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de första knappa 130 sidorna inte alltid återspeg-
las i avhandlingens andra hälft. Detta är emeller-
tid randanmärkningar till en avhandling som är 
svår att inte beundra för dess intellektuella rörlig-
het, dess omfattande beläsenhet och inte minst dess 
höga ambitioner.

Jerry Määttä

Jenny Jarlsdotter Wikström, Materiella vänd-
ningar. Läsningar av Parland, Lispector, Berg och 
Byggmästar. Umeå Universitet. Umeå 2020.

I vilken mån har en författare kontroll över sitt 
verk och i vilken mån är det andra instanser som 
råder över texten? Detta är ingen ny fråga, men 
i tider då förvridna klimatfenomen gjort oss allt-
mer påtagligt medvetna om relationerna mellan 
mänskliga och icke-mänskliga agenser, ställs frå-
gan med fördel på nya sätt. Om poststrukturalis-
men på 1960-talet förklarade författaren död och 
beskrev ”den öppna texten” som läsarnas dialogiska 
spelplan, så har de senaste decenniernas olika post-
humanistiska perspektiv börjat tänka kring texten 
som medskapad av ytterligare parter än författare 
och läsare. Som Jenny Jarlsdotter Wikström skri-
ver i inledningen av sin avhandling, apropå Eva-
Stina Byggmästars naturnära poesi: ”Kan vi tänka 
oss att fjärilen, kronbladet, ja mikroorganismerna 
och molekylerna inte bara utsätts för språket ge-
nom representation, utan till och med själva skri-
ver sig in i dikten?” (3) Borde kanske poeten (och 
mänskligheten) alltså upphöra att ta hela äran av 
skrivandets skapelseakt, för att istället tillerkänna 
andra entiteter poiesis – en materie-semiotisk ska-
parkraft? Hade människan alls kunnat skriva fram 
växten i texten, om inte växten redan visat vägen 
genom att på sina egna sätt framställa sig själv och 
kommunicera sin härvaro till omgivningen?

Att humaniora traditionellt riktat sitt intresse 
mot den mänskliga sfären står inskrivet i själva ter-
men: humaniora är de ämnen som studerar männi-
skan som kulturell varelse. Posthumanismens per-
spektiv – som tonar ner människans exceptionali-
tet och hellre talar om relationer, materialitet, eko-
logier och fenomen – skakar därmed humanioras 
själva grund. Hur ska en posthumanistiskt intres-
serad litteraturvetare agera utifrån dessa premis-
ser? I vilken mån bör hon ifrågasätta sitt männis-
kofokus och i vilken mån hålla fast vid detsamma, 
som något artspecifikt intressant i mångfalden av 

uttryck? Det är som inspel i denna för litteratur-
forskningen livsviktiga diskussion Jenny Jarlsdot-
ter Wikströms inspirerande och kunskapsrika av-
handling har sin relevans. Studiens övergripande 
ambition är att undersöka hur en posthumanistisk 
revision av litteraturstudiet i praktiken kan se ut.

Istället för att med nyfrälst ideologisk självsäker-
het diskvalificera invanda praktiker intar avhand-
lingsförfattaren en klok och öppet undersökande 
attityd inför de möten mellan posthumanistiska 
teorier och skönlitterära texter hon iscensätter. 
Som hon själv uttrycker saken:

Syftet med föreliggande avhandling är att genom 
läsning av verk ur fyra författarskap pröva några 
centrala teoretiska tankegångar i den materiella 
vändningen, såsom den tagit sig uttryck i litteratur- 
och genusvetenskapliga sammanhang. Dessa tan-
kegångar rör relationerna mellan begrepp som sub-
jekt, 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. (7)

Avhandlingens disposition är relativt traditionell 
och presenterar efter syftesframställningen sitt val 
av skönlitterära och teoretiska texter, forsknings-
läge och metodtankar. Metodkapitlet är inled-
ningsdelens mest överraskande avsnitt: det utfor-
mas till en flödande reflektion över läsning som 
icke-metod och över den posthumanistiska läsning-
ens speciella fallgropar. Den mest gångbara post-
humanistiska läsarpositionen formulerar författa-
ren i termer av prövande och misslyckande: läsaren 
(liksom författaren) vill men kommer aldrig förbi 
sina mänskliga begränsningar: ”Detta är också av-
handlingens paroll och tillika slutsats”: ”kan inte 
men måste.” (11)

Avsnittet om läsning ringar in vad avhandlings-
författaren inte vill göra (och verkligen lyckas und-
vika): till exempel att moralisera över de studerade 
texternas etik och politik. Däremot – och det är 
synd – sägs inte mycket om den övergripande läs-
metod som avhandlingen faktiskt sätter i spel, och 
som formuleras i syftets passage om att ta sig an 
”skönlitteraturen och det teoretiska materialet på 
lika grunder”. Den dubbla riktningen som formu-
leringen anvisar, där skönlitteraturen får utvärdera 
teorierna lika mycket som tvärtom, förstår jag som 
avhandlingens själva grundmetod, som också bi-
drar med ett möjligt svar på den återkommande 
frågan: hur ska vi läsa nu? Alltså: vi ska läsa utifrån 
insikten att olika sorters texter (akademiska respek-
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tive konstnärliga) bidrar med olikartade verktyg för 
en rik förståelse av komplexa relationer mellan var-
elser, ting, språk och värld. I skönlitteraturen finns 
teoretiska stråk och i teorin litterära – och i mö-
tena uppstår friktioner och kortslutningar värda 
att undersöka.

Kanske är anledningen till att Jarlsdotter Wik-
ström inte mer högljutt slår på trumman för denna 
övergripande läsmetod att hon inte använder den 
helt konsekvent i avhandlingens alla analysdelar. 
Medan de första två analysdelarna lyckas ganska 
bra med att likställa teori och skönlitteratur, får 
närläsningen av Bergs respektive Byggmästars för-
fattarskap mer självsvåldigt breda ut sig och på 
gängse sätt söka stöd och fördjupning i en rad teo-
rier. En mer stringent användning av den likställda 
läsmetoden hade gjort studiens koncept tydligare 
och dess observationer lättare att utvärdera och 
sammanfatta.

Matchningen mellan teorier och skönlitterära 
verk är av central betydelse för studiens utförande. 
Valet av skönlitteratur kan i förstone verka slump-
mässigt: Henry Parland skrev sin romanskiss Sön-
der i ett modernistiskt Helsingfors 1929–1930; Cla-
rice Lispector publicerade Levande vatten i Re-
cife, Brasilien 1973, medan svenska Aase Berg gav 
ut sin diktsvit Forsla fett, Uppland och Loss 2002–
2007 och finlandsvenska Eva-Stina Byggmästars 
diktböcker Älvdrottningen, Men hur små poeter 
finns det egentligen?, Vagga liten vagabond, Locus 
amoenus och Barrskogarnas barn utkom under åren 
2006–2014. Syftesformuleringen förklarar emel-
lertid att mötet äger rum kring frågor som specifikt 
rör ”subjekt, objekt, materia, natur och representa-
tion”. Om dessa begrepp och deras relationer talar 
alltså både teorierna och skönlitteraturen – som 
valts just för sina intressanta inlägg i diskussionen. 
Urvalet framstår därmed som fullt rimligt. Att tex-
terna härrör från olika tider och geografiska platser 
blir ingen nackdel, utan visar snarare på frågornas 
relevans i olikartade sammanhang.

Inledningens presentation av det teoretiska 
materialet blir, i jämförelse med presentationen av 
skönlitteraturen, mer överblickande och mindre 
specifik. De enskilda teoretiska texter som rann-
sakas i analysen presenteras först där, efter hand. 
Den ”materiella vändningen” får i gengäld en or-
dentlig redogörelse i inledningen. Som framgår av 
avhandlingens titel använder Jarlsdotter Wikström 
”den materiella vändningen” som en paraplyterm, 
som hon menar omfattar orienteringar som ”post-
humanism”, ”nymaterialism”, ”materialistisk femi-

nism”, ”objektsorienterad ontologi”, ”materiell eko-
kritik” med mera (13).

En vanligare ordning (som denna recension 
praktiserar) är att betrakta ”posthumanism” som 
paraplyterm för de olika orienteringarna. Jarlsdot-
ter Wikströms val förblir något av en mystifikation, 
men detta har ingen avgörande betydelse för skis-
seringen av den vändning som under de senaste de-
cennierna ifrågasatt det mänskliga (manliga, väster-
ländska, kroppslösa) subjektets hegemoni och dess 
riskabla begränsningar av kunskapsproduktionen. 
Såväl genomgången av antologier på fältet som av 
litteraturvetenskapliga avhandlingar med posthu-
manistisk koppling har stort orienteringsvärde för 
andra intresserade forskare.

Avhandlingens analyser är över lag mycket tan-
kevidgande och medryckande läsning. Jarlsdotter 
Wikströms framställningskonst är av det vindlande 
slaget, men samtidigt pedagogisk i anslag och ton. 
En smittande nyfikenhet skjutsar läsaren framåt ge-
nom textmassorna.

Den inledande analysdelen om Henry Parlands 
kortroman Sönder och objektens roll i texten har 
den fördelen att avhandlingsförfattaren där kan ta 
spjärn mot en relativt färsk avhandling: Caroline 
Haux utmärkta Framkallning. Skrift, konsumtion 
och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Par-
lands Sönder (2013). Dialogen ger argumentatio-
nen en särskild klarhet och skärpa. Sönder handlar 
om hur en ung författare, vid namn Henry Parland, 
både med fotografins och skriftens medel ”framkal-
lar” (minnen av) sin flickvän Ami som dött efter en 
kort tids sjukdom. Haux gör en medieteoretisk, fe-
ministiskt och marxistiskt influerad analys av ro-
manen som lägger särskild vikt vid ”varufieringen” 
av kvinnan, liksom av andra ting och föremål i bo-
ken. Hon ser detta som en central patriarkal och 
kapitalistisk mekanik i texten och i dess samtida 
1920–1930-talskontext då massproduktion och 
konsumtionskultur tog fart. Jarlsdotter Wikström 
gör här en viktig intervention genom att byta teo-
retisk ram från historiematerialism till nymateria-
lism och ställa den grundläggande frågan om vad 
ett ”objekt” egentligen är. Det hon invänder mot 
Haux är att själva romanen faktiskt är ”sönder”, i 
meningen paradoxalt splittrad. Varufieringsproces-
sen är viktig, men det är lika viktigt att den miss-
lyckas, menar hon. Tingen vägrar låta sig domine-
ras av människorna, och Ami vägrar fångas och ut-
tömmas av Henry. Till stöd för detta tar Jarlsdot-
ter Wikström fram Parlands egen essä ”Sakernas 
uppror” från tidskriften Quesego 1928, vars tankar 



Recensioner av doktorsavhandlingar · 195

tycks kompatibla med såväl futurism och rysk for-
malism som med nutida nymaterialism. Tingen har 
ett egenliv, hävdar Parland i sitt brandtal, men detta 
är vi för dumma för att se: ”i vår tid kretsa tankarna 
ännu kring människan, bara människan människan 
människan.” (75)

För ”den lika grundens” skull hade de teoretiker 
som prövas i kapitlet – Graham Harman, Timothy 
Morton och Jane Bennett – gärna fått komma in 
lite tidigare och rådbråkat läsningarna. När deras 
objektsorienterade ontologi (OOO) diskuteras är 
det mesta av analysen redan på plats. Harmans syn 
på världen, där tingen ses som ”bortvända” och mer 
oåtkomliga än vi tror, tycks fungera väl med tanken 
att ett ting/en människa alltid är mer än en vara. 
Men Jarlsdotter Wikströms läsning visar samtidigt 
att dessa romanfigurer knappast har så säkra kontu-
rer som de ”objekt” Harman talar om. Henry luck-
ras själv upp i sin jakt på Ami: han behöver projek-
tet att minnas henne för att hålla ihop. Han gäckar 
också sig själv, vilket gestaltas genom språkets väx-
lingar mellan pronomen, där Henry ibland är ”jag”, 
ibland är ”han” i berättelsen.

Att avhandlingsförfattaren ser Harmans teori 
komma till korta i analysen av relationer är kan-
ske inte ägnat att förvåna, då det är just relations-
tänkandet hans version av OOO initialt är en re-
aktion mot. Som ”ontologi” är ju denna teoribild-
ning heller inte ämnad att generera analysverktyg 
för enskilda litterära texter, vilket är den kortslut-
ning som Jarlsdotter Wikström kommer fram till.

Timothy Morton och Jane Bennett blir mer 
fruktbara samtalspartners i mötet med Parlands 
text. Det begrepp från Morton som framstår som 
mest användbart för litteraturvetenskapen är ”-po-
morfism” (111). Vi talar ofta om att människor an-
tropomorfiserar djur och ting för att göra dem me-
ningsfulla i sin/vår värld, men enligt Morton -po-
morfiserar även djuren och tingen oss och varandra 
på sina särskilda sätt. Enligt Morton kan litterära 
texter genom sin estetiska framställning av ytor 
och framträdelser experimentera med dessa pågå-
ende översättningar. I Sönder, där en spegel har syn-
punkter på berättarjagets utseende, där möblerna 
i ett rum får jaget att skämmas, och där kravatten 
och kragen dikterar jagets humör kan det vara en 
blandning av människans och tingens dylika över-
sättningar av varandra vi tar del av.

Jane Bennett är genuint relationellt intresse-
rad och ser litteraturen som en plats för tingens 
återförtrollning, det vill säga där tingen just kan 
träda fram med sin livlighet, utan att reduceras av 

mänskligt bruk och varufiering. Litteraturen levan-
degör alltså tingen, vilket ju redan de ryska forma-
listerna gjorde gällande: ”[K]onsten är ett medel 
för att uppleva företeelsernas tillblivelse, vad som 
redan blivit till har ingen betydelse för konsten”, 
skrev Viktor Šklovskij i essän ”Konsten som grepp” 
(1917). Jarlsdotter Wikström landar med Bennett 
i att objekten i Sönder är både egenartade och re-
lationella och att de både varufieras och motsät-
ter sig varufiering. Det är en spänstig läsning, som 
inte bara visar på möjligheter och friktioner i mö-
tet mellan OOO och det skönlitterära exemplet, 
utan även historiserar de materialistiska teorierna 
på ett klargörande sätt. För rättvisans skull borde 
kanske en reflektion lagts till om att både Morton 
och Bennett skrivit mycket mer än de åberopade ar-
tiklarna från tidskriften New Literary History (vol. 
43, 2012:2), som haft bäring på litteraturvetenska-
pen. Mortons tankar om hyperobjekt i boken med 
samma namn från 2013 har till exempel genererat 
en rad artiklar om hur storskaliga fenomen som kli-
matkrisen, som i sin fullhet undandrar sig vår per-
ception, ändå sätter spår som ”sinnliga indikatio-
ner” i litteraturen.

Avhandlingens andra analysdel, rubricerad ”Le-
vande vatten och växten i texten”, lägger den brasi-
lianska författaren Clarice Lispectors märkvärdiga 
skrift Levande vatten från 1973 intill det teoretiska 
fältet ”kritiska växtstudier”. Även här är alltså mö-
tet mellan text och teori ganska väl definierat. Li-
spectors monologiska text har tidigare lästs som 
écriture feminine av Hélène Cixous och mer nyli-
gen som ”écriture zooïque” (allt levandes skrift) av 
Elisabeth Friis.

Lispectors berättarjag säger sig skriva utifrån 
upplevelsen av att ”inte höra till människosläktet” 
och kanske hade det varit en spännande utgångs-
punkt att ta den utsagan på orden? Då skulle både 
ett människoblivande och ett naturblivande kunna 
studeras. Jarlsdotter Wikström väljer istället att an-
sluta till Friis och titta närmare på textens pendling 
mellan självbiografisk skrift (grundad i en feminin 
kroppslig subjektserfarenhet) och subjektsupplö-
sande skrift där berättarjaget önskar vara ett med 
naturen. Friis djurfokus förflyttas samtidigt mot 
skriftens samröre med växter och växtlighet, vilket 
ger ett minst lika rikt stoff att hantera:

[… ] här är växter föremål för kärlek, beundran 
och omsorg, de besitter en viss makt över män-
niskan som handlar både om ståndaktighet och 
sårbarhet. Rosen påverkar jagberättaren, liksom 
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Joãos växt påverkar honom. Växtligheten finns till 
yttermera visso inte bara i texten, utan inuti jagbe-
rättaren själv: ”Naturen är omslutande: den trasslar 
till mig fullständigt och är sexuellt levande, bara 
det: levande.” (172)

Det mångdisciplinära fältet kritiska växtstudier, 
som vill uppvärdera och nyansera kunskapen om 
växter och deras relationer till sin omgivning, bi-
drar i analysen med ögonöppnande begrepp och 
kunskaper. Dessutom möjliggörs det slags posthu-
manistiska läsart som inte skyggar för att ibland 
följa med växten från boksidan och ut i världen, 
till dess faktiska habitat.

Språk betraktas inom växtstudier inte som nå-
got uteslutande mänskligt (eller animaliskt) och 
inte heller som ett enbart subjektivt uttryck. En-
ligt redaktörerna för antologin The Language of 
Plants (2017) kan man tala om ett växternas ”utvär-
tes språk” som omfattar andras (forskares, konst-
närers etcetera) sätt att tala om och levandegöra 
växter, respektive ett ”invärtes språk” som inklude-
rar växternas elektriska, estetiska och hormonella 
kommunikation med omgivningen på individuell 
och ekologisk nivå – men också deras sätt att göra 
avtryck exempelvis i litteraturen på sätt som för-
fattaren inte kontrollerar. Växterna är alltid redan 
där och gör avtryck (151). Avhandlingsförfattaren 
kopplar på intressanta sätt dessa tankar om natu-
rens skrift till Levande vatten, som framställer skri-
vandet som ”bokstavligt talat naturligt, en del av 
det icke-mänskliga, men samtidigt högst mänsk-
ligt, förankrat i kroppen” (132). Likaså finner hon 
kontaktytor mellan växternas och textens poiesis i 
driften att skapa affekter genom excess; ett estetiskt 
överflöd. Naturens färg-och formrikedom låter sig 
inte helt reduceras till instrumentell sexuell kom-
munikation för artens överlevnad, det finns uttryck 
som utan mål och mening manifesterar sin lust och 
härvaro. Detsamma gäller Lispectors sinnliga och 
erotiska skrivart (52).

När det gäller växtstudierna har Jarlsdotter Wik-
ström invändningar mot vissa forskares tendens 
att moralisera över människors/författares sätt att 
hantera växter i skrift. Michael Marder råkar ut för 
denna kritik när han kategoriserar och viktar några 
olika litterära växtdiskurser: blomsterspråk, växter 
som talar, vetenskapliga beskrivningar av växters 
språk respektive fenomenologiska översättningar 
av växters språk (153–155). Jag förstår avhandlings-
författarens dubier som riktade mot det generella 
fastslåendet av att exempelvis antropomorfism är 
ett sätt att narcissistiskt kolonisera naturen – och 

att Jarlsdotter Wikström menar att varje fall måste 
prövas specifikt. Delar av analysen ägnas ju nämli-
gen åt frågan om huruvida Lispector med sitt växt-
skrivande koloniserar andra levande varelser – en 
fråga som besvaras med både ja och nej. De politisk-
etiska effekterna av litteraturens uttryck är både här 
och på andra ställen i avhandlingen en viktig del av 
undersökningen.

Analysdelen om Lispectors Levande vatten visar 
på växtstudiernas fruktbarhet i mötet med skönlit-
teraturen – inte minst för att textens bubbla öppnas 
mot världen och naturens storslagna skaparkraft. 
Lite svårare är det att göra övergripande uttalan-
den om de analysdelar som rör Aase Bergs mam-
matrilogi respektive Eva-Stina Byggmästars senare 
författarskap. Båda dessa avhandlingsdelar omfat-
tar ett flertal verk, och den kartläggande ambitio-
nen får ibland till följd att de vägledande frågorna 
om ”subjekt, objekt, materia, natur och representa-
tion” glider ur fokus (därav gallringen i min redo-
görelse nedan). Analyserna av Aase Bergs diktning 
hör samtidigt till avhandlingens finaste; författar-
skapet har aldrig förut fått en så noggrann och ly-
hörd behandling.

Mötet mellan Bergs diktsamling Forsla fett och 
den feministiska materialismen är både utmärkt 
utförd och relevant för undersökningen. Här får 
Astrida Neimanis tankar från boken Bodies of wa-
ter (2017) vidga den syn på havandeskap och fö-
dande som kroppsburen kvinnoerfarenhet som 
återfinns hos exempelvis Luce Irigaray. Erfarenhe-
ten blir istället alla däggdjurs villkor; havandeska-
pet förenar arter snarare än särskiljer dem. Detta 
förkroppsligas väl i Bergs Forsla fett-dikter som 
sammanför val, hare, kvinna och foster på en rad 
sätt i havandeskapets situation – där våld, rädsla, 
jakt, äckel och väntan är andra ingredienser. Krop-
par framträder i dikterna som genomsläppliga och 
det finns stöd för en sådan förståelse både hos Nei-
manis, som poängterar hur allt är gjort av vatten, 
och hos Stacy Alaimo, som med sitt begrepp ”tran-
skorporalitet” tänker på kroppen som en materiali-
tet ständigt genomkorsad av andra organismer och 
ämnen (207–211).

Aase Berg får samtidigt påminna de ibland över-
affirmativa teoretikerna om att genomsläpplighet 
inte behöver betyda harmoni. Därtill visar hen-
nes dikt, i Jarlsdotter Wikströms läsning, att det 
läsande ögat gör bäst i att skela. Hos Berg är en 
”hare” både ett djur och en stjärnbild – saker kan 
vara två eller flera saker samtidigt och en uppmärk-
sam läsning bör acceptera dubbelexponeringen av 
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materialitet och symbolik: ”Graviditeten är både 
immanent, kroppslig och låg, och samtidigt trans-
cendental och spränger alla gränser, också artgrän-
serna.” (221) Observationerna av hur Bergs poesi, 
genom att arbeta med neologismer/nyord, parano-
matiska glidningar (där ett ord har flera betydel-
ser) och ljudlikhet mellan ord, skapar närhet mel-
lan olika figurer, fenomen och bilder är mycket ly-
hörd och givande.

Likaså kapitlet om Bergs samling Uppland utgör 
ett spännande bidrag till avhandlingens problem-
ställning, särskilt vad gäller frågan om språk och 
representation. Samlingen har en del gemensamt 
med Byggmästars diktning, då den i Jarlsdotter 
Wikströms formulering utstrålar tilltro till ”språ-
ket som ett verkställande av tillit” (229). Diktsam-
lingen har recenserats som en lycklig bok eller som 
ironisk kitsch.

I analysen av några dikter där ett barn för första 
gången knyter ord till verkligheten (”fögul”!) pre-
senteras ytterligare en teoretisk röst om förhållan-
det mellan språk och natur: Scott Knickerbockers 
från boken Ecopoetics. The Language of Nature, the 
Nature of Language (2012). Han menar att barn 
och poeter förmår återmaterialisera språket och 
arbeta närmare naturens eget språkande. Ur hans 
ekopoetiska perspektiv är poesins experimentella 
skapande, detta som kan tyckas konstlat, tvärtom 
naturligt. Jarlsdotter Wikström uppehåller sig här, 
i ett läsvärt resonemang, vid ledet ”åter” i återmate-
rialisering – för mycket riktigt antyder ju detta att 
språket först måste ha blivit avmaterialiserat, en 
tanke med poststrukturalistiska förtecken: språket 
som en symbolkonstruktion som lösgjort männi-
skan från naturen. Hur går denna separationsberät-
telse ihop med den ekopoetiska (och zoopoetiska 
och växtkritiska) tanken att språket alltid redan 
är genomsyrat av materia och natur? Att allt ska-
pande är ett samskapande, att all kultur är natur 
och språket inte är en mänsklig uppfinning? Jarls-
dotter Wikström noterar denna språkideologiska 
friktion hos både Knickerbocker och Berg – och 
konstaterar att längtan tillbaka till en ursprung-
lighet kanske inte måste förutsätta en faktisk för-
lust (av naturnärhet) utan bör förstås som längtan 
efter en insikt om språkets faktiska förankring i na-
tur och kropp. Det är avancerade tankegångar och 
helt centrala för en posthumanistisk vitalisering av 
litteraturvetenskapen.

I den avslutande fjärde avhandlingsdelen läser 
Jarlsdotter Wikström hela fem diktsamlingar av 
Eva-Stina Byggmästar. Temana blir i tur och ord-

ning ”gullighet”, ”botaniska detaljer”, ”nomadism”, 
”pastoral” och ”natur”. Analysdelen är svåröver-
blickad och hade vunnit på att sovras, men de en-
skilda analyserna är inte desto mindre oavbrutet 
intressanta.

Avhandlingsförfattaren kallar Byggmästars este-
tik för ”grönsyn”: ”Hela min kropp är gröna ögon” 
skriver poeten i en dikt, som om diktarkroppen var 
gjord av klorofyll. Allt är lekfullt naturnära, sensu-
ellt, njutningsfullt och här-och-nu hos denna poet 
– ”flörtiga naturbeskrivningar” lyder avhandlings-
författarens träffande karaktäristik (287). Den sam-
könade kärleken är central i poetens skrivande, vil-
ket Jarlsdotter Wikström ser som en politisk kom-
ponent. Hon beskriver samtidigt kärleken som mer 
än bara lesbisk och det är riktigt: dikterna genom-
syras av ett queerekologiskt begär som finns över-
allt i en natur som ju absolut inte känner till någon 
heteronorm. Här finns alltså mer av deleuzianska 
begärsflöden än av Freud: det är inte brist utan im-
manenta begär som driver aktiviteterna.

I läsningarna av de två första diktsamlingarna 
handlar det om ”gulligheten” (som när Byggmäs-
tar skriver om ”pyjamasgröna blad”) och om ”de-
taljseendet” (som när hon tycks röra sig bland bla-
den på insektsnivå) – och om hur dessa aspekter 
å ena sidan kan fungera objektifierande, å andra 
sidan återförtrollande och stärkande av det fe-
minint kodade. Tankar från kulturteoretikerna Si-
anne Ngai respektive Naomi Schor berikar analy-
sen, men kopplingen till specifikt posthumanistiska 
perspektiv blir tydlig först med tankarna om skala. 
Frågan om litteraturens förmåga/oförmåga att röra 
sig mellan det lilla partikulära och de stora fenome-
nen (såsom klimatet, jfr Mortons ”hyperobject”) är 
central för den som hoppas på litteraturen som öv-
ningsplats för miljöetiskt tänkande. Det tycks mig 
dock som att Byggmästar är mer intresserad av det 
lilla än det stora, och avhandlingsförfattaren får 
sträcka sig mot ”den botaniska vetenskapens jät-
teskala” (Byggmästar är amatörbotaniker) för att 
identifiera ett storsystem i dikten (329).

Lite mer brännande blir det i läsningen av dikt-
samlingen Vagga liten vagabondabond, där ”poet-
vänninornas” imaginära resor till ett ökenlandskap 
läses tillsammans med Rosi Braidottis nomadbe-
grepp, denna affirmativa figuration genom vilken 
Braidotti önskar lyfta fram frihetspotentialen i en 
position utanför de normativa strukturerna. För 
det nomadiska subjektet är rörlighet allt och ”hem” 
och ”rötter” inte definierande. Att läsa Byggmästars 
nomader som braidottiska figurationer är kongeni-
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alt eftersom det immanenta begäret är en gemen-
sam drivkraft. Braidotti har fått kritik för ett slags 
eskapism – och avhandlingsförfattaren instämmer: 
det är ju inte varje marginaliserad person förunnat 
att kunna röra sig som fri nomad. Här kanske Bygg-
mästars vagabonder, som Jarlsdotter Wikström vi-
sar bara reser i fantasin (334–339), snarast visar på 
det lika fantasifulla i Braidottis idé om obehindrad 
rörelse över gränser?

I läsningen av Locus Amoenus, som är en idyll 
med 1700-talstycke, kopplar Jarlsdotter Wikström 
an till Alfred Sjödins forskning om pastoralgen-
ren, där hon tar fasta på hans beskrivning av dess 
miljö som möjligheternas plats. Denna tradition, 
där ”den behagliga platsen” (346) ger utrymme för 
ett liv bortom sexuella och andra normer, finns ma-
nifesterad på en rad ställen i litteraturhistorien, till 
exempel i Shakespeares Ardennerskog i komedin 
Som ni vill ha det. Jarlsdotter Wikström gör inno-
vativa kopplingar mellan Byggmästars herdinnero-
mantik och Elizabeth Freemans begrepp ”temporal 
drag” och upprättandet av en imaginär historia där 
maktkartan ändras och fetischer laddas om.

Tanken att Byggmästar skapar ”eutopier”, para-
disiskt frihetliga platser här och nu, återkommer i 
läsningen av Barrskogarnas barn. Denna diktsam-
ling vars romantiska miljö är en ”folkviseskog” i 
1800-talsanda, betraktades av somliga kritiker som 
”tom” och frånkopplad politiskt tänkande. Men 
Jarlsdotter Wikström försvarar Byggmästars ”nai-
vistiska blåbärsidyll” som safe space: en imaginär 
plats där queerhet är norm snarare än undantag 
(364). Det är lätt att följa med i resonemanget, 
och tanken om ”hoppet som etisk strategi” (384) 
är sympatisk, men jag sällar mig nog ändå till dem 
som tycker att manifestationerna av en drömplats 
i naturens sköte blir väl klaustrofobisk. Blivandets 
flyktlinje blir till en boomerang när målet redan 
tycks ha nått sin fulländning och definition: må-
let är just här och nu och detsamma i diktens varma 
famntag. Här kunde kanske Deleuze ha fått hjälpa 
till att slå in några kilar i diktens och Jarlsdotter 
Wikströms förnöjda idéallians.

Som framgått av denna recension är Materiella 
vändningar. Läsningar av Parland, Lispector, Berg 
och Byggmästar en avhandling som på en mång-
fald av sätt visar hur mötet mellan posthumanistisk 
teori och skönlitteratur framkallar både spännande 
kunskap och friktion. Avhandlingens stoff är så rikt 
att de delar som kunnat gallras ut hade räckt mer än 
väl till ett postdoc-arbete. Många trådar finns också 
kvar att spinna vidare på. Jag hade gärna läst en sam-

manfattande reflektion kring det litterära språkets 
och språkexperimentets roll. Det faktum att samt-
liga skönlitterära texter som studeras är experimen-
tella och poetiska, också när de kallas romaner, är ju 
knappast en slump. Det tycks bakom urvalet ligga 
en insikt om att det litterära språket, för att på icke-
konventionella och mer-än-antropocentriska sätt 
röra vid frågorna om subjekt, objekt, materia, natur 
och representation, måste arbeta annorlunda. Om 
detta, det vill säga om det poetiska språkets poten-
tial att öppna för andra än mänskliga agenser, finns 
– som avhandlingen på sina ställen berör – intres-
santa tankar såväl inom ekopoesi som inom växt-
kritik och zoopoesi. En avslutande reflektion över 
språkets mänskliga eller mer-än-mänskliga formut-
tryck hade varit en fin pendang till inledningens 
tankar om läsningens möjlighet och omöjlighet.

Amelie Björck

Heidi Karlsen, A Discourse Analysis of Woman’s 
Place in Society 1830–1880 through Data Mining 
the Digital Bookshelf. University of Oslo, Depart-
ment of Linguistics and Scandinavian Studies. 
Oslo 2020.

Under det senaste decenniet har digital humani-
ora presenterat sig som ett allt mer lovande arbets-
fält inom litteraturvetenskapen. Det är visserligen 
en ung disciplin som fortfarande prövar sig fram 
och experimenterar med nya metoder, men redan 
kan vi peka på en rad undersökningar som visat 
hur vårt vetande om och syn på litteraturen och 
det litterära verket har förändrats på ett genom-
gripande sätt. Sarah Allisons Reductive Reading. A 
Syntax of Victorian Moralizing (2018) och Ted Un-
derwoods Distant Horizons. Digital Evidence and 
Literary Change (2019) är två aktuella exempel på 
detta. Med helt olika skalor – de små grammatiska 
byggstenarna i texten respektive de stora littera-
tursociologiska perspektiven – visar de hur digi-
tal analys kan hjälpa oss att berätta om litteraturen 
på ett nytt sätt. Ett annat välkänt exempel är Pe-
ter Leonards och Timothy Tangherlinis pionjär-
arbete ”Trawling in the Sea of the Great Unread: 
Sub-Corpus Topic Modeling and Humanities Re-
search” (Poetics 41, 2013). Där utvecklade de en me-
tod för att identifiera teman (topics), välkända i en 
begränsad korpus, vilka sedan kastas ut som ett nät 
i en långt större korpus av mer okända texter för att 
undersöka förekomsten av dessa teman. De menade 


