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ning för hugade forskare att komma med sina kom-
pletterande stenar.

Nej, detta är inte den slutgiltiga biografin över 
Carl Michael Bellman, men Carina Burman ger ge-
nom sin bok ett substantiellt bidrag till byggandet 
av katedralen Bellman. Hon har dessutom åstad-
kommit en bok som inte bara är lärd utan också 
på alla sätt njutbar att läsa.

Helene Blomqvist

Contemporary Nordic Literature and Spatiality, red. 
Kristina Malmio & Kaisa Kurikka. Palgrave Mac-
millan. Basingstoke 2020.

Contemporary Nordic Literature and Spatiality, 
redigerad av Kristina Malmio och Kaisa Kurikka, 
innehåller tolv artiklar som syftar till att undersöka 
skildringar av rum och platser i nordisk samtidslit-
teratur. Frågan som ställs i förordet är ”[w]hat kind 
of spaces and places does contemporary Nordic li-
terature depict, create, invent, and deconstruct af-
ter the spatial turn” (vii). Teorier om den rumsliga 
vändningen och platsskapande samt en presenta-
tion av ett urval översiktsverk om nordisk littera-
tur från senare årtionden tas därefter upp i intro-
duktionen. Ett obligatoriskt inslag i akademisk lit-
teratur med ordet ”nordisk” i titeln är att begrep-
pet diskuteras och att den betydelse som läggs i det 
preciseras. Redaktörerna nämner volym 1 av Nordic 
Literature: A Comparative History, med titeln Spa-
tial Nodes, som behandlar litteratur från Danmark, 
Norge, Sverige, Finland, Färöarna, Grönland och 
Island (Dubois och Ringgaard 2017). Avsaknaden 
av artiklar om färöisk, grönländsk och isländsk lit-
teratur i Contemporary Nordic Literature and Spa-
tiality motiveras med att det är litteratur från den 
nordiska kontinenten, ”the continental North”, 
som analyseras (5). Emellertid är det oklart i vilken 
relation ”the continental North” står till de konti-
nenter som omfattas av etablerade definitioner som 
utgår från att det finns sju kontinenter.

”Den rumsliga vändningen” är ett centralt be-
grepp. En viss ambivalens uttrycks om huruvida 
den rumsliga vändningen är relevant eller överspe-
lad i den nordiska samtidslitteraturen. I avsnittet 
med underrubriken ”Nordic Literature and / after 
the Spatial Turn” presenteras dels teorier och ström-
ningar relaterade till den rumsliga vändningen, dels 
hänvisningar till forskare som argumenterar för att 
en ”planetarisk vändning” ägt rum. Denna utveck-

ling omnämns med hänvisningar till Elias och Mo-
rarus The Planetary Turn (2015). Det är intressant 
att ställa olika teoretiska perspektiv och utveck-
lingslinjer mot varandra, men det är också proble-
matiskt då teorier och forskningsbidrag nämns som 
inte är relaterade till bokens huvudsyfte. Om re-
daktörerna väljer att lyfta fram den rumsliga vänd-
ningen som central för volymens analyser verkar 
det retoriskt kontraproduktivt att påstå att den spe-
lat ut sin roll, eller blivit mindre relevant.

Beträffande diskussionen av den rumsliga vänd-
ningen noterar jag att redaktörerna inte gör kopp-
lingar till poststrukturalismens utmaningar av idéer 
om universella förklaringsmodeller och stora berät-
telsers legitimitet. Det förtjänar att beaktas att för-
nyelse av akademiskt skrivande är relaterad till nya 
teoretiska perspektiv och att det efter den rums-
liga vändningen skapats utrymme för feministiska, 
queera, postkoloniala och ekokritiska berättelser. I 
introduktionen finns referenser till Bertrand West-
phals Geocriticism (2011 [fr. orig. 2007]), men just 
kopplingar mellan den rumsliga vändningen och 
nya berättelser som utmanar tidigare narrativ grun-
dade på de stora berättelserna berörs inte.

Det finns i introduktionen en stark betoning på 
att Contemporary Nordic Literature and Spatiality 
presenterar något nytt. Detta nya relateras till fe-
nomen som postmodernism, globalisering och ny 
teknik. Som hastigast nämns även postkolonialism. 
Det understryks att den teoretiska, estetiska, tek-
nologiska, ekonomiska och politiska utvecklingen 
som ligger bakom den rumsliga vändningen fort-
sätter att förändra världen. Frågetecken finns när 
det gäller synen på platser i verkligheten och i lit-
teraturen. Det betonas flera gånger att ett centralt 
tema är hur platser blir berättade. Formuleringen 
”storied spaces” återfinns även i introduktionens 
rubrik. Detta signalerar att det är berättande om 
platser som står i fokus. Mot den bakgrunden är 
det tveksamt vad som avses med formuleringar som 
”the analyzed fiction does not merely depict the 
spaces of our real world but they also imagine the 
spaces and tell the stories of fictional locations.” (8).

Westphal beskriver ämnet för geokritik på föl-
jande sätt: ”Geocriticism probes the human spa-
ces that the mimetic arts arrange through, and in, 
texts, the image, and cultural interaction related 
to them.” (Westphal 2011, 6). Problemet med den 
ontologiska svävningen mellan geografiskt avgrän-
sade platser i en utomtextlig verklighet och repre-
sentationer av platser blir ännu tydligare i beskriv-
ningen av innehållet i kapitel 12 i vilken Monika 
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Fagerholm sägs bli läst som: ”a writer of spatiality 
who frequently layers real geographical spaces and 
their fictional counterparts in intricate ways.” (18).

Efter introduktionen följer fyra delar med analy-
skapitel. Den första, ”Whose Place is This Anyway? 
On the Social Uses of Space and Power”, inleds 
med en artikel av Ellen Friis, ”On the Commons: 
A Geocritical Reading of Amager Fælled”. Den dis-
kuterar utifrån Westphals geokritik och perspektiv 
från Deleuze och Guattari gestaltningar av natur-
reservatet Amager fælled i Köpenhamns kommun. 
Det diskuterade skönlitterära materialet består av 
utdrag ur tre diktsamlingar och en roman publice-
rade mellan 2013 och 2016: Asta Olivia Nordenhofs 
det nemme og det ensomme, Lea Løppenthins ner-
vernes adresse, Liv Sejrbo Lidegaards Fælleden och 
Niels Henning Falk Jensbys Techno. Artikeln ger 
ett intressant bidrag till hur platsen Amager fælled 
förses med imaginära, emotionella och ideologiska 
kvaliteter. Diskussionen utmynnar i konklusionen 
att platsen framställs som en fristad i ett senmo-
dernt samhälle styrt av marknadskrafter.

I följande bidrag, Cristine Sarrimos ”Mapping 
a Postmodern Dystopia: Hassan Loo Sattarvandi’s 
Construction of a Swedish Suburb”, analyseras ro-
manen Still från 2008. Sattarvandis representation 
av miljonprogramsområdet Hagalund i Solna kom-
mun jämförs med Prietos analys av skildringar av 
franska förorter som exempel på postmoderna 
rum utan historia eller framtid. Jamesons begrepp 
”cognitive mapping” används i karakteriseringen 
av romanpersonernas sätt att orientera sig i tillva-
ron. Sarrimo understryker att kartläggningen be-
skrivs genom de konnotationer som förmedlas av 
romantiteln ”Still”. Liksom Prieto i sin analys av lit-
teratur om franska storstadsförorter, kommer Sar-
rimo fram till att karaktärerna är fångade i ett nu, 
i ett limbo, utanför nationen och den närbelägna 
storstaden, där musik och droger ger tillträde till 
upplevelser av en nisch som är lokal och global. 
Det framhävs att skildringen av Hagalund som en 
postmodern dystopi står i kontrast till såväl mil-
jonprogrammets utopi, som till konstnären Olle 
Olsson Hagalunds målningar med motiv från ti-
den innan den gamla, småskaliga trähusbebyggel-
sen revs. Kopplingar görs till Westphals geokritiska 
metod som inbegriper att platsskapande analyseras 
med fokus på multifokalisering och representatio-
ner i olika media från olika tidsperioder.

Det tredje analyskapitlet behandlar tre bilder-
böcker för barn från 2000-talet som publicerats på 
svenska: finlandssvenska Annika Sandelins Milja 

och grannarna, samt Eva Lindströms Sonja, Boris 
och tjuven och Eva Staaf och Emma Adbåges Tilly 
som trodde att…. Utgångspunkten för Kristina Her-
manssons analys är det klassiska intrigmönster som 
bygger upp ett skeende utifrån att huvudpersonen 
lämnar sitt hem, är med om olika händelser som 
leder till någon form av förändring, för att sedan 
återvända till utgångspunkten. I fokus står förhål-
landet mellan bild och text. Exempel ges på hur det 
visuella berättandet inte sällan motsäger eller pro-
blematiserar texten. Frågan som ställs är på vilka 
sätt platsskapande förhåller sig till sociala relatio-
ner. Analysen är inspirerad av kulturgeografen Do-
reen Masseys For Space från 2005. Artikelförfatta-
ren utvecklar varför begreppet ”throwntogether-
ness” är centralt: ”a written and visual presenta-
tion of a place in a picturebook, is hence regarded 
as an event, a performance that takes place in a cer-
tain context.” (81). Konklusionen är att det finns 
en korrespondens mellan böckernas gestaltningar 
av plats (ett radhus, en campingplats, ett hyreshus) 
och skildringen av sociala relationer. I materialet 
sker en förskjutning i den bild som ges av den upp-
levda platsen, som speglas i förändringar av karak-
tärernas inbördes relationer.

Den andra delen, ”Where Do You Feel? Spaces, 
Emotions, and Technology”, består av två analyska-
pitel. Det första, Christian Refsums ”Love, Long-
ing, and the Smartphone: Lena Andersson, Vigdis 
Hjorth, and Hanne Ørstavik”, behandlar utifrån 
nedslag i tre romaner från de senaste decennierna 
hur mobiltelefonen skapar subjekt, samt struktu-
rerar upplevelser av rum och verklighet. I den in-
ledande teoretiska diskussionen görs hänvisningar 
till Giorgio Agambens essä What Is an Apparatus 
från 2009. Ett tema Agamben tar upp är hur sub-
jeksskapande påverkas av modern teknik. Av sär-
skilt intresse för Refsum är hypotesen att mobil-
telefonen gör människor till objekt som kontrol-
leras. Med argument från Jonathan Crary under-
stryks mobiltelefonens negativa potential för att 
kontrollera, stjäla sömn och framkalla depression. 
Ett annat centralt tema är hur förhoppningar om 
lycka och tillfredsställelse i interaktion med tekni-
ken ofta kommer på skam.

Refsum diskuterar de kvinnliga huvudperso-
nernas längtan efter kontakt med den älskade och 
otillfredsställelsen som uppstår då kontakten ute-
blir. Han påpekar att Ester Nilsson i Anderssons 
Egenmäktigt förfarande (2013), liksom Ingeborg i 
Hjorts Snakk til meg (2010) befinner sig i ett stän-
digt standby läge, beredda att reagera på telefonens 
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signaler. Den tredje romanen, Ørstaviks Det finnes 
en stor Open plass i Bordeaux (2013), tolkas mer po-
sitivt. Huvudpersonen Ruth är en konstnär som 
rest till Bourdeaux för att arbeta med en utställ-
ning. Telefonen gör att hon är tillgänglig om fö-
remålet för hennes längtan skulle ringa. Refsum 
konstaterar att även hon befinner sig i ett väntläge, 
men att hon samtidigt skapar nya imaginära rum 
med nya, möjliga subjektspositioner. Till skillnad 
från Esters och Ingeborgs väntan och längtan, har 
Ruths en kreativ potential. Ett intressant tema är 
hur mobiltelefonen medverkar i förhandlingar av 
geografiskt och mentalt avstånd i moderna förhål-
landen genom skildringar av relationer som fär-
gas av att tekniken skapar tillgänglighet, osäker-
het, väntan och längtan.

I det följande bidraget, Anna Helles ” ’Never 
Give Up Hopelessness!?’: Emotions and Spatia-
lity in Contemporary Finnish Experimental Po-
etry”, diskuteras utdrag ur diktsamlingar publice-
rade mellan 2005 och 2014. Dessa beskrivs som ex-
perimentella och postmodernistiska. Helle tar upp 
grepp som återbruk och ironi som resulterar i ett 
spel med föreställningar om privata och offentliga 
rum. Såväl Kerri Kokkos Varjofinlandia, ”Skugg-
finlandia” som Tytti Heikkinens Fatty XL-dikter 
är dramatiska monologer som återbrukar partier 
ur texter som publicerats på Internet. I Eino San-
tanens samling Tekniikan maailmat, ”Teknikens 
världar”, ingår dikter skrivna på sedlar. Helle fram-
håller att samtliga författare förhåller sig till da-
gens Finland och att de tar upp problem med den 
finska livsstilen. Depression är det centrala temat 
i Varjofinlandia. En detaljfråga rör vilka konnota-
tioner ”Finlandia” har. Helle nämner Sibelius Fin-
landia och det prestigefulla Finlandiapriset för att 
peka på samlingstitelns högstämda konnotationer 
(126). Tar man anspelningen på varumärket ”Fin-
landia” (vodka) i beaktande blir det mindre högtid-
ligt, medan temat livsstilsproblem med kopplingar 
till depression och samhällsproblem aktualiseras.

Heikkinen återbrukar textstycken från forum 
för tonårsflickor. Ett centralt tema är ätstörningar, 
med fokus på övervikt. En del av dikterna har över-
satts till engelska, bland annat den första av Fatty 
XL-dikterna som används som exempel i artikeln. 
Dikterna ses som exempel på ”flarf ”, en dikttyp som 
bygger på en Internet-baserad poetik som använder 
Google för att skapa oväntade och okonventionella 
textflöden. Helle pekar på influenser från USA, 
men poängterar att finsk flarf är mer samhällsori-
enterad än den amerikanska.

Santanens poetiska praxis, som diskuteras uti-
från två dikter med maskinskriven text på eurosed-
lar, relateras till en kritik av kapitalismen i det sen-
moderna Finland. Den förvånande avslutningen 
lyder: ”The poems point out that as such, money 
is empty and can offer no meaning for life.” (140). 
Vad är det för samhällsproblem i det nutida Finland 
som åsyftas? Är det dikterna eller artikelförfattaren 
som relaterar penningekonomin till frågan om li-
vets mening? Trots frågetecknen ger Helles bidrag 
ett intressant smakprov på finsk samtidslyrik. Kom-
plexiteten i vad som ses som marginellt i olika sam-
manhang berörs. Kokko sägs ha en tämligen mar-
ginell position i förhållande till etablerade litterära 
institutioner i Finland, medan ett urval av Heikki-
nens dikter publicerats på engelska i samlingen The 
Warmth of the Taxidermied Animal (2013).

Del tre, med rubriken ”Which Language Do 
You Use? Spaces of Language and Text”, inleds 
med Hadle Oftedal Andersens initierade analys av 
två diktböcker av den särpräglade och hyllade nor-
ske författaren Øyvind Rimbereid i kapitlet ”Sta-
vanger, Pre- and Postmodern: Øyvind Rimbereid’s 
Poetry and the Tradition of Topographic Verse”. 
Titeln syftar på Rimbereids gestaltning av hur hans 
hemstad Stavanger skapas och förändras genom 
människors arbete och aktiviteter. Platsen i titel-
dikten i Solaris korrigert (2004) är Stavanger om 
ungefär 500 år. Språket är en blandning av Stavang-
erdialekt och nybildningar som syftar till att ge en 
bild av framtida influenser från andra språkområ-
den. Den kontrasteras av Oftedal Andersen mot 
långdikten Jimmen (2011), där platsen i fokus är 
1970-talets Stavanger.

”Solaris korrigert” är en dramatisk monolog. 
Det lyriska jaget är en arbetare som frammanar en 
framtida plats där robotar tagit över människors 
arbete. I Jimmen sammanvävs två monologer. Den 
ena framförs av hästen Jimmen och den andra av 
dess ägare. Oftedal Andersen belyser paralleller 
mellan dikternas skildringar av en övergångstid 
och en brytningstid. Då bilar ersätter hästar och 
då oljeindustrin skapar ett nytt Stavanger försvin-
ner den plats som Jimmen och hans ägare varit en 
del av. Även det framtida Stavanger i ”Solaris kor-
rigert” är en topografi i förvandling. Liksom i Jim-
men försvinner det lyriska jaget i diktens slut, vil-
ket kopplas till att det är en övergångstid då männi-
skors arbete tas över av robotar som skildras. För-
ändringar av verkligheten och människors villkor 
är teman i topografisk dikt. Den avslutande kon-
klusionen lyder: ”Stavanger in the past of Jimmen, 
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in the present of Seine topografiar (2001), and in the 
future of ”Solaris korrigert” is a continuum of hu-
man praxis which is specific to this place, but has 
its roots in traditions leading all the way back to 
the origin of our civilization.” (166).

Det andra bidraget i del tre, Antje Wischmanns 
artikel ”The Poetics of Blank Spaces and Intervals 
in Selected Works of Elisabeth Rynell”, skiljer sig 
från övriga analyskapitel genom att de rum, eller 
ställen, som diskuteras inte är relaterade till en ut-
omtextlig verklighet. Ämnet för diskussionen är 
Elisabeth Rynells organisering av text med hjälp av 
avstånd, tomrum, layout och typografi, vilket arti-
kelförfattaren framhäver bidrar till att bygga upp 
en textvärld där läsningen styrs av textens tomrum. 
I sammanhanget nämns Wolfgang Isers begrepp 
”Leerstellen”. I en analys av inledningen och av-
slutningen av Rynells I mina hus (2006) behand-
las hur bruket av lakuner i den lyriska texten påver-
kar läsningen och genererar betydelser. Husmeta-
foren diskuteras, vilket ligger nära till hands, inte 
minst med tanke på titeln på det verk som står i fo-
kus. Det understryks att ämnet för artikeln är litte-
raturens rum. Bruket av tomrum och avstånd som 
inslag i en modernistisk författarprofil lyfts fram. 
Enligt Wischmann vitaliserar Rynell textlig rums-
lighet, samt framhäver temat text som kropp. Dis-
kussionen är insiktsfull, men ligger långt från den 
teoretiska horisont som redaktörerna presenterar 
i introduktionen.

Den följande artikeln, Julia Tidigs ”What Have 
They Done to My Song? Recycled Language in 
Monika Fagerholm’s The American Girl”, diskute-
rar romanen Den amerikanska flickan från 2005. 
Romanen, som renderade Fagerholm Augustpri-
set, har översatts till engelska och det finns en hel 
del forskning om den. Bland annat tas den upp i 
Novel Districts: Critical Readings of Monika Fager-
holm från 2016, som redigerats av Kristina Malmio 
och Mia Österlund. I Tidigs artikel finns återkom-
mande referenser till intermedialitet och forskning 
om flerspråkighet i litteratur, båda relevanta ut-
gångspunkter för en analys av romanen.

I en inledande diskussion av geografisk förank-
ring hänvisar Tidigs till nationalism och nations-
byggande som bygger på idéer om ett land med 
ett språk. Tesen att Fagerholm i Den amerikan-
ska flickan gestaltar en annan syn på förbindelse-
länkar mellan platser, människor och språk pre-
senteras. Detta baseras på en beskrivning av Fager-
holms bruk av översättning och upprepning med 
variation. Tidigs konstaterar: ”Fagerholm’s novel 

challenges the postulates of nationalist thinking 
about language and literature, forsaking the idea 
of linguistic stability so crucial to it.” (200). På-
ståendet är diskutabelt av flera skäl. Språkfrågan 
och idén om ett folk med en gemensam kultur och 
historia har en specifik komplexitet i Finland. Un-
der de första självständighetsåren reglerades såväl 
finskans, som svenskans, ställning i lagstiftningen. 
Tidigs nämner en tidigare epoks språksyn genom 
att lyfta fram Hugo Bergroths inflytelserika Fin-
landssvenska. Handbok till undvikande av provin-
sialismer i tal och skrift från 1917. Diskussionen om 
det litterära språket och en strävan efter autenti-
citet som inbegriper bruk av just provinsialismer 
nämns. Strävan efter autenticitet i en finsk natio-
nell kontext innebär här att det svenska språket kan 
vara påverkat av finskan. Emellertid beaktar Tidigs 
inte att interferens från andra språk, huvudsakligen 
engelska, i Den amerikanska flickan, kan ses som 
en strävan efter autenticitet i en globaliserad värld.

Lieven Ameels artikel ” ’A Geo-ontological 
Thump’: Ontological Instability and the Folding 
City in Mikko Rimminen’s Early Prose” inleder vo-
lymens fjärde del med rubriken ”Is This a Possible 
Space? Potentialities of Space”. Rimminens roma-
ner Pussikaljaromaani och Pölkky, samt ett frag-
ment av en ofullbordad roman publicerad i tidskrif-
ten Nuori voima, är publicerade mellan 2004 och 
2009. Den förstnämnda har kommit ut på svenska 
under titeln ”Öl, vänskap och tärningsspel”. Ameel 
beskriver Rimminens texter som en apokalyptisk, 
postmodernistisk Helsingforstrilogi. Apokalyps-
temat antyds i den tidigaste av romanerna, Pussi-
kaljaromaani, för att totalt dominera i fragmentet 
från 2009, i vilket resterna av en stad med en enda 
människa kvar skildras.

Brian McHales Postmodernist Fiction från 1987 
används i diskussionen av hur texterna gestaltar 
ett ontologiskt flimmer som destabiliserar gränser 
mellan ett Helsingfors som kan kännas igen från 
en utomtextlig verklighet och ett Helsingfors som 
allt eftertryckligare skildras som imaginärt. Deleu-
zes begrepp ”fold” är centralt, liksom Westphals 
diskussion av olika sätt att uppfatta förhållandet 
mellan litterära gestaltningar av platser och geo-
grafiskt avgränsade områden. ”Fold” används för 
att beteckna övergången mellan olika verklighe-
ter i texter. I texturvalet kommer detta till uttryck 
genom att den litterära skildringen av Helsingfors 
till en början speglar en utomtextlig, geografisk 
verklighet. Westphal använder termen ”homoto-
pic consensus” för att beteckna detta sätt att för-
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hålla sig till platsskapande. En annan typ av förhåll-
ningssätt inbegriper att en igenkännlig geografisk 
verklighet förändrats radikalt. Om detta fenomen 
används termen ”heterotopic interference”.

Diskussionen av hur heterotopisk interferens får 
allt större utrymme i de diskuterade prosatexterna 
är övertygande. I Pölkky uppträder ett mystiskt, 
växande slukhål som utsöndrar en dimma som läg-
ger sig över staden. I den tredje prosatexten är sta-
den utplånad. Enligt Ameel är det inte olika, eller 
alternativa, verkligheter som skildras, utan en fik-
tiv verklighet i vilken det finns olika veck (”folds”) 
som allteftersom handlingen i de tre prosatexterna 
fortskrider vecklas ut och åstadkommer heteroto-
pisk interferens.

Begreppen ”homotopisk konsensus” och ”hete-
rotopisk interferens” hade kunnat användas även 
i följande kapitel, Kaisa Kurikkas ”Uncanny Spa-
ces of Transformation: Fabulations of the Forest 
in Finland-Swedish Prose”. Det finns en tematisk 
överensstämmelse med Friis diskussion i det inle-
dande analyskapitlet som utmynnar i att de litte-
rära gestaltningarna av Amager Fælled ses som skild-
ringar av alternativa rum i ett senkapitalistiskt sam-
hälle. Kurikkas undersökningsmaterial är finlands-
svensk prosa publicerad mellan 1998 och 2012. Ur-
valet analyseras med Deleuzes och Guattaris be-
grepp ”territorialization”, ”deterritorialization” och 
”reterritorialization”. Hänvisningar görs även till 
Deleuzes diskussion av ”fabulation”. I fokus står be-
rättelser om skogen. Kurikka lyfter fram att Hen-
rika Ringbom i Martina Dagers Längtan, Johanna 
Holmström i Camera Obscura och Kaj Korkea-aho 
i Gräset är mörkare på andra sidan inte skildrar plat-
ser med stabila band till en utomtextlig verklighet, 
utan att författarna med greppet fabulation fram-
häver imaginära aspekter av platser, som liksom ka-
raktärerna är stadda i förändring. Begreppet ”un-
canny” används för att fånga upp skiftningen mel-
lan det välbekanta och något främmande som in-
träder. Huvudpersonen Martina i Ringboms ro-
man sägs genomgå en metamorfos ”into a bodily 
creature beyond categorization” (254) – ett starkt 
påstående mot bakgrund av att det analysen anty-
der är att hon är en dubbelnatur som går från att 
vara välstrukturerad och kontrollerad till att bli mer 
sinnlig och klippa banden med sin välordnade bor-
gerliga tillvaro. Det framgår inte riktigt om det är 
staden Helsingfors som Martina bor i som föränd-
ras och blir ”uncanny”, eller om det är Martina som 
är fokalisator som genomgår en personlighetsför-
ändring som gör att hon ser sin omgivning på ett 

nytt sätt. I Holmströms prosatext interagerar ka-
raktären Anna med en varghona. Medan hon själv 
blir mer lik en varg, blir vargen alltmer mänsklig. 
Här används begreppet ”uncanny” för att fånga upp 
glidningen mellan det vardagliga och välbekanta 
respektive det icke-mänskliga. I Korkea-ahos ro-
man står en ung man som förändras av ett mons-
ter i centrum. Enligt Kurikka har monstret en 
oklar ontologisk status. Frågan om det finns i tex-
tens yttre verklighet, eller om det är ett fantasifos-
ter förblir obesvarad. I diskussionen representerar 
monstret, liksom vargen i Holmströms roman, det 
icke-mänskliga vilket aktualiserar temat gränsdrag-
ningar mellan olika livsformer.

Volymens andra bidrag om Monika Fager-
holms författarskap, Hanna Lahdenperäs ” ’The 
World in a Small Rectangle’: Spatialities in Mo-
nika Fagerholm’s Novels”, diskuterar skildringar av 
rum och plats med början i Underbara kvinnor vid 
vatten från 1994, till och med Lolauppochner från 
2012. Citatet i artikelrubriken anspelar på Maria 
Margareta Österholms diskussion av en swimming 
pool som fungerar som karaktärerna Sandras och 
Doris flickrum. Lahdenperä slår fast att de cen-
trala kvinnliga karaktärerna skapar egna världar 
genom berättelser, lekar och fantasier. Frågan om 
det är platser med utomtextliga referenter, imagi-
nära rum, eller en blandning av båda kommente-
ras. Referenser finns till Westphals Geocriticism. 
Det nämns vid ett flertal tillfällen att Fagerholms 
gestaltningar av platser frammanar olika lager. En 
hänvisning kunde med fördel gjorts till en central 
poäng hos Westphal, nämligen att litterärt plats-
skapande har en temporal dimension. Lahdenperä 
nämner att platser och rum skildras utifrån olika 
perspektiv, men detta relateras inte till skiftande 
fokalisering och intertextualitet, två centrala be-
grepp i Westphals diskussion.

Lahdenperäs konklusion är att den subjektiva 
värld som karaktärer i romanerna skapar utgör 
ett mentalt rum som gestaltas i olika form i Fa-
gerholms romaner (272). Framställningen ger in-
tryck av att Fagerholm gör något originellt. Läs-
ningen innehåller intressanta iakttagelser, men det 
finns även tveksamma påståenden. I diskussionen 
av sommarstugor i avsnittet ”Time and Timeless-
ness as an Effect of Place” påstås det att det skapas 
en känsla av att vara utanför tiden genom att gamla 
möbler och föremål använts i inredningen av som-
marstugor: ”This […] creates a sense of living out-
side of time, or of time having stopped” (260–261). 
En alternativ tolkning som bygger på att skildringar 
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av platser har en temporal dimension, vilket beto-
nas med eftertryck av Westphal, är att detta aktive-
rar det förflutna i nuet genom de minnen från olika 
tidslager som möblerna och föremålen berättar om.

I det sista analyskapitlet, Kristina Malmios ”The 
Miracle of the Mesh: Global Imaginary and Eco-
logical Thinking in Ralf Andtbackas Wunderkam-
mer”, behandlas ett urval dikter ur finlandssvenske 
Ralf Andtbackas Wunderkammer från 2008. Ti-
mothy Mortons diskussion av ekologiskt tänkande 
i Ecological Thought från 2010 lyfts fram som en 
teoretisk utgångspunkt. Termen ”mesh”, som syftar 
på ett nätverk utan centrum, är hämtad från Mor-
ton: ”the ecological thought imagines the inter-
connectedness of all living and non-living things, 
the mesh” (279).

Ett annat central begrepp, som används i en dis-
kussion av Andbackas bruk av kuriosakabinettet 
respektive ask i ask-strukturer som rumsmetafo-
rer, är ”uncanny”. Andbackas sammanställningar 
av disparata ord och referenser sägs åstadkomma 
en ”uncanny” effekt. En konklusion är att de rum 
som metaforerna syftar på är öppna och porösa och 
att de skildrar det slags nätverk som Morton disku-
terar. Avslutningsvis argumenterar Malmio för att 
Andtbacka gestaltar rum och platser på ett sätt som 
överskrider en konstnärlig eller global kontext ge-
nom att vara i linje med en planetarisk vändning (”a 
planetary turn”) (296). Detta utvecklas dock inte 
närmare, inte heller på vilket sätt Andtbackas dik-
ter är uttryck för ekologiskt tänkande.

Volymen avslutas med ett index. Av förordet 
framgår att bokens tillkomst är kopplad till ett se-
minarium år 2016 som ingick i projektet Late Mo-
dern Spatiality in Finland-Swedish Prose 1990–
2010. Detta torde förklara det undersökta materi-
alets något skeva geografiska, språkliga och socio-
kulturella fördelning. De enskilda analyskapitlen 
förhåller sig inte till varandra och beröringspunk-
ter mellan dem kommenteras inte. Jag saknar en 
diskussion i inledningen som klargör vilka teore-
tiska begrepp som lämpar sig för analyser av rum 
och platser i olika texttyper. Uppenbart är att he-
terotopi och ”smooth space” lämpar sig för ana-
lys av postmodernistisk litteratur som förhåller sig 
till en verklighetsförståelse färgad av poststruktu-
ralism och dekonstruktion, medan Mortons, och 
Malmios, diskussion av ”mesh” har beröringspunk-
ter med teorier och kulturella traditioner med fo-
kus på holism. Skribenterna använder understun-
dom olika begrepp för likartade sätt att represen-
tera rum och plats, men frågan om de ses som ut-

bytbara, överlappande, eller olika berörs inte. Frå-
gor om referentialitet är centrala, liksom förhål-
landet mellan litterärt platsskapande, poetik och 
estetik. En övergripande fråga som inte behandlas 
är vilka linjer som utkristalliseras på temat litterärt 
platsskapande i nordisk samtidslitteratur utifrån 
den analyserade litteraturen. En annan fråga av in-
tresse är hur representativt urvalet är för att ge en 
bild av tendenser i den nordiska samtidslitteratu-
ren. I introduktionen ges intrycket att den primära 
målgruppen är en internationell läsekrets, men en 
stor del av den diskuterade litteraturen torde på 
grund av språkbarriärer och marknadsrelaterade 
utmaningar vara obekant även i en nordisk kon-
text. Det sammanfattande omdömet är att boken 
innehåller tänkvärda analyser av ett urval nordisk 
litteratur och att den utgör ett intressant bidrag till 
en pågående diskussion om olika aspekter av plats-
skapande i samtidslitteraturen.

Anne Heith

Olof von Dalin, Samlade skrifter. Första delen: 2, 
Poesi, samt Andra delen: 2, Kommentar till poesi. 
Red. Ingemar Carlsson, James Massengale, Gun 
Carlsson och Barbro Ståhle Sjönell. Svenska för-
fattare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet, 
XXVI. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 
2017 samt 2018.

Olof von Dalin är idag mest känd som prosaförfat-
tare. Then Swänska Argus, hans tidskrift från tidigt 
1730-tal, har inom svensk språkhistorieskrivning 
fått inleda en ny period, den yngre nysvenskan. Ut-
gåvan av Argus var också den allra första inom se-
rien Svenska författare utgivna av Svenska Vitter-
hetssamfundet: den utkom redan 1910–1919, redi-
gerad av Bengt Hesselman och Martin Lamm, och 
trycktes om på 1990-talet. Mindre känt är att Da-
lin också var en produktiv poet, och därtill drama-
tiker och historiker. På editionssidan har det länge 
saknats en vetenskaplig utgåva av dessa delar av för-
fattarskapet. Medan Hedvig Charlotta Norden-
flychts Samlade skrifter publicerades av Vitterhets-
samfundet redan på 1920- och 30-talen, har hennes 
manlige medtävlare Dalin fått vänta till 2000-talet 
innan samfundet återupptog arbetet med hans 
verk. En volym Dramatik kom 2008 (kommentar 
2009), följt av eposet Swenska Friheten 2010, samt 
Brev och skrivelser (text 2013, kommentar 2014). 
Dalins Svea Rikes Historia från 1747–1762 kom-


