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Min genomgående invändning mot avhand-
lingen är alltså, sammanfattningsvis, att Lönngren 
isolerar det homosociala begäret från andra typer 
av begär, och att hon därmed förminskar subjekts-
problematiken hos Strindberg. Hon förmår då 
inte riktigt koppla den till den över- och genom-
gripande maktproblematik som Strindberg alltid 
skriver inom.

Avslutningsvis några randanmärkningar. Avhand-
lingen är tryggt välkonstruerad, de mycket fåtaliga 
citatfelen är triviala. Synd är dock att några viktiga 
bidrag till den moderna forskningen på Strindberg 
saknas, synd därför att de alla hade kunnat bidra till 
en fördjupning av analysen här. Det gäller särskilt 
Wolfgang Behschnitts Die Autorfigur: Auotibio-
graphischer Aspekt und Konstruktion des Autors im 
Werk August Strindberg, 1999, Göran Rossholms 
To Be and Not To Be: On Interpretation, Iconicity 
and Fiction, 2004, samt Ola Holmgrens Strind-
bergs mansdrama i tre läsakter, 2007. Likaså tycker 
jag det är synd att Lönngren inte har satt sig in i och 
tagit ställning till de svenska läsningar utifrån Gi-
rards syn på det triangulära begäret som faktiskt 
finns, viktigast Anders Olssons essäsamling Mäl-
den mellan stenarna, från 1981, där han läser Shake-
speare i detta perspektiv.

Än mer störs jag av ett återkommande problem 
i argumentationen: det tycks, åtminstone om man 
är en illvillig opponent, som om argumentationen 
bygger mer på iakttagande av likheter än på egent-
lig analys. Lönngren upprepar tjugosju gånger fra-
sen ”kan belysas med”, det vill säga ett ställe hos 
Strindberg kan belysas med ett citat av, oftast, Ko-
sofsky Sedgwick. Men Lönngren utför inte belys-
ningsarbetet i tron att citatet talar för sig självt – 
men det gör inte det. Och Lönngren upprepar tju-
goåtta gånger frasen ”kan tolkas som”, vilket rimli-
gen måste innebära att man lika många gånger kan 
tolka helt annorlunda…

Ann-Sofie Lönngrens avhandling Att röra en 
värld: en queerteoretisk analys av erotiska trianglar i 
sex verk av August Strindberg innebär att queerteo-
rin nu definitivt etablerats i svensk litteraturveten-
skap. Just därför har jag försökt ställa kritiska frågor 
kring avhandlingen i syfte att försöka se några av de 
principiella problem som jag menar att queerteorin 
måste ta ställning till. Föreställningen om en ”her-
relös” vetenskap är en utopi, men kanske inte någon 
särskilt önskvärd sådan? I stället vill jag se en teori 
som förmår diskutera de villkor under vilka den 
arbetar, och sin egen del i dessa. Underordningens 

villkor är inte enbart hinder, men de kan göras pro-
duktiva bara i den mån de kan synliggöras. Just där-
för måste queerteorin våga överge ett alltför enkelt 
klassificerande av den litterära textens motiviska 
delar till förmån för ett historiserat perspektiv, där 
möjlighetsvillkoren för texten blir centrala.

I detta perspektiv lämnar Lönngrens avhandling 
en del i övrigt att önska. Men den måste kanske 
det? Ingen avhandling kan själv utgöra lösningen 
på problemen. Men den kan bidra till att synliggöra 
dem, och Lönngrens avhandling gör det. Detta är 
en idérik och energisk studie, som effektivt proble-
matiserar några av Strindbergs texter. Jag är överty-
gad om att en av dess verkningar kommer att bestå i 
att inspirera forskningen men också andra Strind-
bergsläsare till att fortsätta läsa honom på nya och 
andra vis.

Ulf Olsson

Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte. Verner von 
Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskif-
tets Sverige. Atlantis. Stockholm 2008.

Andreas Nybloms Ryktbarhetens ansikte. Verner 
von Heidenstam, medierna och personkulten i sekel-
skiftets Sverige är en utmanande och intressant av-
handling. Utmanande för att den bryter med det 
etablerade perspektivet inom svensk litteraturve-
tenskaplig forskning på ett mycket konsekvent och 
insisterande sätt. Intressant för att den ger en ny 
bild av ett författarskap som tillhör ett av de mer 
utforskade inom svensk litteraturvetenskap.

Nybloms avhandling kan ses som en typ av det 
inom anglosaxisk forskning växande område som 
kommit att kallas celebrity criticism där medie-
bruk, ekonomi och analys av kulturella artefak-
ter går hand i hand. I Andreas Nybloms avhand-
ling handlar det om hur media skapat Verner von 
Heidenstams författarpersona och den betydelse 
den kommit att få för förståelsen av hans verk och 
svensk litteraturhistorieskrivning. Den behandlar 
tiden från Heidenstams debut 1888 till hans död 
1940 och man skulle kunna läsa den som en form av 
receptionsstudie vore det inte för att Nyblom för-
lägger textens mening inte till skrivande eller text 
eller ens till läsningen av texten utan till den före-
ställning om författaren som skapats av medietex-
terna om honom.

Nyblom vill, skriver han: ”åskådliggöra menings-
skapande sammanhang och föreställningar som ti-
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digare inte behandlats i forskning om svensk litte-
ratur och svenska författare.” Att påstå att svensk 
litteraturvetenskap inte visat på mediernas, eller 
pressens som det i praktiken betyder i avhand-
lingen, betydelse för hur författare och deras verk 
uppfattats är kanske inte helt riktigt, men att an-
lägga detta perspektiv så konsekvent som Nyblom 
gör, är förvisso ett nytt grepp. Ett grepp som har 
många implikationer. Ett av de viktigaste är att för-
fattaren underordnas ett sammanhang och inte, 
så som varit och är praxis i svensk litteraturveten-
skaplig forskning, ses som skapare utan som ska-
pad. Heidenstam är i Nybloms framställning helt 
och hållet en medial konstruktion och det är denna 
konstruktion, som Nyblom menar ge texterna de-
ras mening.

Inledningsvis skildrar Nyblom i grova drag den 
moderna kändiskultur som växte fram i slutet av 
1800-talet och som Heidenstam var en viktig del av. 
Det är en fascinerande beskrivning av ett expansivt 
samhälle där olika grupper av människor togs i bruk 
för att celebrera utvecklingen och peka ut framstå-
ende och intressanta exemplar av människosläktet. 
Scenartister och sångerskor såväl som vetenskaps-
män, publicister och författare, men också mer ku-
riösa yrken kunde göra en människa till kändis. De-
ras namn och ansikten förekom i dagspressen och 
den framväxande populärpressen, men också på vy-
kort, souvenirer, gatunamn, cigarrer, bakelser och 
karameller. I helfigur installerades de mest berömda 
som statyer på gator och torg och blev dockor i de 
nya vaxkabinetten. Marknaden tycks ha varit när-
mast omättlig. Att fira de nya hjältarnas födelseda-
gar och jubileer blev ett viktigt inslag i klang- och 
jubelkulturen kring sekelskiftet. Inte minst begrav-
ningarna av olika hedersmän kom att bli storslagna 
folkligt uppskattade manifestationer.

Under senare delen av 1800-talet fick författarna 
en alltmer central position i kändiskulturen. Det 
var, menar jag, Heidenstam mycket medveten om. 
Men deras berömmelse berodde, understryker Ny-
blom, vare sig på deras eget handlade eller deras 
verk. Det var medierna som skapade deras kändis-
status. Nyblom nämner Mark Twain som är ett av 
de kända internationella exemplen. Denne byggde 
upp en jätteapparat för att lansera sin person, dels 
med ett oändligt antal fotografier, dels med pro-
dukter som brädspel, whisky, vykort och cigar-
rer och – inte minst – en prefabricerad klippbok 
där man kunde klistra in alla de bilder och texter 
han också producerade. I Norden kom den danske 
diktaren Holger Drachmann, Norges Björnstjerne 

Björnson och Ibsen att inta centrala positioner i 
denna författarkändiskultur. I Sverige var det Ver-
ner von Heidenstam, som blev en i det närmast offi-
ciell representant för Sverige på nordiska författar-
jubileer och begravningar.

Till skillnad från Linda Rugg, från vars studie 
Picturing Ourselves, 1997, exemplet Mark Twain 
är hämtat och som beskriver Twains agerande så 
att man kan se ett mycket kraftfullt subjekts som 
tar saken i egna händer och skapar sin egen med-
iebild, menar Nyblom alltså att Heidenstams po-
sition vare sig var resultatet av egna åtgärder eller 
kvaliteten på hans dikter och romaner. Skönlitte-
raturen är, menar han, bara författarens ”inträdes-
biljett” på marknaden sedan tar media hand om 
resten. Och han driver sin tes så långt att han inte 
ens förtecknar Heidenstams verk i avhandlingens 
litteraturförteckning.

Ett grundläggande problem med detta är na-
turligtvis att det hade varit omöjligt att konstru-
era den mediala författarpersona Nyblom under-
söker om Heidenstam inte skrivit några skönlitte-
rära verk och många gånger kan man, trots att Ny-
blom otvivelaktigt är något viktigt på spåren, fråga 
sig om han inte sågar av den gren han satt sig på. 
Större delen av hans material kommer exempel-
vis från Heidenstams efterlämnade klipp som nog-
grant klistrats upp i stora klippböcker av hans hän-
givne beundrare Otto Frödin och under läsningen 
väcks oundvikligen den intrikata frågan om vem 
som egentligen är aktör gång på gång.

Som bäst är Nyblom när han avstår från att göra 
den postmoderna omvändningen, där det som ti-
digare ansetts som före blir ett efter, och bara kom-
plicerar med hjälp av detta tänkande. Det gäller till 
exempel diskussionen om Heidenstams debut med 
Vallfart och vandringsår, 1888. Den beskrivs i gängse 
svensk litteraturhistorieskrivning som ett storsla-
get personligt genombrott och ett brott i svensk 
litteraturhistoria. Nyblom menar att detta är en ef-
terhandskonstruktion och hans redogörelse ger en 
mer komplicerad bild; genomslaget var stort, men 
jublet inte enhälligt. Heidenstam hälsades som 
en ny stor skald av många, debuten ansågs mogen 
och tillmättes av vissa en litteraturhistorisk bety-
delse, men det framfördes också kritik mot hans 
sätt att hantera språket och invändningar mot det 
livsideal Heidenstam predikade. Det är en väl ge-
nomförd och tankeväckande revidering och den 
borde snarare lett till en diskussion om litteratur-
historieskrivningens premisser än Nybloms slut-
sats att det var media som drev Heidenstam att ut-
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veckla en konfrontationslinje som egentligen inte 
fanns vid debuten.

Det estetiska manifestet Renässans, som Heiden-
stam gav ut två år efter debuten, kan, menar Ny-
blom, ”förstås som en effekt av den bild av förfat-
tarens litteratur och personlighet som framträtt i 
mottagandet av hans första verk.” Lite motsägelse-
fullt eftersom han nyss bevisat att det var just mot-
sägelsefullt. Nyblom gör sig själv en otjänst här och 
på många ställen i avhandlingen genom att driva 
sitt perspektiv så hårt att man kan ha svårt att ta 
till sig de många poänger han har. Det skulle, även 
utifrån Nybloms material, ha varit intressantare att 
undersöka dialektiken mellan författaren och me-
dierna än att göra media till den ende aktören.

I efterdyningarna av det moderna genombrot-
tet pågick det en kamp både om berömmelse och 
världsbild. Media var starka aktörer men de förfat-
tare som togs i anspråk i och var en del av denna 
kamp var knappast passiva. Heidestam, Strind-
berg, Fröding och Axel Lundegård, som Nyblom 
behandlar, var inte bara mediekonstruktioner utan 
också mycket aktiva i media. Det framgår mycket 
tydligt i det avhandlingskapitel som ägnas Axel 
Lundegård, en av förlorarna i kampen. Då glöm-
mer Nyblom bort att han bestämt sig för att hålla 
sig på medierepresentationens ytplan och fördjupar 
sig både i brev, opublicerade romaner och andra ar-
kivarier som kan ge en djupare förklaring till var-
för den i tiden så aktive Lundegård försvunnit in i 
historiens glömska.

I Nybloms framställning ter sig Heidenstam som 
en solitär, vilket han alls inte var. Han var i allra 
högsta grad en del av både den kulturella och po-
litiska kamp som pågick kring förra sekelskiftet. 
Ett viktigt inslag är hans insatser för tillkomsten 
av och hans kritikerverksamhet i den nya tidningen 
Svenska Dagbladet, som i mångt och mycket kom 
att sätta agendan i början av 1900-talet. Nybloms 
snäva personcentrerade perspektiv i kombina-
tion med hans syn på media som enda aktör gör 
att många spännande frågor som dyket upp under 
läsningens gång förblir obesvarade. Nu kan man 
säga att dem har han inte heller ställt, men dessvärre 
kommer även den fråga han själv inledningsvis stäl-
ler – ”Varför står personen framför verket?” – på 
detta sätt heller inte att får något fullständigt eller 
klargörande svar. För att kunna besvara den måste 
man gå bortom medierna och diskutera drivkraf-
terna även bakom dem.

Den kamp Nyblom tar fasta på är den indivi-
duella, den om berömmelsen. Genom att skilja 

på ”kulturskald” och ”folkskald” kan han också 
skildra den litteraturhistoriskt viktiga kampen mel-
lan Heidenstam, Gustaf Fröding, August Strind-
berg och Axel Lundegård på ett nytt och intressant 
sätt. Vid Heidenstams debut uttrycktes förhopp-
ningar om att han skulle bli en folkets skald, men 
under 1890-talet utvecklades hans diktning sna-
rare i motsatt riktning. Han blev en skald för de 
få. När Karolinerna utkom strax före sekelskiftet 
infann sig emellertid ytterligare ett begrepp i dis-
kussionen, nation, och via det gjordes Heidenstam 
till folkskald ändå, en nationens folkskald. Heiden-
stam blev en folkskald som inte lästes av folket, men 
som ofta framträdde i folkliga och nationalistiska 
sammanhang. Och i diskussionen om honom, där 
det främmande, det orientaliska och osvenska ti-
digare poängterats infann sig vad Nyblom kallar 
”en svensk vändning”. Man började beskriva ho-
nom som en svenskhetens skald, som egentligen 
alltid längtat hem även när han skrev om det främ-
mande. Både Fröding och Strindberg, som under 
en period var hans nära vänner och gjort honom 
titeln stridig fick se sig distanserade. Heidenstams 
karriär gick rakt uppåt. Hans örnnästa profil syntes 
överallt och hans 50-årsdag firades 1909 som vore 
den en nationell högtid.

Det storslagna födelsedagsfirandet blev emel-
lertid inte bara en höjdpunkt, det blev också, har 
många menat, början på den detronisering som 
Heidenstam skulle genomgå under de följande 
åren. Nyblom instämmer, men polemiserar gen-
temot tidigare framställningar betonat det över-
raskande i skeendet genom att lyfta fram de före-
bud som varit. Det existerade redan en motbild där 
Heidenstam beskrevs som oförtjänt och överdrivet 
hyllad. Den kom först till tydligt uttryck i samband 
med utgivningen av Karolinerna och anfördes av 
Carl David af Wirsen. Strax efter Heidenstams fö-
delsedag 1909, kom den till uttryck igen. Denna 
gång dock inte som höger- utan som vänsterkritik. 
Kulmen infann sig med det som vi lite oegentligt 
kommit att kalla ”Strindbergsfejden” 1912.

Denna legendariska fejd, som fått namnet ef-
ter segaren, Strindberg, pågick från april 1910 och 
i princip fram till Strindbergs död 1912. Strind-
bergsfejden är en väl utforskad historia, men Ny-
blom anlägger ett nytt perspektiv genom att foku-
sera på den del av debatten som handlar om beröm-
melse, personlighet och ära. Och här handlar det 
inte, som det inte gör i denna avhandling, om lit-
teratur utan om vänkritik, kotteribildningar och 
oförtjänta utmärkelser. Här berörs också förfat-
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tarnas ideologiska hemhörighet. ”Motsättningen 
mellan folkskalden och kulturskalden fick också 
en politisk och klassbestämd dimension”, skriver 
Nyblom bland annat. I den parallella omvärdering 
av de båda författarna som skedde slets all folklig-
het av Heidenstam och Strindberg blev arbetarrö-
relsens diktare. Men, som Nyblom kort nämner, 
kom denna nedmontering av Heidenstam inte att 
få någon större betydelse för den höga värderingen 
av honom och hans dikt. 1912 blev Heidenstam in-
vald i Svenska Akademien och 1916 fick han no-
belpriset.

Andreas Nybloms historieskrivning ser länge ut 
att ha samma form som en grekisk tragedi, där allt 
arbetar i hjältens riktning under första delen, men 
där den uppåtgående kurvan bryts mitt i och sedan 
vänder neråt mot katastrofen. Han flaggar också 
för detta i inledningen genom att beskriva Heiden-
stam som både bortglömd och nedvärderad i vår 
samtid. Ett påstående som är lätt att gendriva bara 
med att beskriva utgivningen av Heidenstambio-
grafier under senare år och den höga värdering av 
hans dikt som kommit till uttryck både i dessa och 
i mottagandet av dem. Den vänpunkt som såg ut 
att ske i samband med Strindbergsfejden ägde, som 
sagt, heller inte rum. Heidenstams karriär går fort-
satt uppåt, trots fejden med dess många grundliga 
nedmonteringar av honom och hans dikt. Det är 
emellertid en gåta som Nyblom inte berör, trots att 
hans framställning pekar ut det mycket klart. Kan-
ske för att det inte handlar om media utan politik 
och historieskrivning.

Med invalet i Svenska Akademien blev Heiden-
stam en oantastligt viktig diktare. Detta förstärk-
tes med Nobelpriset 1916. Han blev historia. Den 
sista diktsamling han gav ut, Nya dikter, 1915, var 
historia och den skrev historia. Han blev också en 
förgrundsfigur för konservativa krafter och Ny-
blom menar att den roll han hädanefter spelade 
på den offentliga scenen inte i första hand var dik-
tarens utan av mera politisk karaktär. Under 1920-
talet gav han röst åt dem som sympatiserade med 
den framväxande fascismen och under 1930-talet 
förekom hans namn i den nazistiska propagandan. 
I media var Heidenstam nazist, skriver Nyblom i 
polemik mot alla dem som menat att hans nazisym-
patiska uttalanden haft andra orsaker än sympati, 
och det är med den här typen välgrundade och ge-
nomtänkta påståenden som Nyblom bryter ige-
nom och hans perspektiv blir friskt klargörande.

Att Tredje riket manifesterade sin uppskattning 
på ett uppseendeväckande sätt i samband med Hei-

denstams begravning är ett faktum som inte ingår i 
den etablerade historieskrivningen. Det var länge 
som om ingen smuts hade förmågan att fastna på 
ikonen Heidenstam. Han berömmelse bara växte 
och kulmen på denna historia om den beslutsamma 
konstruktionen av en stor nationell författarper-
sonlighet ägde, menar Nyblom, rum under 30-talet 
då Heidenstam med Otto Frödins hjälp konstru-
erade sitt eget museum. Så småningom lade radio, 
film och TV sitt till bilden av honom. Alltifrån 20-
talet till slutet av 50-talet var han den mest frek-
vente författaren i Sveriges radios ”Dagens dikt”. 
Bilden av honom finjusterades men bibehölls. Den 
mest dramatiska förändringen var nog de mediala 
porträttens förändring där hans anletsdrag förlo-
rade sin arrogans och mildrades till klokhet, och 
där han, som under sin karriär alltid porträttera-
des i profil, slutligen vände ansiktet till. Efter hans 
död trädde litteraturvetarna till och beskrev ho-
nom i verk efter verk som en stor författare som 
förändrade litteraturhistorien. Hans hem, Övra-
lid, blev ett monument, ett nationellt äreminne, 
ett museum och ett välbesökt turistmål.

En halv vänding i denna långa historia av idoli-
sering exekverades paradoxalt nog av de två littera-
turvetare som förmodligen beundrat Heidenstams 
författarskap allra mest, Fredrik Böök och Staffan 
Björck. I sina Heidenstambiografier från mitten 
av 40-talet menade de att författaren kanske inte 
var så stor som hans dikt och att litteraturvetarna 
borde vända blicken från mannen till hans litterära 
verk. Men, som Nyblom helt riktigt skriver: ”re-
sultatet av den negativa bilden av människan, och 
den positiva av litteraturen, blev inte att författa-
rens verk framstod som oförgängliga egenvärden.” 
Det ledde snarare till ett falnande intresse för både 
Heidenstam och hans dikt.

Heidenstams värdenoteringar på den litterära 
börsen är och förblir en gåta även efter Nybloms 
avhandling. Varför kunde han bli så stor och få en 
sådan betydelse trots ett så begränsat antal läsare? 
Varför förlorade han inte sin position efter Strind-
bergsfejden utan fick tvärtom högre positioner? 
Varför har han en så stark revival inom litteraturve-
tenskaplig forskning idag? Medieperspektivet och 
Nybloms noggranna metodik ger vissa svar men 
långt ifrån alla. Till det hade nog behövts både ett 
bredare perspektiv och en större apparat. Bland de 
teoretiker man efterlyser finns både Bourdieu och 
Kittler. Bland de inspirationskällor Nyblom näm-
ner finns i synnerhet Bourdieu i bakgrunden hela 
tiden, men Nyblom avstår helt från att teoretisera. 
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Hans avhandling är renodlat empirisk och även om 
det ger en stor stabilitet åt framställningen, i syn-
nerhet som det empiriska arbetet är så väl genom-
fört och klart beskrivet, gör det också att den sak-
nar de resonemang som hade kunnat få den att lyfta 
och förvandlas från en intressant avhandling till en 
riktigt spännande.

Lisbeth Larsson

Brundin, Dan, Omvägens estetik. Lättillgänglighet 
och komplexitet i Pär Rådströms sena verk. Norma. 
Skellefteå 2006.

Per Rådströms författarskap är mycket sparsamt 
behandlat i litteraturvetenskapen. Det är därför 
glädjande att vi nu får en ny avhandling om en av de 
viktiga svenska textvärldarna under 1900-talet.

Dan Brundins avhandling är indelad i fem kapi-
tel. Efter ett kort inledningskapitel om syfte, forsk-
ningsöversikt med mera följer ett likaledes kort ka-
pitel om Pär Rådström och samtiden. Sedan kom-
mer avhandlingens två centrala kapitel, ett om Råd-
ströms roman Sommargästerna och ett om Ballong 
till månen och Översten. Slutligen följer en sam-
manfattning och en resultatredovisning.

Syftet anges vara ”att klargöra hur Pär Rådström 
i sina längre prosaverk kombinerar lättillgänglighet 
och komplexitet, och hur det påverkar läsningen” 
(s. 9). Dan Brundin säger sig också vilja visa på Råd-
ströms egenart som berättare och revidera bilden av 
ett mycket läst författarskap. Dessutom vill han ta 
upp aspekter som skildringen av miljöer och gestal-
ter, utnyttjande av dubbelgångare, kompositionen, 
förhållandet mellan de olika ”jagen” i verken och de 
konkurrerande läsarter texterna uppfordrar till.

Det framgår också att det är Sommargästerna 
som är avhandlingens fokus, de andra två verken 
fungerar mer som hjälp för utveckling och åter-
bruk i författarskapet. I kapitlet om Sommargäs-
terna försöker Brundin visa att verket har ett dub-
belt perspektiv vettande mot lättillgänglighet och 
komplexitet. Till det som gör verket lättillgängligt 
hör att Rådström placerar berättelsen i ett lätt igen-
kännligt Stockholm och befolkar berättelsen med 
bekanta gestalter. Dessutom heter både berättaren 
och en gestalt i romanen Pär Rådström och tex-
ten är skriven på ett rappt och enkelt språk. Sedan 
kompliceras dock bilden tack vare de sprickor som 
uppstår mellan verklighet och fiktion och det dub-
belgångarmotiv som introduceras. Brundin kallar 

detta mellanting mellan roman och memoar för 
”provisoriska memoarer” och med det menar han 
verk som ”ska uppfattas som ett mellanting mellan 
sak- och fiktionsprosa, där båda aspekterna är precis 
lika giltiga”. Därmed kompliceras läsningen.

I studien över Ballong på månen och Översten 
använder Brundin de resultat angående lättillgäng-
lighet och komplexitet han kom fram till i studien 
över Sommargästerna för att undersöka om dessa 
verk använder likartade strategier. Han anser sig 
kunna visa att slutresultatet (det vill säga Rådströms 
förmåga att kombinera det lätta och det svåra) är 
ungefär det samma men att vägarna dit delvis skil-
jer sig åt. I Ballong till månen är det framförallt roll-
spelstekniken som för till verkets ”ontologiska in-
stabilitet”. Så är till exempel centralgestalten Cyril 
fördelad på fyra olika roller: den ursprunglige Cy-
ril, professorn C.G.B.A. Berrac, impressarion Guy 
Berrac och textförfattaren Guy Berra.

I Översten är det huvudpersonen Renners för-
sök att skapa kopior av kända gestalter som ska-
par komplexitet. Det går inte att skilja falskt från 
äkta och ofta framstår det falska som mer äkta än 
det äkta.

Brundin diskuterar också hur den samtida kri-
tiken av Rådström anklagade honom för att sakna 
förmåga att skapa helhet och stringens i sina tex-
ter. Orsaken till detta är enligt Brundin att där kri-
tikerna förväntade sig temporala helheter arbetade 
Rådström med spatiala strategier i form av paratak-
tik, nodaliteter och speglingar. Parataktik innebär 
att korta, separata texter förs samman till en form av 
collage. Nodalitet, ett begrepp hämtat från David 
Hayman, betyder att Rådström i stället för att som 
den traditionelle författaren leda läsaren fram via 
intrigen skriver i en uppbruten struktur som håller 
läsaren orienterad via noder, punkter som då och då 
dyker upp, ungefär som ledmotiv. Speglingar finns i 
olika former i Rådströms texter, det kan till exem-
pel vara i skepnad av en mise en abyme.

Visst kan man hålla med Brundin om att Råd-
ström ofta arbetar med spatiala medel. Frågan är 
dock om man inte skulle kalla dem ”pseudospati-
ala” eftersom det temporala trots allt är det grund-
läggande för litteraturen. Det tar tid att läsa.

Brundin redovisar sina teoretiska utgångspunk-
ter som främst är narratologiska men även Bau-
drillards teoribildning kring simulakra används. 
När det gäller narratologin är det främst Gerard 
Genette som brukas och utvecklingen efter denne 
är inte redovisad. Det finns inga narratologiska 
böcker från 2000-talet i källförteckningen.




