resten av 
dikterna: så här sensuellt och kroppsligt kan Byggmästar också skriva, mitt i det 
naivistiska och glada. Detta köttiga och röda, de röda skrymslena där man andas tungt 
och djupt, finns också. I dikten finns inte bara två personer, utan tre: berättaren, duet 
och kvinnan som ska få ”äppelkyssen”. Paret blir alltså en trio om vi tar följande rad i 
beaktande: ”och om du kunde skulle du/ inte, också du, ge henne vägarna” – också du. 

 
913 Braidotti, 2011, s. 28; 68. 
914 Ahmed, 2006. 
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Diktens jag vill alltså också ge henne allt, det rör sig inte om en parrelation utan ett 
förhållande med tre intressenter.   
 I dikten finns inte heller något som indikerar att triangeln skulle vara problematisk 
eller smärtsam, det lekfulla och utdragna ”p-ä-p-p-e-l-k-y-s-s-e-n” visar snarare på 
njutning och lust hos den som beskriver vad som sker, dikten beskriver snarast en 
voyeuristisk relation. Möjligheten finns förvisso att duet och berättaren är samma 
person, en person som uppmanar sig själv att ”ge henne allt du har att ge”, men en sådan 
tolkning skulle implicera en blick på jaget utifrån som inte rimmar med Byggmästars 
estetik i övrigt. Här finns alltså en tydlig queer dimension i och med att dikten handlar 
om sexualitet, sensualitet, begär och orientering bortom hetero- och tvåsamhetsnormen.  
 Queer är från första början ett rumsligt begrepp, framhåller Ahmed, som sedan 
översätts till att betyda en ”vriden” eller ”böjd” sexualitet som inte följer en rak linje.915 
Men om queer är, som Ahmed för fram, någonting som är skevt eller snett (som ett hus 
som lutar eller en sned möbel), hur går denna hållning ihop med Byggmästars dikt? 
Vagabonderna är definitivt inte skeva eller sneda i den värld där de befinner sig; de är 
bekymmerslösa och fria, de trivs:  

 
 […] 
men vi vill ju bara tänka 
på det allt för hjärtaktiga, 
på hur vi liksom bevingade 
reste så där härligt milsvitt 
omkring, sida vid sida, igen – (VLV 40.) 
 

Diktens vi är bevingat, de två resenärskorna rör sig utan förhinder eller betänkligheter 
”sida vid sida, igen”. Visst kan man läsa de första raderna, ”men vi vill ju bara tänka/ på 
allt det för hjärtaktiga”, som ett överskylande av konflikt – men frågan om det affirmativa 
och trygga i relation till det otrygga och marginaliserade i dikterna förtjänar 
uppmärksamhet.  
 Ahmed definierar sexuell orientering som att begäret styr subjektet mot vissa (och 
inte mot andra), det är som att en linje dras genom subjekten och den linjen kan vara 
antingen rak (straight) eller krokig (queer).916 Det queera begäret är riktat mot punkter 
som inte ligger på en linje och ett krokigt begär skapar i sin tur ett krokigt eller ojämnt 
landskap, Ahmed beskriver ”det lesbiska landskapet” som format av de stigar som 
avviker från den räta linjen, stigar som inte är okomplicerade att följa.917 Det vridna eller 
krokiga är emellertid bara vridet och krokigt i förhållande till det raka och räta – och i 
Vagga liten vagabond saknas en sådan dialektik mellan marginal och centrum. Alla 
positioner, både hemma och borta, är trygga och njutningsfulla. Då försvinner också 
positionen ”queer”, eftersom den förutsätter en motpol, ett negativ. 

 
915 Ahmed, 2006, s. 67. 
916 Ahmed, 2006, s. 70. 
917 Ahmed, 2006, s. 20. 
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Jag har tidigare argumenterat för att Byggmästars dikt inte enbart är ”lesbisk”, eftersom 
också andra element än kvinnor skapar begär. Men frågan är om den ens kan kallas 
queer. Ja, det är tre kvinnor som åtrår varandra i dikten jag nyss citerade, men om deras 
position är lycklig, fri och utan förhinder, rent av normerande inuti diktens universum – 
då blir Byggmästars dikt enbart queer i relation till andra poeters verk. Hennes egen dikt 
upprättar kvinnors kärlek till kvinnor (och till växter, djur, biotoper och landskap) som 
det räta, raka. Inuti hennes dikt är den här sortens kärlek faktiskt norm. Också detta drag 
i dikterna är en del av den eutopiska hållningen (snarare än den utopiska): den tillvaro 
som dikterna beskriver där queer kärlek inte är queer utan vanlig, allmän och inte 
formulerad i relation till en normerande heterosexualitet är i dikterna inom räckhåll 
snarare än en omöjlig fantasivärld. 
 Här vill jag åter ta in perspektivet som berör framtidslighet. Med Ahmed handlar 
orientering också om att göra platser beboeliga, att sträcka ut sin kropp in i rum och ut 
på platser där den inte ännu varit och på så sätt skapa nya veck, fästpunkter eller knutar 
i världen, nya konturer för platser där det går att leva.918 Här finns en beröringspunkt 
med frågan om framtidslighet: att orientera sig mot framtiden är följaktligen också att 
försöka göra den beboelig trots att utfallet är oerhört osäkert. Går det att föreställa sig 
en framtid som är beboelig, ett hem? Hur kan kroppen sträckas ut i framtiden, en plats 
som inte ännu finns, eller som hela tiden blir till? 
 Ett hem är, menar Ahmed, ett ställe som man har utvidgat sin kropp till.919 Kanske 
kunde man vända på uppställningen och kalla hemmet en plats som har nått in i ens 
kropp. Ahmed diskuterar vad hon kallar ”migrantorientering”, alltså migrantens riktning 
både ”mot ett hem som gått förlorat, och en plats som inte ännu är hemma”, alltså både 
framåt och bakåt i tiden.920 Ett besläktat förhållningssätt till ”migrantorienteringen” 
kunde sägas vara föremålet för exempelvis Roy Scrantons kritik i boken Att lära sig dö i 
antropocen när han, på olika vis, vill demonstrera att jorden redan gått under och det 
därmed inte finns någon poäng att fastna i nostalgi och saknad. Snarare borde all kraft 
läggas på att göra den förstörda och förlorade planeten till ett hem och lära sig att älska 
den egna undergången – eftersom den redan skett.921  
 Byggmästars orientering ser emellertid annorlunda ut, hennes resenärer är 
orienterade mot ett hem som finns kvar, med bokhyllor och mjuka täcken, och mot en 
plats som också redan är hemma. Kanske kunde nomadens orientering, i kontrast till 
migrantens, beskrivas på detta vis: snart hittar jag nästa hem. Och nästa. Och nästa. I 
följande dikt finns en sådan nomadisk ton, en orientering mot nästa hem, eller nästa 
möjliga framtid: 

 
918 Ahmed, 2006, s. 11.  
919 Ahmed, 2006, s. 11. 
920 ”[...] toward a home that has been lost, and  to a place that is not yet home.” Ahmed, 2006, s. 10. 
921 Roy Scranton, Att lära sig dö i antropocen. Reflektioner över en civilisations slut, övers. Christian Nilsson, Stockholm: 
Lil’Lit, 2019. 
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Poste restante Galápagos 
 
det är en ljuvlig och mycket lustig trakt, 
glesbevuxen med kaktus och massor av 
säregna lavablock ligger ju utspridda här 
och där – ja, det är en helt fantastisk plats, 
vilken inte riktigt ännu finns på kartan 
och det är just sådana vi letar efter! (VLV 82.) 
 

Diktens vi letar efter platser som ”ännu inte finns på kartan”. Ahmed menar att 
orientering handlar om ”hur kroppar tar form genom att sträva mot objekt som finns 
inom räckhåll, som är tillgängliga inom en kroppslig horisont”.922 Kroppen sträcker sig 
efter något som den begär – och som den kan få, som finns innanför dess horisont eller 
sfär. I följande dikt beskrivs en sådan uppnåelig horisont: 

 
efter en glad kväll och en trött morgon 
står vi invid barkbåtsbryggan och betraktar 
vagabonderande blomsterflickor snabbfotade 
vandra längs horisonten på det där riktigt 
frihetstörstande sättet – (VLV 39.) 
 

Här står då två (gissar man) bakfulla resenärskor och betraktar andra resenärskor, 
sapfiska ”blomsterflickor”, som frihetslängtande vandrar längs horisonten. De rytmiska 
upprepningarna av bokstaven b i ”barkbåtsbryggan och betraktar/ vagabonderande 
blomsterflickor snabbfotade” förstärker diktens slut i vad man kunde kalla ett 
ivägrinnande längs horisonten. Det talspråkliga i ”det där riktigt/ frihetstörstande sättet” 
skapar in-förståddhet och ger tankestrecket rollen av markör för gemensam 
kontemplation, en delad blick på horisonten. 
 Om jorden vore platt skulle vi i princip kunna se hur långt som helst – det skulle 
inte finnas någon horisont. Jordens rundning skapar horisonten, punkten där subjektets 
blick inte kan se längre eftersom jordytan kröker sig. Men det är någonting med själva 
dikten som kröker sig: om diktens vi står vid en brygga, borde de se ut över havet. Men 
på vad vandrar då blomsterflickorna, om de befinner sig vid horisonten? Enligt formeln 
för att räkna ut avståndet till horisonten borde diktens vi befinna sig ungefär fem 
kilometer från horisonten, givet att de står ungefär två-tre meter ovanför havsytan. Om 
avståndet är så långt går inte individer att urskilja. Vad är det här för landskap, egentligen? 
Dikten är åter ett exempel på att det som kan framstå som rätlinjiga dikter om specifika 
resmål snarare beskriver ett krökt rum, ett kanske-rum, eller just den horisont där de 
vagabonderande, frihetstörstande blomsterflickorna befinner sig; inom räckhåll, och 
alltså möjliga att nå. Det är alltså dit vi är på väg, det är vagabondlivet i frihetslängtan 

 
922 ”[…] how bodies take shape through tending toward objects that are reachable, that are available within the 
bodily horizon.” Ahmed, 2006, s. 2. 
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som är orienteringspunkten, men också blomsterflickorna själva. Återigen rör det sig här 
om en eutopi, en fantasi som är uppnåelig och möjlig snarare än en utopi. 
 Orientering är att röra sig, att inrikta sig, att intressera sig för, flytta på och sträcka 
ut sin kropp i relation till något, såsom personerna i dikten ovan sträcker sig mot 
varandra och mot landskapet, äppelträden och havet. Orienteringen sker genom begär, 
vilja eller längtan, men också, eller kanske främst, genom kroppen. Ingeborg Svensson 
sammanfattar Ahmeds kroppsliga orienteringsbegrepp så här: ”Vi bärs så att säga av vår 
riktning. Det är alltså objekten vi riktar oss mot som utgör grunden vi står på”.923 Om 
vi kopplar ihop två begreppssystem kan man med Svensson och Ahmed respektive 
Deleuze säga att orienteringen ger blivandet en riktning. Orientering och blivande är inte 
så långt ifrån varandra som de kan framstå vid första anblicken: bägge handlar om att 
röra sig i relationer, att dras till och förändras genom förhållanden till andra. 
Orienteringen mot objekt formar subjektet. Just denna del av Ahmeds resonemang ligger 
nära Braidottis syn på subjektivitet som processuell och kroppslig, avhängig sina 
omständigheter och relationer, i ständig rörelse mot något. Att vara orienterad handlar 
också om att töja på kroppens rörelseområde, vart kroppen når, att, som i den här dikten, 
”luta sig ut” så långt kroppen kan: 

 
lutar sig ut 
från en färgglad balkong, men fnissigt 
för det finns visst en liten bäck i botten 
av tingens innersta, det finns visst najader 
som knäar vulkaniskt på små öar 
och det finns faktiskt fler och fler överblommade 
terrasser, men tänk ändå att de finns dessa 
palmkantade kvällningar – (VLV 38.) 
 

Här sträcker sig diktjaget efter ”palmkantade kvällningar” som kroppen, när den lutar 
sig över balkongen, kan nå. Den första radens knapphet förstärker dess innebörd: orden 
liksom lutar sig ut över ett tomrum, ut mot de blomsterprydda terrasserna nedanför. 
”Även när saker finns inom räckhåll måste vi ändå sträcka oss efter dem för att nå dem”, 
skriver Ahmed.924 Hela Vagga liten vagabond kan förstås som en ansträngning att sträcka 
sig ut, eller försöka nå fram till den sapfiska tillvaro där blomsterflickor vandrar vid 
vulkanöars horisont som dikterna beskriver. I botten av ”tingens innersta” rinner faktiskt 
en bäck – och därför måste man luta sig ut från balkongen ”fnissigt”, alltså inte 
målmedvetet, beräknande, jagande eller frenetiskt. Detta ”fnissigt” är eventuellt ett slags 
nyckel till det utopiskt-mot-framtiden-utsträckta elementet i Byggmästars dikt. Det går 
inte att beskriva försöket att nå det man vill i alltför direkta termer, då undflyr det en. 
Man måste göra det ”fnissigt”, för att inte najaderna och den lilla bäcken som springer 
fram ur varje ting ska försvinna.  

 
923 Svensson, 2011, s. 74. 
924 ”Even when things are within reach, we still have to reach for those things to be reached.” Ahmed, 2006, s. 7. 
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Så här långt har jag visat hur Byggmästars dikt innehåller motstridigheter: den är gullig, 
men också behärskande; den är antropocentrisk men lyfter fram växternas egenheter; 
den handlar om resande, men bara om det njutningsfulla resandet. Härnäst presenterar 
jag samlingen Locus amoenus från 2013, och diskuterar litteraturteoretiska perspektiv på 
pastoralen som form, trop eller plats. Pastoralen som trop eller grepp har i hög grad att 
göra med ovan nämnda ”fnissighet”, och denna uppmaning till fnissighet är en nyckel 
till hur Byggmästar använder pastoralens slitna kärleksuttryck för att säga något nytt. 
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LOCUS AMOENUS – PASTORALT PARADIS 

Locus amoenus är en liten, vackert formgiven samling vars blad måste sprättas upp med 
kniv den första läsningen. I den utnyttjar Byggmästar pastoralens bildspråk för att skapa 
en palatsträdgård befolkad enbart av kvinnor. Locus amoenus inleds med en dikt av den 
antika skalden Sapfo, som här åberopas i sin roll som den lesbiska diktens första och 
mest välkända röst, men som också påminner om de klassicistiska, antika stilideal som 
pastoraldiktarna lånade av under sin storhetstid. Dikterna i samlingen är korta, ofta bara 
tre eller fyra rader och för tankarna till haikuns naturmeditativa formspråk. Samlingens 
titel är ett litteraturteoretiskt begrepp, den flitigt använda trop där naturen blir en erotisk 
lekplats för människorna – ”den behagliga platsen” på latin. Uttrycket ramar in den 
eutopiska – drömda men möjliga – plats som målades upp i kärlekstrilogin. I den 
inledande dikten, som till sin form avviker från de övriga dikterna, bygger Byggmästar 
upp en fond eller ram som placerar diktjaget i ett föreställt 1700-tal genom referenser till 
tidstypiskt mode, arkitektur och tidens nya kolonialvaror: 

 
[...] 
Ja, jag minns röda korallträd, 
brokiga musslor och karp, 
liksom nereidernas dans 
 
och trollträdgårdens dalar. 
Minns dig, du vackra donna 
i krinolin, snabelskor och tornfrisyr. 
 
Jag minns, hur du gled omkring 
med en liten rosettprydd korg 
fylld med valnötter och daggiga rosor. 
 
Minns hur vackert du läste för mig 
en dikt om hur allt summar, 
andas och skrattar! 
 
Minns ett rum med höga franska fönster 
och en ottoman, ett rum där det doftade av kryddor – 
av nejlikor, ingefära, kanel – och av kakao! 
 
Minns, hur du drog mig intill dig, 
medan den egyptiska katten 
gick förbi fontänskulpturen av Venus. 
(LA 9.)  
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Dikten är en återblick som ramar in de korta ögonblicksbilder som utgör resten av 
samlingen. I förhållande till dem är formen, med alliterationselement, exempelvis s-
ljuden i strofen om hur allt ”summar, andas och skrattar”, lik den antika diktens 
versbundna minnesformspråk. Även om inte den inledande dikten helt och fullt följer 
något antikt versmått, så speglar den hexameterns rytm (”Ja, jag minns röda korallträd/  
brokiga musslor och karp”) på så sätt att både form och innehåll minner om 1600- och 
1700-talets användning av antika stilideal. Diktens nereider, antika havsnymfer, utgör en 
koppling till den antika pastoralen representerad av Theokritos och Vergilius bukoliska 
diktning. Byggmästars placering av dikterna i ett föreställt 1700-tal, där de antika och 
nyklassicistiska influenserna är tydliga, ger anledning till att närmare granska hur hon 
använder sig av 1700-talets pastoral som grepp och trop, och hur hennes specifika 
variant av pastoralen tar sig uttryck. Eftersom det är pastoralens litteraturhistoriska 
konventioner Byggmästar anspelar på i sin dikt behöver jag utforska dessa konventioner 
för att kunna få fatt i hur Locus amoenus bryter mot och leker med dem. Syftet är också 
att visa på trädgården och parken som plats i Locus amoenus. Trädgården kan förstås som 
en plats där det domesticerade och vilda, det förutsägbara och det oförutsägbara möts. 
Detta möte har bäring på hur det jag här kallar framtidsligheten skrivs fram. Den 
pastorala trädgården blir här en portal till ett möjligt, lyckligt förflutet, liksom till en 
annorlunda framtid. 
 Scenen som Byggmästar ställer upp här är alltså som följer: två kvinnor, i dikterna 
kallade ”vi”, förälskar sig i en park- och herrgårdsmiljö som smakar av föreställningar 
om ett klassicistiskt 1700-tal. Som ett slags beskyddargestalter vakar den lyriska diktens 
och den religiösa diktens muser över dem: ”Trolskt! Förälskat!/ Blickar de två/ statyerna 
föreställande/ Euterpe och Polyhymnia/ på varann,/ med bedjande armar.” (LA 56.) 
De två marmormuserna speglar de två kvinnornas förälskelse och lust, med skillnaden 
att de två kvinnornas fysiska möte är möjligt, deras kroppar möts faktiskt, i motsats till 
statyernas.  
 Diktjaget och hennes förälskelseobjekt njuter av trädgården och av varandra: ”Vi 
lekte kurragömma/ i parken – du hittade mig/ gömd på mitt favoritställe,/ bakom 
rosenaltaret.” (LA 39.) ”Vi sökte skydd,/ i det av kaprifol/ överväxta ekotemplet,/ 
undan ett häftigt sommarregn.” (LA 31.) ”Vi gick tysta/ genom parken –/ hörde 
fontänens sorl,/ fåglarna och lammen.” (LA 20.) Spänningen byggs upp i motiven, men 
även genom en formmässig pendling eller glidning mellan närhet och avstånd. Det 
inledande ordet ”vi” följs av aktiva verb (”lekte”, ”sökte skydd”, ”gick tysta”), och en 
precisering av platsen och den omkringliggande miljön som omsluter paret. På så sätt 
skapas en ebb- och flodeffekt mellan intimitet och distans.925 Motiven är också 
dubbeltydiga i vissa fall, som här: ”Det ligger ett rosenblad/ i ditt 

 
925 Jag vill här passa på att tacka den anonyma fackgranskare som inför publiceringen av delar av detta kapitel som 
en artikel i tidskriften lambda nordica pekade på ebb-flod-effekten och intimitet-distans-relationen i dikterna. 
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klänningsveck.” (LA 23.) Det sistnämna exemplet kan tolkas som en förtäckt 
beskrivning av en vulva, men ett rosenblad kan också vara bara ett rosenblad, eller både 
och på samma gång.  
 Detta grepp hos Byggmästar – att flera lager av tillvaron kan skönjas samtidigt – 
ska jag återkomma till längre fram. Det hänger nämligen ihop med hur idyllen eller 
pastoralen som plats kan fungera som en spegel, som visar en möjlig framtid. 
 

Parken och trädgården  
 

De två kvinnorna rör sig alltså i en särskild sorts miljö, nämligen parken, en plats där det 
vilda och det tämjda samsas om utrymmet. I följande dikt går ett du genom en park: 

 
I frasande klänning 
går du genom parken – 
du går långa, långsamma 
promenader. (LA 17.) 
 

Den frasande klänningen och långsamheten i de långa promenaderna som dikten 
beskriver anspelar eventuellt på en väntan – frasandet hörs och kan följas, långsamheten 
kan handla om en längtan efter att bli upphunnen. Sandilands och Erickson diskuterar 
parken som historiskt sexualiserad plats och pekar på att sexualpolitik alltid har en 
rumslig dimension: var sex utspelar sig har betydelse för hur ”naturligt” det framstår. 
Offentliga parker uppstod som offentliga rum i nära anslutning till vetenskaper som 
evolutionsbiologi, sexologi och sexualmedicin i 1800-talet och parkernas instiftande är 
kopplade till idéer om folkhälsa, nyttig rekreation och demografisk kontroll. Skapandet 
av offentliga parker kan, menar Sandilands och Erickson, förstås som ett svar på en 
rädsla för att ”korrumperande” sexuella element skulle gödas i stadsmiljöer. Genom att 
föra in (underförstått maskulin och därmed sund) skog och natur i staden skulle också 
”naturlighet” i sexuella relationer understödas.926  
 Nu är det ju inte det sena 1800-talets offentliga park i stadsmiljö som beskrivs här, 
men också 1700-talets privata park, där vi kan placera dikten, präglas av sexualpolitik. I 
essän ”Frihet, jämlikhet, avskildhet. Park och politisk kultur vid det gustavianska hovet” 
lyfter My Hellsing fram hur överklassen och hovet omkring Gustav III såg på parker 
och trädgårdar.927 I parken bekräftas givetvis också ståndsnormer – kungen ska till 
exempel inte tala med pager eller andra lägre stående när han promenerar – men där kan 
också känsliga politiska samtal äga rum, som inte skulle kunna ske inomhus. Hellsing 

 
926 Mortimer-Sandilands och Erickson, 2010, s. 12f. 
927 My Hellsing, ”Frihet, jämlikhet, avskildhet. Park och politisk kultur vid det gustavianska hovet”. I Det återfunna 
paradiset. Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik, Rikard Wingård, Cecilia Rosengren, Bo Lindberg 
och Britt-Marie Karlsson (red.), Göteborg: Göteborgs universitet, 2016. 
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pekar på att sexuella möten mellan män förekom i parkerna, bland annat ska Gustav III  
ha erbjudit män av lägre rang tjänst som hovmän i utbyte mot sexuella tjänster i 
slottsparker. 928 ”Enligt hovlivets konventioner”, skriver Hellsing, ”kunde sexualitet i det 
fria få politisk sprängkraft”.929 Den tuktade, kontrollerat vildvuxna parken blir en annan 
typ av arena än palatset, där varje föremål, möbel och rum påminner om positioner och 
hierarkier. Vissa av hierarkierna följer med utomhus, men somliga – som de sexuella 
normerna – kan rubbas, om än temporärt. De långa promenaderna i parken, som dikten 
ovan beskriver, kan förstås också som en kommentar till denna historiska kontext.930 
 Några viktiga skillnader finns också mellan de historiska parkberättelser i pastoral 
anda som Hellsing analyserar och parken i Locus amoenus. I de förstnämnda spelar naturen 
själv ingen roll, den är enbart fond för världshändelser, kärleksgräl, skandaler. Buskage 
och labyrinter skyddar för insyn, men är inte själva aktörer i hovlivet. Hos Byggmästar 
däremot blir grönskan inte bara fond utan stiger fram i egen rätt och skapar den 
infrastruktur som genererar möjligheter till handling. Växtligheten handlar också själv, 
som i följande dikt: 

 
Snäckor och rankor 
söker sig längs 
stenbalustraden in 
i en yppig vegetation 
av blommande buskar. (LA 45.) 
 

Snäckorna – i detta fall vinbärssnäckor – liksom rankorna söker sig aktivt in i den yppiga 
vegetationen. De observeras visserligen eventuellt av ett subjekt, eftersom samlingens 
resterande dikter beskriver ett du och ett jag – men bara eventuellt. Här är snäckorna 
och rankorna subjekt, de rör sig målmedvetet mot något, begär något. Spännande i detta 
sammanhang är tiden; sniglar rör sig långsamt, men rankorna torde växa än 
långsammare. Dikten följer deras tid. Också om ett mänskligt subjekt är den som har 
iakttagit detta har denna eventuella betraktare stannat tillräckligt länge vid 
stenbalustraden för att se växterna söka sig in där, eller så har betraktaren gått förbi vid 
upprepade tillfällen och noterat rörelsen. Tiden går hur som helst långsammare, 
tillräckligt långsamt för att andra rörelser än människans ska framträda. Snäcka kan ju 
dessutom förstås som en synonym för kvinna. Både snäckan-kvinnan och rankorna 
söker sig mot samma ställe, begär samma sak och är på så vis temporärt jämlika. 

 
928 Hellsing, 2016, s. 26; 32f. 
929 Hellsing, 2016, s. 35. 
930 Parker har historiskt sett varit en mötesplats för homosexuella. Jens Rydström skriver om Humlegården i 
Stockholm som en sådan mötesplats. Jens Rydström, Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880–
1950, Chicago: University of Chicago Press, 2003, s. 117ff. Parken är också en sexualiserad plats i modern tid. 
Ingeborg Svensson för fram att nedskärandet av buskar i ”parkraggningsområdet” vid Frescatiområdet i Stockholm 
kan ses som ett led i myndigheternas bekämpning av ”den smittfarliga homosexualiteten” i slutet av 1980-talet. 
Ingeborg Svensson, Liket i garderoben. En studie av sexualitet, livsstil och begravning. Diss. Stockholms universitet, 
Stockholm: Normal förlag, 2007, s. 66. 
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Vilken sorts plats är trädgården, egentligen? Den frågan ställer Serenella Iovino i en 
artikel om trädgårdens natur.931 Iovino diskuterar trädgården som ett resultat av 
människans behov av att behärska naturen, men genom en läsning av Italo Calvino jämte 
flera samtida trädgårdskonstnärer menar hon att trädgården trots allt i dag kan vara en 
plats för motstånd, där människor och natur kan förenas genom kultur, snarare än 
splittras av densamma. Även om Byggmästars trädgårdsidyll inte utgör en explicit 
motståndsplats på samma sätt som ett av Iovinos exempel, Gezi Park i Istanbul, finns 
det kraft också i idyllens trädgård.932 Det handlar delvis om trädgårdens sammansättning:  
trädgården är både naturlig, eftersom den består av element som anses höra naturen till 
– växter, snarare än böcker eller bilar – och onaturlig, eftersom trädgårdskonsten 
innefattar artförädling, ogräsrensning, klippning, insektsbekämpning och många andra 
former av fysisk och kemisk kontroll. Trädgården kan med andra ord förstås som 
förmänskligad natur, disciplinering och disciplinens samtidiga urholkande. Trädgården 
och parken är på ytan kuvade och kuschade, uttryck och spelplan för en dominant 
natursyn som inte bara präglar trädgårdsodling utan också annan hierarkisering och 
disciplinering, till exempel demografi, folkhälsa och annan statlig styrning av människa 
och natur.  
 Samtidigt är parken och trädgården uttryck för att naturen trots allt inte kan tyglas 
helt och fullt, en gång för alla. Rabatter måste ständigt ansas, häckar klippas, blommor 
pollineras: modernitetens odlingsprojekt måste underhållas, annars förfaller det. Därmed 
kan små zoner av vildvuxenhet uppstå också i Byggmästars rokokopark: ”Längst in i 
parken,/ i ett förvildat hörn:/ nymfens grotta.” (LA 58.) Det förvildade hörnet i parkens 
periferi, dit trädgårdsmästarens kultiverade blick inte når, blir en plats för nymfer – för 
ett litet, tillfälligt motstånd. 
 

PASTORALENS KÄNNETECKEN 
 

I just den här parken finns också herdediktens särskilda totemdjur, lammet: 
 
Du knöt 
en himmelsblå rosett 
runt lammets hals. (LA 37.) 

 
931 Serenella Iovino, ”The Reverse of the Sublime. Dilemmas (and Resources) of the Anthropocene Garden”, 
RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society, nr. 3, 2019, 
http://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/2019_i3_web_v1.pdf (hämtad 2019-11-12). 
932 Gezi Park i Istanbul blev knutpunkten för en motståndsaktion mot den turkiska regimen när parken skulle rivas. 
Eventuellt kan motståndet där jämföras med det motstånd som det planerade fällandet av träden i Kungsträdgården 
i Stockholm genererade under den så kallade almstriden i maj 1971. Se Daniel Helldén, Demokratin utmanas: Almstriden 
och det politiska etablissemanget. Diss. Stockholms universitet, 2005; samt antologin Everywhere Taksim: Sowing the Seeds 
for a New Turkey at Gezi, Isabel David och Kumru F. Toktamıs (red.), Amsterdam: Amsterdam University Press, 
2015. 
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Statyerna, ekotemplen, lammen och blommorna är direkta lån från herdediktens uttryck. 
Herdedikten lånar i sin tur uttryck från antikens diktning, med bland annat just Sapfo 
och Vergilius som förebilder. Här är det på sin plats att ställa frågan vad som egentligen 
utmärker herdedikten eller pastoralen, för att kunna förstå vad Byggmästar vill med den. 
Det är inte helt enkelt att besvara den frågan och det beror på att pastoralen kanske 
snarare kunde beskrivas som ett lokus, en plats, än som en genre. Litteraturhistorikern 
Alfred Sjödin förklarar: 

”Pastoral” är nämligen, till skillnad från en specifik beteckning som ”eklog”, inte 
en genre i trängre mening, det vill säga en kombination av en typisk form och ett 
typiskt innehåll. Snarare har vi att göra med en fiktiv värld som kan komma till 
uttryck i ett flertal litterära genrer och även i andra medier.933 
 

Sjödin refererar till Carolina Browns och Wolfgang Isers respektive utforskningar av 
pastoralens användningsområden och tillägger: ”Det pastorala är en fantasivärld som 
överskrider gränser mellan genrer och medier, varför den också har utgjort en tacksam 
exempelgenre i teorier om fiktion och ’möjliga världar’”.934 Det här blir betydelsefullt för 
min läsning av Byggmästar. Herdedikten i sig, snarare än parken eller trädgården, är alltså 
enligt denna genrebeskrivning den ”behagliga plats” som Byggmästar skissar upp i Locus 
amoenus. 
 Under de senaste tio åren har pastoralen som trop eller form åter kommit i fokus 
inom ramen för litteraturvetenskapen, men med vissa modifikationer som gör det 
möjligt att diskutera samtida förhållningssätt till miljö och miljöförstörelse. Terry 
Gifford talar om ”post-pastoral” medan David Farrier diskuterar den ”giftiga 
pastoralen”.935 Heather I. Sullivan för å sin sida fram den ”mörka pastoralen” som 
”strategi och trop”.  Hon utvecklar det ”mörk ekologi”-begrepp som Morton 
presenterar i en särskild litteraturvetenskaplig riktning för att kunna beskriva och 
diskutera den samtida pastoralen och ta hänsyn till att naturen och världen redan har 
förstörts, såsom Morton menar. Sullivan vill särskilt lyfta fram att denna förstörelse 
pågår samtidigt som människan fortfarande drömmer pastorala drömmar.936 
  I stället för att skriva fram en pastoral som är ”mörk” eller ”toxisk” såsom de ovan 
nämnda ekokritikerna, tar emellertid Byggmästar fram en variant som är traditionell i så 
måtto att den följer den litterära konventionen: naturen är en ljus och hoppfull plats för 

 
933 Alfred Sjödin, Landets SångGudinna. Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer. Diss. Lunds universitet, 
Göteborg: Makadam, 2014, s. 181. 
934 Sjödin, 2014, s. 182. 
935 Terry Gifford, ”Pastoral, Anti-Pastoral, and Post-Pastoral”. I The Cambridge Companion to Literature and the 
Environment, Louise Westling (red.), New York: Cambridge University Press, 2014, s. 17–30. David Farrier, ”Toxic 
Pastoral. Comic Failure and Ironic Nostalgia in Contemporary British Environmental Theatre”, Journal of Ecocriticism, 
vol. 6 nr. 2, 2014, s. 1–15. 
936 Heather I. Sullivan, ”The Dark Pastoral. Goethe and Atwood”, Green Letters. Studies in Ecocriticism, vol. 20 nr. 1, 
2016, s. 47–59; samt Heather I. Sullivan, ”Dark Pastoral. A Trope for the Anthropocene”. I German Ecocriticism in 
the Anthropocene, Caroline Schaumann och Heather I. Sullivan (red.), New York: Palgrave Macmillan, 2017, s. 25–44. 
Sullivan hämtar begreppet mörk pastoral från Timothy Morton. Se Morton, 2010b, s. 16f. 
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människan, en plats där hon hör hemma, och människans relation till naturen, växter 
och djur handlar om tillit, omsorg, lust och glädje. Men detta betyder inte nödvändigtvis 
att hennes pastoral saknar nyanser eller bara fungerar som verklighetsflykt undan 
verklighetens mörka ekologi. 
 Också den glättiga och ljuva pastoralen i 1600- och 1700-talet är, enligt Bengt 
Lewan, ett sätt att aktivt förhålla sig till samtidens berättelser om naturen. I Arkadien. 
Om herdar och herdinnor i svensk dikt fördjupar och utmanar Lewan bilden av pastoralen 
som ytligt svärmeri, ”oseriös tankelek” och ”verklighetsflykt”, för kulturtrötta 
människor.937 Han skriver: ”De till synes oförargliga herdeskildringarna ställde frågor 
som ännu i vår tid kan kännas aktuella. De pekade på en annorlunda värld och ett sätt 
att leva, som skulle kunna vara ett alternativ till det välbekanta och accepterade”.938 
Särskilt nämner Lewan herdarnas fredliga tillvaro som motpol och alternativ till 
samtidens manlighetsideal i 1600- och 1700-talet. ”I Arkadien värderar man inte makt 
och ära och hierarkisk ordning – herdinnan och herden har sin glädje i lekar och löjen 
som kan njutas på lika villkor”, skriver Lewan. Pastoralens värld är ”i allmänhet 
fundamentalt demokratisk”, till skillnad från offentligheten i vilken den uppkom.939 
Pastoralen ställde affekter, känslor och intryck framför äganderätt och ockupation; i 
pastoralen handlar det inte om vem som äger marken utan om vad landskapet genererar 
för känslor. Det är just som en sådan motpol till manlighetsideal och förnuftsdyrkan 
som också Byggmästars ljusa pastoral kan förstås. 
 Jämlikheten mellan herdarna och herdinnorna är framträdande när man läser 
pastoral diktning i dag, även om det kan låta förvånande. Om Gustav Philip Creutz 
pastoral, där en liknande betoning på affekt framom landskap kan skönjas, skriver 
Horace Engdahl: ”Män och kvinnor uppträder som jämlika och tar lika stor plats i 
handlingen. Deras roller är bara obetydligt olika”.940 I pastoralens betoning av känslor 
och jämlikhet finns ett slags subversiv potential, slår Engdahl därefter fast, och kallar 
litteraturherdarna för ”de första moderna subjekten”.941 Det kan verka radikalt att kalla 
herdarna och herdinnorna hos Hedvig Charlotta Nordenflycht och Creutz för de första 
moderna subjekten, men Engdahl knyter detta påstående till pastoralens möjliga 
funktion som en experimentplats för idéer om naturrätt inom upplysningsfilosofi. ”De 
radikala upplysningsfilosofernas bild av människans urtillstånd, som var utgångspunkten 
för naturrätten, svarade inte mot någon konkret historisk verklighet utan tecknades just 
efter pastoralens modell”, skriver han.942 Pastoralen behövdes alltså för att ideal om 
jämlikhet skulle vinna kraft också utanför den. Det ljusa och glättiga kan alltså i en 

 
937 Bengt Lewan, Arkadien. Herdar och herdinnor i svensk dikt, Nora: Nya Doxa, 2001, s. 8f. 
938 Lewan, 2001, s. 9. 
939 Lewan, 2001, s. 256. 
940 Horace Engdahl, ”Förord. När poesin bodde i Arkadien”. I Gustav Philip Creutz, Dikter och brev, Horace Engdahl 
och Marianne Molander Beyer (red.), Stockholm, Atlantis, 2010, s. xiii. Se även Lewan, 2001, s. 248f; 256. 
941 Engdahl, 2010, s. xiv. 
942 Engdahl, 2010, s. xiv. 



 

 353 

litteraturhistorisk kontext förstås som ett radikalt utopibyggande med utjämnandet som 
princip. 
 Pastoralen som stilideal och form har alltså störst inflytande omkring mitten av 
1700-talet men tappar efterhand sin status då romantikens naturideal slår igenom vid 
sekelskiftet 1800. Sjödin sammanfattar utvecklingen så här: ”Pastoralens 
transformationer och slutliga nedgång hör så uppenbart samman med den borgerliga 
kulturrevolutionen och dess mentalitetsmässiga omställning att förhållandet kan tyckas 
överflödigt att påpeka”.943 I relation till naturrättens utopistiska element leder 
pastoralens oundvikliga nedgång enligt Engdahl emellertid till en oförutsedd 
problematik, som handlar om realism i relation till kön och sexualitet: ”Den mur mellan 
fiktion och verklighet som skyddar Arkadien mot förljugenhet tolererades inte av 
naturlighetens och realismens förespråkare och finns inte heller i deras idealsanna bilder. 
Med en större grad av verklighetsanpassning följde en ökande sexism”.944 Sjödin skriver 
att herdinnerollen erbjöd ”ett sätt att under en tunn slöja av fiktion tematisera kvinnans 
sexualitet och hennes roll i samhället”, en slöja som sedan dras undan när stilidealen 
förändras.945 Rokokopastoralen kan alltså sägas företräda både klassicism och en viss 
sorts utopiskt experiment, som får stryka på foten då andra ideal ersätter herdedikten. 
När pastoralen som trop försvann ur modet, försvann också en viss sorts sexuell 
jämlikhet mellan könen ur diktningen. 
 I litteraturhistorieskrivningen har pastoralens poetik blivit närmast bespottad för 
sin manierism och höga emotionella tonläge. Den kritik som Byggmästar fått under 
2000-talet liknar i förvånansvärt hög grad kritiken som pastoraldiktningen i stort fick ta 
emot efter att den upphört att vara stilbildande i slutet av 1700-talet. Ett exempel på en 
sådan kritik är litteraturvetaren Michel Ekmans benämning av Locus amoenus som ”[b]åde 
en trevlig bagatell och en provokation”. Han skriver som följer i tidskriften Nya Argus 
genomgång av poesiåret 2013:  

 
Huvudsyftet med dikterna är att hopa vackra och angenäma ord tills läsaren 
knappt förmår ta emot mera. Alltemellanåt går Byggmästar på ett självmedvetet 
retsamt sätt över alla gränser [...]. Om man störs av något i boken är det en viss 
infantil sipphet.946 
 

Det som Ekman beskriver som en ”infantil sipphet”, ytlighet och naivism ansåg också 
Anna Maria Lenngren som kännetecknande för pastoralen. I den dräpande dikten ”Ett 
sätt att göra Herdaqväden” från 1797 föreställer sig Lenngren en dekorativ, fåfäng, 
rosenprydd herdinna som åtföljs av lika prålig och tramsig herde: ”En Coridon som smilar 
flatt,/ Ser hjertans flepig ut och kärlig [...] Se det är en Idyll, som äntlig man förstår,/ Så 

 
943 Sjödin, 2014, s. 194f. 
944 Engdahl, 2010, s. xvii. 
945 Sjödin, 2014, s. 203. Se även Carolina Brown, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-
talet. Diss. Uppsala universitet, Stockholm: Carlsson, 2012. 
946 Michel Ekman, ”Den finlandssvenska poesin 2013”, Nya Argus, nr. 1–2, 2014b, s. 8f. 
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sann och menlös att den bräker”.947 Pastoralens idyll är ett ofarligt lamm utan egentlig 
substans i jämförelse med annan, mer potent, dikt. I likhet med Lenngren bygger Ekman 
sin kritik på en motsättning mellan en konstlad natur, som herdedikten representerar, 
och en äkta natur, som den realistiska traditionen åskådliggör, men hos honom finns 
också föreställningar om en konstlad sexualitet. ”Sippheten” och den ”infantila” glädjen 
som han menar kan störa läsaren handlar också om att sexualiteten i Locus amoenus inte 
motsvarar moderna ideal, utan snarare liknar den höviska traditionen, där sex och lust 
kodas om till platoniska uttryck. 
 Sjödin påtalar som sagt pastoralen som ett sätt att utforska ”möjliga världar”.948 
Ett sätt att förstå Byggmästars lånade poetik är att tolka lånet som en fingervisning om 
att queera praktiker funnits också i miljöer som inte är urbana och moderna, om än med 
andra namn. Seymour kallar de texter hon analyserar i Strange Natures för ”achievements of 
imagination” (originalets kursiv), föreställningsförmågans bragder.949 Sjödins begrepp 
”möjliga världar” är besläktat med Seymours föreställningsbragder: pastoralens syfte 
under 1700-talet var att utforska möjliga världar som ännu inte fanns. Det är just denna 
utopiska, utforskande potential som Byggmästar utnyttjar för att visa en möjlig – lycklig 
– värld för samkönad lust, som här: 

 
Det gyllene bordsurets 
tätt omslingrade gestalter 
visar kärlekens seger 
över tiden. (LA 53.) 
 

Bordsurets figurer visar att kärleken övervinner tiden, och den övervinner och överlever 
sin tid. En kärlek som är fel i sin tid kan vara rätt i en annan. Här påminns jag åter om 
dikten ur Älvdrottningen jag inledde denna studie med, som handlade om två kvinnor som 
ska komma att ”strö rosor över världen”. (Ä 34.) Kärleken ska komma att övervinna sin 
samtids konventioner. 
 Här vill jag återkoppla till hur begärsbegreppet sätts i verket: den typen av begär 
som Byggmästar beskriver ryms inte inom ramen för gängse heterosexuella 
konventioner eftersom samlagen uteblir. Poängen med att förlägga den sensuella 
kärleken till parken, och skriva om den i termer av kurragömma och lek, är att den på så 
sätt undgår det otränade ögat. I det sippa och nätta som kännetecknar pastoralens 
beskrivningar av sexuella relationer finns spänning för den som har verktyg att läsa av 
den.  
 Det är pastoralens litteraturhistoriska bagage av att både betraktas som 
revolutionärt jämlikhetsivrande, särskilt i sexuell mening, och som förment orealistiskt 

 
947 Anna Maria Lenngren, ”Ett sätt att göra Herdaqväden” (1797), Svensk litteratur 2. Frihetstiden och den gustavianska 
tiden, Torkel Stålmarck (red.), 2. uppl., Stockholm: Norstedts och Svenska vitterhetssamfundet, 2002, s. 293. 
948 Sjödin, 2014, s. 182. 
949 Seymour, 2013, s. 10. 
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och kitschigt trams som Byggmästar sätter i rörelse i Locus amoenus.950 På så vis ligger den 
anknytning till pastoralen som hon gör i Locus amoenus i linje med uppvärderandet av den 
feminina detaljen och det gulliga uttrycket som jag tidigare pekat på som centralt i 
kärlekstrilogin.951 För att förstå vad dikterna i Locus amoenus anspelar på och sätter i verket 
behövs en litteratur- och idéhistorisk bakgrund, som åskådliggör pastoralen som en plats 
för ideal om jämlikhet i sin tid, liksom för queera sexuella praktiker. I lyxträdgården kan 
både de utopistiska politiska framtidsfantasierna och den ickenormativa kärleken flöda 
fritt i en queer omskrivning av en klyschig genre med resultatet att konventionerna 
avnaturaliseras och blir märkvärdiga på nytt. Här finns en koppling till den utopistiska, 
experimentella pastoralen: en värld där enbart kvinnor lever med varandra i lyckliga 
kärleksrelationer är verkligen en utopi. 
 

QUEER PASTORAL 
 

Frågan är om inte pastoralen fungerar annorlunda om vi betänker dess queera förtecken 
hos Byggmästar. Idyllen är präglad av frånvaro av förtryck och våld.952 Och detta finns, 
vill jag mena, som en ständig fond, ett brus bakom orden. I samlingens sista dikt 
aktualiseras åter den ramberättelse som den första dikten, som jag inledningsvis beskrev, 
ställer upp. Den sista dikten ekar av en brusten ton:  

 
[…] 
Jag ska lära mig att endast tala  
om lustgården där älskande vilar på divaner, 
stödda på mjuka kuddar, varken plågade 
av solens hetta eller isande köld! 
[…] 
I tiotusen dagar och nätter 
ska jag skriva kärleksdruckna dikter till dig – 
ja, till mitt allra sista andetag ska jag tala 
om intet annat än kärlek. (LA 61.) 
 

 
950 Att föra fram denna dubbelhet uppfattar jag som Engdahls ärende i förordet till Creutz samlade dikter. Engdahl, 
2010. 
951 Camp-begreppet kunde också användas för att analysera bruket av kitsch och omskrivningar av litterärt utdömda 
troper som pastoralen i Byggmästars dikt. Men som Susan Sontag för fram karaktäriseras camp ofta av ironi och 
parodi, och de elementen saknas hos Byggmästar. Susan Sontag, Notes on ’Camp’ (1964), London: Penguin Books, 
2018. 
952 Ett annat sätt att förstå det slutna trädgårdsrum som Byggmästar skapar är att läsa detta rum jämte den queera, 
feministiska och lesbiska pornografins rum, som Ingrid Ryberg beskriver i sin avhandling Imagining Safe Space. Under 
Rybergs undersökning av skapandeprocesser som resulterar i olika typer av pornografi blir det, menar hon, tydligt 
att de som deltar i processerna betraktar både arbetet med verket och den färdiga porrfilmen som en del av arbetet 
för ett tryggt rum. Locus amoenus, den behagliga platsen, kan också betraktas som det trygga rum där begäret får 
finnas och flöda utan hot om våld eller vedergällning. Ingrid Ryberg, Imagining Safe Space. The Politics of Queer, Feminist, 
and Lesbian Pornography. Diss. Stockholms universitet, 2012, s. 19. 
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Jaget säger inget om sina upplevelser, om huruvida kärlek verkligen är allt som finns 
omkring henne – bara att hon inte tänker tala om något annat än lycksalighet och 
kärleksnjutning. Här blir den historiserande dimensionen, det faktum att dikten utspelar 
sig i ett nu som blickar tillbaka på ett förflutet, betydelsefull. I kontrast till kärlekstrilogins 
möjliga eutopos, inom räckhåll vid horisonten, förnimms en nostalgi eller sorg i dikten 
ovan. Raden om ”solens hetta” och ”isande köld” liksom den om ”tiotusen dagar och 
nätter” antyder att det är till ett sådant kargt och kärlekslöst landskap som diktjaget 
utvisats. Återstår att lära sig minnas den kärlek som inte längre finns. Men den har funnits. 
 Här vill jag återknyta till den allra första dikten i samlingen, som jag citerat tidigare, 
där diktjaget ”Minns hur vackert du läste för mig/ en dikt om hur allt summar,/ andas 
och skrattar!” (LA 9.) I den dikten inleds varje enskild vers med olika varianter på ordet 
minns – än är det jaget som minns, än ber jaget om att ett du ska komma ihåg hur ”du 
drog mig intill dig”. (LA 9.) Om vi läser den inledande och avslutande dikten invid 
varandra handlar det alltså om att hålla ett lycksaligt, kärleksfullt förflutet vid liv, att 
minnas det sköna som varit och få bekräftelse på att det faktiskt skedde. Även om det i 
den avslutande diktens nu ter sig avlägset så har kärleken ägt rum. 
 Vad gäller Byggmästars queera estetik, också den tecknad enligt pastoralens modell, 
så visar den upp en värld där omsorg för och nyfikenhet på naturen paras med lust och 
kärlek. Frågan varför Byggmästar förlägger den lesbiska kärleksfantasi hon vill utforska 
till parken och trädgården berör alltså frågor om relationen mellan estetik och politik, 
natur och kultur, respektive urbant och ruralt. Här finns då svaret på frågan om varför 
Byggmästar lånar pastoralens slitna uttryck för att utforska begär, lust och kärlek i 
relation till naturen: formen innehåller nämligen ett positivt historiskt material, det 
utopistiska experimentet. 
 Byggmästars lek med pastoralen bär likheter med det Freeman kallar ”temporal 
drag”: ”en motgenealogisk praktik som handlar om att arkivera kulturens slit-och-
slängobjekt, inklusive de omoderna maskuliniteter och femininiteter ur vilka användbara 
förflutna kan extraheras”.953 Herdinnorna som leker sensuell kurragömma utklädda i 
pastoralens språkdräkt kan förstås som en form av ”temporal drag”, ett sätt att 
återanvända troper för att skapa ett användbart förflutet som inte präglas av förtryck, 
våld och uteslutning. Genom att formulera ett feminint, queert och lekfullt 1700-tal, ett 
lyckligt förflutet för queers, skapar Byggmästar också möjligheten till en annorlunda 
framtid, där landsbygd, natur och växtlighet inte utgör väktare för ”naturligheten” utan 
blir element som uppmuntrar till och stöder den lesbiska kärleken. Om det har funnits, 
kan det finnas igen. Med Freemans ord: ”dessa drömmar må vara drömmar om en flykt 
från historien, men de ger också tillträde till en alternativ historia”.954 

 
953 ”[A] counter-genealogical practice of archiving culture’s throwaway objects, including the outmoded masculinities 
and femininities from which usable pasts may be extracted.” Freeman, 2010, s. xxiii. 
954 ”[...] these dreams may be dreams of an escape from history, but they also give access to an alternative history.” 
Freeman, 2010, s. xi. 
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 Ytligheten och njutningen hos Byggmästars herdinnesubjekt driver både med 
föreställningar om en naturlig kärlek och en naturlig kärleksdikt. I Locus amoenus är det 
konstlade och tillgjorda naturligt, liksom den queera kärleken, som också betraktats som 
onaturlig. Frågan om naturlighet, äkthet och falskhet i relation till naturen har jag 
anledning att utforska härnäst. 
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BARRSKOGARNAS BARN –                      

SKOGEN SOM PLATS OCH TID 

Barrskogarnas barn inleds med en vers från 1807 av den brittiska romantiska diktaren 
William Wordsworth, som blir tongivande för samlingen. Här är det en annan natursyn 
än pastoralens som blir gällande: ”I was a Traveller then upon the moor;/ I saw the hare 
that raced about with joy;/ I heard the woods and distant waters roar”.955 Naturen ryter 
alltså till. Byggmästar citerar också bland annat Anton Tjechov, Gunnar Björling och 
Edith Södergran om skogen för att ge sina dikter klangbotten ur tidigare skogslitteratur. 
Liksom hon i Locus amoenus ekar 1700-talets estetiska ideal förmedlar Byggmästar i 
Barrskogarnas barn den romantiska natursynen från 1800-talets början, där icke-
domesticerade landskap och folkvisetraditioner ersätter parker och herdedikter. Men 
pastoralens anspråk att beskriva en utopi där kategorier som natur och kultur sätts i 
gungning består i miljöombytet från park till skog, från pastoral herdetillvaro till 
romantiskt strövande i skogen. 

 
o ja, 
för ett omsorgsfullt 
undangömt levnadssätt vintern igenom – 
 
liksom att vara ett barrskogarnas barn, 
med förkärlek för vidsträckta skogstrakter, 
för en skönt milsvid skog – 
 
att trivas  
endast i ensliga avsides liggande trakter – 
för det är dit man tar sin tillflykt,  
men det är dit man far, när man far, 
för det är där man känner 
att man verkligen 
hör hemma! (BB 52.) 
 

Skogen är alltså visserligen en tillflyktsort, men en som kodas som trygghets- och 
gemenskapsframkallande – i mycket likt den stad dit queers hävdvunnet flyr.956 Men 

 
955 William Wordsworth, ”Resolution and Independence”. The Poetry Foundation, 
https://www.poetryfoundation.org/poems/45545/resolution-and-independence, (hämtad 2020-01-28). Citerad i 
Byggmästar, 2014, s. 5. 
956 Crawford kallar den normativa kopplingen mellan homosexualitet och stadsmiljöer ”metronormativitet”. Lucas 
Crawford, ”A good ol’ country time: Does queer rural temporality exist?”, Sexualities, vol. 20 nr. 8, 2017, s. 905.  Se 
även Evelina Liliequist och Anna Olovsdotter Lööv, ”Queer nordisk *bygd”, lambda nordica, vol. 24 nr. 1, 2019, s. 
12. 
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Byggmästars flator trivs ”endast i ensliga avsides liggande trakter”. Här vandrar 
skogsälskande skygga varelser omkring i skogshuggarkläder och leker kurragömma: 
”enstöringarna iklädda/ grönrutiga flanellskjortor,/ gömmer sig bakom träden –”. 
(BB 95.)  

 
nu drar vi iväg 
på en skogspromenad, 
in bland de ljuvligaste 
gröna barren – 
 
enstöringarna säger 
till varandra, att men nu 
drar vi väl ända in till den 
av da-da-dagg glittrande 
tranbärsmossen igen! (BB 28.) 
 

Enstöringarna, de ensamma, möts inte, som man kunde tro, i staden utan de söker sig 
in i skogen. Skogen och landsbygden sätter också den framåtskridande tiden i gungning. 
Med Lucas Crawfords studie av queer rural temporalitet i minnet kanske man kunde 
säga att det är lika mycket en annan tid som en annan plats som diktens enstöringar flyr 
till. Crawford menar att den queera tideräkning som teoretiker som Halberstam och 
Freeman argumenterar för även förutsätter en spatial förflyttning. En kritik av den 
heteronormativa progressionstanken, där individen ska mogna och stadga sig enligt 
samhällets regler och (hetero)normer, måste också kritisera den moderna stadens 
progressions- och framgångsideal, menar Crawford.957 Skogen och tranbärsmossen som 
Byggmästar placerar diktens vi i skapar alltså inte bara en förskjutning i plats, från staden 
där queers förväntas befinna sig till skogen, utan också en förskjutning i tid. Skogen har 
en tid, men den är inte liktydig med människans livslopp. På så vis kan skogspromenaden 
vara en öppning mot en annan tideräkning. 
 Den våta daggen i dikten ovan är en bild som återkommer i Byggmästars diktning. 
Den glittrande da-da-daggen (en anspelning på den konstnärliga rörelsen dadas lekfulla 
nonsensstammande) och tranbärsmossen för tankarna till fuktiga sköten. I den dikt jag 
citerade i avsnittet om den poetiska grönsynen lovsjunger jaget de omständigheter, ”de 
atomer, kvarkar och partiklar/ som skulle göra den vilda natten möjlig,/som skulle göra 
våra sköten vackert daggvåta”.958 Andra möjligtvis sexuella metaforer förekommer också 
i Barrskogarnas barn, som här: ”äter lingongröt,/ efteråt ligger vi mätta och nöjda/ på 
härligt terpentindoftande/ bolster av granris!” (BB 30.) Byggmästar är inte särskilt subtil 
i användandet av sexualiserade symboler, om hon läses på det viset. Men jag vill hävda 
en bokstavlig läsnings relevans i det här fallet, som med rosenbladet i klänningsvecket i 

 
957 Crawford, 2017, s. 905. 
958 Byggmästar, 2017a, s. 179. Raden om ”den vilda natten” är en hänvisning till Emily Dickinsons dikt ”Wild 
nights!”. ”Wild nights – Wild nights!/ Were I with thee/ Wild nights should be/ Our luxury!”. Emily Dickinson, 
”Wild nights! (269)”. The Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/poems/44087/wild-nights-wild-
nights-269 (hämtad 2020-02-08). 
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ett tidigare exempel. Det har betydelse, eftersom naturen och omgivningen i en sådan 
läsning får vara mer än bara en tom plats som människan fyller med meningsbärande 
symboler. Naturen är inte dekor eller fond här, utan skogen är platsen som möjliggör 
det daggvåta skötet. Liksom rosenbladet i klänningsvecket i Locus amoenus kan 
lingongröten i dikten ovan vara enbart lingongröt – och när det gäller en så symboltyngd 
plats som skogen, som ofta enbart får betydelse i egenskap av icke-stad eller tummelplats 
för folkloreberättelser, blir det betydelsefullt att tranbärsmossen också kan vara enbart 
en tranbärsmosse. 
 Här finns ytterligare en anledning att återknyta till den poetiska grönsyn jag 
diskuterade i denna avhandlingsdels inledning. Skogen kliver in i betraktaren i lika hög 
grad som betraktaren kliver in i den och den skapar sin egen mening. Det innebär en 
indirekt problematisering av en läsart som betraktar naturfenomen i dikt enbart som 
förtäckta symboler för kulturella praktiker, vilket gör naturen i sig till en stum spegel. 
Naturen behöver, om vi lånar Byggmästars gröna blick, inte nödvändigtvis om- eller 
avkodas för att bli meningsfull. Att äta lingongröt kan vara en bild för en sexuell 
handling, men det kan samtidigt vara just det – att äta lingongröt. I följande dikt höjer 
den luvbeprydda enstöringen handen till hälsning när hon möter kvastmossan: 

 
[…] 
precis så där 
 
härligt grönklädd från topp till tå, 
med luvan på svaj, men får då syn på 
kvastmossan, stannar upp ett tag, 
höjer sedan handen till hälsning! (BB 13.) 
 

Det går alltså att hälsa på ett mossbestånd, det går att möta mossan, att se eller urskilja 
den fast man går omkring ”grönklädd” och ”med luvan på svaj” och njuter av tillvaron. 
Om mossan sedan svarar gör den det på sitt eget vis, men det är ett möte som sker i 
skogen – och när man möts, hälsar man.  
 I relation till grönsynen som löper igenom samtliga samlingar jag studerar här blir 
ett annat grepp jag tidigare nämnt relevant, nämligen den botaniska noggrannheten. Det 
är inte vilken mossa som helst som jaget möter, utan just kvastmossan, ett särskilt 
bestånd av kvastmossa. Likaså är tranbärsmossen full av växter som frodas i sin 
särskildhet: ”men enen –/ dess bär är/ egentligen kottar –/ sockersöta, dimblå!” 
(BB 109f.) Skogen är inte bara en fond av homogen, trasslig växtlighet, som får sin 
betydelse av att människorna är i den, utan dess myriader invånare och komponenter 
förtjänar en inzoomning, en omsorg: 

 
 [...]  
martallar, krypenar, tårgranar, om pyramidgranar, 
ormgranar, klotgranar, pelargranar, slokgranar – 
om tusen sinom tusen blommande granar med  
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svavelgula moln av frömjöl, om hur spjutgranarna  
liknar hopfällda paraplyer och om att det allra 
innerst inne I varje människa finns en skog […] (BB 42.)  
 

Uppräkningen av de olika typerna av barrväxter tjänar syftet att visa mångfalden och 
komplexiteten som finns i skogen. Människan är hos Byggmästar inte väsensskild från 
skogen, en gäst i ett museum. Människan – också den queera – är skogen. Skogen är 
emellertid också människolik i Barrskogarnas barn, som här: ”men de talrika tallarna,/ så 
lika och ändå olika –/ helt enkelt individer!” (BB 96.)  
 

”BARA SKOG”  –  NATURLIGT OCH ARTIFICIELLT 
 

Här vill jag knyta an till receptionen av Barrskogarnas barn i dags- och kvällspress, eftersom 
recensenternas anmälningar visar upp en friktion mellan konstlad och förment realistisk 
skog. Enstöringarna i skogen, deras lekfullhet och lycksalighet i just denna miljö, 
provocerar recensenterna, som i sin kritik formulerar vilken typ av skog de hellre hade 
läst om. Den bitvis syrliga kritiken handlar både om skogen i dikterna, och om dessas 
optimistiska och naiva tilltal generellt sett, men särskilt kombinationen skog, lycksalighet 
och framtidsoptimism verkar reta kritikerna. Ekman, Hufvudstadsbladets tidigare nämnda 
kritiker, beskriver Barrskogarnas barn så här i sin recension: 

 
Över huvud taget tycks det just nu vara så att vilket stoffet än är, är budskapet i 
dikterna alltid detsamma: livet är trevligt, kärleken gemytlig, glädjen allenarådande 
bara man bjuder till. Jag tycker det verkar som om Byggmästars poetik, som 
bygger på ett naivistiskt grepp i kombination med ett enkelt och flödande språk 
och ett direkt, positivt tilltal med vaga livsfilosofiska undertoner har trivialiserat 
hennes dikt på ett fatalt sätt. Detta är poesi som håller för en enda genomläsning, 
om ens det. 959 
 

Ekman, som i flera tidigare sammanhang sedan 1990-talet talat varmt om Byggmästars 
dikt, menar nu att hennes ”vaga livsfilosofiska undertoner” faktiskt undergräver hela 
författarskapet. Inte heller Upsala Nya Tidnings Bo Gustavsson skräder orden i sin 
anmälan: 

 
Världen får gå åt helvete medan Byggmästar ger sig ut på ännu en hurtig runda i 
skogen. Naturligtvis är det dumt att kritisera henne för något hon inte strävar efter 
i sin diktning, det vill säga en medvetenhet om politik och samhälle. Byggmästar 
får strosa omkring i skogarna bäst hon vill, men det jag saknar i hennes poesi är 
någon sorts intellektuell attityd. I en dikt säger hon att hon gillar att ta det lugnt 
och ta tid på sig. Det är ett budskap som går hem i vår superstressade tid men 
samtidigt är det helt menlöst och intetsägande. För att skriva angelägna dikter om 

 
959 Michel Ekman, ”Byggmästar: Glad poet i skogen”, Hufvudstadsbladet, 15 april 2014c. 



 

 362 

livet i skogarna måste där också finnas idéer och inte bara glatt barnsliga 
tillrop. Hon är en obegripligt hajpad författare.960 
 

Också för Gustavsson blir hela författarskapet obegripligt, eftersom hennes 
skogsbeskrivningar är ointellektuella och saknar idéer som driver dem. Det Byggmästar 
uttrycker i Barrskogarnas barn är följaktligen inte ”idéer”, eftersom de är ”barnsliga” och 
saknar en ”medvetenhet”. Aftonbladets kritiker Magnus Ringgren, å sin sida, uppskattar 
samlingen men förundrar sig över hennes skogsbeskrivningar: 

 
Hennes skog är ingen sagoskog, bara skog. Den har inga vättar, inga hemligheter, 
ingen farlighet. Den är tömd på folklore och hör hemma i modernitetens natursyn 
där skönheten besegrat både gåtan och nyttan. Naturen har blivit njutning och 
rekreation. Inte ens näringsfång är den längre, inte inom synhåll i alla fall. 
Blåbärssylt får tillskrivas nöjeslivet; den tillvaratar inte längre naturens resurser. 
Hennes skog saknar skogsmaskiner och benknäckande snubbelrötter. Det enda 
som ger texterna perspektiv är vad de utelämnar. […] Envar som nosat lite i 
utkanten av en verklig urskog vet dock att enstöringarna bor inne i en livslögn. 961  
 

Även om Ringgren gillar samlingen som helhet menar han att skogen i Barrskogarnas barn 
är ”bara skog”, ett resonemang som blottlägger en vidare problematik. Om inte skogen 
fylls av antingen modernitet i form av skogsmaskiner, eller av mytiska skogsrån, anses 
den tom på mening. Norrans recensent Stefan Holmberg pekar också på denna tomma, 
njutningsfulla skogsupplevelse: ”Man behöver inte ens se något mål med att vara där, 
inga krav att hitta en viss mängd bär eller svamp, och maskiner som gör stora sår i 
naturen finns inte omnämnda med en rad”.962 
 Byggmästar skriver följaktligen fram fel skog. Just den glada skogens upplevda 
tomhet är intressant: skogen i sig är inte nog, och inte människans upplevelse av den. I 
stället ska skogen antingen innehålla förmodern folklore eller moderna skogsmaskiner 
för att vara meningsfull, ja, äkta. Detta letande efter en äkta och sann skog i dikter om 
densamma har en parallell i klassificeringar av sexuella praktiker i ”äkta” och ”falska”. 
Seymour skriver, apropå representationer av natur och identiteter:  

 
[O]m queerteori har lärt oss någonting, så är det att vara skeptisk gentemot 
påståenden om autentiska identiteter, och i förlängningen, autentiska platser – 
särskilt med tanke på hur queerhet har blivit svartmålad som den artificiella, 
urbana och icke-reproduktiva bakgrunden för autentisk, vital hetero-sexualitet.963 
 

Att liksom Ekman, Gustavsson och Ringgren försvara landsbygd och skogstrakt med 
argument om just äkthet innebär också en risk, där den urbana normen – rörlighet, 

 
960 Bo Gustavsson, ”Manisk skogspromenad”, Upsala Nya Tidning, 22 april 2014. 
961 Magnus Ringgren, ”Skogstokig och lysande poesi”, Aftonbladet, 17 april 2014. Som recensionens rubrik antyder 
tycker Ringgren att samlingen är bra, men han vill också diskutera diskrepansen mellan hennes ”oironiska dikter” 
och en verklighet som de inte helt kan omfatta eller komma i kontakt med. 
962 Stefan Holmberg, ”Hundra procent skogsglädje”, Norran, 22 maj 2014. 
963 [I]f queer theory has taught us anything, it is to be skeptical of claims to authentic identities, and by extension, 
authentic sites – especially considering how queerness has been maligned as the artificial, urban, and non-
reproductive foil of authentic, vital heterosexuality.” Seymour, 2013, s. 181. 
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flexibilitet, kapital, och så vidare – byggs in som ett negativ. Den ”äkta” skogen finns 
bara i relation till den ”konstlade” staden, som saknar både skogsmaskiner, skogsrån och 
snubbelrötter. De lyckliga, enstöriga flatorna i den vackra skogen går alltså å ena sidan 
emot den norm där (konstgjorda/konstlade) queers flockas i staden, å andra sidan den 
norm där skogen ska vara en plats för ”äkthet”.  
 Om vi emellertid läser de glättiga dikterna i relation till queera konstnärliga 
praktiker som drag, camp och kitsch blir det lekfulla och naivistiska förhållningssättet till 
skogen en strategi för att åskådliggöra skogens mångtydighet och dess många bottnar: 
det går inte att enkelt fastställa vad som är äkta och vad som är falsk skog. Liksom 
pastoralen som stilgrepp inte har som utgångspunkt att uttrycka ”realism” eller 
”sanning” har inte heller Barrskogarnas barn det. Malte Persson skriver för Kvällsposten att 
Byggmästars jakt på positiva utrop blir ”desperat”, men tillägger: 

 
En så här oblandad glädje existerar normalt sett varken i verkligheten eller i 
litteraturen. Och det är därför svårt att bara nicka igenkännande åt den, utan att 
aktivt välja förhållningssätt. Ska man göra motstånd eller låta sig dras med? 
Skratta, frustreras, helt enkelt bli glad? Det är lika frestande att be poeten att dra 
åt skogen, som att själv göra det.964  
 

Dikten förutsätter ett ställningstagande, menar Persson – läsaren måste välja mellan att 
dras med och bejaka glättigheten och lusten och att avvisa den. Eventuellt är det just 
detta som är roten eller nyckeln till samlingen: att locka fram läsarens eget 
förhållningssätt till skogen och framtvinga en reflektion kring det konstlade och det äkta. 
Skogen är ju trots allt ”bara skog” också för sig själv; varken falsk eller äkta.  
 ”Vildmarken gömmer sin onaturlighet bakom en mask som är så mycket mer 
förtrollande för att den verkar så naturlig. När vi blickar in i spegeln den håller upp för 
oss föreställer vi oss alltför lätt att det vi ser är Naturen när vi i själva verket ser en 
spegelbild av vår egen outforskade längtan och åtrå”, skriver William Cronon i en vid 
detta laget klassisk text inom den amerikanska vildmarksforskningen.965 Det är detta – 
speglingen av våra begär – som Byggmästar visar upp i dikterna: begäret efter en ”sann”, 
”äkta”, natur, med eller utan skogsmaskiner. Som Cronon för fram är ”wilderness”, 
vildmarken, en historisk konstruktion, vars formationsprocess tar sin början i mitten av 
1800-talet i USA genom bildandet av nationalparker. 
 Men den ”vildmark” som recensenterna efterlyser är även den en historisk 
konstruktion – den skog Byggmästar skriver om har inte alltid varit det landskap den är 
i dag. Fram till att skogen började betraktas som en resurs för malmutvinning, timmer 
och pappersmassa och en plats för nationalistisk vurm betraktades den som tom, 

 
964 Malte Persson, ”Härliga är orden”, Kvällsposten, 20 maj 2014. 
965 William Cronon, ”The Trouble with Wilderness or, Getting Back to the Wrong Nature” , Environmental History, 
vol. 1 nr. 1, 1996, s. 7. 



 

 364 

betydelselös, och sannerligen inte som en lämplig plats för rekreation.966 Skogen 
förändras, helt enkelt, den är inte statisk utan rörlig. Också recensenternas ”äkta” skog 
är lika onaturlig eller konstgjord, i bemärkelsen tidsbunden, samhälleligt situerad i och 
producerad av en specifik historisk-politisk kontext, som Byggmästars naivistiska 
blåbärsidyll. Ett yrkande på en mer verklighetstrogen skog är också paradoxalt nog ett 
sätt att föra fram att människan är onaturlig, att hon hör hemma i staden och att det är 
skogsmaskiner snarare än människan som ska promenera på älgstigarna. 
 I sin recension förde Ringgren fram att skogen i Barrskogarnas barn är ”bara 
skog”.967 I en sådan läsning blir dikterna också ”bara dikt”. Här blir frågan om läsart åter 
aktuell. Liksom när det gällde Aase Bergs Uppland, där glädjen och hoppet handlade om 
familjens möjligheter att framkalla en bräcklig ”darrbalans”, förutsätter Barrskogarnas barn 
en annan läsart än den som söker bakomliggande mening, ironi, djup och budskap. 
Samlingen innehåller inte några hemligheter, förtäckta meningar eller koder. Med detta 
inte sagt att Barrskogarnas barn skulle vara simpel. Dess komplexitet handlar helt enkelt 
om något annat än om den yta/djup-distinktion som en misstänksam läsart upprättar. 
Dikterna handlar om att tycka om att vara i skogen, och då kräver de kanske en annan 
läsart än den som letar efter dolda snubbelrötter eller politisk precision. På så sätt visar 
Barrskogarnas barn att längtan efter en ”äkta” skog är kopplad till längtan efter en ”djup” 
dikt. 
 Byggmästars poetik är, som jag ser det, ett försök att skapa en naivistisk poetisk ö, 
en behaglig plats där det går att tänka på något annat än hur illa både queers och naturen 
behandlats i det förflutna, och fortsättningsvis behandlas. En osårbar plats, om man så 
vill. Den osårbarheten är självfallet illusorisk. Eftersom det är allmänt känt inte bara att 
skogsmaskiner, skogsbolag och regimer urholkar och skövlar skogen, utan även att 
queers inte är välkomna i den utan riskerar att utsättas för våld när de träder ut ur den 
säkra zonen av egna, skyddade sammanhang, blir osårbarheten virtuell, ett kunde-vara.968 
Frågan är hur detta kunde-vara ska förstås.  

 
966 ”Wilderness hides its unnaturalness behind a mask that is all the more beguiling because it seems so natural. As 
we gaze into the mirror it holds up for us, we too easily imagine that what we behold is Nature when in fact we see 
the reflection of our own unexamined longings and desires.” Cronon 1996, s. 8f. Cronon beskriver hur det han 
benämner ”wilderness” (ett begrepp jämförbart med vår svenska skogs- och fjälltrakt) historiskt använts som en 
synonym till ”ödeland”, alltså något negativt. Först med David Henry Thoreau och John Muir på 1860-talet börjar 
”wilderness” få en mindre negativ klang. En liknande utveckling skissar Fanny Lindgren upp för svenska 
förhållanden genom verk av Fredrika Bremer och Pelle Molin. Lindgren betonar Norrland och ödemarkens 
betydelse som nationssamlande bild. Norrlands skogar och fjäll anses både vackra och fula, både förtrollande 
sublima och ociviliserade, råa. Se Lindgren, 2018, s. 24–28. Kari Haarder Ekman granskar i en artikel de idéer om 
vildmarken i texter riktade till Lapplandsresenärer omkring sekelskiftets första decennium, och hittar i dem liknande 
bilder av ett Lappland som blir till vid en särskild historisk tidpunkt. Se Kari Haarder Ekman, ”‘Där ingen turist satt 
sin fot’ Vildmarksidéer i några texter för Lapplandsresenärer 1905–1922”. I Degerman, Johansson och Öhman 
(red.), 2018, s. 46–60. 
967 Ringgren, 2014. 
968 Muñoz kallar detta kunde-vara för ”the not-quite-conscious”. Muñoz, 2009, s. 21. 
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 Jag har tidigare föreslagit eutopin, den goda platsen inom räckhåll, som ett begrepp 
som fångar Byggmästars hållning. Ett annat sätt att förstå den är att läsa hennes diktning 
genom queerteoretikers försök att begripa omsorg om framtiden. 
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FRAMTIDSLIGHETEN, BEGÄRET OCH HOPPET 

Så här långt har jag analyserat gullighetens mekanismer, detaljens betydelse och 
orienteringens villkor i Byggmästars kärlekstrilogi. Jag har också granskat hur hon nyttjar 
sig av pastoralens konventioner i Locus amoenus för att skapa ett tryggt rum för queers i 
det förflutna och vilka problem som en sådan poetik framkallar enligt receptionen av 
Barrskogarnas barn i dagspress. Nu är det dags att åter ta i frågan om framtidslighet som 
jag ställde i inledningen: vems är framtiden och var utspelar den sig? Jag börjar i 
queerteorins rädsla för framtiden och går därefter över till att diskutera hur miljörörelsen 
och queerrörelsen liknar varandra och hur de i Byggmästars dikt förenas i den ”queera 
ekologi” som Morton efterlyste år 2010.969 Här vill jag göra en teoretisk utflykt för att 
utforska vilka implikationerna kan vara för Byggmästars specifika estetik, som förenar 
en queer position med glädje, entusiasm, lust och omsorg om naturen. 
 För queerteorin är framtidslighet som begrepp särskilt laddat. Den queera 
negativitetsteorin, representerad bland annat av Lee Edelman, förde fram att 
heteronormativiteten har lagt beslag på framtiden genom idén om barnet som 
förkroppsligad framtid och en reprosexuell norm.970 Eftersom homosexuella relationer 
inte uppstår av nöden, för att släktet ska fortskrida, har de inget essentiellt innehåll ur en 
sådan framtidssynpunkt. Framtiden tillhör obönhörligen, både symboliskt och på ett 
rent kroppsligt vis, de barntillverkande heterosexuella, och därmed måste queers vända 
framtiden ryggen, menar Edelman.971 Icke-heterosexuella som vill vara del av en framtid 
måste underkasta sig heteronormativitetens barnalstringsnorm för att få vara med och 
skapa ”i morgon” och därför bör framtidsprojektet som sådant förkastas. Queerteorin 
måste därmed också vara negativ, den måste vara ett slags ”nej” gentemot normen, och 
därmed är den tveksam som positiv politisk kraft. Med Edelman är alltså en affirmativ 
queer hållning omöjlig. Därav följer att queera liv av nöden blir anti-samhällsbyggande 
liv, evigt försatta i ett tillstånd som är vid sidan om samhällsstrukturen.972 En queer 
position blir med Edelmans förståelse helt och hållet avhängigt sin roll som normens 

 
969 Morton, 2010b. 
970 För en översikt av den queera negativitetsteorin och dess frågeställningar, se Robert L. Caserio, Lee Edelman, 
Judith Halberstam, José Esteban Muñoz och Tim Dean, ”The Antisocial Thesis in Queer Theory”, PMLA, vol. 121 
nr. 3, 2006, s. 819–828. Reprosexualitetsbegreppet handlar enligt dess myntare Michael Warner om mer än bara 
barn – sexualiteten kopplas till transferens och överföring av kunskap och sanning till följande generation. 
”Reprosexuality involves more than reproducing, more even than compulsory heterosexuality; it involves a relation 
to self that finds its proper temporality and fulfilment in generational transmission”. Michael Warner, ”Introduction: 
Fear of a Queer Planet”, Social Text, nr. 29, 1991, s. 9. 
971 Edelman, 2004. Se även Caserio et al., 2006. 
972 Edelman, 2004, s. 17. 
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negation och normen blir sålunda inbyggd i det queera perspektivet. Framtidsproblemet 
handlar också samtidigt om normativa föreställningar om vad ett ”gott liv” är och 
huruvida liv som inte följer en normativ heterosexuell livslinje med äktenskap och barn 
räknas som ”ett liv” överhuvudtaget, en ordning som Freeman kallar krono-
normativitet.973 
 Den antisociala hållningen pekar ut en konflikt. Den reproduktiva 
heterosexualitetens tvingande normer ges ett slags patent på hur framtiden sätts i verket, 
vilket gör det omöjligt för queers att delta i processer som handlar om samhälleligt 
ansvarstagande – alltså framtidsskapande – utan att underkasta sig ett system som bygger 
på systematisk diskriminering av dem.974 Återstår att vända framtiden ryggen, en hållning 
som på flera sätt kan förstås som följdriktig i ljuset av en villkorad subjektivitet, där bara 
den som föreställer sig rätt sorts framtid (byggd på ständig tillväxt i form av barn och 
ekonomi) kan delta. 
 Men det finns förstås motröster. Seymour betonar att den queera negativitetsteorin 
har stor potential vad gäller blottläggandet och rubbandet av heteronormativa diskurser, 
men samtidigt är hon kritisk till den. Anledningen till kritiken är att Edelman, när han 
betonar att framtidsfantasier och reprosexualitet skadar queers, indirekt skriver fram en 
inbyggd motsättning mellan att ägna sig åt och att ombesörja framtiden (som exempelvis 
miljörörelsen gör när den vill förhindra miljöförstöring och bevara utsatta ekosystem) 
och att vara queer. Resultatet blir, menar Seymour, att delar av queerrörelsen i USA 
oavsiktligt går konservativa kapitalisters ärenden: trots att de har en radikalt annorlunda 
agenda är båda i grunden ovilliga att diskutera framtiden – kapitalisterna för att de vill 
utvinna maximal profit ur jorden, queers för att framtiden som begrepp tvingar fram en 
reprosexuell heteronorm som är skadlig för dem.975 Den queera anti-framtidsligheten, 
skriver Seymour, gör att det blir svårare att se den omsorg för naturen som faktiskt finns 
i queera texter.976 Den blir ett slags mönster som alla queera texter läses igenom. 
 Liknande kritik kommer Muñoz med, då han pekar ut faran i den ”pragmatiska” 
politik som till exempel rörelsen för en jämlik, könsneutral äktenskapslagstiftning för. I 
stället för att hålla fast vid utopin nöjer sig queerrörelsen med äktenskapliga rättigheter, 
oberoende av om äktenskapet i sig är en frigörande institution.977 
 Freeman, å sin sida, menar att en queerteori som enbart grundar sig i förlust och 
melankoli svårligen kan uppnå det politiska mål som queerteorin ställer upp: en 
multiplikation av lust och sätt att leva. Den starka vändningen mot det negativa, mot 
sorg, förlust, misslyckanden och skam som Freeman skönjer i queerteorin bygger menar 

 
973 Freeman, 2010, s 3. Se även Halberstam, 2005. 
974 Se Warner, 1991; Caserio et al., 2006. Det är denna samhällsfrånvändhet som menas med ”the antisocial thesis” 
i den sistnämnda artikelns titel. 
975 Seymour, 2013, s. 7f. 
976 Seymour, 2013, s. 126. 
977 Muñoz, 2009, s. 20f. 
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hon på en (prematur) slutsats att smärta är det som skapar ett kollektivt historiskt 
medvetande, med andra ord en politisk uppfattning om ett ”vi”.978 För henne blir begär, 
njutning, glädje och lust affekter som med större kraft kan förskjuta 
krononormativeteten, det som framstår som ”oundvikligt” – just de affekter som 
Byggmästars dikt väcker och, vill jag mena, nyanserar. 
 Svensson visar å sin sida, i en studie av homosexuella begravningar, att Edelman 
på sätt och vis faller i egen fälla, eftersom hans teoretiska perspektiv inte erkänner de 
högst verkliga kärleks- och vänskapsband som faktiskt finns mellan homosexuella, och 
som också handlar om framtidslighet.979 Queera relationer kan enbart förstås som anti-
sociala i en jämförelse med heterosexuella dito. Det är, menar Svensson, fullt möjligt att 
grunda gemenskap och politik i en delad sårbarhet och solidaritet i stället för i 
hjältemodig isolering och paranoia, och hopp i en socialitet som inte handlar om 
reproduktion.980  
 Trots denna böjelse för det negativa är queerteorin ändå, på sitt sätt, en del av en 
rörelse för samhällelig rättvisa, vilket även ekokritiken är, påpekar Seymour. Där finns 
också kontaktytan mellan queerteori och den teori och aktivism som vill uppvärdera det 
icke-mänskliga livet. Queerteori kan också förstås som en del av en rörelse för 
förändring, inte bara en akademisk kritik av de rådande normerna. Eftersom det är 
samhällets icke-normativa och marginaliserade grupper som får ta emot lejonparten av 
effekterna av global miljöförstörelse kunde queers och miljörörelsen, framförallt den 
globala rörelsen för miljörättvisa, potentiellt vara allierade och stärka varandra.981 Frågan 
om skiljelinjen mellan natur och kultur är särskilt intressant ur queerteoretisk synpunkt. 
Seymour kallar naturen för queerteorins hackkyckling par excellence, samtidigt föraktad 
och fullkomligt nödvändig.982 Naturen och ”det naturliga” blir både fiende och det som 
queerteorin behöver formulera sig emot.983 
 

En queer naturl ighet? 
 

Seymour hävdar att queerteorin fram tills nu försummat att teoretisera naturbegreppet i 
tillräcklig utsträckning. I stället för att syna det naturbegrepp som ligger bakom sådana 

 
978 Freeman, 2010, s. 11f. 
979 Ingeborg Svensson, ”Affirm Survival: On Queer Strategies of Resistance at Queer Funerals”. I Queer Futures: 
Reconsidering Ethics, Activism, and the Political, Elahe Haschemi Yekani, Eveline Killian och Beatrice Michaelis (red.), 
New York: Routledge, 2013, s. 203–217. 
980 ”[N]on-heteronormative relations cannot be regarded as anti-social. This is only possible within a hetero-
normative framework.” Svensson, 2016, s. 214. På så vis blir Edelman paradoxalt nog heteronormativ när han 
hävdar queerhetens antisocialitet. 
981 Seymour, 2013, s. 9f. 
982 Seymour, 2013, s. 4. 
983 På ett liknande vis beskriver Deleuze och Guattari de dualismer de vill upplösa som en oundgänglig motröst: 
”Men fienden är nödvändig; den är den möbel som vi hela tiden flyttar runt.” Deleuze och Guattari, 2015, s. 43. 
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slagpåsar som ”naturligt” och ”onaturligt” har queerteorin vänt naturen, ekologin och 
allt icke-mänskligt liv ryggen. Kanske har detta skett eftersom queers löper en större 
politisk och etisk risk än andra när det gäller just naturbegreppet, då argument om 
föreställd o/naturlighet använts för att diskriminera queers och andra utsatta grupper.984 
Men, menar Seymour, just detta faktum borde få queerteorin att ställa fler frågor om den 
faktiska naturen, den som människor är en del av, i stället för att ständigt peka på och 
förstärka den historiska skiljelinjen mellan natur och kultur.  
 Det finns inte någon egentlig motsättning mellan ekokritik och queerteori: det är 
just den queera litteraturens kamp med begrepp som ”naturlig” och ”onaturlig” som gör 
att den faktiskt har ett inneboende engagemang för naturen.985 Det är fullt möjligt att 
odla en skepsis gentemot kategorier som naturligt och onaturligt och samtidigt vara 
nyfiken på naturen i all dess mångfald och vilja värna om den – ja, kritiken kan faktiskt 
förstås som ett slags omsorg i sig, eftersom den förutsätter engagemang, intresse och 
noggrannhet. Seymour frågar sig, apropå den föreställda motsatsen mellan queerteori, 
miljöengagemang och ekokritik: 

 
Kan ett försvar av ”naturen” eller ”det naturliga” någonsin vara queert? Kan man 
omdefiniera de termerna så att de verkningsfullt och medkännande innefattar 
både det queera och det ickemänskliga? Och finns det sätt att vara ironisk och 
lekfull, kvaliteter som ofta associeras med queerhet, och samtidigt vara uppriktig 
och hängiven, kvaliteter som ofta associeras med miljörörelsen?986 
 

Frågan är retorisk i så måtto att Seymour finner denna kombination hos de verk hon 
studerar, till exempel i Shelley Jacksons roman Half Life. Men beskrivningen ”lekfull” 
och ”uppriktig” träffar även Byggmästars dikt. På så sätt visar de samlingar jag granskat 
att det mycket väl går att förena biologisk artkännedom med sensualitet och begär.  
 Att befinna sig vid sidan av den reprosexuella strukturen kan dessutom vara en 
fördel, snarare än en nackdel, ur ett miljöperspektiv. Seymour vill specifikt lyfta fram hur 
det hon kallar ”queera värderingar” – omsorg och kärlek som riktas inte bara mot 
biologisk familj, utan även mot varelser som står utanför en gemenskap grundad på 
reproduktion, till och med icke-mänskliga andra – kan vara effektiva verktyg i en 
ekologisk kamp.987 Seymour efterlyser, liksom Morton, en queer ekologi, även om 
hennes anledning till denna efterlysning inte ligger i evolutionens queera natur utan i 
möjligheten till omsorg om varelser som inte hör till den borgerliga kärnfamiljen. Här 

 
984 Seymour, 2013, s. 5.  
985 ”[Q]ueer literature is environmental literature for how it grapples with the natural”. Seymour, 2013, s. 180. 
986 ”Can a defense of ‘nature’ or ‘the natural’ ever be queer? Can one redefine those terms such that they effectively, 
and empathetically, accommodate both the queer and the non-human? And are there ways of being ironic and 
playful, those qualities often associated with queerness, while also being earnest and dedicated, those qualities often 
associated with environmentalism?” Seymour, 2013, s. viii. 
987 ”[Q]ueer values – caring not (just) about the individual, the family, or one’s descendants, but about the Other 
species and persons to whom one has no immediate relations – may be the most effective ecological values.” 
Seymour, 2013, s. 27. 
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ekar Seymour Donna Haraways tidigare nämnda paroll ”Make kin not babies!” (ungefär 
”knyt band i stället för att göra barn”), som uppmuntrar till att knyta relations- och 
ömhetsband över artgränserna som kan ersätta heteronormativa blodsband.988  
 Att inte bara önska sin blodsfamilj välgång och visa den omsorg, utan också öppna 
för ett ömhets- och omsorgsbegrepp som inbegriper andra varelser, och att kunna bygga 
långvariga relationer till dem kan, menar Seymour, vara vägande i den situation vi nu 
befinner oss i. Så kan man också läsa Byggmästars dikt: som ett försök att visa omsorg 
om och lust till det som inte är lika och ett erkännande av andra typer av släktskap än 
genetiska. Det som ligger bakom både Haraways och Seymours önskan om att frändskap 
kan knytas genom icke-biologiska band är naturligtvis hoppet, det politiska hoppet om 
att klimatförstörelsen ska gå att förhindra genom globala beslut, och att en framtid 
faktiskt finns trots alla tecken på motsatsen.  
 Jag vill dröja litet vid Seymours diskussion om ”queera värderingar”. Vilken garant 
finns det för att utsatta grupper i sin tur förstår sig på andras utsatthet? Varför skulle 
”queera” värderingar tvunget behöva handla om omsorg och kärlek? Som Jasbir K. Puar 
visat kan queerhet också kopplas till krig, terror, tortyr och nationalism, och queera 
grupperingar kan mobiliseras i ärenden som inte alls har med omsorg och kärlek att 
göra.989 Att per definition förknippa ”queera” värderingar med något progressivt, 
naturbeskyddande och kärleksfullt är knappast mer givande än att hävda att kvinnor är 
goda, vårdande, ömma, ”naturnära” och automatiskt kärleksfulla, ett förgivettagande 
som den feministiska rörelsen ägnat mycket kraft att bekämpa – ett arbete som den här 
avhandlingen, om än via omvägar, också deltar i.  
 Seymours bok Strange Natures genomsyras av en stark önskan om att queers inte 
bör överge naturen, eller överge en längtan efter en genuin och glädjerik relation till 
naturen, bara för att den ofta förknippas med naturaliserade påbud om monogami, 
reproduktivt tvång och heterosexualitet.990 Det är denna appell som motiverar 
ställningstagandet för queera värderingar hos henne. Också för dem som försöker 
formulera en queer ekokritik handlar vad som står på spel således om begär – ett begär 
efter samling kring ett ekologiskt-politiskt-teoretiskt projekt – och om hopp. 
 

Hoppet och framtiden 
 
I det följande vill jag knyta ihop det jag ser som det förenande elementet i samtliga fem 
samlingar av Byggmästar jag läst här: begäret till naturen, glädjen inför och hoppet till en 
öppen och dialogisk relation med den, samt lyssnandet som en hoppfull hållning. Jag 

 
988 Haraway, 2016, s. 102. 
989 Jasbir K. Puar, Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times, Durham: Duke University Press, 2007. 
990 Seymour, 2013, s. 142. 
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inledde kapitlet med ett utdrag ur följande dikt ur Älvdrottningen, som nu citeras i sin 
helhet: 

 
Det görs eller göres vilket som bara det 
blir gjort eller hur – gör ju såhär: 
strör rosor på din väg! 
och hur du går och kommer 
längs en sådan väg (eller just den 
vägen av alla men vill göra det igen, 
strö rosor på din väg) 
 
ser du (jag) gör det och gör det igen, 
du tycker om det jajamensan – 
 
Och du vet nog vad de säger, 
att vi skall komma att strö rosor 
över den här världen. (ÄD 34.) 

 
Ett jag vill strö rosor på det älskade duets väg. Oberoende vilken väg diktens du väljer, 
finns jaget där och gör livet behagligare, fyller livet med rosenblad. Till slut ska rosor 
strös över hela världen i en framtid som kommer, även om den inte ännu finns i diktens 
nu. Älvdrottningen beskriver en köttslig kärlek mellan två kvinnor som utspelar sig i ett 
trädgårdslandskap, men trädgårdens växter, såsom rosorna i denna dikt, är aktiva parter 
i kärleksrelationen. På så vis knyts naturen ihop med den samkönade kärleken som 
beskrivs. Dikterna växlar mellan att betrakta utopin som redan förverkligad, i den 
njutningsfulla relationen mellan kvinnorna, och som en hoppfull framtidsmöjlighet. 
 Den queerteoretiker som kanske tydligast tagit grepp om hoppet som politisk term 
är José Esteban Muñoz. I boken Cruising Utopia diskuterar Muñoz hopp och 
framtidslighet genom bildkonst och litteratur. Han stöder sig på en idealistisk tradition 
från Kant genom Hegel och till Frankfurtsskolans marxistiska tänkare såsom Adorno, 
Horkheimer, Benjamin och Marcuse, men särskilt på Ernst Bloch. Muñoz frågar sig om 
det är tillåtet att använda Bloch, som inte hade särskilt progressiva tankar om kön och 
sexualitet, i ett queert sammanhang, men landar i att han inte ämnar läsa Bloch ortodoxt, 
utan med avsikt att skapa en öppning i den queera tankekartan.991 På samma sätt har jag 
velat använda Muñoz och andra queerteoretiker för att visa på ett fönster i den materiella 
vändningen.992 
 Muñoz hävdar vikten av utopiskt tänkande både inom konst och politik, samt 
argumenterar nyanserat emot den anti-sociala och negativistiska vändning inom 
queerteorin som bland annat Edelman har kommit att representera. Om det queera har 
något värde i sig, menar Muñoz, är det i bemärkelsen ”horisont”, ett ”inte-ännu” som 

 
991 Muñoz, 2009, s. 2. 
992 Muñoz idealism går till exempel stick i stäv med den materialism och immanens som Braidotti odlar. Icke desto 
mindre kan somliga av deras respektive resonemang föras ihop. 
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det är möjligt att formulera en etik och estetik för framtiden gentemot. 993 Det är just av 
den anledningen som konst – exempelvis Byggmästars diktning – kan bli 
betydelsebärande: som horisont. Här vill jag återkoppla till Ahmeds queera horisont, som 
handlar om att sträcka sig efter något som finns i ens närhet.994 Byggmästars dikt kan 
förstås som ett försök att nå en framtid som finns vid horisonten, men som ännu inte är 
helt och hållet inom räckhåll. I hennes pastorala dikt har som sagt både de 
mellanmänskliga relationerna och människans relation till andra varelser omstöpts och 
förändrats i en utopisk riktning. Som exempelvis Amelie Björck för fram kunde 
pastoralen sägas vara en frapperande antropocentrisk litterär trop: människor fladdrar 
omkring på ängar med nöjda djur som sällskap, naturen är en fond och inspirationskälla 
snarare än ett livsnödvändigt, levande, sammansatt nätverk.995 I stort sett håller jag med. 
Men ett sådant synsätt gör att Byggmästars användning av pastoralens idémässiga 
innehåll inte stiger fram. Jag vill också fästa uppmärksamhet vid att hon för in en politisk 
– queer – dimension i pastoralens slitna uttryck och pumpar nytt blod i den 
jämlikhetstanke som faktiskt finns redan i 1700-talspastoralen. 
 Ett sätt att läsa och förstå Byggmästars pastorala grepp är att tänka med Muñoz: 
pastoralen blir ett sätt att skapa kritik av och i nuet. Muñoz beskriver poeten James 
Schylers diktning som distinkt utopisk och distinkt queer, snarare än optimistisk: den 
”föreställer sig ett annat slags kollektivt tillhörande, en enklav i framtiden där läsare inte 
kommer att drabbas av känslor som nervositet och rädsla”.996 Muñoz beskrivning av 
Schylers lyrik är också träffande vad gäller Byggmästar, med ytterligare en dimension: 
hennes dikt är både utopistisk och queer, men utopin har en särskild riktning, eller 
orientering, som inbegriper icke-mänskliga varelser. Fler arter än bara människan finns i 
den framtidsenklav hon skapar. 
 Jag vill emellertid precisera hur framtidsligheten framträder hos Byggmästar. Som 
Halberstam, Freeman och Ahmed för fram är det rätlinjiga, framåtskridande livsloppet 
idealiserat och normativt, och de som bryter mot den förutbestämda framtidsligheten 
patologiseras.997 Kännetecknande för Byggmästars utopiska diktning är emellertid att det 
inte är någon stor, avlägsen utopi som skissas fram, utan en som finns alldeles nära, 
nästan inom räckhåll. Det är därför jag benämner den eutopi snarare än utopi – den goda 
platsen finns faktiskt, även om vi inte kan vidröra den än kan vi urskilja den vid 
horisonten. Jag menar att Byggmästar skriver fram en framtidslighet, en möjlighet att 
tänka framtid utan att hamna i heteronormativitetens och modernitetens 

 
993 Muñoz, 2009, s. 19ff. 
994 Ahmed, 2006, s. 55. 
995 Se Björck, 2019, s. 66. 
996 ”Schyler’s poetry is not so much about optimism but instead about a hope that is distinctly utopian and distinctly 
queer. The poem imagines another collective belonging, an enclave in the future where readers will not be beset 
with feelings of nervousness and fear.” Muñoz, 2009, s. 25.  
997 Halberstam, 2005, s. 4; Freeman 2010, s. 3ff; Ahmed, 2006, s. 70f. 
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antropocentriska progressionslivslopp där det heteronormativa människolivet är det 
enda goda livet, och jag vill i det följande kort beskriva hur det går till.  
 Framtidsligheten hos Byggmästar framträder inte som fullbordandet av livslopp, 
utan snarare som en suspendering av livsloppet. Det här har att göra med det gulliga, 
naivistiska och direkta tilltalet i dikterna. Dikterna handlar som jag ser det inte om 
mognad, fullbordan eller nyansering, utan om uppsluppen glädje, sensualitet och 
nyfikenhet gentemot andra arter och världar. Som jag visat genom nedslagen i 
recensioner i dagspress av Barrskogarnas barn kan denna brist på mognad eller realism 
uppfattas som besvärande, ”vaga livsfilosofiska undertoner”, kombinerade med en ”viss 
infantil sipphet”.998 Den förmenta sippheten och infantiliteten kan emellertid också 
uppfattas som en strategi. Här vill jag åter ta upp Bergs analys av Byggmästars poetik, 
som jag inledningsvis citerade:  

 
Eva-Stina Byggmästar befinner sig med sina fnoskigt glädjestrålande dikter som 
vanligt i den enda sfär där kontroll inte leder till makt – i de gulliga och pyssliga 
domäner där kvinnor brukar få domdera fritt men de riskerar att bli bitterfittor på 
kuppen. Om man inte leker sig igenom det lilla livet förstås – lek är ju barnets sätt 
att ha kontroll – vilket Eva-Stina Byggmästar gör. Hur som helst, kontroll eller ej 
– ingen makt uppnås när barn och kvinnor sysslar öronmärkt i små ekonomiskt 
hopplösa fantasivärldar. På så vis går Eva-Stina Byggmästar den oberoende 
maktlöshetens ärenden.999  
 

De ”hopplösa fantasivärldar” som Berg pekar ut som bärande i författarskapet, där man 
”leker sig igenom det lilla livet” blir, som Berg ser det, ett motgift mot makt, men också 
mot teleologiskt framåtskridande, instrumentalisering och mognad. Det glada, nyfikna 
och sinnliga uttrycket blir ett sätt att artikulera en annorlunda tillvaro. På ett liknande vis 
betraktar Jönsson Kerstin Thorvalls författarskap, som hon läser genom Muñoz och 
Halberstams queera perspektiv: 

 
Barnslig. Naiv. Omedveten. Kokett. Det är som vi minns några av de tillmälen 
som klistrats på Thorvalls författarskap genom åren. Saken är den att Thorvall 
också odlar allt detta i sitt sätt att skriva. Thorvall gör sig liten när hon skriver. 
Hon använder sig av en barnslig, naiv och omedveten utblick på världen – hon 
koketterar och gör allt detta som en genomförd litterär taktik. Att göra sig liten är 
ett vapen, det är att dupera motståndaren, att oskadliggöra ett angrepp. Att göra 
sig liten är också att hävda en konstsyn som inte premierar allvar, mognad och 
fördjupning.1000 
 

På ett besläktat vis kan Byggmästars glada små poeter förstås: glättigheten och vurmen 
för arter kortsluter en förståelse av livsloppet som ökande mognad, men förhindrar 
också kritisk distans och likgiltighet inför världens mångfald och de olika livsvärldarnas 

 
998 Ekman, 2014c, 2014b. 
999 Berg, ”Den radikala poesins risker”. I Berg, 2009, s. 340. 
1000 Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet. Om genus, trots och 
åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap, Lund: Ellerströms, 2015b, s. 144. 
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särskildhet. Jönsson lyfter dock fram att Thorvall får betala ett högt pris för sin version 
av omognad, då det envetna motståndet mot att växa upp resulterar i brustna 
familjeband och sorg. Samtidigt skapar det koketta och lustfyllt naiva i texterna också 
genuin glädje, inte minst hos läsaren.1001 I Byggmästars dikt saknas i allmänhet en sådan 
Thorvallsk sorg eller frånsida, eftersom glädjen är förankrad utanför jaget, i den natur som 
söker kontakt och närhet, liksom i dikten själv. Ute i skogen och tillsammans med dikten 
är man aldrig ensam eller separerad från tillvaron, eftersom man är omgiven av ett glatt 
prasslande och levande myller: ”det väller liksom fram/ en flod av grönska/ av blad och 
barr/ och fågelsång!” (BB 76.) I stället för att vilja växa upp, skaffa jobb, bostad, och 
andlig mognad eller distans vill dikternas jag stanna kvar i lekstugan: 

 
man vill det ju… vill vara hos en poet, 
vara hos en gladpoet i lekstugan… vill 
leka skrivleken… skriva sida upp och 
sida ner… leka att man flyhänt skriver 
dikter hela dagarna – att man får skriva 
precis hur många dikter man vill! (MHS 68.) 
  

Diktens ”man” vill leka poet, vill låta pennan rinna iväg över pappret och vara 
tillsammans med ”gladpoeten” i en lyckolek. Detta upprepade ”vill” pekar mot 
framtiden: leken ska fortsätta. Även ellipserna i dikten drar ut på tiden; snarare än att 
sätta punkt töjer poeten ut nuet. Framtiden är på så vis ett kvardröjande i lekstugan. I 
stället för att lekstugan efterhand byts ut mot den mogna individens villa-vovve-volvo-
framtid är det i lekstugan allt viktigt sker.1002 Därför bör man dröja kvar, leka vidare. Att 
inte mogna eller bli vuxen är ett slags motstånd som stärker bandet mellan diktjaget och 
den glada poeten. De är inte ensamma som Thorvalls kvinnogestalter, kvarlämnade när 
alla andra växer upp, de är tillsammans, både i naturen och med den. De som bor i 
barrskogen är barn, för att citera titeln på en av samlingarna jag studerat. Samtidigt odlar 
dikternas ”vi” sexuella relationer, läser poesi och diskuterar kunnigt om flora och fauna. 
Men beteckningen ”barn” i titeln Barrskogarnas barn har att göra med en position som 
inte vill makt, utan vill lek.1003 

 
1001 Jönsson 2015b, s. 144. 
1002 Den hållningen – att allt viktigt sker i lekstugan – intar också Johan Huizinga i sin numera kanoniserade studie 
Den lekande människan. Men Huizinga betonar att inte bara människan leker, ”djuren har inte väntat på människan 
för att lära sig leka. Ja, man kan lugnt säga, att den mänskliga odlingen [här syftar Huizinga på kultivering i dess 
bägge bemärkelser] inte har lagt något väsentligt kännetecken till det allmänna begreppet lek. Djuren leker på samma 
sätt som människorna. Allt för leken utmärkande finns redan i djurens lek.” Johan Huizinga, Den lekande människan 
(1938), övers. Gunnar Brandell, Stockholm: Natur och kultur, 2004, s. 9. Leken är alltså inte ett mänskligt påhitt, 
utan också andra varelser kan leka. På så sätt kan den sägas vara en interartiell, förenande verksamhet. Så förstår jag 
också Byggmästars lek: naturen deltar också i leken, inte som passiv rekvisita, utan som medlekare. 
1003 Derrida beskriver skrivandet som att ”leka blindbock”: ”den som skriver, alltid för hand, även när han använder 
maskiner, trevar som en blind med ena handen för att söka röra vid denne eller denna som han skulle kunna tacka 
för gåvan av ett språk, till och med för orden med vilka han säger sig beredd att visa tacksamhet. Att också be om 
nåd.” Så kunde också Byggmästars dikt förstås, som en lek där den man vill försöka tacka är naturen, som i sig är 
dikt. Derrida, 1998, s. 96. 
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 Att inte växa upp kan förstås betraktas som ett misslyckande, ett slags stasis. För 
Halberstam är misslyckandet centralt om man ska förstå den queera, icke-
framåtskridande tiden, vars krav på progression queers inte lyckas uppfylla. 
Misslyckandet kan dock också förstås i termer av hopp – misslyckandet förhindrar det 
till synes förutbestämda, ställer till och stör. I följande dikt ur Vagga liten vagabond följer 
diktjaget en väg, men snubblar på sina egna fötter och trillar in i en blommande buske: 

 
vägen vindlar än hit än dit, 
tills man kommer fram till 
en snårskog av hortensia 
och just där och då 
snubblar man över 
sina egna fötter, för att 
omsider landa i den 
mest ljuvliga grönskan! (VLV 76.) 
 

Misstaget leder här inte fel, utan rätt, ”omsider”. Det går alltså inte att på förhand 
bestämma vart vägen ska leda, och slå fast en kurs mot en etisk, hållbar framtid som man 
sedan håller sig till. Misstag, att snubbla över sig själv, kan leda till att man ramlar rakt in 
i den ljuvliga grönskan, som var det man letade efter från första början. Halberstam ser 
misstaget, eller misslyckandet, som centralt för hur det går att göra motstånd i en krono- 
och heteronormativ värld.1004 Inte heller hoppet framskrider linjärt eller planerat – 
hoppet blir i dikten ovan ett snubblande felsteg. Som ett slags eko av Byggmästars eget 
sätt att skriva läser Enckell Byggmästars dikt:  

 
Kanske man kan säga att dikten talar till sig själv – om hur den binder samman i 
ömhet – hur den binder samman det åtskilda – hur denna skillnad är klar, men 
osäkerhetshetstyngd – hur bindningen samtidigt är ett närmande – hur ett 
närmande är osäkert – hur bindningen är ett fall som leder vidare – och hur dikten 
talar, långsamt, nära foten. Jag tycker det är klart att dikten talar – även om den är 
en snigel, och även om den talar vid foten. Här verkar den.1005 
 

Foten i citatet är en konkret snigelfot i den dikt Enckell analyserar, eller rättare sagt 
gestaltar. Just så här förstår jag också Byggmästars sätt att hålla naturen nära. Skillnaden 
är ”klar, men osäkerhetshetstyngd”, bindningen är ett ömt närmande, som samtidigt är 
osäkert och just därför hoppfullt. Det går inte att veta vart fallet, snubblandet leder. Den 
lilla dikten ”talar, långsamt” om små ting, med munnen nära foten. 
 Att misslyckas med att skriva fram ”rätt skog”, och rätt emotioner i skogen, kan 
också förstås som ett led i att utforska vad skogen kan göra, och vad den redan är. I det 
tramsiga, lekfulla och töntiga finns ett hopp om en annan relation mellan människor och 
den omgivning som de ingår i och vänder sig till.1006 Den utopi Byggmästar bygger berör 
också relationerna till växter, fåglar, vattendrag, insekter, och så vidare. Det queera blir 

 
1004 Judith Halberstam, The Queer Art of Failure, Durham: Duke University Press, 2011. 
1005 Enckell, 1995, s. 80. 
1006 Se Halberstam, 2011, s. 11. 
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hos henne ett sätt att få syn på det som inte annars syns: föremål och varelser som inte 
räknas i vad Muñoz kallar den ”straighta tiden”, alltså tiden som både heteronormativ 
och linjär.1007 
 De liv som inte bygger på reproduktion i kärnfamiljer faller, liksom fåglars, träds 
och växters livscykler, utanför den linjära tidens framåtskridande rörelser. För Muñoz 
blir de ”temporala manövrar” inom konst och litteratur som han granskar i Cruising 
Utopia ett sätt att komma loss från nuets kvävande grepp och formulera en motvikt till 
känslan av att det politiska (som plats och som förhållningssätt) är en återvändsgränd, 
att inget mer finns att göra.1008 Genom att återta pastoralen som grepp gör Byggmästar 
just en sådan ”temporal manöver” och visar att ett annat förflutet – liksom en annan 
framtid – går att föreställa sig. 

 
[…] 
Bläddra i de underbara folianterna, sök din 
egen bild, säger jag mig själv, sök den vid 
hennes sida, där hon står, sök din bild, sök 
hinden, fåret, sök lammets röst och gå in i 
den bilden som man går genom månens 
silverfärgade port, tag på dig sigillring, 
se hur hon sitter under trädet redan. 
Du längtar efter henne – eller hur?!  
[…] (MHS 91.) 
 

I denna dikt uppmanas ett jag att leta efter sin egen bild i ”de underbara folianterna”, 
men detta sökande är också samtidigt ett sökande efter någon annan, ”sök/ hinden, 
fåret, sök lammets röst”, skriver Byggmästar.1009 Den uppmaningen löper genom de 
botaniskt och zoologiskt nyfikna samlingarna jag studerat här, och med Amelie Björck 
kunde man läsa detta som en uppmaning att hitta ”nya tidsligheter” där fårets och 
lammets röst faktiskt hörs.1010 Om bilden av människan ska göras om behöver jaget gå 
igenom ”månens/ silverfärgade port” och lyssna efter hindens, fårets och lammets 
röster, som också finns i de ”underbara folianterna”. Att spåra människan blir här också 
att spåra djuret. Framtiden, kärleksrelationen med kvinnan som sitter under trädet och 
som jaget längtar efter, finns alltså inte bara i det förflutna, i böckerna, utan också hos 
djuren, i deras röster. 

 
här, kan man sitta tyst och lyssna, 
höra taltrastarna tala, om ännu skogigare 
ställen, om fuktiga tranbärsstinna myrar 
som breder ut sig åt alla håll och kanter, 

 
1007 Muñoz, 2009, s. 25. 
1008 Muñoz, 2009, s. 28. 
1009 Stämningen och landskapet i Byggmästars dikt kan läsas genom Erik Johan Stagnelius ”Endymion”, som också 
beskriver ett månbelyst landskap. Stagnelius dikt kan betraktas som en av ”folianterna” där jaget ska söka sin bild. 
Erik Johan Stagnelius, ”Endymion”. I Erik Johan Stagnelius, Samlade skrifter. D. 1. Lyriska dikter intill tiden omkring 
1818, Fredrik Böök (red.), Stockholm: Bonnier, 1911, s. 353. 
1010 Björck, 2019, s. 22. 
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befolkade av martallar, men de talar ju 
om sjumilaskogar också och det är just 
sånt som man blir hjärtinnerligen glad 
av att höra! (BB 15.) 
 

Taltrastarna talar om tranbärsmyrar, martallarna talar om sjumilaskogar. Om man är tyst 
kan man höra det. Björck för fram att i människans historieskrivning om sig själv 
betraktas djuren som tidlösa, fast i ett evigt nu utan möjlighet till självmedvetande och 
framåtskridande (och tilläggas kan att även växtlighet behandlas på detta vis).1011 
Kontakten med djuren och djurens tid är det som människan lämnar bakom sig då hon 
träder in i moderniteten, djuren blir kvar i ett stängt förflutet. I dikten ovan är det dock 
taltrastarna och martallarna som talar, talar i presens, inte i imperfekt: fåglar och träd 
talar just nu om sin verklighet. När bruksdjurens verklighet i moderniteten blivit alltmer 
avlägsen från snabbköpens köttdiskar och mjölkkylar finns taltrasten och martallen 
faktiskt kvar, de kan uppsökas av ornitologer, fältbiologer och poeter när lantbrukens 
institutioner stängt dörrarna för besökare. Det går inte att promenera in i en ladugård 
(eller köttproduktionsanstalt) längre, men ännu går det att ta sig ut i skogen. Där kan 
man sitta tyst och lyssna på vad världen har att säga – och det går att förstå. 
 Hoppet är, med Bloch, inte en känsla eller en affekt, utan en kognitiv orientering 
emot något som inte ännu är; en horisont, för att tala med Muñoz.1012 Hopp, eller 
förväntan inför en möjlighet som inte ännu kommit är, menar Bloch, inte enbart ett 
grundläggande drag hos människan, utan en bestämning hos den objektiva verkligheten 
som helhet.1013 Allt hoppas, allt skapar framtid. I denna hållning liknar Bloch faktiskt 
Spinoza, som också för fram alla tings begär efter att fortsätta finnas till och växa.1014 
Framtidslighet behöver alltså inte förstås som vare sig heteronormativt eller 
antroponormativt. Det begär som Byggmästar artikulerar, där människorna leker med 
skrivdon, mossor, fåglar och igelkottar, innefattar ett hopp om att det är möjligt att stå i 
kontakt med varandra, att översätta varandras språk och förstå. Fåglarnas och 
martallarnas tal är begripligt i dikten, de talar om sin verklighet liksom diktjaget talar om 
sin. 
 Hoppet är dessutom töntigt, patetiskt och löjeväckande till sin natur. Att hoppas 
är att bjuda ut sig, att exponera sig, att göra sig sårbar. Sedgwick kallar hoppet för en 
”förkrossande” erfarenhet, eftersom överraskning och besvikelse ligger så nära 

 
1011 Björck, 2019, s. 60.  
1012 Bloch kallar hoppet en ”princip” och ett ”begrepp”: ”Indeed, what is designated by this concept [hope] lies in 
the horizon of the consciousness that is becoming adequate of any given thing, in the risen horizon that is rising 
even higher.” Ernst Bloch, The Principle of Hope. Volume One (1954), övers. Neville Plaice, Stephen Plaice och Paul 
Knight, Cambridge: The MIT Press, 1995, s. 7; Muñoz, 2009, s. 32. 
1013 ”Expectation, hope, intention towards possibility that has still not become: this is not only a basic feature of 
human consciousness, but, concretely corrected and grasped, a basic determination within objective reality as a 
whole.” Bloch, 1995, s. 7. Bloch säger emellertid också emot detta påstående när det kommer till drömmar – bara 
människor dagdrömmer fram utopier, menar han. Bloch, 1995, s. 75; 196. 
1014 Spinoza, 2001, s. 118f. Se även Bloch, 1995, s. 67; 72. 
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varandra.1015 Att hoppas är att sätta sin värdighet på spel, och kan på så vis förstås som 
ett slags misslyckande i sig, eller åtminstone som ett misslyckande i vardande, eftersom 
hoppet innebär risken att bli besviken. 
 Frågan om hoppet handlar till yttermera visso om idealism. Jag uppfattar emellertid 
inte Byggmästar som en idealistisk poet, snarare grumlar hon skillnaden mellan idealism 
och materialism. Genom sina val av motiv – kvastmossa, igelkottar, bibliotek, kyssar, 
granar – håller hon sig trots utropstecknen till en liten värld. Utopin är alltså strikt taget 
ingen utopi, eftersom den hos Byggmästar finns inom räckhåll, den framträder vid 
horisonten, eller vid snigelfoten. Kvastmossan finns redan, men människan behöver 
erkänna och acceptera den, inte för kvastmossans skull, den växer ju ändå tills den inte 
växer längre, utan för sin egen skull. Tillvaron är helt enkelt drägligare när man betraktar 
andra levande varelser som just levande varelser, som någon eller något man kan samtala 
med och lyssna på. 
 Det är alltså inget stort eller transcendentalt hopp om ett liv ”bortom” världen som 
artikuleras i de fem diktsamlingarna jag studerat. Inte heller är det en politisk utopi eller 
ett manifest, även om dikterna ställvis innehåller uppmaningar till att betrakta samkönad 
kärlek som skapande och livgivande bortom den reprosexuella normen. Hoppet är litet 
och vardagligt, det handlar kanske om en promenad, om att läsa en liten diktsamling, 
eller om att få beröras av någon man tycker om. Det är ingen total försoning som uppnås 
i dikterna, men kanske kan man, med Johanssons ord, betrakta Byggmästars 
skogspromenader och trädgårdslek som att de kastar ”ett sken av försoning” som 
vidmakthåller hoppet inför nästa promenad, nästa dikt, nästa beröring.1016 Braidotti 
diskuterar framtidslighet i termer av Nietzsches begrepp amor fati, kärleken till ödet. För 
henne handlar framtidslighet om att vara sitt öde värdig, och att vara situationen omkring 
en värdig i stället för att fastna i melankoli och inåtvänd depression – man bör kunna 
svara sin samtid.1017 En skogspromenad, även om den kan framstå som både trivial och 
självupptagen i en annan kontext, blir hos Byggmästar en kontaktyta, där människan kan 
betrakta och bli betraktad av andra varelser som också ingår i den situation som är att 
finnas till. Skogens alla arter viks in i människan, och människan viks in i skogen, för att 
återigen tala med Deleuze och hans utveckling av Leibnitz filosofi och barocken som 
epok och sätt att tänka.1018 
 Skogspromenaden handlar emellertid inte om kontemplation eller inåtvändhet, 
utan om ett öppnande mot en gemenskap. Den är inte terapeutisk utan – faktiskt – 
politisk och visar att tillvaron är delad, öppen. Det går att mötas – inte fullt ut, men 

 
1015 Sedgwick, 2003, s. 146. 
1016 Johansson, 2003, s. 249. Min kursivering. 
1017 Braidotti, 2013, s. 131. 
1018 Deleuze skriver att världen, för Leibniz i 1600-talet, var ”an infinity of converging series, capable of being 
extended into each other, around unique points.” Samma slag av serier eller arter som sträcker sig in i varandra 
omkring unika, enskilda punkter finns på sätt och vis hos Byggmästar. Deleuze, 2006, s. 68. 
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litegrann, lite ”fnissigt”, för att återknyta till dikten om den lilla bäcken i tingens innersta 
som jag citerade tidigare. (VLV 38.) Spinoza kallar hoppet ”ingenting annat än en osäker 
glädje”, och det är denna glädje som, med Byggmästar, man bör närma sig varsamt och 
fnissigt.1019 
 ”Ingenting är oöversättligt i en bemärkelse, men i en annan bemärkelse är allt 
oöversättligt, översättningen är ett annat namn för det omöjliga”, skriver Derrida.1020 
Liksom översättning är hoppet omöjligt på så vis att det inte med visshet går att fastställa 
vart det leder, om det alls leder någonstans. Den queera pastoralen kan skapa en bild av 
ett bättre förflutet som i sin tur kan ge kraft till att skapa en bättre politisk värld för 
queers och för naturen i detta nu, men den måste inte det. Det må vara ett naivt, eller 
rent av omöjligt förhållningssätt som Byggmästar ger uttryck för i dikten om jaget som 
lyssnar på fåglarna och träden – en skogsmaskins tuggande kan när som helst avbryta 
lyssnarakten – men diktjaget som sitter tyst i skogen har trots allt lyssnat, hört något eller 
någon, och sett att den finns. 
 Genom att leka i och med naturen håller Byggmästars diktning den nära, ibland 
genom att på ett nästan kvävande vis göra den söt och gullig, men den är otvivelaktigt 
nära, precis intill, och den talar. Genom att leka med troper från det förflutna, som 
pastoralen och den romantiska naturdikten, och genom att föra fram den sensuella leken 
som ett sätt att leka fram framtiden kan också framtiden hållas nära, trots att det inte 
finns något rätlinjigt förhållande till den. Det går inte att veta hur framtiden ska bli – 
men vi kan låtsas, leka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1019 ”Hopp är nämligen ingenting annat än en osäker glädje, härrörande från ett tillkommande eller förflutet ting om 
vars utgång vi tvivlar”. Spinoza, 2001, s. 127. 
1020 Derrida, 1998, s. 83f. 
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Avslutning 
 

Materiella vändningar.  
Och nu? 
 
 
 

Virvlar mörkret 
ljusstrimmor, skuggor 
mot människornas fönster: 
vill ni vara med? 
Ser ni inte? 
husen nedhukade till språng,  
vägarna färdiga att rusa opp 
slå till marken 
lyktornas poliskonstaplar. 
Telefontrådarna ila av och an 
beredda att fånga stjärnor! 
vill ni vara med?1021 

 

 

 

 

 

 
1021 Henry Parland, Idealrealisation, Helsingfors: Söderström & Co, 1929, s. 24f. 
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I inledningen kallade jag avhandlingens olika läsningar för en mosaik, olikfärgade bitar 
som bildar ett mönster när de betraktas på avstånd. Nu har det blivit dags att 
sammanfatta de fyra läsningar jag gjort här och betrakta mosaikens mönster. 
 Sammantaget kan man säga att jag har visat att samtliga författarskap, eller samtliga 
verk jag läst, innehåller någon dimension som ligger i samklang med den materiella 
vändningens utjämnande projekt. Samtidigt innehåller alla verk dimensioner som inte 
med enkelhet kan förenas med den materiella vändningens tankegods. 
 I stället för att radera ut sådana olikheter till förmån för en mer strömlinjeformad, 
symmetrisk och sammanhållen text har jag velat betona var det skär sig mellan mitt 
skönlitterära och teoretiska material. När det gäller Henry Parlands romanskiss Sönder, 
som var ämne för avhandlingens första del, lyfte jag fram hur verket både hyllar 
konsumtion och förtingligande och samtidigt problematiserar dessa mekanismer. Frågan 
jag ställde handlade om den objektorienterade ontologins möjligheter att belysa något 
annat än en vedertagen litteraturvetenskaplig analys. Den objektorienterade ontologin 
efterlyser läsningar av texter som ting; som autonoma och frånvända, omöjliga att förstå. 
Detta synsätt på texten som autonomt objekt betyder att tolkning och historisk 
kontextualisering slås ut som sätt att närma sig en text, eftersom de bygger på att ett 
läsande subjekt filtrerar textens innebörd. Men en sådan läsning av Sönder utmynnar i ett 
slags textkritik som inte kan säga något om verkets verkan. På så vis utesluter en syn på 
texten som frånvänt ting en analys av tingen som beskrivs i romanen. För att förstå hur 
Sönder fungerar och vad den handlar om behövde jag få syn på objekten i romanen – 
både en mer traditionell analys av motiv, karaktärer och stil och ett objektorienterat 
erkännande av tingens motståndskraft och förmåga visade sig nödvändiga. 
 I analysen av Levande vatten i del två av avhandlingen visade jag på svårigheterna 
med att representera naturen. Olika typer av teorier om växters språk stöter på 
begränsningar i texten. Min läsning berörde olika sätt att höra hemma – i språket, i en 
särskild art och i världen. Levande vattens berättarjag vill höra hemma både i en mänsklig 
samvaro som bygger på text och skrift, och i en växtlighet som kanske inte gör det. 
Berättarjagets vilja att höra ihop med och förstå växter har bäring på frågor som handlar 
om översättning och förståelse mer generellt. Även om det går att hävda att växternas 
särskildhet inte kan begripas, så begriper människor och växter varandra ändå. En 
översättning mellan språk sker, trots att fullständig översättning är omöjlig. Gränsen 
mellan människa och växt är inte bara ett skärsår, utan även en mötesplats hos Lispector. 
 I den del som behandlade Bergs mammatrilogi diskuterade jag moderskap ur olika 
synvinklar. Även om det finns starka utjämnande eller anti-antropocentriska tendenser i 
Forsla fett, Uppland och Loss är negativa känslor som förlust och rädsla också centrala, 
vilket gör att Bergs dikt inte sömlöst passar in i en affirmativ etik. Också hos Berg 
handlar det om en gräns, nämligen gränsen mellan språkets system och det som språket 
inte kan nå eller beskriva, som ett barns död. Men trots att Berg beskriver sorgen i termer 



 

 384 

av afasi sätter hon ord på den i dikterna. Erkännandet av språkets omöjlighet leder 
paradoxalt nog till att något faktiskt kan beskrivas. På ett besläktat vis kan moderskapets 
och familjelivets glädje artikuleras just genom att deras farozoner och risker tar form och 
blir synliga. Motstridigheten i trilogin bär också på hoppet. 
 Slutligen tog jag mig an Eva-Stina Byggmästars naturdikt, och visade att dikternas 
detaljfixering och gullifiering av naturen kan ha både närhets- och jämlikhetsskapande 
och objektifierande drag. Den naivistiska, flörtiga lekfullhet som löper genom de fem 
studerade diktsamlingarna skapar en relation till naturen. Denna relation har också drag 
som kunde kallas antropocentriska. Det kvävande, ömma famntag som Byggmästar 
sluter om naturen är ett sätt att hålla den nära. Genom att ta sig an just naturdikten, i 
pastoralens idylliska form, artikulerar Byggmästar både en queer framtid och ett queert 
förflutet. På så sätt knyter dikterna ihop queer kärlek och omsorg om naturen med ett 
botaniskt intresse. Dikterna demonstrerar hur hoppet kan fungera som en etisk strategi, 
samtidigt som en aspekt av kontroll och dominans vidlåder dikternas bild av naturen. 
 Samtliga texter jag undersökt uttrycker en motsägelsefull position visavi naturen – 
en position som det inte är möjligt att ta sig ur. Att ge röst åt naturen, materien och 
kroppen på ett helt igenom etiskt hållbart vis är inte möjligt, eftersom alla relationer 
innehåller makt, våld och dominans. Det går inte att ta sig ur det som kunde kallas en 
aporetisk situation. Inte heller går det att överge den eller vända blicken ifrån den. De 
fyra författarskap jag samtalat med här har gemensamt att de vrider och vänder på 
omöjligheten. Försöken tar sig mycket olika uttryck. Samtliga verk för samman 
människan, den skrivande och beskrivande människan, med en materiell värld som 
omger henne och som hon är en del av, en natur som också själv skriver och beskriver. 
 I mina läsningar har jag fäst särskild uppmärksamhet vid olika sätt att sammanföra 
motstridigheter och diskrepanser. En uppmärksam kollega påpekade att ordet ”också” 
förekommer mycket ofta i denna text. Att använda ”också” är en del av ett sätt att arbeta 
som lägger till i stället för att spela ut olika synsätt mot varandra. ”Också” upplöser inte 
skillnad men gör inte heller skillnaden absolut, som ”eller”. Det är i sammanförandet 
som arbetssätt och filosofisk hållning som hela avhandlingen landar. Ibland är de 
sammanförda perspektiven till och med uttalat motstridiga, som när jag för ihop 
Braidotti, Derrida och Butler i kapitlet om Loss, eller när jag lyfter upp verkliga maneter 
i anslutning till Levande vatten och låter dem påverka min läsning av verket.  
 Motstridighet utesluter emellertid inte tillfällig samhörighet, eller delade intressen. 
Braidottis, Derridas och Butlers respektive svar på frågan om döden, sorgen och spöket 
som jag använder dem för att diskutera är olika. Men alla tre behandlar denna fråga. Med 
hjälp av deras olika perspektiv har jag kunnat sätta Bergs dikt i skiftande belysning. Bergs 
dikter belyser i gengäld de teoretiska resonemangen och synliggör platser av 
samhörighet, en delad orientering mot något, men visar också när friktion eller spänning 
uppstår. De maneter som driver fram i världshaven är inte heller samma manet som den 
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mångtydiga titeln Levande vatten, som betyder manet på originalspråket brasilianska, 
fångar in. Likväl kan man sätta dessa två varelser eller livsformer i kontakt med varandra 
så att skillnaderna dem emellan kvarstår. Det är alltså inte nödvändigtvis fråga om någon 
endräkt eller symmetri mellan olika perspektiv och sätt att skriva eller förstå världen som 
avhandlingen bygger på. Med Berg kanske man kunde kalla det för en ”strämja”, ett 
mellanting mellan sämja, tämjning, stramhet och stämma.1022 
 Jag har försökt läsa samtliga texter på ett bekräftande vis, både de teoretiska och 
de skönlitterära. Hur väl fungerar det då att läsa bekräftande, utan att leta fel och brister, 
i relation till detta sökande efter strämja? I delen om Eva-Stina Byggmästar nämnde jag 
att enligt Ngai är en av gullighetens effekter att det är svårt att inte låta den påverka ens 
eget språk. Gulligheten får den som granskar den att spegla den.1023 Byggmästars dikt är 
ett sätt att vara i världen, och även för mig var det mycket svårt att behålla fotfästet och 
inte svepas med i floden av adjektiv, uppmuntran och bekräftelse, hon ”aktiverar varje 
läsares egna mer sjungande och nynnande språk”, för att tala med Beckman.1024 Frågan 
är om det är så problematiskt. 
 En sådan impuls till buktaleri eller efterbildning är även något som nästan alla som 
vill uttolka den materiella vändningens tänkare dras med eller behöver benämna. 
Samtliga teoretiker bygger egna ordförråd eller begreppsapparater, såsom Haraways 
”naturkulturer” och ”kompanjonsarter”, Barads ”intra-aktion” och ”agentiella realism”, 
Braidottis ”nomadiska subjektivitet”, Bennetts ”thing-power”, och så vidare. Den som 
vill engagera sig i begreppen måste buktala, läsa affirmativt och eka forskarens röst och 
förhållningssätt. Detta gäller inte bara den materiella vändningen, utan all inkännande 
läsning, men eftersom den materiella vändningens tänkare hävdar vikten av en affirmativ 
och bekräftande etik krymper möjligheten att både läsa dem affirmativt och samtidigt 
behålla en kritisk position. Att följa dem betyder att bekräfta dem. Men att bekräfta dem 
helt och hållet utesluter kritik. Henriksen beskriver sin skrivprocess som att texten 
”buktalar”.1025  Emellertid buktalar Henriksen i sin avhandling två sinsemellan 
motstridiga röster, nämligen Derridas och Braidottis. På så vis blir stämman som 
kommer ur forskaren-buktalaren en helt egen, polyfon eller kontrapunktisk stämma, 
eftersom den bibehåller motstridigheter. I Henriksens läsning smälter inte Derrida och 
Braidotti samman till en tredje, syntetisk position. Snarare handlar det om polyfoni, ett 
disharmoniskt sorl, i vilket teoretikernas, men också forskarens egen röst ljuder. Så har 
också jag försökt arbeta: låta flera stämmor ljuda, som alla har litet olika förhållningssätt 
till det jag vill studera. Ibland kan en samklang eller kontrapunktik uppnås, ibland 
kvarstår motsättningar och skärande oljud. Det är detta dissonanta sorl jag med Berg vill 
kalla strämja. 

 
1022 Berg, 2002, s. 9. 
1023 Ngai, 2012, s. 87f. 
1024 Beckman, 2002, s. 71. 
1025 Henriksen, 2016, s. 48. 
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 Min fråga i inledningen var ”hur kan vi läsa nu?”. Betoningen i den satsen kan ligga 
på ”nu”, som i hur det är möjligt att läsa i antropocenens och klimatförändringens tid, i 
ett nu som vecklar ut sig framför oss och som framstår som allt mer tyngt av det förflutna 
och allt mer skeptiskt inför framtiden. Amelie Björck använder begreppet ”presentism”, 
som hon lånar av François Hartog, för att beskriva det historiska ögonblick vi befinner 
oss i, där alla tycks upptagna av nuet och dess förmåga att skapa – eller förstöra – 
framtiden.1026 Men frågan ”hur kan vi läsa nu?” kan också förstås som en fråga om 
läsning. Hur kan vi läsa nu? Är det ansvarsfullt att sitta och läsa litteratur medan världen 
brinner? I inledningens teoretiska översikt citerade jag kritikern Viola Bao, som 
beklagade att akademiker slösar sin tid på posthumanistisk teori när de borde vidta 
åtgärder för att stoppa en galopperande kapitalism som förstör klimatet.1027 Vad hjälper 
omsorgsfulla begreppsutredningar och aporier när undergången står för dörren?1028 Nog 
kan de hjälpa en del, vill jag mena. Åtminstone går det genom posthumanistisk teori att 
få syn på problemet med godhet och renhet, med enkla och rätta positioner. Och ur 
problematisering av kategorier kan en sorts motstånd mot antropocentrism och 
exploatering gro. Kanske inte den sortens motstånd som välter kapitalismen, det ska 
tillstås, men ett motstånd mot kategorisering av somliga ärenden som viktiga och andra 
som oviktiga.  
 Mina läsningar kan i sig förstås som ett svar på frågan hur det går att läsa i den 
materiella vändningen. Det betyder emellertid inte att svaret som läsningarna kommer 
med är tillfredsställande. Snarare ser jag att fler luckor och glapp har uppstått under 
processens gång. I delen om Sönder tar de teoretiska resonemangen stor plats, trots att 
flera av de läsningar jag gör med hjälp av dem misslyckas, inte blir symmetriska eller 
avslutade. Detta grepp är en del av diskussionen om läsning jag förde i inledningskapitlet. 
Att följa en teoretiker, eller att följa en författare, innebär i sig ett slags hoppfull 
investering där forskaren-läsaren måste riskera att bli besviken, eftersom det inte går att 
på förhand fastställa vad en läsning ska utmynna i. De objektorienterade ontologernas 
syn på vad litteraturvetenskap ska göra visade sig inte kunna säga särskilt mycket om 
Sönder som konstnärligt verk. Den risken fick jag ta. Alternativet hade varit att avfärda 
teoretikerna på stående fot utan att pröva deras förslag och ett sådant förfaringssätt går 
stick i stäv med den materiella vändningens affirmativa etik. 
 Arbetet med denna avhandling inleddes med ambitionen att uppriktigt pröva den 
materiella vändningens hållbarhet och potential för litteraturvetenskapen och för den 

 
1026 Björck, 2019, s. 20f. 
1027 Bao, 2019. 
1028 Baos syrliga kommentar är, ironiskt nog, besläktad med den hållning Braidotti intar till den kritiska teorin, vars 
redskap hon menar fallerar i samtiden. Just nu behövs, menar Braidotti, ”theoretical courage”, ”in order to bring 
about the leap across inertia, nostalgia, aporia, and the other forms of critical stasis brought about by our historical 
condition.” Braidotti, 2014, s. 163. Både posthumanisten Braidotti och hennes belackare – Bao och Malm – vill 
alltså se mer handling, och mindre tvivel och tvekan. Se även Malm, 2018. Denna avhandling uppvisar näppeligen 
det ”teoretiska mod” Braidotti efterlyser, eftersom jag, trots allt, ser omöjligheten eller aporin som en möjlighet, inte 
en nostalgisk stasis som kortsluter politisk handlingskraft. 
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feministiska teorin. Jag utgick alltså från ett ”nu”, en stund jag upplevde som en möjlig 
brytpunkt. Den upplevelsen av att nuet är en brytpunkt som måste fångas ser jag också 
hos den materiella vändningens teoretiker, först och främst hos Braidotti.1029 Min egen 
entusiasm har under arbetets gång utbytts i en mer försiktig hållning. Med detta inte sagt 
att den materiella vändningen inte skulle ha mycket som talar för den. Den talar ur och 
om en specifik situation där filosofiska problem som exempelvis relationen till den 
Andre, representation och agens har blivit akuta och omedelbara för både människor 
och annat liv på jorden. Om vi har tänkt fel, hur ska vi då tänka annorlunda? Även om 
frågan inte besvaras så är den helt nödvändig att ställa. Hur tänker man bortom det givna, 
eller med en medvetenhet om det man tar för givet? Jag har låtit mig ledas dels av den 
materiella vändningen, dels av skönlitterära texter som försöker utforska språk, kropp, 
natur och subjektivitet. Skönlitteraturen har också överraskat mig i sin mångtydighet. 
Många olika sätt att tänka kan ligga jämsides inte bara i samma författarskap, utan i 
samma enskilda dikt. Det må vara ett banalt påpekande, men som Beckman skriver 
apropå omsorg i Byggmästars poetik bör man kanske inte gå med på att affekter som 
omsorg – eller överraskning – skulle vara banala ting.1030 Irigaray lyfter fram nyfikenhet, 
förvåning och häpnad som centrala affekter som den feministiska filosofin bör hålla 
nära. Hon skriver att det gäller  

 
att förundras om och om igen utan att någonsin sluta. Att oupphörligen styra mot 
det opublicerade. Att även vända på allting som redan har blivit inpräntat, tryckt, 
för att frigöra dess verkanskraft och finna dess kraft på denna sida och bortom.1031 
 

Det är alltså utmaningen: att bibehålla öppenheten och nyfikenheten, och vända på 
fenomen och texter om och om igen, för att se vad de kan ha att säga i olika tider, om 
olika fenomen: att vända, och vända igen. Att inte låta givna kategoriseringar av 
fenomen, texter, tänkare eller författare förhindra omläsningar, nya perspektiv och 
sammanhang eller annorlunda konstellationer. Också i forskningssammanhang gäller 
Spinozas ofta citerade tes, att vad en kropp – och en text – är i stånd till eller kan göra 
inte kan fastställas på förhand.1032 En sådan öppen, experimenterande läsart kanske inte 
alltid utfaller särskilt snyggt eller prydligt – men det är inte en anledning till att inte vara 
nyfiken, försöka eller pröva. 
 Öppenheten inför olika typer av material – skogar, dikter, politiska diskurser, 
fysikaliska fenomen och konstnärliga troper – som den materiella vändningen 

 
1029 ”Far from being the nth variation in a sequence of prefixes that may appear both endless and somehow arbitrary, 
the posthuman condition introduces a qualitative shift in our thinking about what exactly is the basic unit of 
common reference for our species, our polity and our relationship to the other inhabitants of this planet.” Braidotti 
2013, s. 1f. 
1030 Beckman, 2002, s. 68.  
1031 ”[…] the stake is to wonder again and again without ever stopping. To steer incessantly toward the unpublished. 
Also to turn over everything that has already been impressed, printed, in order to liberate its impact and find its 
impetus on this side and beyond.” Irigaray, 1993, s. 81. 
1032 Spinoza, 2001, s. 113f. 
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förespråkar finner jag givande. Allting är inte hopkopplat, men somligt är faktiskt det, 
och de kopplingarna behöver utredas. Annat kan med fördel kopplas ihop, föras 
samman för att nya trådar och tankebanor ska kunna framträda. Denna öppenhet mot 
fenomen som inte nödvändigtvis är litterära enligt en gängse definition urholkar inte 
litteraturvetenskapens, eller andra estetiska vetenskapers position, utan kan tvärtom visa 
på deras validitet och nödvändighet. Det är alltså fullt möjligt att läsa – också nu. 
 Kanske är den materiella vändningen, mitt ämne, inte så mycket en ”material turn” 
så mycket som en ”material return”, ett återvändande till materia som mer handlar om 
forskningens syn på vad den själv ska syssla med – och varför – än om ett särskilt eller 
nytt förhållningssätt till materia. Som Ahmed betonar i sin kritik av den materiella 
vändningen riskerar en föreställt ny ”vändning till materia” att glömma bort eller utplåna 
tidigare utforskningar av densamma.1033 Att vända sig till något innebär att vända sig 
bort från något annat. En proklamering av nyhet innebär risken att glömma. Just därför 
har jag velat föra in tänkare som inte är en del av den materiella vändningen i detta 
sammanhang, för att kunna vända på dem, för att låna Irigarays uttryck. Samtliga texter 
vänder och vrider på vad materia och natur kan vara eller bli, och jag, i min tur, vänder 
på dem. Flera förhållningssätt till materia har florerat samtidigt, och florerar 
fortsättningsvis samtidigt. Samtalet pågår, och har pågått längre än vad begreppet ”den 
materiella vändningen” och dess genealogi ger vid handen. 
 Jag finner det givande att granska vetenskapens – i detta fall särskilt litteratur-
vetenskapens och genusvetenskapens – bilder av vad som ska undersökas, vad som är 
objektet, och vilken roll forskaren som granskar ges. I den materiella vändningen handlar 
det om ett invecklande av forskarsubjektet och forskningsobjektet; själva syftet med den 
materiella vändningen kan, något tillspetsat, sägas vara att visa på att subjektet och 
objektet inte så lätt kan extraheras från varandra. Bägge ingår i en litteraturapparat och 
förenas i en apparatisk – och aporetisk – situation.1034  
 Att läsa är att vara del av en sådan öppen, delad och rörlig apparat. Den apparatiska 
situationen fortsätter också, trots detta arbete. Fortfarande har jag frågor kvar, Parland, 
Lispector, Byggmästar och Berg gäckar mig fortsättningsvis. Deras verk är inte 
uppklarade eller lösta – bara lästa. 

 

 

 
1033 Ahmed, 2008, s. 36. 
1034 Se Barad, 2007, s. 142. 
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SUMMARY 

The aim of this dissertation is to examine the analytical potential of the ”material turn” 
within the field of literary studies. In particular, it explores how theoretical perspectives 
associated with the material turn may shed light on the work of four writers: Henry 
Parland (Finland, 1908–1930), Clarice Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg 
(Sweden, b. 1967), and Eva-Stina Byggmästar (Finland, b. 1967). As is demonstrated, 
these works of fiction and poetry also pose a challenge to the theories of the material 
turn. Recognizing this tension, fiction, theory, and poetry are engaged on an equal 
footing in an investigation of subjectivity, matter, nature, and their possible 
conceptualization. The thesis focuses on the following questions: 
 

• What theoretical/philosophical/ethical consequences does the 
material turn have for the discipline of literary studies, and what is the 
analytical potential of its theories in this context?  

• How can the theoretical perspectives of the material turn be used to 
analyze the works of Parland, Lispector, Berg, and Byggmästar? 

• In what way does the work of the above writers support or challenge 
the assumptions, concepts, and hypotheses central to the material 
turn? 

 
The introductory chapter overviews and analyzes the theoretical research field of the 
material turn, focusing on five influential anthologies published between 2008 and 2015. 
The chapter also reviews current research on the material turn in a Swedish context, 
discussing reading as an affirmative philosophical practice and its ethics.  
 The remaining dissertation is divided into four parts. The first one examines 
Parland’s posthumously published Sönder [Broken] (1929–1930) in relation to object-
oriented ontology and feminist readings of the novel. The analysis of Sönder begins by 
addressing previous research, most notably a dissertation by Caroline Haux, that takes 
the objectifying tendencies in the novel as its starting point.  
 Haux argues that the protagonist treats women as objects, and, conversely, treats 
consumer objects as subjects. In the novel, sexuality is enacted within an economic 
framework of transactions, Haux concludes. What Haux does not address, however, is 
the fact that the processes of representation are utterly fraught in the novel. By claiming 
Sönder a sexist narrative of objectification, the protagonist’s self-objectifying and self-
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fragmentizing is necessarily ignored. In contrast, I suggest that Sönder should be read 
alongside Parland’s ”Sakernas uppror” [”The uproar of things”]. This essay discusses the 
massive influx of consumer goods into the everyday life of the late 1920’s, and attempts, 
in a Russian formalist vein, to renew our perception of these objects – seeing them as 
living and acting in their own right. As I go on to show, Parland’s essay cum manifesto 
in this regard anticipates the central philosophical principles of object-oriented ontology. 
 Developing this connection through an affirmative use of theory, the thesis puts 
the object oriented reading practices prescribed by Graham Harman, Timothy Morton, 
and Jane Bennett to the test – with varying results. As I conclude, a mode of reading 
sensitive to the object-oriented concerns of ”The uproar of things” must be combined 
with an analysis of character, motifs, and plot in order to fully account for the 
complexities of Sönder. More specifically, object-oriented literary criticism must retain an 
understanding of capitalism and patriarchy in order to grasp the novel’s ambivalent 
critique of modernity: celebrating consumption and urban life while simultaneously 
criticizing its logic of objectification. 
 Part two of the dissertation analyzes Lispector’s Água viva (1973) in connection to 
critical plant studies, a branch of the material turn focusing on the life of plants in 
philosophy, literature, art, and politics. In the novel, the intradiegetic first-person 
narrator attempts to become like the plants in her surroundings. This experiment in 
becoming is executed through writing, a technology traditionally associated with human 
life and self-consciousness. In Água viva, however, this is not necessarily the case. Plants 
express themselves in various ways in the text, and the dissertation therefore pursues the 
theme of plant-expression through a number of critical frameworks – notably those of 
Michael Marder and Patrícia Vieira. Both stress the untranslatability of plant expression 
and the need to appreciate and account for the difference between plant languages and 
human languages, lest antropocentrism should prevail. As I argue, though, the notion of 
an untranslatable plant language is problematic since it neglects the daily, incessant 
contact between humans and plants witnessed in Água viva. Ultimately, the notion of 
untranslatability does not foster respect for the other, but instead raise boundaries 
between species. Furthermore, if language is conceived as an absolute boundary of 
otherness, the consequences for literature and literary studies would be severe. For this 
reason, the thesis side with theorists like Bennett and Morton who argue that a certain 
degree of anthropomorphizing can help us steer away from narcissistic ideas of human 
superiority. By saying that she is related to plants, and that she understands them, the 
protagonist-narrator of Água viva establishes a connection to them. Água viva thus shows 
how the border between human, plant, and animal can be more than a wound. It can 
also form a meeting place of sorts. 
 Part three of the dissertation uses the frameworks of material feminism to discuss 
themes and motifs of pregnancy, childbirth, and motherhood in Berg’s lyrical trilogy of 
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motherhood (2002–2007). Its first installment, Forsla fett [Transfer fat], deals with images 
of pregnancy and childbirth, and in my reading, I discuss Berg’s work in relation to 
current feminist theory. If Berg posits the experience of maternity as a horizon of 
understanding, a conflict arises in regard to the feminist theories that wants to avoid 
rooting women, and the artwork and politics of women, in biological experience.  The 
analysis of Forsla fett also highlights depictions of water and liquid states, using the 
posthuman phenomenological framework of Astrida Neimanis and Luce Irigaray to see 
whether childbirth can be interpreted as a radically inclusive phenomenon common to 
all mammal females, and what political potential such a view on pregnancy harbors.  
 Next, the thesis analyzes Uppland [Remainland], a collection of poems that 
thematizes the family and the language development of infants. This leads to questions 
about the origins and authenticity of language in relation to matter. What comes first, 
and what are the ethical implications of regarding matter as original, and language a 
representational copy? The latter position is held by many theorists of the material turn, 
and the thesis stands by Vicki Kirby’s claim that matter is already speaking in terms of 
its organization and responsiveness. Language cannot be secondary, a dull copy of a 
vibrant reality, if language is part of reality even for nonhuman organisms and inorganic 
matter. As I suggest, the longing for a return to the infant’s material and concrete relation 
to language does not in the first place concern the primordial status of matter in regard 
to language. Rather, it is a longing produced by political and ethical interests.   
 Loss [Loss], the final instalment of Berg’s motherhood trilogy, thematizes the loss 
of children – both in abstract terms and in relation to contemporaneous political events. 
In relation to Berg’s poetics of mourning, the study of Loss analyzes how the material 
turn, represented by Rosi Braidotti, deals with issues of longing and loss. Berg challenges 
the affirmative ethics of Braidotti by dwelling in mourning, entering what Jacques 
Derrida terms a ”hauntology”; a state in which the ghost of the dead child can in fact be 
reached and held on to. Given the apparent conflict between Berg’s approach to ghosts 
and grief, and the forward-looking ethics of Braidotti, I conclude by evaluating the 
affirmative ethics of the material turn in regard to notions of mourning and grief. 
 Part four highlights cuteness, detail-centered aesthetics, nomadism, the pastoral 
trope, and the forest as a place of queer resistance in five poetic works by Byggmästar 
(2006–2014). The main argument, developed through a reading of five separate poetry 
collections, is that Byggmästar develops a poetics of simultaneously depicting nature as 
a cute and approachable object and as an independent body of multiplicity worthy of 
attention and care. Processes of admiration, interest, curiosity, and respect thus become 
intertwined with processes of sexualization and objectification. In order to shed light on 
these processes, the chapter begins with an overview of different feminist and queer 
concepts of desire. What does it mean to desire nature, and to include plants and animals 
in erotic experiences like Byggmästar does? With its depictions of women loving women, 
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Byggmästar’s poetry can be regarded as queer. It’s queer politics, however, are also fused 
with an ecocritical awareness. Byggmästar’s queer nature writing sets a precedent of sorts 
by joining the supposedly apolitical nature poem with radical themes of gender and 
sexual equality. Her use of historical genres such as the pastoral also allows us to read 
her work as a foray into the intertwined future of queers and nature. In using affects like 
cuteness, joy, pleasure, and curiosity, Byggmästar ultimately constructs an ethic stance 
resting upon the notion of immanent hope. The chapter ends with an overview of hope 
as affect within queer studies, concluding that Byggmästar’s joyful idiom can also point 
to a possible way of living in insecure times. 
 In different ways, the four case studies of the thesis all deal with the intricate 
relation between humans and nonhumans, studying: a) the ways in which this relation 
can be expressed in writing, and b) what implications such writing may have on an ethical 
and political level. All of the case studies show that literature generates friction when 
read through the theoretical perspectives of the material turn. None of the works under 
discussion fit seamlessly together with the affirmative ethics of the material turn or its 
visions of vibrant, active matter and intra-acting phenomena. However, I regard these 
failures to harmonize literature and theory as an important result in itself, and the thesis 
argues for continued experimentation even if it compromises the cohesion, style, and 
symmetry usually expected of a dissertation (or, indeed, of any literary research project).  
 As the dissertation concludes, the material turn reassesses many of the fundamental 
philosophical categories (i.e. subject and object, nature and culture, human and 
nonhuman). The major theorists of the field – Karen Barad, Jane Bennett, Rosi Braidotti, 
Elizabeth Grosz, and Timothy Morton – all stress the need to destabilize given concepts 
of nature and culture, establishing matter, materiality, and the environment as agents 
beyond human control. This standpoint, however, has problematic consequences for 
literary studies, given that literary scholars work with aesthetic representations created 
by humans. These complications often lead to analytic aporias, but as I argue, such 
aporetic readings are not discouraging per se. On the contrary, the aporias or failures 
produced by the case studies highlight the need for even more careful readings of literary 
as well as theoretical texts, providing the ground for a discussion of the ethical 
dimensions of reading fiction. 
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