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Johan Gardfors, Åke Hodell. Art and Writing in 
the Neo-Avant-Garde. Institutionen för litteratur-
vetenskap, idéhistoria och religion 52, Göteborgs 
universitet. Göteborg 2017.

Den distinkta och skenbart informationsfattiga ti-
teln på Johan Gardfors avhandling i litteraturve-
tenskap lyder i sin helhet Åke Hodell – Art and Wri-
ting in the Neo-Avant-Garde. Studien lades fram 
vid Göteborgs universitet i december 2017 och 
det handlar faktiskt om den första boklånga aka-
demiska undersökningen av poeten, konstnären 
och kompositören Åke Hodell (1919–2000). Och 
piloten, ska jag tillägga. För en av de mest kända 
historierna om Hodell – vad Gardfors, med Roland 
Barthes betecknar som ett ”biografem” i konstnär-
skapet – är den blivande poetens störtning med sitt 
stridsplan under en militärövning i Skåne 1941, vil-
ken ledde till svåra skador, lång konvalescens och 
en livslång bearbetning av händelsen och dess om-
ständigheter i ord, ljud och bild.

Tyngdpunkten i Gardfors studie ligger emeller-
tid på en särskild del av Hodells halvsekellånga för-
fattar- och konstnärskap: den del som formerar sig 
under det tumultuariska och nyfikna 1960-talet; 
samtidigt som undersökningen griper tillbaka på 
såväl äldre verk som framåt mot de arbeten som 
Hodell skulle arbeta med under de kommande de-
cennierna fram till sin död år 2000. Utan tvekan är 
också sextiotalet ett slags höjdpunkt och perioden 
för Hodells genombrott som författare och konst-
när. Dessutom är det tidpunkten för en nyoriente-
ring i hans skrivande: från en metaforförankrad ly-
risk modernism till ett engagerat deltagande i den 
omläsning av futurism och dadaism som efterkrigs-
tidens neo-avantgarde erbjöd, och som banade väg 
för en materiellt, formellt och generiskt mer oren 
och hybridartad poesipraktik.

Gardfors lyfter fram denna vändning på de allra 
första sidorna i sin avhandling och preciserar vad 
som står på spel i nyorienteringen, som hade bäd-
dats för under femtiotalet, men vars offentliga ma-
nifestation skulle ske med verk som igevär (1963) 
och General Bussig (1964). ”My overarching claim 
is”, skriver Gardfors, och lokaliserar därmed en vik-
tig punkt i undersökningen,

… that though Hodell’s oeuvre is governed by a ra-
dical turn towards the materialities of language, in 
rejection of lyrical modernism and motivated by 
both ethical and technological concerns during 
the postwar situation, this turn towards a material 
and conceptual poetics does not merely constitute 

a break with the previous tradition but also a return 
to it. This means that Hodell is situated at a very 
interesting moment, in which material, conceptual 
and performative approaches to art co-exist with 
values of ethical pathos, narrative, and expression. 
As it predates later media theoretical concerns and 
conceptual writing, it is still rooted in a modernist 
tradition (12).

Med andra ord: inte ett brott, utan en vändning – 
nyorientering och tradition.

Samtidigt som Gardfors placerar Hodell i ett 
neo-avantgardistiskt sextiotal fokuserat på nya me-
dier, språklig materialism och konceptuella och 
performativa dimensioner av litteratur och konst 
– vilket pekar fram mot 2000-talet – lyfter han 
också fram något delvis särpräglande när han beto-
nar sådana saker som patos, berättande och uttryck. 
Man kan erinra sig att en viktig impulsgivare på den 
svenska scenen som Öyvind Fahlström kritiserade 
både det anekdotiska och självexpressiva som åter-
vändsgränder för en samtida poesi och konst. Men 
för Hodell skulle de två poler som Gardfors lyf-
ter fram alltså kombineras. Samtidigt ska man inte 
överdriva särprägeln. Det är väldigt svårt att finna 
renodlade exempel på det ena eller andra. Och gi-
vetvis skulle Fahlström bli viktig också för Hodell. 
Det är inte någon tillfällighet att Gardfors avhand-
ling både börjar och slutar med att anställa ett möte 
mellan de två. Hodells aktiviteter under sextiota-
let äger rum på en plats som just Fahlström hade 
pekat ut som särskilt berikande att utforska: den 
plats där litterärt skrivande och språk konfronte-
rar och flätas samman med den skrift som bildkon-
sten lockas av (därav det skenbart informationsfat-
tiga i studiens titel).

Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avant-
Garde omfattar fem kapitel samt en introduktion, 
där undersökningens villkor presenteras. Den se-
nare är ganska kortfattad i relation till de analysbe-
tonade kapitlen, vilket kan vara en lättnad – bokens 
tröskel är låg – och det är på många sätt fint om re-
flektioner kring teori, metod och tidigare forsk-
ning kan integreras i beskrivningarna och utlägg-
ningarna kring verken. Samtidigt lämnar denna in-
troduktion en del luckor, som inte riktigt fylls se-
nare. Jag ska återkomma till det. Vad som bereds 
läsaren är således en snabb genomgång av Hodell-
forskningen, en precisering av studiens ambitioner 
och räckvidd, en redogörelse för det primära mate-
rialet – främst tryckta verk, men även någon per-
formance och ljudkomposition; gränserna mellan 
olika typer av verk kan vara grumliga här – samt, 
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självfallet, en diskussion av metod och teori. Gard-
fors förespråkar i det avseendet en viss pluralism 
och eklekticism, och i synnerhet en uppmärksam-
het inför de teoretiska problem som verken själva 
aktualiserar; en tanke som finner stöd hos både Bar-
thes och Giorgio Agamben. Metodologiskt finns 
såväl komparativa som historiserande ansatser. 
Däremot kommer inte närläsningen att spela nå-
gon framträdande roll. Snarare handlar det om att 
urskilja hur ”skrivandet fungerar som ett sätt att 
representera eller som ett konceptuellt redskap i 
dessa verk” (21, min översättning här och senare), 
vilka placerar sig i ett medialt och konstnärligt sam-
mansatt fält.

Avhandlingens första längre kapitel har titeln 
”Swedish Concrete” och är en presentation av den 
närmaste kontext i vilken Hodells sextiotalsarbe-
ten koncipierades, framfördes och togs emot. Först 
ut är en skiss av Svisch från 1964: en utställning 
och händelse med dikter, målningar, performan-
ces med mera som initialt ägde rum på Moderna 
Museet och som dessutom resulterade i en bok – 
med bidrag av Hodell, Fahlström, Elis Eriksson, 
Bengt Emil Johnson och andra – utgiven på Kerbe-
ros (Hodells eget förlag). Detta leder vidare till en 
diskussion av 1960-talets vidgade konstfält och via 
bland annat Liz Kotz analyser i Words to be Looked 
At (2007) påminns vi om språkets centrala roll i ef-
terkrigstidens radikala konst, och att skrivandets 
aktionsradie då skulle vidgas ordentligt vad gäller 
former, medier och miljöer. Således, hävdar Gard-
fors i en viktig passage, som återigen anknyter till 
avhandlingens titel, ”att en av de operationer som 
Hodells konst för med sig är ett skifte från litteratur 
till skrivande, av vilket följer att litteraturens mate-
riella särdrag blir viktigare än dess … system av gen-
rer” (34), men att detta också erbjuder en öppning 
mot ”bildkonst och konceptkonst” (34, 35), vilket 
i sin tur för in moment av oläsbarhet och språklig 
destruktion. Detta kommer också att bli centrala, 
laddade teman i studien. Hodells arbete är ett ar-
bete ”med och mot språk” (36).

Det på en gång rika och välbalanserade kapitlet 
– det är en utmärkt skrivning av det avantgardis-
tiska sextiotalet – förs sedan vidare i en diskussion 
av Fahlströms arbeten från och med manifestet för 
konkret poesi (1954) fram till det tidiga 1960-talet 
och den ”språkmaterialistiska” poetik som här tog 
form. Om den konkreta poesin utmanade skillna-
der mellan bildkonst, musik och litteratur, fanns 
även andra medialt sammansatta uttryck, vilka 
har en nära kontakt med de aktiviteter som Ho-

dell skulle ägna sig åt, såsom artists’ books, text-ljud-
kompositioner och happenings. För att begrepps-
liggöra det hodellska skrivandet på detta vidgade 
fält mobiliserar Gardfors de tre begreppen ”ma-
terialitet”, ”performativitet” och ”konceptualitet” 
(54 ff.), vilka kommer att spela en viktig roll. Detta 
åskådliggörs i en kort diskussion av Hodells igevär 
från 1963 som just objekt, händelse och tanke.

Kapitlet avrundas sedan med en diskussion som 
å ena sidan drar upp kraftfältet mellan språk, makt 
och etik i Hodells verk – delvis i termer av språk-
ligt motstånd och främmandegöring – och bilden 
av Hodell som den mest engagerade av svenska sex-
tiotalskonkretister tecknas på nytt. Å andra sidan 
levereras ett långt och skarpsinnigt avsnitt om ”The 
Materialities of the Avant-Garde”, där intresset för 
materialitet pekas ut som en länk mellan det tidiga 
1900-talsavantgardet och efterkrigstidens neo-av-
antgarde; och där spänningen mellan två berättel-
ser om denna tradition lyfts fram: en som beto-
nar intermedialitet och en som tvärtom betonar 
en tilltagande raffinering av ett specifikt medium. 
Gardfors bemöter dessa med ett alternativ som be-
aktar vändningen mot olika material och miljöer 
som ett kontinuerligt engagemang med det som 
ligger utanför konsten; samhället, kan vi säga, li-
tet förenklat.

Kapitel två, ”Poetry of the Radar Screen”, är av-
handlingens längsta och undersöker Hodells verk-
samhet i en ny mediekultur. Gardfors beskriver det 
som en passage mellan två poetiska paradigm om 
resulterat i ett skrivande vid litteraturens gräns: 
”övergången från antropocentrisk modernism till 
en utforskning av maskinens icke-mänskliga sig-
nalsystem” (88). Ingången är en diskussion av det 
ljudverk som heter Strukturer III (1967) som Ho-
dell första gången uppförde på Moderna museet vå-
ren 1967. Det är till sin struktur enkelt och består av 
ljud från olika vapen från 1900-talet, vilka kronolo-
giskt bildar en historia och apokalyptiskt kulmine-
rar i ljudet av en vätebomb. Strukturer III betonar 
två viktiga aspekter: dels mediets materialitet, dels 
montaget som teknik, vilket också visar på åter-
bruk, appropriering och citat som avgörande ope-
rationer. Den starka affiniteten med de italienska 
futuristerna och deras nyfikenhet på teknologi lyfts 
fram här, samtidigt som Hodells politiska hållning 
avvek drastiskt från futuristernas förhärligande av 
kriget. Här blottläggs även en spänning mellan hu-
manism och anti-humanism liksom hur medier och 
teknologier som proteser omformade perception 
och aisthesis i Hodells arbeten.
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Därefter zoomas kapitlets viktigaste verk in – det 
intermediala Lågsniff. Först analyseras den TV-in-
spelade scenversionen från 1965, och sedan bokver-
sionen från 1966. Vad gäller den förra beskrivs dess 
betoning av olika medier – tv, radio, telegraf, röster 
– liksom den ”nätverkade subjektivitet” (106–107) 
som stycket ådagalägger. Gardfors lyfter också fram 
hur performancens starka berättelse bryter med de 
öppna former som den samtida happeningen locka-
des av, samtidigt som stycket definitivt kan ses som 
ett montage. På ett besläktat sätt utforskar boken 
Lågsniff en sammansatt mediekultur, men utan att 
göra bruk av narrativa strukturer. Här handlar det 
snarare om hur ett maskinens språk av koder och 
signaler förs in i en symbolisk ordning. Gardfors 
gör sedan en kronologisk avstickare till Hodells 
debutsamling Flyende pilot (1953) och uppfölja-
ren Ikaros död (1962), för att utröna hur bilden av 
den störtade piloten förhåller sig till det subjekt 
vi mötte i Lågsniff. Denna genealogi kompletteras 
med kopplingar till Gunnar Ekelöf (som var av stor 
betydelse) och till Marcel Broodthaers, Maurice 
Blanchot och den oläsbarhetens konst som Hodell 
kommer att ägna sig åt under sextiotalet.

Kapitlet avslutas med tre avsnitt där den nämnda 
nätverkssubjektiviteten förbinds med piloten i sin 
cockpit, vars tillgång till världen är hårt medierad. 
Denna analyseras i anslutning till cybernetiken och 
bilden fördjupas genom kopplingar till andra Ho-
dellverk, framför allt hans Skywriting från 1966–
1967: ett experiment med flygplansskrift och ett 
nätverk av datorer och skärmar som planerades för 
Fylkingens konst-och-teknologi-festival Visioner 
av nuet. Här kan den ”posthumana” och teknifie-
rade existens och skrift observeras, som hos Hodell 
framkallar frågor om agens, politik och etiskt ansvar. 
Som Gardfors framhåller i en resonansrik passage:

För Hodell innebar flygkonsten drömmar om själv-
förverkligande och transcendens, och utgjorde 
därmed en analogi till ett ideal om poetisk frihet. 
Men det konnoterade också motsatsen: förlusten 
av individuell subjektivitet till förmån för militär 
disciplin och stridsmässig funktionalitet. (144)

Detta slags frågor om etik, politik och estetik bil-
dar ett nav i det följande kapitlet: ”Illegibility and 
Holocaust”. Här behandlas två syskonböcker av 
Hodell från sextiotalets mitt, Orderbuch (1965) – 
en lista med alfanumeriska poster som antas redo-
visa människor i ett koncentrationsläger och det 
bruk som gjorts av deras kroppar sedan de dödats 
– och CA 36715 (J) (1966), som utgör den sista pos-

ten i listan. Bägge verken knyter alltså direkt an till 
Förintelsen och kommer också att jämföras med en 
filosofiskt orienterad förintelselitteratur hos Primo 
Levi och Paul Celan i ett försök att jämföra ”mo-
dernistisk dunkelhet” med ”avantgardistisk oläs-
barhet” som två strategier för att skriva det ”ore-
presenterbara” (150).

Den skrift som här träder fram närmar sig det 
ogenomträngliga, men är samtidigt av helt olika 
karaktär. Medan de maskinskrivna posterna i den 
första boken av Gardfors beskrivs som en bödelns 
och byråkratins kyliga skrift, framträder den böl-
jande handskriften i den andra som offrets spår – 
å ena sidan berättelsen om ett kollektivt trauma, å 
den andra spåret av individuellt lidande. En första 
kontextualisering och läsning görs sedan via reflek-
tioner kring arkiv och dokument, vilket leder över 
i den av Theodor Adorno aktualiserade frågan om 
poesi efter Auschwitz, som Gardfors, i sin tur, mo-
dulerar genom Georges Didi-Hubermans tanke om 
bilder trots allt och överför till det hodellska skri-
vandet. Efter en fascinerande diskussion som rör sig 
mellan paragonen mellan ord och bild, Blanchots 
katastrofens skrift, en abstrakt målning av Frank 
Stella, listan som form och en diskussion av signa-
turen som ett gränsvärde för oläsbarhet – i anslut-
ning till pennans flöden i CA 36715 (J) – utmynnar 
kapitlet i en reflektion kring subjektivitet via Agam-
bens analys av koncentrationslägren och de gestal-
ter där som reducerades till det nakna livet (zoe) 
bortom varje samhällelig identitet. Det är ett slags 
subjektivitetens gränsläge som kan kopplas till det 
skriftens gränsläge som läsaren möter i CA 36715 (J).

Det fjärde kapitlet heter ”Found Poems” och 
handlar om just detta: upphittade dikter – eller 
upphittat poesimaterial – i varierande skick. I fokus 
står återigen två verk: Bruksanvisning för symaski-
nen Singer Victoria (1965) och Verner von Heiden-
stam: Nya Dikter (1967), bägge publicerade på Ker-
beros. Det första är i grund och botten en återutgi-
ven manual för en symaskin och ska läsas som ett 
tidigt försök att ”transponera readymadens proce-
durer till skrivandets domän”, som Gardfors skriver. 
Det andra utgörs av ett exemplar av Heidenstams 
diktsamling från 1915 nedstänkt med bläckfläckar, 
och utforskas här som ett försök att inte bara närma 
sig litteraturens materialitet via språkdestruktion 
och negation, utan också som ett alstrande av nya 
former av representation.

Kapitlet inleds emellertid med en diskussion 
kring den ryktbara krognota, på vilken Gunnar 
Ekelöf klottrade ned lästips till den unge Hodell, 
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förmedlade via hans faster som arbetade på Stads-
hotellet i Trosa. Kan inte också denna artefakt i den 
hodellska mytologin betraktas som en upphittad 
dikt, undrar Gardfors, innan han går vidare med 
att belysa samlandets och bearbetandets operatio-
ner hos Hodell i termer av Claude Lévi-Strauss be-
grepp bricolage; en teknik som verkar på flera onto-
logiska nivåer – inte bara papperets och tejpandets 
utan också språkets och begreppens – och som ka-
rakteriserar den uppfinningsrike amatören.

”Bruksanvisning” baserades alltså på en regel-
rätt manual, som utsattes för ett minimalt ingrepp 
i paratexten genom tre diskreta tillägg: ”Åke Ho-
dell”, ”Roman” och ”Kerberos”. Gardfors diskute-
rar maskinens genealogi i modernismen och kny-
ter i sin läsning av den duchampska readymaden 
an till forskare som Thierry de Duve och Marjo-
rie Perloff, enligt vilka objekt som flasktorkare och 
pissoar och så vidare inte är slumpmässigt utvalda, 
utan präglas av en viss skönhet och affinitet. Han 
vill också påvisa hur Hodell kan sägas föregripa 
den approprieringsestetik som karakteriserar en 
del av 2000-talets konceptuella skrivande. ”Ver-
ner von Heidenstam” diskuteras sedan utifrån den 
ovan nämnda trion materialitet–performativitet–
konceptualitet. Eftersom Hodells fläckar faktiskt 
täcker dikterna aktualiserar de också utstrykning-
ens och censurens figurer, vilket knyter verket till en 
mindre tradition under sent 1900-tal med konstnä-
rer som Broodthaers, Asger Jorn och andra. Gard-
fors belyser verkets intermediala och temporala as-
pekter och fördjupar tolkningen genom ännu ett 
biografem, denna gång med rötter i Hodells skolår 
under 1920-talet, då den unge Åke tvingades skriva 
och skriva om Heidenstams dikt ”Sverige” på svarta 
tavlan. Kapitlets slutsats blir att Hodell inte bara 
söndrar genom nedfläckning, utan också lägger till 
ett lager av mening genom ”inskriptionen av ett 
personligt minnesmärke” (239).

I avhandlingens sista kapitel, ”The Autobio-
graphy and the Archive”, läses ”Hodells verk och 
personliga arkiv tillsammans och mot bakgrund 
av den arkivaliska vändningen inom konsten un-
der det sena 1900-talet. Det verk av Hodell som 
främst beaktas är hans bok Självbiografi (1967), ett 
collageverk på trettiosju sidor med överlagrade do-
kument hämtade från filosofiska arbeten av Platon, 
Ludwig Wittgenstein och andra, klipp från teck-
nade serier, diagram, tabeller, kartor, handskrift, 
maskinskrift, söndrade och censurerade sidor och 
utsnitt ur Eadweard Muybridges foton av rörelse. 
Gardfors beskriver självet i denna självbiografi som 

en palimpsest, ett flerskiktat subjekt eller en nod i 
ett större system och därmed kopplat till nätverks-
subjektet i Lågsniff.

I nästa led skapas en öppning till det faktiska 
arkiv över Hodell, som han själv lade grunden till 
under sitt liv, som nu finns på Kungliga biblioteket 
i Stockholm och som varit en viktig källa för av-
handlingen. Men här undersöks detta som ett verk 
i egen rätt. Även om det främst består av textma-
terial – anteckningar, partitur, urklipp – rymmer 
arkivet också föremål, och även om det är ett per-
sonligt arkiv, växer det till ett ”nätverk av relationer 
och frändskaper” (253). Denna iscensättning av det 
egna eftermälet kommer särskilt till uttryck i Ho-
dells testamente, vilket delvis, i sin tur, speglas i en 
katalog över hans efterlämnade böcker och papper. 
Gardfors beskriver samlandets tekniker och redak-
tionella operationer som att ”performera” arkivet 
(Simone Osthoff ) och kopplar det till en utbredd 
arkivalisk impuls (Hal Foster) i det sena 1900-talets 
konst. Slutligen jämförs det hodellska arkivet med 
det fahlströmska (framför allt i Minneslista, 1964), 
vilket blottlägger likheter, men också skillnader. 
Som Gardfors vackert sammanfattar saken i stu-
diens allra sista mening: ”här [hos Hodell] är ja-
get varken utplånat eller en diskret enhet i ett spel 
med betydelser, utan snarare ett arkiv i sig, genom-
trängt av kolliderande skikt av historia och märkt 
av de mångfaldiga brytningarna från ett insiste-
rande men oläsbart förflutet” (277).

På så sätt slutar Gardfors sin avhandling där den 
började (om man bortser från en performativ gest 
som jag ska återkomma till): med ett möte mel-
lan Hodell och Fahlström. Det finns inga skäl att 
accentuera just cirkelns slutande för mycket, men 
själva kompositionen, dispositionen och de for-
mella aspekterna av Gardfors avhandling förtjänar 
åtminstone viss uppmärksamhet. De sistnämnda 
byggstenarna är, i den volym som föreligger, funk-
tionella, men blottlägger även en del sprickor. Det 
finns saker som tyder på att avhandlingen avrun-
dades i hast, och sådant brukar lämna spår i bibli-
ografi och noter, bildtexter och liknande. En trist 
brist är avsaknaden av register i bokens slut, vilket 
alltid är ett ovärderligt verktyg för navigering; och 
jag tycker att det rika bildmaterialet borde ha in-
tegrerats i framställningen, vilket hade skärpt den 
retoriska kraften i resonemangen. Om man, som 
Gardfors, gör en poäng av verkens egen teoretiska 
potential – som därmed har effekt på såväl meto-
diska vägval som de analyser som utförs – blir bety-
delsen av deras närvaro i framställningen än större.
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Språkligt fungerar det fint och avhandlingens 
disposition är som framgått tematiskt organise-
rad, vilket resulterar i vissa, delvis onödiga, upp-
repningar, som samtidigt ger resonans åt resone-
mangen. Dock har jag undrat en del över den inre 
logik som styrt ordningen både inom och mellan 
kapitlen. Ett exempel är kapitel två, där läsaren förs 
in i en frågeställning via ljudverket Strukturer III 
från 1967 innan kapitlets tyngdpunkt, Lågsniff från 
1965, uppsöks, vilket leder till i ett språng till det 
tidiga 1950-talets poesidebut innan vi återvänder 
till sextiotalets mitt. Det kan verka hoppigt, och 
här hade man kunnat tänka sig ett mer konventio-
nellt och kronologiskt (och kanske stummare) upp-
lägg. Samtidigt anar jag som läsare konturerna av 
en annan logik. En liknande tanke inställer sig först 
vad gäller relationen mellan kapitlen, men också 
här tycks en struktur skönjas, som har med me-
dier att göra.

Dessa funderingar betyder inte alls att studien 
framstår som odisponerad. Möjligen att en stärkt 
metanivå ibland är påkallad, vilket i sin tur kan 
kopplas till en iakttagelse som gjordes tidigare an-
gående avhandlingens ganska kortfattade intro-
duktion. Som nämnts klarläggs här några av arbe-
tets villkor, men utan tvekan hade detta kunnat 
skärpas och utvecklas. Det gäller bland annat så-
dana topoi som syftesbeskrivning och forsknings-
frågor. Visst framgår ungefär vad som ska göras, 
men här finns få explicita nyckelformuleringar i 
stil med ”syftet med denna avhandling är” eller ”de 
centrala frågor jag vill besvara är” – vid ett tillfälle 
nämns ”ett av syftena” (19) – vilket tillsammans 
med det faktum att studien saknar en återkopp-
lande och sammanfattande avslutning gör ramver-
ket lite svajigt. Det som finns i termer av konklu-
sion är en ”Conclusion” bestående av en sida av 
brusigt överskriven och palimpsestisk text; en per-
formativ gest som på ett plan, välvilligt, kan beskri-
vas som kongenial med studiens föremål, men mer 
framstår som ännu ett symptom på den hast med 
vilket arbetet tycks ha avslutats.

Liknande reservationer infinner sig när det gäl-
ler den teoretiska inbäddningen. Även här domi-
nerar en viss lakonism som kan vara problematisk. 
Jag vill omedelbart inflika, att detta på inget vis 
har med undersökningens teoretiska halt att göra 
– Gardfors är en synnerligen uppmärksam och 
skarpsinnig forskare som väl förmår integrera teo-
retiska frågeställningar och reflektioner i sina ana-
lyser. Därvidlag är många resonemang både fascine-
rande och djupt tankeväckande. Det handlar sna-

rare om att de kortfattade positioneringar som görs 
i inledningen har metodologiska och andra konse-
kvenser som inte alltid följs upp på ett sätt som jag 
menar är påkallat. Bland annat blir jag fundersam 
över vilka följder för sättet att analysera och skriva 
som avståndstagandet från en metadiskurs kan ha. 
Borde inte denna tanke – som bland annat destabi-
liserar relationen mellan aktivt subjekt och passivt 
objekt – förändra skrivsättet och den akademiska 
framställningen på ett mer påtagligt sätt? Och vi-
dare: Vad betyder den från Barthes och Agamben 
inspirerade idén att utgå från verkets egen teoreti-
sering när vi har att göra med ett verk som i så hög 
grad vilar på själviscensättning och självmytologi-
sering? Här finns en del frågor som skulle behöva 
utredas mer än vad som görs.

Ett annat fält för funderingar som är centralt 
i Hodells verk, och således också i avhandlingen, 
handlar om medier. Detta är ju ett böjligt begrepp 
och används på bred front idag. Gardfors talar 
bland annat, mer specifikt, om medialitet och han 
diskuterar betydelsen av tekniska medier (kanske 
särskilt i kapitel två och kapitel fem) för sådant som 
skrivande, läsande och subjektivitet. Han ankny-
ter dessutom till den mediearkeologi som Jussi Pa-
rikka och andra utvecklat ur Friedrich Kittlers ma-
teriellt orienterade medieanalyser, samtidigt som 
detta perspektiv inte får någon dominerande roll.

Här inställer sig likväl ett par frågor. Dels kring 
den icke-linjära och mer komplexa bild av histo-
rien – utgående från Foucault – som mediearke-
ologin erbjuder, och som inte minst låter nu och 
då brytas mot varandra. Gardfors är dock väldigt 
försiktig med sammankopplingar av det slaget, vil-
ket kan förvåna, till exempel när Hodells arkiva-
liska poetik lyfts fram i ett 2000-tal besatt av digi-
tala mikroarkivaliska praktiker, där varje steg och 
mått i vardagen lagras på telefon och andra platt-
formar. Vidare kan jag sakna fler konkreta konfron-
tationer med mediets materialitet i analyserna. Till 
exempel: Vilka material och redskap använde Ho-
dell, och hur? Mot bakgrund av den nyanserade 
och skarpa diskussion av materialitet som Gardfors 
för, borde sådana konkretiseringar bli givande och 
lätt kunna undvika den objektfetischistiska fällan.

Frågan om medier kan även kopplas till ett annat 
centralt problemfält i studien, som rör subjektivitet 
och agens. Gardfors diskuterar bland annat, som vi 
sett, den nätverkade subjektivitet som gestaltas i ett 
verk som Lågsniff. Samtidigt vägleds han i sina ana-
lyser och resonemang av tanken att Hodells verk 
ska betraktas som ”representationer” av subjekti-
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vitet. Men om medier, med Marshall McLuhan, 
är proteser – vilket Gardfors skriver under på vid 
några tillfällen – kommer frågan om subjektivi-
tet och representation att ställas på sin spets. Ex-
akt vad innebär denna ontologiska distinktion i 
ett sammanhang där relationen mellan medier och 
materialitet, verklighet och representation proble-
matiseras radikalt? Denna fråga inställer sig delvis, 
skulle jag hävda, mot bakgrund av att mediebegrep-
pet aldrig utreds ordentligt. Om McLuhans tanke 
hade förts vidare, som den har gjorts på andra håll, 
bortom den protetiska logik som förutsätter ett 
redan existerande subjekt, för att i stället bearbe-
tas i termer av ekologier och assemblage av agenser 
och krafter hade kanske analysen av ”subjektivite-
ter” i Hodells verk komplexifierats och fått ytter-
ligare en dimension. Tudelningen mellan subjekt 
och representation framstår som jämförelsevis sta-
tisk och begränsande. Vad hade hänt om det ho-
dellska verket hade beskrivits och analyserats som 
en medieekologi?

Jag har haft ytterligare spörsmål kring Åke Ho-
dell – Art and Writing in the Neo-Avant-Garde. 
Till exempel kring de litteratur- och konsthisto-
riska skrivningarna – det är märkligt att sextiota-
lets found poetry inte nämns – eller kring detaljer 
i diskussioner av sådant som skrivande, informa-
tion och ”radikal formalism” (Craig Dworkin). 
Dessutom skiftar kvaliteten på kapitlen litet (det 
fjärde är inte lika starkt som de övriga). Men dessa 
funderingar såväl som de kritiska frågor som ställts 
ovan vittnar främst om en sak: hur rik på perspek-
tiv, idéer och betydelser Gardfors studie är. Utan 
tvekan är det en mycket stark och tankeväckande 
avhandling, som på ett nyanserat, teoretiskt drivet 
och genomreflekterat sätt argumenterar för sin sak. 
Dessutom rymmer den en del fynd ur arkivet, vilka 
skapar extra resonans.

Och slutligen – inte minst viktigt är att Gard-
fors öppnar Hodells verk för en förståelse som inte 
bara eller främst bygger på den hodellska biografin 
och självbilden. Med Åke Hodell – Art and Writing 
in the Neo-Avant-Garde har en färgstark och mång-
formig pusselbit lagts i den svenska litteratur- och 
konsthistorieskrivningen. Den kompletterar även 
– och därför är det viktigt att den är skriven på eng-
elska – den internationella berättelsen om avant-
gardets tradition under 1900-talet. Dit hör tvek-
löst både Hodell och den svenska konkreta poesin.

Jesper Olsson

Kelly Hübben, A Genre of Animal Hanky-panky? 
Animal Representations, Anthropomorphism, and 
Interspecies Relations in The Little Golden Books. 
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms 
universitet. Stockholm 2017.

How should the success of the marketing of sto-
ries to children be judged? The numbers alone of 
the world’s most popular children’s book series are 
staggering. Within four months of their initial re-
lease, the Little Golden Books were in their third 
printing, with one-and-a-half million total copies 
in print. Today the series is still going strong, featur-
ing over 1,200 titles and two billion copies in print. 
Twelve of the most popular titles have never gone 
out of print. While histories of the Little Golden 
Books’ success sharply focus on the cleverly calcu-
lated marketing strategy behind them, the poten-
tially profound and widespread social impact on a 
highly impressionable population of readers has yet 
to be accounted for.

Kelly Hübben’s thesis pursues an original angle 
by taking as its focus the prominent role of non-
human animals in this incredibly popular, interna-
tional, and lucrative children’s picture book series. 
Her central concern is to track how a selection of 
titles represent nonhuman animals and interspe-
cies relations with an eye to understanding how the 
stories and images that the works convey influence 
young readers in their understanding of their own 
and other species’ places in our world. At the heart 
of the matter is the question of how children might 
enlist critical literacy mechanisms in the struggle to 
build empathy for the lives of animals, an endeavor 
that has only intensified throughout the life of the 
Little Golden Books. The thesis thus contributes 
to robust and growing bodies of research that dem-
onstrate how picture books serve important social-
izing functions for young children and that con-
sider how representations of human-animal rela-
tions become volatile sites where dominant ideol-
ogies of social difference can be reinforced as well 
as challenged.

Hübben begins with a primal scene familiar to 
those of us who grew up with the Little Golden 
Books in our homes. She takes readers back to her 
own fond childhood memories of reading one of 
the earliest and most popular Little Golden Book 
titles, Poes Pinkie, a 1953 translation by legendary 
Dutch children’s author Annie M.G. Schmidt of 
Kathryn Jackson’s 1949 classic, Katie the Kitten. 
Her anecdotal experience captures much of what 


