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dock inte ungsocialisternas (eller vänsterns som så-
dan) uppfattning; man var i många avseenden po-
sitiv till industrialisering och tekniska framsteg. In-
dustrin sågs också som tecken på effektivitet och 
välfärd. Man skulle kunna säga att det snarare var 
det konfliktfyllda förhållandet mellan modernitet 
och industri som var kännetecknande för socialis-
terna vid denna tid. Just därför är det särskilt intres-
sant att bilden är så entydig i Brands skönlitteratur. 
Hilborn nöjer sig dock med att nämna denna kon-
flikt i en not (not 542) och konstaterar att det har 
varit svårt att finna belägg för en sådan utvecklings-
optimism i materialet.

Jag hade gärna sett en utvecklad diskussion kring 
hur vi ska förstå den här skillnaden. Med tanke på 
den mängd berättelser, den ganska långa tidsperio-
den och de många olika författarna skulle jag säga 
att det är anmärkningsvärt att inga så kallade fram-
stegsberättelser kan hittas i Brand. Det är frestande 
att dra slutsatsen att det har med det fiktiva att göra 
– men hur i så fall? Räcker den romantiska dualis-
men som förklaring? Jag tänker att det på något 
sätt kan hänga ihop med det Hilborn skriver i in-
ledningen: ”Texterna deltog i en politisk diskussion 
och kunde hämta motiv, figurer och problem från 
denna. Samtidigt som man utnyttjade den kunskap 
om dessa fenomen som läsaren kunde antas ha, var 
det inte givet vilken betydelse de skulle få i den fik-
tiva världen” (28). I analysen av industrimotivet i 
fiktionen blir det tydligt att motivet och proble-
met vridits åt ett specifikt håll – och att fiktionen 
som Hilborn inledningsvis beskrev det också kan 
utmana kulturella föreställningar – men vi får inget 
riktigt svar på vad det betyder i detta fall.

Vad vi däremot får svar på i slutdiskussionen är 
vilken betydelse dessa fiktiva världar kan tänkas ha 
haft för den politiska debatten. Hilborn konsta-
terar att vi bör betrakta fantasin och känslan av 
att förflyttas till en främmande värld som styrkor 
i stället för svagheter, och att den kraft med vilken 
fiktionen kan upprätta världar bör ses som själva 
förutsättningen för det övertygande och medryck-
ande i de politiska budskapen. Det fruktbara i att 
använda det analytiska begreppet romantisk du-
alism som strukturerande princip för analyserna 
blir återigen tydligt. Genom upprättandet av fik-
tiva världar (industrins och naturens) kunde man 
förmedla två olika förutsättningar, ”två olika lo-
giker”, som låg till grund för världen. Därigenom 
gav Brands fiktioner läsarna en helhetssyn präg-
lad av motsättningen mellan industri och natur, 
utan att tvingas behandla dem inom sakpolitikens 

mycket mer snäva gränser. Dessutom, understryker 
Hilborn, skapade de fiktiva världarna sammanhang 
mellan skilda politiska frågor och organiserade dem 
till en meningsfull helhet.

Eftersom det här är en avhandling som säkerligen 
kan väcka intresse hos en bredare allmänhet som 
intresserar sig för vänsterns politiska historia är det 
glädjande att Hilborn skriver så medryckande och 
gör sin forskning tillgänglig för fler än en snävare 
akademisk krets. De livfulla gestaltningarna av be-
rättelsernas intrig och motiv eller av historiska hän-
delseförlopp gör att man stundtals glömmer att det 
är en akademisk text man läser. Men ännu viktigare 
– ur vetenskaplig synvinkel – är att denna avhand-
ling inspirerar till vidare reflexion över ämnesgrän-
ser och det egna ämnets möjligheter och begräns-
ningar. Hilborns avhandling gör det tydligt att en 
historiker som analyserar skönlitteratur ser andra 
saker än en litteraturvetare. För historikern blir lit-
teraturen med nödvändighet en del i en större kon-
text – inte nog i sig själv som den kan vara i vissa lit-
teraturvetenskapliga avhandlingar. Men framför-
allt visar Hilborn att det är lättare för historikern 
att tänka bortom och över traditionella genreindel-
ningar som arbetarlitteratur och populärlitteratur, 
eller för den delen prosa och lyrik, och därmed få 
syn på vad som förenar dem. Ytterligare en central 
fråga som avhandlingen väcker, om än inte ger ett 
fullödigt svar på, är vad en historisk blick på skön-
litteratur egentligen innebär? Den här typen av frå-
gor är grundläggande men samtidigt så viktiga för 
att hålla våra ämnen vitala och få dem att utvecklas. 
Hilborn har skrivit en avhandling som både ger oss 
svar – och som ger upphov till nya frågor.

Sofi Qvarnström

Julia Tidigs, Att skriva sig över språkgränserna. Fler-
språkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius 
prosa. Åbo Akademis förlag/Åbo Akademi Uni-
versity Press. Åbo 2014.

En snabb blick på den skönlitterära utgivningen i 
Sverige under senare år visar hur författare alltmer 
blandar sitt modersmål med andra språk. Moders-
målet blir som sådant ett problematiskt begrepp, 
när det genomträngs av andra tungomål. Det som 
var ganska ovanligt när exempelvis den svenske po-
eten Björner Torsson skrev sin diktsamling Brudens 
kläder (1983), där svenskan tämligen oförmedlat 
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var uppblandad med tyska och andra språk, har i 
dagens svenska utgivning blivit ett utbrett skrivsätt. 
Torsson kunde anknyta till en äldre modernistisk 
tradition från dada, Joyce och Pound, där flersprå-
kiga experiment var på agendan. Vilhelm Ekelunds 
klassiskt inspirerade aforistik visar att en konstnär-
ligt medveten språkblandning inte nödvändigtvis 
måste drivas av avantgardistiska intressen. Ändå 
lever vi i en helt annan värld idag av migration och 
global informationsteknologi, ett översvämmande 
av gränser, där det normbrytande Babel konstnär-
ligt har blivit själva normen. Nu är det purismen 
som är satt på undantag.

Vad händer egentligen när författare överskri-
der språkgränser, blandar språk eller använder flera 
olika språk om vartannat i sina texter, och hur upp-
fattar vi som läsare denna flerspråkighet? Det är 
uppenbart att dessa rikt förgrenade frågeställningar 
inbegriper tolkning och översättning, något som 
George Steiner en gång berörde i sin inflytelserika 
After Babel. Aspects of Language and Translation 
(1975), men det är en problematik som rönt ett allt 
starkare intresse under senare decennier och där 
forskningen tvingats till en omformulering av sina 
premisser efter den poststrukturalistiska och post-
koloniala teoribildningen.

I svensk litteraturvetenskap har ännu inte flersprå-
kighet ägnats någon större uppmärksamhet. Men 
det kommer säkert att förändras inom kort. Vid 
Åbo Akademi försvarade Julia Tidigs våren 2014 
framgångsrikt sin avhandling om detta ämne un-
der rubriken: Att skriva sig över språkgränserna. 
Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Dikto-
nius prosa. Tidigs behandlar två relativt omfattande 
svenskspråkiga författarskap i Finland, som till-
kommit under perioden 1878–1943. Ahrenberg är 
idag en nära nog bortglömd författare, och nämns 
exempelvis inte i Lönnroth/Delblancs Den svenska 
litteraturen. Vad gäller Diktonius ligger det natur-
ligtvis annorlunda till, men han är bara i begrän-
sad utsträckning uppmärksammad som prosaför-
fattare. Viktigare är dock Tidigs teoretiska perspek-
tiv, där hon på flera sätt bryter ny mark i nordisk 
litteraturforskning.

Flerspråkighet kan undersökas på en rad olika 
sätt, men här handlar det om två författarskap där 
huvudspråket är svenska och där avhandlingen på 
ett produktivt sätt vidareutvecklar ett uppslag av 
Clas Zilliacus, där den finlandssvenska litteraturen 
betraktas som en mindre litteratur i Gilles Deleu-
zes och Félix Guattaris mening. Det är en litteratur 

som i de senares kända essä Kafka. Pour une littéra-
ture mineure (1975; Kafka. För en mindre litteratur) 
bestäms som vad ”en minoritet åstadkommer i ett 
stort språk”, där banden med ett nationellt medve-
tande och den rådande språknormen är indirekta 
och problematiska. Begreppet ”en mindre littera-
tur” är dock enligt Deleuze och Guattari ej för-
enligt med flerspråkighet, och det bör noteras att 
Tidigs avhandling intar en annan ståndpunkt här-
vidlag. Avhandlingen vill nämligen visa, att det är 
möjligt också i en mindre litteratur att, som titeln 
säger, ”skriva sig över språkgränserna”.

Det finns många sätt att se på flerspråkighet, men 
här är det effekterna som står i centrum, där inskott 
i texterna från ord och fraser från flera språk, som 
finska, ryska eller franska, uppmärksammas. Effek-
terna visar sig beröra förhållanden utanför texten, 
där historiska och politiska aspekter spelar en vä-
sentlig roll i argumentationen. I själva verket häv-
das det här, att all förståelse av flerspråkighet i tex-
terna är kontextuell.

Huvudsyftet med avhandlingen är att med fler-
språkigheten som perspektiv fördjupa bilden av 
Ahrenbergs och Diktonius författarskap. Men den 
har också andra syften. Viktigt är att Ahrenberg 
skriver innan den finlandssvenska språknormen 
etableras på 1910-talet, den som Hugo Bergroth ko-
difierade i Finlandssvenska. Handledning till undvi-
kande av provinsialismer i tal och skrift (1917). Där 
deklareras det: ”författaren måste lära sig att skriva 
högsvenska”. Diktonius, som debuterar 1921, verkar 
under tiden därefter. Poängen med att undersöka 
två radikalt olika författare från två perioder i Fin-
lands svenska litteratur, åtskilda av denna vatten-
delare, är att utröna flerspråkighetens verkningar 
också i ett historiskt perspektiv.

Avhandlingen hämtar inspiration inte bara från 
Deleuzes och Guattaris idéer om en mindre littera-
tur, utan också från annan, samtida idédebatt. Kan-
ske främst från Yasemin Yildiz uppmärksammade 
kritik av det så kallade enspråkighetsparadigmet i 
boken Beyond the Mother Tongue. The Postmono-
lingual Condition (2012), samt Benedict Andersons 
idé om nationen som en föreställd gemenskap. Med 
stöd i dessa teoretiska ansatser visar Tidigs hur fler-
språkigheten har helt olika funktion i Ahrenbergs 
och Diktonius texter, men att den aldrig är mot-
sägelsefri utan bör ses som en ”både samlande och 
splittrande kraft” (21).

Ahrenberg, född och uppvuxen i det flerspråkiga 
Viborg, tampas i hela sitt författarskap med frå-
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gan om modersmålet. Han rör sig i ett spännings-
fält mellan en nationalism på frammarsch och en 
språkligt mångskiftande kosmopolitism, som också 
den ligger i tiden. Så kan exempelvis Viborg skild-
ras både som ett lustfyllt Babel och som ett språk-
ligt kaos, som dömer sina stadsbor till permanent 
rotlöshet och olycka. Här visar avhandlingen, del-
vis i polemik mot tidigare forskning, hur Ahren-
bergs gestaltning av flerspråkigheten i de skönlit-
terära texterna är mer nyanserad och komplex än 
hans egna uttalanden i ämnet, där ras och terri-
torium förblir centrala motiv. Ahrenberg är dock 
en författare där banden med modersmålet förblir 
starka, och Deleuzes idé om deterritorialisering, 
där litteraturen lyckas frigöra sig från ursprungen, 
kommer inte att spela någon större roll i läsningen 
av hans texter.

Det gör den däremot i fallet Diktonius, som i 
kraft av sin modernism och sitt självmedvetande 
gör uppror mot språkliga och litterära normer. 
Hos honom kan man verkligen tala om deterrito-
rialisering på flera plan. På ett annat sätt än Ahren-
berg lyckas han skriva sig över språkgränserna på en 
prosa som förblir oren, och där han påminner om 
många andra modernister under 1900-talet.

Tidigs hävdar till sist i ett tankeväckande kapi-
tel att flerspråkigheten hos Diktonius är ett sätt 
att ytterligare understryka det kroppsliga hos hans 
språk, som ingen läsare av hans verk kan undgå. 
Men här är det lusten vid ljuden och det muntliga i 
språket som lyfts fram vid oöversättbarhetens rand. 
Ändå är det viktigt att påpeka att avhandlingen, 
trots dessa uppenbara skillnader i analysen, aldrig 
hamnar i ett dualistiskt synsätt. Ahrenbergs idé om 
enspråkighet och vilja till återgång till arv, ras och 
territorium spelas inte ut mot Diktonius uppror 
mot språknormen och tendens till deterritoriali-
sering. Bådas verk förblir i tillblivelse, där man kan 
iaktta såväl samlande som söndrande krafter med 
olika styrka.

Detta innebär att samtidigt som Tidigs på ett 
fruktbart sätt gör bruk av Deleuzes och Guattaris 
tankar, visar hon självständighet i sitt avståndsta-
gande från Deleuzes ovilja att erkänna en flersprå-
kig litteratur. Också han är fången i det enspråkig-
hetsparadigm, som varit ett så tung arv från Her-
der och romantiken.

Avhandlingen begränsar sig till prosan, vilket i Dik-
tonius fall är kännbart då hans insats som diktare 
i minst lika hög grad avser lyriken. Detta val mo-
tiveras med att flerspråkigheten är mer genomgri-

pande i prosan och att prosan i jämförelse med ly-
riken är ”underutforskad” (25). Det är goda argu-
ment, men de kan inte undanröja gränsdragnings-
problemen, då Diktonius prosa, från Onnela. En 
finsk idyll (1925) till Höstlig bastu (1943), är så hete-
rogen och så full av poetiska inslag. Diktonius skri-
ver att ”har man språkligt fina morrhår” kan man 
tyda sig fram till ordens mest skiftande betydelser, 
och denna känslighet gör att han kan lämna det 
finska ordet ”tuijun” oöversatt i Höstlig bastu, där 
den språkliga utsägelsen förknippas med ”en po-
ets alla tillbehörigheter” (183). Begreppet poesi är 
här mer omfattande än begreppet prosa. Man kan 
också fråga sig vilken status som en av Diktonius 
så omhuldad genre som aforismen har, här exklu-
derad. Är den en form av kortprosa eller bör den 
betraktas som en form av poesi? Jag menar såle-
des att det finns skäl att i kommande studier vidga 
perspektivet och se till hela författarskapet bortom 
genregränserna.

En viktig del av avhandlingen rör mottagandet av 
författarskapen i samtida kritik. Detta samman-
hänger med en viktig premiss i undersökningen, att 
all förståelse av skönlitterär flerspråkighet är kon-
textuellt bunden. I Ahrenbergs fall belyser mot-
tagandet hur flerspråkigheten kom att bestämma 
författarskapets öde under 1900-talet. Den grovt 
redigerade och tvättade utgåvan av Ahrenbergs 
Samlade berättelser från 1921–1922 bär syn för sä-
gen. Ahrenbergs språk ansågs emellertid orent 
och bryta mot språkliga och litterära regler, redan 
innan Bergroth formulerade normen. Det som för 
Ahrenberg själv möjligen blev utslagsgivande var 
det negativa mottagandet av den historiska roma-
nen Rojalister och patrioter (1901). Bruket av fran-
skan i detta verk togs illa upp av den samtida kri-
tiken, varpå Ahrenberg tystnade som skönlitterär 
författare. Med detta och många andra exempel 
vill avhandlingen visa att flerspråkigheten utgör 
en omistlig del av dessa författarskaps verknings-
historia.

Avhandlingens förtjänster är många, men jag vill 
ändå formulera några problem som jag stött på un-
der läsningen.

Frågan är vilken roll flerspråkigheten har för sy-
nen på författarskapen som helhet. Tidigs vill, av 
teoretiska skäl, inte tala om intentioner i sin av-
handling, ändå gör hon rikligt bruk av dem. Här 
är hon motsägelsefull. Jag är inte heller säker på att 
det räcker med att säga att förståelsen alltid är kon-
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textuell. Alla starka författarskap lösgör sig också 
från sina ursprung och bryter upp invanda sam-
manhang, därför är också motrörelsen nödvän-
dig att fundera över. Har Ahrenberg den kraften? 
Med sin avhandling vill nog Tidigs bidra till en äre-
räddning, men att Ahrenbergs kamp mellan det 
Deleuze kallar reterritorialisering och deterritori-
alisering gör honom till en fascinerande flersprå-
kig författare, innebär inte självklart att han är en 
betydande diktare.

Med Diktonius är det annorlunda, som Tidigs 
också visar. Han uppehåller sig på ett annat sätt 
vid språkgränserna, betraktar och känner av själva 
ärrbildningarna.

Jag tror att man skulle kunna beskriva flersprå-
kigheten hos honom också som en egen poetisk 
princip, just i prosan. Som i den underbara lilla be-
traktelsen över det finska uttrycket ”rokuli” i Ingen-
ting. Till skillnad från Ahrenberg, som gärna över-
sätter det främmande ordet i sina texter, medite-
rar Diktonius hellre över ordets innebörder och lå-
ter det förbli oöversättbart. Att ”hålla rokuli” sägs 
vara att ägna sig åt en sorts gråvädersysselsättning, 
där allt tar del: den vita hästen skrubbar sig, reg-
net prasslar, jaget skriver sig in i natten. Här finns 
lika lite som hos Deleuze någon skarp gräns mellan 
orörlig natur, djur- och människovärld. I allt hörs 
”samma ord i tusen upprepningar: rokuli-rokuli!” 
(Ingenting, 109) Ett gränsord som rokuli kan där-
med bli en sorts lösenord för varat. Som ett sådant 
schibbolet kan det främmande ordet leda oss mot 
de gränser som skiljer oss åt – men också förbi och 
bortom dem.

Julia Tidigs avhandling är klartänkt, säkert genom-
förd i analysen och synnerligen väldokumenterad 
(över 1 400 noter!). Den är desto mer beundrans-
värd som den så självständigt lyckas utstaka ett 
nytt forskningsområde med hjälp av en i Sverige 
och Finland relativt oprövad teoribildning. Jag vå-
gar säga att vi aldrig tidigare sett Gilles Deleuze så 
produktivt tillämpad i svenskspråkig litteraturve-
tenskap.

Anders Olsson

Caroline Haux, Framkallning. Skrift, konsumtion 
och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Par-
lands Sönder. Makadam. Göteborg 2013.

Vad innebär det egentligen att vara ”modern”? En-
ligt etymologin i det latinska adjektivet modernus 
och adverbet modo handlar det om att befinna sig 
i nuet, att vara i takt med tiden, det alldeles nyss 
timade. Denna härledning till trots är termen mo-
dern notoriskt svår att mer precist definiera, för 
vad skulle det i realiteten kunna innebära att vara 
modern vid ett givet tillfälle i historien? Med vilket 
innehåll kan begreppet fyllas? Till svårigheterna 
hör också att begreppet modern på invecklade vis 
hänger samman med avledningarna modernitet, 
modernism, modernisering – och dessutom, för 
att göra detta begreppsliga nätverk än mer kompli-
cerat, är innehållsligt besläktat med begreppet av-
antgarde. Inspirerad av de utmaningar som ligger 
i denna intrikata begreppsflora har Caroline Haux 
i sin doktorsavhandling gripit sig an två romaner 
av Karin Boye och Henry Parland från det tidiga 
1930-talet, då samhällelig modernitet och estetisk 
modernism var fenomen ”i tiden”. Avhandlingen 
består av tre huvuddelar: en inledning som ger de 
principiella förutsättningarna för undersökningen 
i historiskt och teoretiskt avseende, samt två text-
analytiska delar som tar sig an var och en av roman-
erna. Själva syftet med undersökningen är att ana-
lysera och förstå Boyes Astarte och Parlands Sön-
der som romaner ”i egen rätt” (12) som det heter i 
inledningen, och att därvidlag undersöka det kom-
plexa samspelet mellan ett tidsskede och de litterära 
framställningarna av detta.

Givet detta syfte aktualiserar undersökningar 
fem så kallde ”figurationer” (12 ff.) som skall 
komma till uttryck i de båda romanerna och som 
Haux relaterar till aspekter av det som brukar be-
nämnas ”modernitet”. Den första figurationen be-
rör det akut samtida, alltså själva tiden, både i form 
av dess flyktighet och i bemärkelsen tidsandan. Den 
andra handlar om att den mänskliga erfarenheten 
förvandlas till upplevelse, vilket innebär att omvärl-
den framträder som reifierad yta, något som står i 
motsats till det i tillvaron som är autentiskt och 
sant. Den tredje figurationen rör framställningen 
av staden, det för moderniteten så specifika urbana 
rummet. Den fjärde är relaterad till konsumismen 
– ett ord som alltså återkommer från avhandling-
ens undertitel – och den innebär att i konsumtions-
samhället förtingligas mänskliga relationer. Det är 
också i enlighet med en sådan krass logik som kön 




