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kande Svarta handsken, där Tomten och Konser-
vatorn är livets protagonister?

Och till frågan huruvida konstnären arbetar som 
naturen och inte från naturen: Att Strindberg ville 
ha det så, betyder väl inte att det måste vara så? 
När van Ooijen återvänder till stället med livsvä-
ven i Brända Tomten, tar han åter upp skillnaderna 
mellan sitt och Törnqvists sätt att se på saken. Han 
skriver att ”the pattern, the curlicue, the hieroglyph 
is the answer rather than the question” och likstäl-
ler alltså ”mönster”, ”krumelurer” och ”hieroglyf ”. 
Men hos Strindberg står faktiskt att ”alla kromelu-
rerna bilda ett mönster, ett namnchiffer, ett orna-
ment, en hieroglyf, som man nu först kan tyda”, vil-
ket är något annat. Det är krumelurerna som bildar 
mönster att tyda, vilket leder tankarna till skriftens 
krumelurer, och när van Ooijen menar att mönst-
ret, krumeluren och hieroglyphen snarare är svaret 
än frågan, så bortser han från de frågor som mönst-
ret är svaret på, Törnqvist har ju i artikeln ”Ques-
tions withour Answers?” (Strindberg and Fiction, 
2001) mycket insiktsfullt reflekterat över detta; hur 
man måste skilja mellan hur frågor mottas av rollfi-
gurerna på scenen och av publiken i salongen, hur 
frågor kan tyckas vara gåtfulla för vissa men klargö-
rande för andra. Frågor som kan tyckas besvarade 
i viss mening för vissa kan mycket väl framstå som 
obesvarade eller besvarade på ett helt annat sätt för 
andra. Framför allt påpekar han att frågor som re-
gissörer och skådespelare sysselsätter sig med igno-
reras av forskare. Här tycker jag att avhandlingsför-
fattaren bär syn för sägen åt denna ignorans. Men 
det är å andra sidan också en ignorans som följer av 
de begränsningar han själv har satt för sitt arbete. 
Oviljan att se kammarspelen som ägnade att upp-
föras. Ja, inte ens som ägnade att uppföras på vår 
egen inre teater, eftersom det hissas varningsflagg 
för sådant som ”mindstaging”. Genomgående re-
fereras till mottagaren av kammarspelen som ”lä-
saren” som om Strindberg inte skrivit dessa texter 
för sceniskt uppförande.

Strindbergs kammarspel inbjuder till tolkningar 
som inte bara gränsar till metafysik utan även över-
skrider de gränser som språket sätter för våra möjlig-
heter att tolka den mänskliga existensen. Men just 
genom att begränsa studiet till språkets funktioner 
och manifestationer per se ger Erik van Ooijens ett 
nytt och vitalt bidrag till Strindbergsforskningen. 
Som en veritabel postmodernistisk filolog friläg-
ger han konturerna till vad man kan kalla Strind-
bergs egen poetik; en poetik som blir till i stunden, 
där själva rörelsen i skrivandet förvandlar konven-

tioner och kompositioner från att vara något som 
helt enkelt får duga, till att bli något intressant och 
överraskande; the mold of writing. Likt det forngre-
kiska ordet pharmakon erbjuder det engelska or-
det mold ett mångtydigt spel av beteckningar från 
form till mögel, som skulle gå förlorad i en svensk 
språkdräkt. Det paradoxala inträffar alltså att för-
fattaren genom att skriva sin avhandling på engel-
ska kan göra större rättvisa åt den strindbergska po-
etiken än han skulle göra på svenska. Den språkliga 
distanseringen gör paradoxalt nog att han kommer 
närmare sitt undersökningsobjekt.

Men för att avhandlingsförfattaren nu har upp-
täckt en egen poetik hos Strindberg, så utesluter 
det inte en hermeneutik, eller för den delen även 
en semiotik. Det hade varit mer på sin plats att av-
handlingsförfattaren satt parentes om de betydelse-
nivåer han nu mer eller mindre dömer ut. Då hade 
han lämnat öppet för andra betraktelsesätt som 
opererar på andra betydelsenivåer i tolkningspro-
cessen; poetiken på textens nivå, semiotiken på den 
sceniska nivån och hermeneutiken på situationens 
nivå. Och eftersom poetiken har med det litterära 
skapandet att göra, kan den också sägas skapa de 
andra nivåerna. Så även om Erik van Ooijen stänger 
så många av dessa dörrar, så är jag ändå säker på att 
hans mycket intressanta avhandling kommer att 
öppna för vidare tolkningar.

Ola Holmgren

Nils Olsson, Konsten att sätta texter i verket. Gert-
rude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befint-
liga specificitet. Göteborgs universitet: Litteratur, 
idéhistoria, religion. Göteborg 2010.

År 2003 publicerade den amerikanske poeten, 
konstnären och avantgardearkivarien (på ubu.
com) Kenneth Goldsmith en bok med den åter-
hållsamt sakliga titeln Day. Det var också en kon-
genial titel, i så måtto att det som radades upp på si-
dorna i denna 836-sidiga volym representerade just 
en enda dag – en dag i det globala informationsflö-
dets liv såsom detta kan se ut under det nya millen-
niet. Goldsmiths bok består helt enkelt av det ver-
bala materialet ur ett nummer av New York Times, 
vilket har transporterats (scannats och transkribe-
rats) från tidningssidan in i den institution och det 
distributionssystem som är bokens och litteratu-
rens. Lika mycket som den färdiga artefakten be-
fann sig förstås själva handlingen och de konceptu-
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ella implikationerna av denna handling i centrum 
för Day. De frågor som härmed väcktes var bland 
annat: Vad består skrivande och litterärt skapande 
i idag? Hur förhåller sig bokmediet och litteratu-
ren till massmediernas voluminösa output i sam-
tiden? Vad händer med texter som rekontextua-
liseras på detta sätt? Kan den, till synes, minimala 
rubbning som det innebär att ge enbart ny materi-
ell och medieteknisk inramning åt ett i övrigt oför-
ändrat språkmaterial alstra ny mening? Och vidare: 
Kan detta språkarbete betraktas som estetiskt? Är 
Day – otvivelaktigt en bok, baserad på skrift och 
producerad av en poet – att betrakta som ett fall 
av litteratur?

För att besvara sistnämnda och kanske flera av 
de frågor som här radats upp, kan man ta till hjälp 
en nyutkommen avhandling i litteraturvetenskap, 
framlagd vid Göteborgs universitet tidigare i år. 
Det rör sig om Nils Olssons Konsten att sätta tex-
ter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteratu-
rens (o)befintliga specificitet, en studie som rymmer 
dimensioner av pionjärarbete genom att för första 
gången ge större utrymme åt Arne Sands författar-
skap i akademiska sammanhang, men vars största 
förtjänster ligger i dess teoretiska reflektion, med 
en aktionsradie som sträcker sig ut mot ”Littera-
turens” gränser. Avhandlingens teoretiska ambi-
tion ger sig till känna redan i dess titel, som fram-
kallar associationer till Roland Barthes berömda 
essä ”Från verk till text” (även om det ska visa sig 
att begreppstrafiken här snarast rör sig i motsatt 
riktning). Men som framgår av undertiteln, söker 
denna teoretiska reflektion fäste hos ett par viktiga 
om stundtals marginaliserade författare inom mo-
dernismen: Gertrude Stein och Arne Sand, vars 
verk å ena sidan tycks placera sig (inte minst av för-
fattarna själva) inom ramen för en viss modernism 
– präglad av ”ett estetiskt sannings- eller autenti-
citetsanspråk, en förståelse av konsten och verket 
som autonoma, och en strävan efter ändamålsenlig 
formell utveckling” (8), som Olsson beskriver sa-
ken i fallet Stein – men vars praktik, å andra sidan, 
tycks komplicera saken och peka mot en annan es-
tetik, bortom eller hitom en sådan bild av moder-
nism.

Undertitelns tredje led aktualiserar i sin tur den 
teoretiska frågeställning som kan sägas hemsöka 
avhandlingen i stort: frågan om ”litteraturens (o)
befintliga specificitet”, det vill säga frågan om huru-
vida litteraturen idag, i en tid då estetiska verksam-
heter tycks alltmer svåröverblickbara och blandade 
till sin karaktär, kan tillskrivas en specifik och exklu-

siv position. Frågan låter sig ställas, eftersom Ols-
son lyfter blicken från en mer begränsad förståelse 
av litteratur och litteraturvetenskap, för att väga 
och mäta dessa gentemot andra estetiska praktiker 
och teorier. Ser man till det som brukar kallas för 
bildkonst har som bekant en radikal expansion och 
differentiering ägt rum vad gäller metoder, former 
och material under de senaste femtio åren – film, 
ljudskulpturer, miljöer, installationer, aktioner och 
så vidare har supplerat de före detta monoliterna 
måleri och skulptur. Med den amerikanska konst-
vetaren Rosalind Krauss ord har ett ”utvidgat fält” 
tagit form, vilket kan kontrasteras mot den forma-
listiska bild av modernismen som den inflytelse-
rike amerikanske konstkritikern Clement Green-
berg en gång tecknade, och som Krauss och hennes 
kollegor kring tidskriften October kritiserat. Det är 
mot denna fond som Olsson vill ställa frågan om 
litteraturens eventuella särart idag: ”Är litteratur 
en möjlighet bland ett potentiellt oändligt antal 
andra möjligheter, som kan omsättas i en konstnär-
lig praktik, vilken som helst? Eller är litteratur en 
diskret konstart, en specifik och exklusiv samling 
tekniker och konventioner, dömd till en autonomi 
som skiljer den från konsten i övrigt?” (13–14).

Konsten att sätta texter i verket har ordnats i tre 
ganska omfattande kapitel, och det första ägnas 
alltså åt Gertrude Stein, utan tvekan en av den ti-
diga modernismens allra viktigaste och mest utma-
nande författare, men vars akademiska och kritiska 
reception varit långsam vid jämförelse med namn 
som Joyce eller Proust eller Eliot eller Woolf. Som 
framgår av Olssons diskussion kring Steinforsk-
ningen har denna dock fått viss skjuts under de se-
naste decennierna, men långt ifrån alla av författa-
rens verk har gjorts till föremål för analys. Kapitlet 
om Stein har fått rubriken ”En roman i görningen. 
Gertrude Steins A Novel of Thank You”, och det bör 
med ens påpekas, att Steins verk från 1926 är a novel 
som sticker hål på de flesta fördomar om hur en ro-
man ser ut. Som Olsson tidigt konstaterar, ”saknar 
[den] det mesta man normalt hänför till romangen-
ren, framför allt (psykologiskt motiverade) karak-
tärer och ett narrativt förlopp” (41), och häri sällar 
den sig till en rad arbeten av Stein, som sätter på spel 
generiska identiteter, liksom andra ramverk (för-
fattare, verk, representation) som brukar betjäna 
vårt ordnande av litteraturen. Kapitlets rubrik ger 
också en vink om hur Steins roman kommer att lä-
sas av Olsson: som en roman i tillblivelse, som en 
undersökning av hur en roman blir till, vilket också 
pekar mot den spänning mellan autonomi och he-
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teronomi, mellan deklarerad och praktiserad este-
tik som står i fokus för Olssons diskussion. Detta 
kommer bland annat till uttryck i romanens ”meta-
litterära” (som man brukade säga) betoning av sin 
egen konstruktion och genom dess återkommande 
aktualiseringar av sin materialitet och kontext, vil-
ket gör att ett ”textcentriskt” perspektiv (för att an-
vända en term som Olsson myntar) framstår som 
otillräckligt för en förståelse av Steins roman (och 
hennes författarskap i stort).

Kapitlets första del ägnas så åt en närläsning, 
som först inleds rad-för-rad, för att därefter vid-
gas. Här diskuteras bland annat relationen mellan 
paratextuella kapitelrubriker och löpande text; här 
uppmärksammas generellt viktiga grepp i Steins 
skrivande, som upprepningar och permutationer, 
liksom denna romans säregna bruk av namn och te-
matisering av sådant som arrangemang och dispo-
sition. Olsson visar här hur Stein genom ett exces-
sivt bruk av genrekonventioner drar uppmärksam-
het till romanens villkor, hur den linjärt utvecklade 
berättelsen får ge vika för en spatial form och hur 
romanens materialitet därmed träder i förgrunden 
– alltmedan den faktiska texten i viss mening fram-
står som ofullbordad eller fragmentarisk. Emeller-
tid är det inte en ofullbordadhet som kan botas ge-
nom ett hermeneutiskt ifyllande och tolkande av 
glapp i texten, påpekar Olsson, utan som snarare vi-
sar hur Stein har velat skapa en roman som förblir 
i görningen, potentiell, i tillblivelse.

I de följande tre delarna av kapitlet kommer en 
successiv vidgning av kontexten kring A Novel of 
Thank You att äga rum. I ett första skede diskuteras 
romanens relation till två andra arbeten Stein skrev 
vid samma tid: hennes föreläsning Composition as 
Explanation och prosatexten Natural Phenomena. 
Genom att analysera tillkomstsituationen kan Ols-
son påvisa hur dessa verk inte bara delar teman och 
formuleringar med varandra, utan även en gemen-
sam textyta, materialiserad genom de antecknings-
böcker Stein använde i sitt skrivande. Konklusio-
nen blir att Steins verk låter sig beskrivas som ett 
”textkluster”, där gränserna mellan olika verk och 
genrer närmast framstår som tillfälliga. ”Den ofär-
dighet som utmärker själva den bokstavliga och re-
toriska nivån i texterna som sådana, och som får 
dem att rikta sig utåt mot det ögonblick och den 
plats där de äger rum, utmärker på så vis också ver-
kens status såsom avgränsade objekt” (139), skriver 
Olsson. Härmed utmanas alltså idén om en verkets 
autonomi genom dess materiella kontext, och man 
kan skymta fröet till ett reviderat verkbegrepp lik-

nande det ”nätverk” som Laura Luise Schultz for-
mulerade i anslutning till Steins texter i en dansk 
avhandling ifjol (Mellem tekst og teater, 2009).

I nästa steg diskuterar Olsson det steinska ver-
ket i relation till kategorier som avantgarde och mo-
dernism. Om Steins egna kommentarer kring skri-
vande och litteratur ibland tenderar att peka på 
ett formalistiskt, på ett närmast Clement Green-
bergskt perspektiv på modernism, så rör sig hennes 
praktik lika ofta utöver denna position och i rikt-
ning mot en estetik som kan kopplas till 1960-talets 
neoavantgarde – en miljö som också skulle ge ut-
rymme åt en första produktiv reception av hennes 
texter bland författare och konstnärer som John 
Ashbery, John Cage och andra. Olsson diskuterar 
här Peter Bürgers teori om avantgardet och Hal 
Fosters kritik av densamma i essän ”Who’s Afraid 
of the Neo-Avant-Garde” (1996). Fosters tanke att 
avantgardets kritiska potential realiseras först ge-
nom upprepning – Duchamps verk krävde en för-
dröjning i konst för att bli verksamt, så att säga – 
visar sig ligga nära den poetik som man kan åter-
finna hos Stein, och framför allt som detta kan ur-
skiljas i A Novel of Thank You. På så vis kan man 
säga att neoavantgardet och Fosters läsning av det-
samma erbjuder en modell eller optik för förståel-
sen av Stein, och ett slags förklaring till varför hen-
nes verk blev marginaliserat under lång tid. Här 
utmanar Steins verk också en viss förståelse av den 
moderna konstens och litteraturens historia, vad 
Olsson kallar en ”komedi med lyckligt slut” (i sam-
manhanget inkarnerad av Roger Fry och Arthur 
Danto): berättelsen om hur de mest utmanande 
och främmandegörande former så småningom ab-
sorberas och accepteras inom ramen för en estetisk 
utveckling. Men Steins roman i tillblivelse proble-
matiserar sådana historiografiska scheman – hen-
nes skrivande förblir istället vad Olsson (under in-
flytande av Foster) kallar en ”traumatisk” praktik.

Avhandlingens andra kapitel, ”Konsten(:) att 
nacka en höna. Arne Sands Väderkvarnarna”, för-
flyttar läsaren framåt i tid och rum till efterkrigsti-
dens Sverige, och till ett sällsamt författarskap som 
borde komma att locka fram fler läsningar och ana-
lyser. Även om Olsson konstaterar att Arne Sand 
är en författare man gärna betraktat som orättvist 
förbisedd – ”Arne Sand hade knappt hunnit för-
svinna ur den litterära offentlighetens minne innan 
han blev ihågkommen för sin bortglömdhet” (179) 
– så har ganska lite skrivits om Sands prosakonst. 
I fokus här står alltså hans sista roman Väderkvar-
narna (1962), och liksom i fallet Stein handlar det 
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om att visa hur detta är ett verk som genom över-
drivet bruk av estetiska grepp och konventioner 
främmandegör framställningen och driver roma-
nen mot det artefaktiska och självreflexiva, vilket 
också implicerar ett blottläggande av gränserna 
för en viss modernistisk estetik. Det är gränsen för 
den ”gestaltskapande” romanen som uppsöks i Vä-
derkvarnarna – ”den första svenska non-figurativa 
romanen”, som P.O. Enquist har kallat den – en 
gräns som i svensk litteraturhistoria här dras mel-
lan modernistisk prosa i Lars Ahlins efterföljd och 
1960-talets neoavantgarde med konkret poesi, text-
ljudkomposition och montage-estetik.

Ingången till kapitlet formas av den språkpro-
blematik som utgör ett viktigt tema i romanen, och 
som initialt kopplas till en aktuell diskussion un-
der 1960-talet om förhållandet mellan språk, so-
cial miljö och identitet. Här lyfts talet eller samta-
let fram som den sandska romanens diskursiva mo-
tor – och den misslyckade kommunikationsakten 
som dess bränsle. I kontrast till den ”tilltalsestetik”, 
och synen på tilltalet som en autentisk och uni-
citetsbringande språkhandling, vilket Ahlin och 
hans uppmärksamma läsare ville betona, urskiljer 
Olsson ett ”från-tal” hos Sand, en form av tal som 
kan kopplas till lögnen och skriftmediet. Samma 
koppling till förställning och till artefaktion ak-
tualiseras i kapitlets följande del som erbjuder en 
skarpsynt (och underhållande) analys av berättan-
det i Väderkvarnarna. Det är främst två av de ka-
tegorier som Gérard Genette etablerat i sin narra-
tologiska begreppsapparat som fokuseras av Ols-
son: berättandets hastighet och ordning. Här pe-
kas bland annat på en drastisk växling i romanen 
mellan scener (passager där berättandets tid och 
historiens tid sammanfaller – i det här fallet sam-
tal) och ellipser (där historiens tid dras samman i 
berättandet); en växling som ”undertrycker fiktio-
nens linjaritet” och framhäver berättelsen på histo-
riens bekostnad (209).

I kombination med ett säreget bruk av blank-
rader, som utan tydlig narrativ funktion drar upp-
märksamhet till textens typografi och materialitet, 
och i kombination med upprepningar och roman-
karaktärers ifrågasättande av ett sammanhängande 
händelseförlopp, så kommer en samtidighet att be-
tonas i Sands text – ett inte ovanligt drag i moder-
nistisk romankonst, som Olsson påpekar och näm-
ner, exempelvis, Samuel Becketts Den onämnbare. 
Men hos Sand bibehålls därutöver, på ett väldigt 
tydligt sätt, illusionen om ett kronologiskt hän-
delseförlopp – romanen är ”på samma gång själv-

bespeglande och illusionsbevarande” som det he-
ter. Genom denna ambivalens i förhållande till en 
modernistisk roman kommer Sands verk, menar 
Olsson, att leverera ett ”löfte om en möjlig estetik” 
som den själv inte kan realisera (237).

I kapitlets sista delar placeras sistnämnda iakt-
tagelse inom ramen för Arne Sands estetiska själv-
förståelse, som den kom till uttryck i artiklar, en-
kätsvar och liknande – och i relation till de mo-
dernistiska historier som har berättats tidigare i av-
handlingen. Sands tal om ”arriärgardet” i Väder-
kvarnarna och hans beskrivning av sitt arbete som 
ett skrivande ”under resignerade former” förbinds 
med den modernismens gränszon som har urskiljts 
i anslutning till Stein. Olsson preciserar denna re-
signation som en dialektisk resignation, och anför 
härvid den fascinerande liknelse romanens huvud-
person Donald Johansson gör när han ska beskriva 
språket för Sylvia, föremålet för hans begär: ”Sylvia, 
språket är en slaktare med en yxa i handen, verklig-
heten en höna. När verkligheten upptäcker språket 
rusar den tvärs över slakteriet, men språket sätter 
efter och hinner upp den. Av med huvudet, Syl-
via, men liksom hönor kan flyga med avhugget hu-
vud kan verkligheten röra sig ett stycke infångad av 
språket. Det är litteraturen, det. […]” (247)

Genom litteraturen kan man i språk fånga nå-
got av verkligheten, men inte utan att hugga huvu-
det av den, kort sagt. Denna språkets våldsamhet 
bearbetas av Olsson i en serie avslutande anmärk-
ningar, formulerade i samspråk med Theodor W. 
Adorno, om det ”misslyckade verket” och om ”or-
namentet”, vilket är ett centralt inslag, på flera ni-
våer, i Väderkvarnarna. För att iscensätta littera-
turens predikament i denna historiska situation – 
under resignerade former, vid slutstationen för en 
formalistisk estetik – blir det nödvändigt för Sand 
att, som negativ, realisera en modernism som stel-
nat i sina former: ”… för att framställa detta littera-
turens predikament”, skriver Olsson, ”måste Sand 
offra sin roman genom att göra den ornamental” 
(255). Och vidare: ”genom att skriva en litteratur 
som framställer sig som symtom [på en kris], som 
framställer sig i sin oförsonliga otillräcklighet, kan 
man möjligen ge en negativ bild av, en aning om, en 
frånvarande, men ändå annan, möjlighet – kanske 
till och med bortom litteraturen.” (257)

I avhandlingens tredje kapitel, ”Litteraturens 
obefintliga specificitet”, överges alltså romanläs-
ningen för en mer utpräglad reflektion kring este-
tisk teori. Kapitlet är inte något försök till synte-
tisering av vad som hittills framkommit, påpekar 
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Olsson snart, vilket givetvis inte hindrar att åter-
kopplingar till Stein och Sand görs, vilka, trots allt, 
i sin praktik, har pekat ”bort från [ett] normerande 
begrepp om Litteraturen” (267), såsom denna ska 
undersökas och problematiseras här. Det som står 
i fokus är ju frågan om litteraturens ”specificitet” i 
relation i de estetiska praktikernas utvidgade fält 
under de senaste femtio åren, en relation som ska 
komma att belysas mot bakgrund av den kris för 
litteraturen och romanen som konfronterades hos 
Sand kring 1900-talets mitt, och mot bakgrund av 
frågor om mediet och mediets materialitet.

Det senare signaleras direkt i kapitlets första del, 
vilket inleds med en kort diskussion, utifrån Roger 
Chartier, om bokmediets materialitet och histori-
citet, vilket för vidare till en diskussion av Maurice 
Blanchot och dennes Mallarméläsning i Le livre à 
venir (1959). Mot bakgrund av en kris för litteratu-
rens möjligheter att representera och uttrycka nå-
got autentiskt under de villkor som har upprättats 
av senmodernitet och kapitalism, formulerar Blan-
chot här tanken på en kommande bok bortom gen-
rer och andra kategorier, en bok som inte ser lit-
teraturens väsen som kopplat till ett specifikt me-
dium eller viss materiell form, och som finner sin 
legitimitet i ett ifrågasättande av det befintliga, av 
konventioner. Blanchots kardinalexempel på detta 
slags bok återfinns hos Mallarmé, i dikten Un coup 
de dés jamais n’abolira le hasard (Ett tärningskast) 
(1897), vilken kommer att lämna djupa avtryck 
också senare i detta kapitel.

Den diskussion som sedan följer löper via 
Jacques Derridas omläsning av Blanchot, och en 
serie iakttagelser kring ett mediets orena ursprung 
och kring boken som en komplex och heterogen en-
titet, för att så nå fram till den kritiker vars tanke 
om ett utvidgat fält alltså bistått med en avgörande 
teoretisk fond för Olssons avhandling i stort. Ro-
salind Krauss essä ”Skulptur i det utvidgade fältet” 
(1979), och den kritik av den greenbergska moder-
nismen som här kom till uttryck skulle emeller-
tid, som Olsson pekar på, leda till en annan syn på 
mediet hos Krauss. Mot den idé om ett specifikt 
medium för varje konstart som Greenberg formu-
lerade kommer Krauss i några senare arbeten att 
ställa just ett mer orent eller mer komplext med-
iebegrepp, vilket tar form mot bakgrund av vad 
Krauss beskriver som ett postmedialt tillstånd.

Kapitlets tredje del kommer dock att delvis 
vända sig mot denna ganska amerikanska historia 
om modernism och avantgarde (Krauss o.a. versus 
Greenberg) genom att konfrontera den med en 

annan, som helst vill åsidosätta knäsatta begrepp 
som modernism och avantgarde. Det handlar om 
den franske filosofen Jacques Rancières analys av 
den västerländska historiens estetiska teorier och 
praktiker i termer av vad han kallar regimer. Vad 
Rancière framför allt har pekat på när det gäller 
moderniteten och uppkomsten av vad han kallar 
för en estetisk regim (som har viss familjelikhet 
med Krauss utvidgade fält) är en demokratisering 
av konstens material och former, liksom av förfat-
tar- och läsarroller, vilket bryter ner ett tidigare re-
presentations- och stilsystem (den ”mimetiska” re-
gimen). En poäng i sammanhanget är att Rancière 
placerar denna transformation längre bak i tiden 
och i litteraturen snarare än bildkonsten – i Flau-
berts romankonst från 1800-talets mitt.

I förlängningen av denna radikala demokratise-
ring urskiljer Rancière uppkomsten av en ”gemen-
sam skriftyta” – återigen ett slags medial orenhet – 
där gränser mellan konst och konsthantverk, konst 
och vardag bryts ned. Han hänvisar här, bland an-
nat, till Arts & Crafts-rörelsen och den sovjetiska 
konstruktivismen. Snarare än att ringas in av ett 
visst medium blir denna yta en materiell spelplats 
för olika medier, tekniker, former och så vidare. 
”Frågan om mediets specificitet öppnas eller om-
formuleras”, som Olsson uttrycker det, ”till att 
handla om konsekvenserna av att ett konstverk inte 
längre kan förstås i termer av ideal representativitet 
utan som reell materialitet. Ytan är inte en ideal för-
utsättning [den greenbergska hållningen, kan man 
tillägga] utan en rumslig realitet, och detta rum in-
begriper världen i lika hög grad som verket” (335). 
För att ge konkretion åt detta rum, kallas Mallarmé 
och hans dikt in på nytt, som här läses parallellt 
med den belgiske konstnären Marcel Broodthaers 
omskrivning av Un coup de dés under sent 1960-tal. 
Den avslutande frågan blir härmed, i ljuset av Mal-
larmé, men också i ljuset av Stein, om inte den mo-
derna konsten alltid rymt ett självkritiskt moment 
som problematiserar den estetiska autonomin och 
tanken på en konstartens mediespecificitet (343), 
såsom dessa tänktes av Greenberg och såsom de ut-
manades av Rosalind Krauss och andra.

Sistnämnda tanke fortsätter att klinga i kapitlets 
och avhandlingens allra sista avsnitt, där en distink-
tion mellan ”Litteratur” och ”det litterära” utveck-
las för att göra reda för ett potentiellt och reellt fält 
av litterära praktiker som överskrider den litterära 
institutionens självförståelse, och dess definition 
av sitt område och objekt – en institution som här 
inbegriper allt från förlag, bokhandlare och bib-
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liotek till bokprogram i TV, kultursidor och lit-
teraturvetenskap. Men det handlar inte bara om 
att ge legitimitet åt litterära praktiker som upp-
stod med efterkrigstidens neoavantgarde i form 
av konceptkonst, visuell poesi och liknande. Det 
handlar också om, understryker Olsson, att härige-
nom uppmärksamma egenskaper hos äldre moder-
nistiska verk – som Steins eller Sands – som tidi-
gare har neutraliserats eller skjutits åt sidan. Genom 
att i Blanchots, Krauss och Rancières efterföljd be-
akta det sammansatta eller ”differentiella” mediet i 
en roman som A Novel of Thank You görs den, me-
nar Olsson, läsbar på ett annat sätt än vad som va-
rit möjligt inom ramen för en ”textcentrisk” tradi-
tion. Vad som i förlängningen kan beskådas är en 
upplösning och omvandling av det objekt som lit-
teraturvetenskapen har definierat som sitt – det vi 
brukar kalla ”litteratur”. Eller, för att citera avhand-
lingens sista sida: ”Det vi kallar litteratur måste för-
stås som en möjlig egenskap hos en konstnärlig prak-
tik; inte som en oberoende diskurs eller en exklu-
siv samling tekniker, utan som en av flera möjliga 
ackumulerade traditioner som en konstpraktik kan 
förhålla sig till eller omsätta.” (361) Så, kan man for-
mulera en litteraturens obefintliga specificitet, kan-
ske utan parentes kring o:et.

Som framgått av min sammanfattning av reso-
nemangen och analyserna i Konsten att sätta texter 
i verket, så är det en ambitiös teoretisk reflektion 
som bedrivs på sidorna – en reflektion vars nyans-
rikedom jag inte alls kunnat göra rättvisa här, och 
som dessutom förstärks av att perspektiv utifrån 
flera akademiska discipliner konfronteras och för-
enas. Till de redan nämnda kan faktiskt ytterligare 
fasetter läggas, till exempel Friedrich Kittlers med-
iehistoriska analyser och W.J.T. Mitchells utlägg-
ningar kring konstarternas intermedialitet. Man 
måste följaktligen, tveklöst, konstatera att det är 
ett imponerande rikt och uppfordrande arbete som 
Olsson har levererat.

Lika givet är emellertid att en undersökning av 
detta slag framkallar frågor och funderingar, både 
av övergripande och mer detaljerad karaktär. Om 
man till de senare kan räkna en del glapp och in-
konsekvenser i formalian, så kan den uttalade am-
bitionen att arbeta dialektiskt i analysen av moder-
nismens och avantgardets historiografi få exempli-
fiera det förra (se, till exempel, s. 24–25, där frå-
gan om olika ”berättelser” kring modernism lyfts 
fram). Utan tvivel kan man se hur Olssons sätt att 
diskutera positioneringen av Stein och Sand inom 
modernistiska historier rymmer dialektiska drag, 

och det samma gäller arbetsgången i avhandling-
ens avslutande kapitel, där olika teoretiska perspek-
tiv på modernism och avantgarde prövas. Samti-
digt tycks vissa enskilda passager (till exempel om 
Broodthaers omarbetning av Mallarmé) kompli-
cera saken en aning, och jag blir med jämna mellan-
rum lite osäker på exakt vilken status och betydelse 
man ska tillmäta denna metodiska positionering.

Kapitlen om Steins och Sands romaner är, som 
redan har nämnts, mycket intressanta, samtidigt 
som de är selektiva i den meningen att de ramas in 
av studiens frågeställningar om modernism, avant-
garde och litteraturens (o)befintliga specificitet. En 
stötesten i analysen av Stein rör frågan om herme-
neutikens räckvidd i umgänget med dessa texter. 
Olsson poängterar som vi sett att de luckor och 
tomrum som A Novel of Thank You manifesterar 
inte kan betraktas som Leerstelle av välbekant snitt, 
och att en sådan förståelse av romanens form riske-
rar att bli vilseledande och dessutom bidra till en 
fortsatt, kan man anta, marginalisering av Steins 
författarskap inom litteraturhistorien. Snarare 
måste denna förmenta ofärdighet hos texten av-
läsas som spår av romanen som process – dess ka-
raktär av att oavlåtligen befinna sig i görningen.

Och Olsson har utan tvivel rätt i att en läsart 
som bara betonar tolkning och smältning av ro-
manens materiella drag kommer att förbise dess 
avgörande egenskaper. Senare Steinforskning har 
genom att fokusera just materialitet och perfor-
mativitet visat att det är längs sådana teoretiska lin-
jer det är mest fruktbart att utforska verket. Här 
kan man dock fråga sig i vilken grad hermeneu-
tiska frågor helt låter sig uteslutas – och var går 
egentligen gränsen för en hermeneutisk läsart? I 
den diskussion som följde vid ventileringen av Ols-
sons avhandling restes frågan om inte hermeneu-
tiken och den hermeneutiska läsningen i hela dess 
vidd krävde ytterligare belysningar än vad de till-
delas här. Och så är det nog. Samtidigt är det inte 
svårt att förstå Olssons bruk av begreppet ”herme-
neutik” som en primärt retorisk operation avsedd 
att tydliggöra olika sätt att förstå och missförstå 
Steins texter.

Också läsningen av Sands roman Väderkvar-
narna väcker en del tankar, men mitt främsta frå-
getecken i detta sammanhang rör en viss positione-
ring av författaren och verket. Olsson argumente-
rar väl för att Väderkvarnarna, precis som A Novel 
of Thank You, ”etablerar en förväntat på ett efteråt”, 
och häri pekar fram mot en annan och kommande 
litterär praktik på ett utvidgat fält. Men när han 
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beskriver denna position – mellan en modernis-
tisk romanestetik som uttömt sina krafter och detta 
kommande – som mer ”kongenial” än den som fak-
tiskt realiserades av det litterära ”neo-avantgardet” 
under efterkrigstiden (i en not på sidan tio exemp-
lifierat med konkreta poeter och experimentella ro-
manförfattare som Bengt Emil Johnson och Tor-
sten Ekbom), blir man tveksam. Förklaringen till 
denna bedömning är kanhända den kritiska distans 
och den ”negativa dialektik” som Väderkvarnarna 
i Olssons läsning bär på. Likväl är det inte alldeles 
övertygande. Nog tycks ett arbete som Carl Fred-
rik Reuterswärds textinstallation På samma gång 
(1961), för att hugga till med ett exempel, ligga nog 
så nära och till och med närmare ”den neoavantgar-
distiska eller postformalistiska bildkonsten” som 
någonsin Sands roman.

Jämförelser som den sistnämnda tenderar dock 
att bli hypotetiska, eftersom faktiska litterära prak-
tiker på ett utvidgat fält aldrig blir närmare un-
dersökta eller beskrivna i Konsten att sätta texter i 
verket, vilket är ett strategiskt och pragmatiskt val 
som författaren gör. Även om man alltså kan stöta 
på konkretister i en not och, i det allra sista avsnit-
tet, samtida ordkonstnärer som den inledningsvis 
åberopade Goldsmith, så skriver Olsson redan i in-
ledningen av sin avhandling att hans projekt ”före-
går en sådan beskrivning” (14) av faktiska prakti-
ker. ”Det litterära” som han tecknar i studiens av-
slutning måste primärt fattas som en möjlighets-
horisont, vars konkreta uttryck endast antyds, men 
vars villkor tecknas. Vad som dock står helt klart 
är att den öppning mot ”det litterära” som erbjuds 
skulle komma att ha ganska så genomgripande ef-
fekter på ämnet och disciplinen litteraturvetenskap 
– teoretiskt, pedagogiskt, institutionspolitiskt. Ett 
antal tänkbara modifikationer och variationer tar 
form i läsarens fantasi: textvetenskap, de litterära 
praktikernas historia, studiet av mediala disposi-
tiv, och så vidare.

Sådana öppnanden av ämnet äger kanske rum 
med jämna mellanrum i den kritiska och veten-
skapliga praktiken, men sällan synliggörs och ana-
lyseras de på det sätt som sker här. Den förskjutning 
av ramverket kring litteraturen som erbjuds kan 
som Olsson visar vara betydande för en omläsning 
av modernismens och avantgardets historier och 
verk, men också för att begreppsliggöra, analysera 
och tolka det vidgade landskap av litterärt oriente-
rade meningsskapande mekanismer som samtids-
kulturen framkallar. Och jag tänker inte bara på the 
usual suspects (bloggar, twitterdikter, sms-romaner, 

fan fiction, digital litteratur i skiftande skepnader), 
utan också på just konceptuell poesi i Goldsmiths 
anda, bildkonst med litterära drag, ljudpoetiska 
verk, litterära arbeten i massmediernas närhet (af-
firmativa och kommersiella såväl som kritiska) eller 
litterärt-performativa undersökningar av det slag 
som den amerikanske poeten David Buuck iscen-
satte för några år sedan, då han lät hyra en privat-
detektiv som fick följa honom under ett dygn, för 
att sedan använda detektivens anteckningar till ett 
självbiografiskt porträtt.

I alla dessa riktningar söker sig inte Konsten att 
sätta texter i verket. Men dess fascinerande läsning 
av Stein, Sand, modernismen och avantgardets tra-
ditioner, såväl som dess försök att teckna en litte-
rär praktik bortom den etablerade, öppnar fältet 
för studier av sådant slag – och för en förnyad re-
flektion kring litteraturvetenskap i stort. Och oak-
tat de fråge- och utropstecken som mitt exemplar 
har i marginalen, så är det inte särskilt ofta man får 
chansen att konstatera något sådant om en dok-
torsavhandling.

Jesper Olsson

Jens Liljestrand, Mobergland. Personligt och poli-
tiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Ordfront 
förlag. Stockholm 2009.

Vilhelm Mobergs utvandrarserie har tidigare be-
handlats av flera forskare, bland dem Gunnar Ei-
devall och Rochelle Wright. Tidigare analyser av 
de fyra romanerna i serien (1949–1959) har främst, 
om än inte alltid, gällt deras funktioner som histo-
riska romaner, främst deras socialhistoriska bak-
grund i 1800-talet. I sin perspektivrika avhandling 
är Jens Liljestrand dock ute efter något annat. Sina 
huvudsakliga frågeställningar summerar han som:

”På vilka sätt kan utvandrarserien läsas som ett 
sam tidshistoriskt och biografiskt dokument?
 Hur kommer det sig att serien fick en så stark 
och genom årtiondena beständig position i svensk 
litteratur och samhällsdiskurs?
 Hur kan de två ovanstående frågeställningarna 
i sin tur bidra till att förklara ikoniseringen av Mo-
berg?” (s. 21)

Liljestrand vill alltså relatera romanerna till efter-
krigstiden, snarare än till 1800-talet. Hans under-
sökning av utvandrarseriens tillkomst, litterära uni-
versum och genomslag är så bred att vart och ett av 




