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could boast Jack London, Frank Norris and Theo-
dore Dreiser (not mentioned). When it comes to 
innovation in the theatre, that was arguably pro-
vided in sufficient measure by several Irish writers: 
think of Oscar Wilde, of what was going on in the 
context of Irish nationalism (William Butler Yeats, 
Lady Gregory, Seán O’Casey and J.M. Synge), and, 
of course, of G.B. Shaw (whose important role the 
thesis duly emphasizes and through whose work Ib-
sen could exert considerable influence). More gen-
erally, the Modernist wave of innovation was about 
to break over English literature. Last but not least, I 
would like to mention the genre of the short story, a 
genre that remains rather under-discussed as such, 
as an emerging genre, in this thesis. Let us not for-
get that Britain was building up its own tradition 
here, also welcoming short-story writers from 
abroad (Thomas Hardy, Rudyard Kipling, Henry 
James, with James Joyce and Katherine Mansfield 
just around the corner), while the United States 
was already leading the way here (Edgar Allen Poe, 
Jack London, Herman Melville, Mark Twain, Am-
brose Bierce, O. Henry, and dozens more). So, here 
again, we seem to have a literary niche where Giftas 
might have fitted but which was already occupied 
by talented and high-profile writers.

The study of translations that were never made 
or that remained of secondary importance is no 
less intriguing an area of cultural history than that 
of high-profile influential translations — and one 
that poses specific methodological difficulties of 
its own. While not all aspects of the case could be 
fully examined in this study of the tamed Viking, 
Liljegren’s PhD thesis is therefore to be welcomed 
as a significant contribution to Translation Stud-
ies. It is testimony to the quality and interest of 
Liljegren’s work that it also reaches out to readers 
in Strindberg Studies and Scandinavian Studies, 
as well as to scholars in Comparative Literature 
and English literature, actually making one ques-
tion the ultimate significance of these very disci-
plinary distinctions.

Dirk Delabastita

Victor Malm, Är det detta som kallas postmoder-
nism? En studie i Katarina Frostensons och Stig 
Larssons diktning. Lunds Universitet. Lund 2019.*

Begreppet postmodernism, som redan för två de-
cennier sedan tycktes ha förlorat mycket av sin att-
raktions- och förklaringskraft för humanvetenska-
perna, har på senare tiden dykt upp allt oftare i kul-
turdebattens skyttegravar, där det som regel tjänar 
som vagt invektiv för allt som är fel i samtiden. I 
ljuset av detta framstår det som välbehövligt att 
forskningen försöker kasta ett nyktrare ljus över be-
greppet och dess användning. I en svensk kontext 
är ett av dessa som bekant 1980-talslitteraturen, 
till vilken Victor Malms doktorsavhandling åter-
vänt. Den bär titeln Är det detta som kallas postmo-
dernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig 
Larssons diktning. Det är en volym av ansenlig om-
fattning – den väger in på 780 gram, strax under 
femhundra sidor, uppdelade i tre huvudkapitel om-
givna av inledning och avslutning. Inledningen ger 
en översikt över syfte, material, tidigare forskning, 
centrala begrepp, samt teoretiska och metodolo-
giska utgångspunkter. Den följs av ett kapitel som 
etablerar studiens huvudsakliga kontext, postmo-
derniteten. Sedan ägnas studiens två författare ett 
omfattande kapitel vardera, varefter avslutningen 
levererar en summering, knyter ihop trådarna och 
gör en utblick.

Det första kapitlet – kallat ”Inledning”, kort 
och gott – börjar med ett konstaterande: den do-
minerande litteraturhistorieskrivningen hävdar 
att den svenska litteraturen blev postmodern på 
1980-talet. Denna förmodade vändning innebar 
slutet på 1970-talslitteraturens politiska engage-
mang, och i stället gjorde en språkfilosofiskt med-
veten estetik entré, med bland andra just Frosten-
son och Larsson. Den här standardberättelsen tar 
avhandlingen som sin uppgift att nyansera, proble-
matisera och ”kritiskt granska” (21). Avhandling-
ens syfte formuleras såhär: ”att avlämna analyser 
och tolkningar av Frostensons och Larssons för-
fattarskap”, vilka kommer att ”föregås och ramas in 
med en diskussion av den historiografiska associa-
tionen mellan dem och en svensk postmodernism” 
(11). Den tes som drivs är att termen postmoder-
nitet ”kan fungera som en meningsgivande kon-
text genom vilken både poeternas specificitet och 

* En mer kortfattad version av denna text har tidigare 
tryckts i Respons nr 4 (2019), 44–46.
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gemensamheter kan synliggöras” (11). Detta leder 
avslutningsvis till ”ett skissartat förslag […] på hur 
den svenska postmodernismen kan koncipieras och 
periodiseras annorlunda.” (11) Ambitionen kan så-
ledes sägas vara till hälften hermeneutisk, till hälf-
ten historiografisk, även om det tolkande ärendet 
ges företräde i själva syftesformuleringen.

En viktig del av det historiografiska problemet 
är att ordet postmodernism används och tolkas 
på så olika sätt – dess betydelser har kontinuer-
ligt förskjutits och mångfaldigats sedan det först 
dök upp i USA kring 1960. Faktiskt förekommer 
det så tidigt också på svensk mark: 1960 skriver 
nämligen Göran Printz-Påhlson en debattartikel 
i vilken Malm, med stöd av Fredric Jameson, fin-
ner embryot till några centrala drag i begreppet 
så som det används i avhandlingen. Printz-Påhl-
son beskriver en ny situation, i vilken den postmo-
dernistiska litteraturen befinner sig. 1960 har mo-
dernismen har vunnit sin estetiska strid: den har 
gått från att vara kämpande till att vara accepterad. 
Med Jamesons hjälp blir detta till en gräns mellan 
modernism och postmodernism. Jameson menar 
nämligen att det är centralt att modernismen un-
der sin storhetstid aldrig var dominerande: ”when 
modernism […] finally did come to power, it had 
already outlived itself, and what resulted from this 
posthumous victory was called postmodernism” 
(18). Det här skapar ett dilemma som skall visa sig 
vara centralt för avhandlingen, som Printz-Påhl-
son talar om som en paradoxal ”frihetens tyranni” 
(15): hur bryter man med en etablerad tradition 
som själv förespråkar traditionsbrott? Vidare me-
nar Malm att Printz-Påhlson – liksom Jameson, 
Lyotard och många andra – inte i första hand be-
skriver en konstnärlig eller estetisk förändring, utan 
en sociokulturell. Detta pekar mot en avgörande 
distinktion, nämligen den mellan postmodernitet 
och postmodernism. Skillnaden mellan de snarlika 
orden är viktig: postmoderniteten bör förstås som 
ett periodbegrepp, som betecknar en historisk si-
tuation som gradvis blir alltmer dominant under 
den senare delen av 1900-talet, och postmodernis-
men som ett litterärt, estetiskt och filosofiskt svar 
på denna situation.

En viktig ståndpunkt i avhandlingen är att peri-
odbegreppet och den sociokulturella kontext som 
vidlåder det är ett bättre verktyg för att skapa för-
ståelse för det båda poeternas litterära praktik (22). 
Frostenson och Larsson ställs i fokus för att de är 
markanta och viktiga författarskap, för att histo-
rieskrivningen knutit dem till en svensk postmo-

dernism, och för att deras dikter kan förstås som 
medvetna men olika svar på postmodernitetens di-
lemma. Olikheten är väsentlig: litteraturhistorien, 
menar Malm, tenderar att fokusera på vad som för-
enar författare, men genom att använda postmo-
derniteten som kontext kan vi bli klara över hur 
de å ena sidan svarar på en likartad situation, men å 
andra sidan gör det med helt olika estetiska medel. 
Malm är noggrann med att betona att studien inte 
reser några ”anspråk på att Larssons eller Frosten-
sons poesi är representativ för perioden de skriver 
i.” (22) Målet är att bevara diktens särdrag i stället 
för att reducera den till ett exempel på en postmo-
dernistisk stil. Av samma skäl har studien inte nå-
got specifikt kritisk-teoretiskt ramverk: ett sådant 
skulle riskera att göra texten sekundär, och för-
vandla ”författarskap till (representativa) exempel 
på en abstrakt, potentiellt reduktiv term” (31). Den 
metodologiska impulsen är en sympatins herme-
neutik snarare än en misstankens: att ”läsa med” 
författarna, ta deras poetiska självförståelse på all-
var, varvid tolkaren förstås är en aktiv och inte neu-
tral agent, som aldrig kan göra anspråk på att full-
ständigt frilägga meningen i det som tolkas. Malm 
betonar att detsamma gäller kontexten: den är inte 
”neutral och objektiv utan ett resultat av tolkning 
och urval” (33). Den ger inte en kausal förklaring 
till texten, men är heller inte godtycklig: begrep-
pet ”postmodernitet”, som fungerar som studiens 
viktigaste kontext, är en heuristisk konstruktion. 
Den måste motiveras och argumenteras fram i för-
hållande till texterna. I fråga om tidigare forskning 
bollar inledningen i ganska hög grad vidare till de 
följande kapitlen: forskningen om postmoder-
nism/postmodernitet behandlas utförligt i kapi-
tel två, medan den viktigaste forskningen kring de 
olika poeterna visserligen nämns här, men presen-
teras och diskuteras först i kapitlen om respektive 
poet. Frostensons poesi är mer beforskad än Lars-
sons och därför spelar dialogen en större roll där.

Det långa kapitlet ”Postmodernitet, historio-
grafi, postmodernism”, spelar ut begreppen post-
modernism och postmodernitet mot varandra, och 
kartlägger hur de fungerat i litteraturteori och his-
torieskrivning. Den röda tråden är en kritik av jak-
ten på en uppsättning estetiska eller stilistiska drag 
som skall fånga essensen i en postmodernistisk lit-
teratur. I stället förespråkas ett periodiserande be-
grepp som har utrymme för en stor mängd olika 
litterära uttryck, som rymmer en estetisk hetero-
genitet och inte ger bilden av ett enhetligt och av-
gränsat fenomen.
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Jameson är den främsta inspirationskällan och 
läsaren får en detaljerad utläggning av hans förstå-
else av postmoderniteten. Det moderna, menar Ja-
meson, är en ofullbordad modernisering. Det vill 
säga: det moderna förutsätter kontrasten mot nå-
got omodernt. När moderniseringen närmar sig 
fullbordan infaller det postmoderna. Efter andra 
världskriget blir modernismens estetik domine-
rande, inte bara i konsten – den sprider sig också 
till mode, reklam och varukultur, samtidigt som en 
global kapitalism blir den allenarådande organisa-
tionsformen. Världen definieras i allt högre grad av 
massmedier, plattas ut ett överflöd av bilder som i 
allt högre utgör den gemensamma verkligheten, 
vilket med Jameson och Baudrillard kallas för en 
”simulakral logik” – som dessutom intensifierats 
ytterligare i samtidens skärmtillvaro. I en kort be-
greppshistoria får läsaren veta att Jamesons analys, 
tillsammans med Lyotards, är en del av en föränd-
ring som sker i samband med att begreppet får sitt 
stora genomslag åren runt 1980: medan den tidiga 
användningen, i USA från 1960 och framåt, beto-
nade estetiska tendenser som på olika sätt stod i 
opposition mot en högmodernistisk estetik, aka-
demiskt understödd av nykritiken, försköts bety-
delsen då mot ett sociokulturellt tillstånd. Unge-
fär samtidigt uppstår en association mellan post-
modernism och den franska poststrukturalismens 
språkfilosofiska syn på litteraturen: Roland Bar-
thes, Jacques Derrida får finna sig i att från och med 
nu associeras med termen.

Därefter riktar Malm fokus mot hur begreppet 
behandlats i förhållande till litteratur, först interna-
tionellt, sedan i Sverige. Klassiker som Linda Hut-
cheon och Brian McHale, menar Malm, behandlar 
postmodernismen i första hand som stil och estetik, 
präglad av exempelvis en ständigt självmedveten me-
tafiktion, som betraktar verkligheten som konstru-
erad och återger bilder av den snarare än verklighe-
ten själv. Inom poesin framhåller McHale den be-
rättande långdikten som särskilt betydande post-
modernistisk form. Malm framhåller Marjorie Per-
loffs poäng att de estetiska och stilistiska särdrag som 
brukar tillskrivas postmodernismen redan finns när-
varande i modernismen, särskilt i avant-gardets ra-
dikalare experiment. Samtidigt finns Jamesons per-
spektiv med, som menar att även om dragen är de 
samma så är deras betydelse en helt annan, eftersom 
högmodernismen var oppositionell, medan post-
modernismen är en kulturell dominant.

I en svensk kontext blir postmodernismen före-
mål för diskussion på 1980-talets kultursidor och i 

tidskrifter och essäer, samtidigt som begreppets be-
tydelse förblir tämligen oklar. Signifikativt för de-
batten vid tiden är, skriver Malm, att ”de som me-
nar att det postmoderna tillståndet är en realitet 
och säger sig skildra det vill inte bli kallade för post-
modernister; de som inte håller med om diagnosen 
vill däremot kritisera dem med ordets hjälp. […] 
ingen vill förknippas med ordet ’postmodernism’ ” 
(84). I litteraturhistorieskrivningen fastnar etiket-
ten emellertid i hög grad vid kretsen kring tidskrif-
ten Kris, i vilken både Frostenson och Larsson be-
finner sig, trots att till exempel Engdahl menar att 
postmodernismen är ”ett hjärnspöke” som hemsö-
ker konservativa professorer (75). Malm argumen-
terar för att litteraturvetenskapen famlar efter en 
estetisk kärna i den svenska postmodernismen, vil-
ket aldrig riktigt lyckas. Staffan Bergsten och Ebba 
Witt-Brattström kritiseras för en förenklad bild av 
en ”postmodern vändning” kring 1980 (som den 
förre betraktar som en upprättelse för poesin och 
den senare som ett patriarkalt maktövertagande). 
Bo G. Jansson menar tvärtom att det var först på 
1990-talet den svenska litteraturen blev postmo-
dernistisk på bred front.

Kapitlet är – vilket i viss mån också gäller av-
handlingen i stort – ganska tungt lastat med re-
ferat. Det är både dess styrka och dess svaghet. Å 
ena sidan är det pedagogiskt, noggrant och upply-
sande, å andra sidan blir det ibland svårt att skönja 
Malms egen röst. När den framträder är det ofta i 
form av ett parentetiskt medhåll eller avståndsta-
gande gentemot de teoretiker vars argument åter-
ges. Dispositionen tycks ofta vara ett genomlysande 
av ett antal utsagor om postmodernitet och post-
modernism som behandlas en efter en, men där av-
handlingens egen syntetisering inte alltid syns. Ka-
pitlets samlande ärende och bindemedel är emel-
lertid tydligt: kritiken av de tänkare som söker en 
uppsättning estetiska eller stilistiska drag som skall 
ringa in essensen i en postmodernistisk litteratur. 
Slutsatsen blir att postmodernism inte vinner på att 
definieras som en ”form- och stilkostym” (104) – 
dels eftersom verken riskerar att reduceras till repre-
sentativa exempel, dels eftersom förment postmo-
dernistiska stildrag tenderar att då betraktas som 
historiskt originella och därmed osynliggöra kon-
tinuiteten med äldre litteratur. De följande kapit-
len om Frostenson och Larsson skall demonstrera 
hur en periodiserande användning av postmoder-
niteten som kontext kan skänka mening åt det spe-
cifika i deras poesi.

Kapitel tre står under titeln ”Dräpekonst och frö-
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spridning”, två ord lånade från dess huvudperson 
Katarina Frostenson. De anger också riktningen för 
kapitlets progression, från dräpekonst till frösprid-
ning, eller, med två av kapitlets centrala begrepp: 
från negativets funktion till det öppnas funktion. 
Rörelsen markerar också en förändring eller beto-
ningsförskjutning i Frostensons författarskap, som 
synliggörs i första hand av läsningar av två längre, 
programmatiska dikter: ”Negativ, tindra” ur sam-
lingen Joner från 1991 och ”Hornet” ur Karkas från 
2004. På ett generellt plan menar Malm att den ti-
digare forskningen ägnat sig mest åt den förra po-
len, ”relationen till negativitetens och det litterära 
motståndets moderna tradition” medan ”den posi-
tiva och bejakande sidan av Frostensons poesi har 
underskattats och bör ges större plats.” (142)

Frostensons poetologiska självförståelse utläses 
ur essäerna ”Scener” och ”Språket och den andra” 
från 1989 samt ”Svartmålningen” från 2013, i konti-
nuerlig dialog med tidigare Frostensonläsare, fram-
för allt Anders Olsson och Carin Franzén. Fros-
tenson vill inte att poesin skall skapa ”bilder av 
någonting, men bilder som bildar en värld som är 
sin egen” (134). Liksom Franzén och Olsson me-
nar Malm att Frostenson eftersträvar en sorts litte-
rär autonomi: poesin är en fristående från verklig-
heten, inte skapad för att avbilda den, utan fram-
vuxen inifrån språkets ljud och skriftens tecken. 
En variant av detta är vad avhandlingen med Ge-
nette kallar ”mimologi”, en språkmagisk tradition 
som föreställer sig att relationen mellan det beteck-
nande och det betecknade inte är arbiträr eller kon-
ventionell (som i vardagligt, kommunikativt språk) 
utan nödvändig och motiverad, att språket är ett 
med vad det framställer. Malm följer också Fran-
zén och Olsson i att betrakta negativiteten som en 
central kategori för Frostenson: autonomin blir till 
ett motstånd, en invändning, en destruktion av de 
andra diskurser som genomströmmar verkligheten.

Autonomin och negativiteten är båda modernis-
tiska kardinaltankar, men i linje med Malms per-
spektiv understryks att de får en annan funktion i 
postmoderniteten. Det som är föremål för nega-
tivitetens motstånd är, för att samla några typiska 
Frostensonuttryck, en likriktad, genomlyst värld, 
hypersynlig, fråntagen sin gåta, full av ett blankt, 
skugglöst språk. Denna värld tolkar Malm som ett 
uttryck för det postmoderna tillståndet, mot vilket 
dikten tar spjärn. Frostensons poetiska bilder befin-
ner sig på samma nivå som postmodernitetens bild-
värld, tar så att säga upp kampen med simulakrala 
logiken genom att skriva fram alternativa bilder. I 

linje med detta tillskrivs ordet ”negativ” – det kon-
kreta substantivet – rollen som poetologisk nyckel-
metafor: negativet förekommer i båda de långdik-
ter som ägnas mest uppmärksamhet, det är en bild 
där ljuset faller annorlunda, som är öppen med att 
den är en bild, som är motsatsen till den hypersyn-
liga, skugglöst genomlysta världen.

Läsningen av ”Negativ, tindra”, Frostensons kan-
ske mest studerade dikt, lyfter fram det så kallade 
sparagmosmotivet – avslitandet av kroppens lem-
mar – och knyter det å ena sidan till en referen-
tiell läsning (som alluderar på det uppmärksam-
made styckmordet på Catrine da Costa) och en 
självreferentiell (som alluderar på myten om Or-
feus sönderslitna kropp som bild för poesins bety-
delsespridning). Diktjaget tycks framhäva sin lik-
het med våldets offer så väl som dess utövare, och 
båda vävs in i diktandets aktivitet: den skriver fram 
en serie motbilder eller negativ, samtidigt som den 
metapoetiskt dryftar den negativa och kritiska före-
satsen, och slutar i en form av misströstan och tvivel 
om poesins förmåga att göra något. I läsningen av 
”Hornet” är hypotesen att dikten är en ”program-
förklaring som, jämförd med ’Negativ, tindra’, pe-
kar ut en annan riktning för den frostensonska dik-
ten” (184). Som förberedelse pekas ett antal poten-
tiella associationer till hornet ut: till musikinstru-
mentet, till djävulen eller det sataniska som mot-
ståndsstrategi, till Rilkes orfeussonett om enhör-
ningens horn. Rilke spelar en viktig roll, och en av 
linjerna bakåt i litteraturhistorien pekar mot hans 
begrepp ”Das Offene” – det öppna – och Martin 
Heideggers utläggning av det. Negativet och dess 
funktion finns kvar – liksom kritiken mot sam-
tiden – men det utgör inte slutpunkten, utan ett 
slags vändpunkt ur vilken någonting positivt växer: 
poesin tillskrivs en livgivande kapacitet som öpp-
nar dikten mot det som ligger bortom postmoder-
nitetens bildvärld.

Läsningarna av Frostenson är prövande, öppna 
och generösa i sin dialog med tidigare forskning. 
Den tålmodige läsaren får en detaljerad genom-
gång både av diktens form och temata och över hur 
framstående Frostensonläsare tidigare resonerat. 
Men det innebär också att den rörelse från nega-
tivitet till öppenhet som skall strukturera kapitlet 
inte får någon riktigt klar kontur. Den omgärdas 
av en ansenlig mängd många garderingar (”delvis”, 
”i viss mån”, ”inte total”, ”inte fullkomlig”), vilket i 
sin tur hänger ihop med att en del av den öppenhet 
som via ”Hornet” tillskrivs den sena Frostenson-
poesin tycks ha knutits till den äldre poesin i ti-
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digare forskning. Franzén skriver apropå ”Nega-
tiv, tindra” om Frostensons vilja att öppna dikten 
”mot världen som den är” genom ”en lyhördhet in-
för det poetiska språkets drivkraft och autonomi.” 
(232) Franzén placerar alltså öppenheten i motsatt 
del av författarskapet jämfört med Malm, men här 
gör denne inget försök att klargöra skillnaden, utan 
reducerar i stället sin läsning till en fotnot till Fran-
zén: ”Om inte annat hoppas jag att denna diskus-
sion har resulterat i en utveckling av hur ett sådant 
påstående kan förstås.” (232)

Det fjärde kapitlet ägnar sig åt Stig Larsson, som 
kapiteltiteln utnämner till ”Den sista modernisten”. 
Den etiketten förtjänar Larsson här genom att, ut-
ifrån ett postmodernt ögonblick, medvetet skriva 
i förhållande till en specifikt modernistisk tradi-
tion och ideologi. Fokus ligger framför allt på sam-
lingen Natta de mina från 1997 och dess försök till 
vad Malm – med stöd i Larssons egen beskrivning 
– kallar för ”den dåliga dikten”. Det är alltså poesi 
som fullt medvetet lämnar vad poeten själv anser 
vara god litteratur. Den tidigare forskningen – till 
exempel Christian Lenemark – har uppmärksam-
mat Larsson som medial aktör och provokatör, och 
dessa egenskaper belyses här från ett annat perspek-
tiv. Om Frostenson mobiliserade en form av språk-
ligt motstånd mot samtiden, så är Larssons mot-
stånd knutet till hans person, både den privata och 
den mediala, och udden snarast riktad mot den lit-
terära offentligheten och dess institutioner. Driv-
kraften bakom det, menar Malm, är en kombina-
tion av epokmedvetande och hängivenhet till mo-
dernismens höga anspråk. Larsson skriver med am-
bitionen att bli en litterär klassiker, en stor diktare. 
För att göra det finns ett krav, nedärvt från mo-
dernismen och omöjligt att göra sig av med, på att 
skriva annorlunda än alla andra stora diktare. Men 
villkoren är andra än för modernisterna: slutet av 
1900-talet är en omöjlig period att förnya litteratu-
ren i, eftersom allt redan gjorts. Svaret blir att skriva 
dåligt dikt: dikt vars kvaliteter inte kan förstås av 
samtiden, men väl av framtidens läsare.

Innan det tar itu med Natta de mina följer ka-
pitlet tendenser i Larssons verk under 1980- och 
90-talen som å ena sidan förebådar den ”dåliga” 
dikten i Natta de mina, men å andra sidan knyts 
till modernismen som tradition: struntdiktning, 
från dadaismen via Gunnar Ekelöf och framåt, och 
diktning som anklagar poesin för att vara förljugen 
och löjlig. I Natta de mina hävdar Larsson att hans 
författarskap redan är uttömt. Dikterna skrivs så 
att säga efter en redan avslutad diktargärning, och 

också efter en upplevelse av att litteraturen själv 
är slut. Litteratur måste alltså en sorts litteratur 
utanför litteraturen, och det är den som får nam-
net den ”dåliga dikten”. Dikterna i Natta de mina är 
ett försök att direkt och talspråkligt nedteckna tan-
kar och associationer, det handlar till exempel om 
samtal med vännen Horace Engdahl, eller om små-
aktiga – och ibland direkt obehagliga och hotfulla 
– reaktioner på recensioner i dagspressen. Dikterna 
ställer både sig själva och sin författare i dålig dager. 
Deras självbiografiska läggning bryter mot moder-
nismens autonomi- och opersonlighetsideal, men 
gör det i innovationsideologins namn. Dålighets-
projektet är på sätt och vis dömt att misslyckas: 
som en effekt av att modernismen institutionali-
serats kan nu vad som helst utgöra litteratur, och 
allt som försöker överskrida litteraturens gränser 
bara flyttar dem framför sig. Samtidigt resulterar 
detta i sig i ett blottande av litteraturens postmo-
derna tillstånd.

Det femte och avslutande kapitlet ger först en 
summering av avhandlingens centrala teser och re-
sonemang, och går sedan vidare till ett möjligt svar 
på titelns fråga: ett förslag på vad som skulle kunna 
kallas postmodernism, som återvänder till de över-
gripande perspektiven från kapitel två efter närläs-
ningarna i kapitel tre och fyra. Malm betonar att 
förslaget är ”en prövande utblick” (383) och inte av-
handlingens slutsats i någon sträng mening. Det ges 
följande formulering: ”Kortfattat är mitt förslag att 
litteraturen som skrivs inom tidsrummet som be-
greppet ’postmodernitet’ pekar ut kallas för ’post-
modernistisk’. Postmodernismen är alltså en litte-
rär period, och begreppet ’period’ har inte med en 
uniform och allestädes närvarande stil, filosofi eller 
tankemodell att göra, utan ska förstås som en ob-
jektiv situation, delad av verken som hör perioden 
till, och på vilken ett stort spann litterära svar och 
reaktioner är möjliga.” (384) För att inte falla till-
baka i tanken på ett skarpt avbrott, som ju kritise-
rats i studien, undviker Malm att ge ett precist år-
tal, men det görs tydligt att perioden efter andra 
världskriget är en övergångsperiod som är över på 
1960-talet. Fördelarna som framhålls är att littera-
turhistoriskrivningen kommer bort från en decen-
niebunden, en ”revolutionär successionsordning 
där nya estetiska konstitutioner skrivs för att ersätta 
de förra”; att postmodernismen blir ”heterogen nog 
att inkludera både fortsättningen på modernismen 
och försöken att negera den” (388).

Malm är som sagt tydlig med att ta avstånd från 
tanken om Frostenson och Larsson som ”represen-
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tativa” för postmodernismen. Däremot diskuteras 
inte huruvida de valda dikterna är representativa 
för poeterna. I Frostensons fall antyds en utveck-
ling från ett tidigt till ett sent författarskap främst 
genom två enskilda dikter. Här finns också roten 
till vad jag uppfattar som avhandlingens svaghet. 
En avgörande föresats är som sagt att granska litte-
raturhistorieskrivningen som hävdar en vändning 
kring 1980. Den omperiodisering Malm föresprå-
kar i sin avslutning sätter inte något entydigt start-
datum, men tydligt är att litteraturen från 1960- 
och 1970-talet också måste finnas med på postmo-
dernismens karta. I ljuset av detta förvånar det att 
dikterna som närstuderas är från 1990- respektive 
2000-talet (till exempel finns inga av Frostensons 
fem samlingar från 1980-talet ens upptagna bland 
referenserna).

Jag har svårt att se detta som annat än ett glapp 
mellan historieskrivning och närläsning som kly-
ver avhandlingen i två delar. Motståndet mot re-
presentativitet hänger också ihop med oviljan att 
förstå postmodernismen i estetiska termer. Ofta 
pekar Malm på att ett visst grepp inte kan använ-
das för att beskriva postmodernismen, eftersom det 
också förekommer i modernismen: ”Talar man ex-
empelvis om metafiktion som ett postmodernis-
tiskt drag bör detta […] leda till att det är lika post-
modernistiskt närhelst det uppträder” (104). Men 
så är det ju bara om man ger det enskilda stildraget 
ansvaret för att bära upp hela begreppet, och dess-
utom tänker sig estetiska och periodbaserade de-
finitioner som ömsesidigt uteslutande. Vad är det 
som hindrar att man talar om en konstellation av 
drag, som när de uppträder tillsammans under det 
sena 1900-talet kan användas som en inringning av 
postmodernismen? I stället väljer Malm alltså till 
sist att helt utesluta estetisk-stilistiska aspekter ur 
begreppet och föreslå att det perspektiv som an-
lagts på Frostenson och Larsson ”kan anläggas på 
alla författare som verkar inom tidsrummet som 
postmoderniteten gäller” (383). Konsekvensen av 
detta blir ett utraderande av Jamesons distinktion 
mellan den sociokulturella situationen och littera-
turens estetiska svar, som avhandlingen byggt sitt 
resonemang på. Begreppet ”postmodernism” redu-
ceras till ett bihang till begreppet ”postmodernitet”,  
där det sitter i skälvande väntan på Ockhams rak-
kniv.

Är det detta som kallas postmodernism? är ett di-
gert och på många sätt imponerande arbete. Även 
om jag har uttryckt kritiska synpunkter är det en 
imponerande lärd och lärorik avhandling. De ut-

tömmande presentationerna av begreppen postmo-
dernism och postmodernitet och det tillgängliga 
tilltalet gör att både studenter, doktorander och 
forskare kommer att ha god användning för den. 
Den visar med all önskvärd tydlighet hur svenska 
kritiker och litteraturvetare ofta famlat och svept 
för att hitta en kärna i postmodernismen som inte 
finns där, och hur tanken på en postmodernistisk 
vändning under 1980-talet okritiskt har traderats. 
Sitt huvudsyfte – att avlämna analyser och tolk-
ningar av Frostensons och Larssons diktning – upp-
fyller den med råge. Framför allt övertygar den om 
att de studerade dikterna verkligen vinner på att lä-
sas som vitt skilda svar på det postmoderna tillstån-
det. Därmed har avhandlingen säkrat sin plats som 
en självklar referens i framtida forskning: ingen lit-
teraturvetare som framgent vill yttra sig om deras 
poesi, eller om den svenska postmodernismen, 
kommer att kunna gå runt den.

Axel Englund

Sofia Pulls, Skrivande och blivande. Konstruktioner 
av skönlitterärt skrivande i handböcker och lärome-
del 1979–2015. Umeå Studies in Educational Sci-
ences 31. Umeå 2019.

Sofia Pulls avhandling Skrivande och blivande. Kon-
struktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker 
och läromedel 1979–2015 har som syfte att under-
söka ”hur skönlitterärt skrivande och skrivande 
subjekt konstrueras i pedagogiska texter för skri-
vande” (4) publicerade på svenska 1979–2015. I sin 
beskrivning av genren noterar avhandlingsförfat-
taren att den typiska handboken – inte sällan skri-
ven av en etablerade författare eller lärare på skri-
varkurser – ofta inleds med allmänna resonemang 
om skrivande för att sedan gå över till att ”ge råd, 
gå igenom berättarteknik och eventuellt presen-
tera övningar” (9).

Avhandlingen omfattar sex kapitel. Efter en in-
ledning följer fyra analytiska kapitel med olika fo-
kus och inriktning, samt ett sjätte och avslutande, 
som mindre är en sammanfattning än en vidarefö-
ring och fördjupning av vissa resonemang i avhand-
lingen. Därtill kommer summary, litteratur- och 
källförteckning, samt – inte minst – ett användar-
vänligt index omfattande personer samt de analy-
serade handböckerna och läromedlen.

Avhandlingen fokuserar på olika typer av före-
ställningar om skrivande som kan utläsas ur den 


