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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 
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framskapas i romanerna. Den femte figurationen, 
slutligen, berör mass- och populärkulturens fram-
skjutna ställning i de båda romanerna.

Haux betraktar således Astarte och Sönder som 
på en gång produkter av det moderna och uttryck 
för detsamma. För att utreda denna problematik 
formuleras i inledningen fyra grundläggande fråge-
ställningar: Vilken funktion har varuform och kon-
sumtion i romanerna? Hur iscensätts sexualitet och 
begär? Hur fungerar andra medier och symboliska 
former som estetiska teknologier i romanerna? Hur 
reflekterar romanerna själva över hur denna sam-
hällelighet kan skrivas?

Avhandlingens inledning avslutas med ett om-
fångsrikt avsnitt där Haux presenterar de teorier 
och teoretiker som de efterföljande textanalyserna 
skall förankras i. I fråga om ”Medier och percep-
tion” är det bland annat Jonathan Crarys begrepp 
”det fotografiska seendet” (37) som aktualiseras för 
att komma tillrätta med romanernas problematise-
ring av ett traditionellt realistiskt berättande. Fried-
rich Kittlers tes om skriftmediets marginalisering 
med de nya mediernas genombrott på 1900-talet 
åberopas också som relevant för undersökningen. I 
förhållande till det så viktiga modernitetsbegreppet 
förankras undersökningen i en marxistiskt färgad 
teoribildning som på olika sätt avslöjar konsum-
tionssamhällets logik och de konsekvenser denna 
får för mellanmänskliga relationer. Teoretiska 
hörnstenar är Marx idé om reifieringen och förhål-
landet mellan varans bytes- och bruksvärde, Wal-
ter Benjamins tanke om den moderna människans 
dröm- och önskebilder – fantasmagorin – som är 
en följd av varufetischismen och Guy Debords fö-
reställning om skådespelssamhället. Fredric Jame-
sons beskrivning av den samhälleliga rationalise-
ringsprocessen och Jean Baudrillards konsumtions-
begrepp presenteras också som utgångspunkter för 
romananalyserna. Till undersökningens mer eller 
mindre renodlat marxistiska teoriblock fogas så 
ett genusteoretiskt perspektiv. Här är det framför 
allt Judith Butlers teorier om kropp och kön som 
kulturella konstruktioner eller diskursiva prakti-
ker som lämnar inspiration, eftersom båda roma-
nerna indirekt uppges ifrågasätta hävdvunna fö-
reställningar om stabila könsidentiteter. Slutligen 
spelar begreppet allegori och teorier förknippade 
med detta en viktig roll. Med hänvisning till North-
rop Frye, Angus Fletcher, Paul de Man och Walter 
Benjamin inriktas undersökningen mer specifikt 
mot det som benämns ”allegorisering” (49 ff.), det 
vill säga de självreflexiva rörelser där dessa romaner 

kommenterar den egna utsagan. Det är viktigt att 
påpeka att romanerna alltså inte uppfattas som al-
legorier i traditionell mening, därav en distinktion 
mellan allegori och allegorisering.

Sammanfattningsvis kan undersökningen be-
skrivas som teorimättad och eklektisk, det senare i 
god mening. De väl valda teorierna reduceras ald-
rig till självändamål utan omsätts på ett produktivt 
sätt i analytisk verksamhet undersökningen ige-
nom. Man noterar dessutom att de olika teorierna 
fungerar gott tillsammans. Så samverkar till exem-
pel Judith Butlers teori om kön som social kon-
struktion smidigt med marxistiskt färgade teorier 
om konsumtionssamhällets logik och drivkrafter i 
moderniteten.

Vad gäller akribi och formalia kan man konstatera 
att avhandlingen är väl korrekturläst och inte läg-
ger onödiga hinder i vägen för läsaren på den ni-
vån. Översättningar till svenska av citat på utländ-
ska språk fungerar – med få undantag (45, 118 f., 
220) – väl och gör framställningen tillgänglig. Mer 
besvärande är emellertid Haux benägenhet att på 
oklara grunder och med viss frekvens citera ord och 
uttryck i framställningen, utan att det görs klart hu-
ruvida det är fråga om citat i reell bemärkelse. Så 
anförs till exempel med citationstecken begreppet 
”orientalism” (167), sannolikt enbart för att fram-
häva detta av något skäl, men det pekar förstås i 
riktning mot Edward Saids användning av begrep-
pet i Orientalism, som Haux emellertid inte hänvi-
sar till. På motsvarande sätt skrivs ordet ”spegelsta-
diet” (146) inom citatationsecken, utan att egent-
ligen vara ett citat, vad jag förstår. Eller är det så 
att framställningen bara vill påminna om Lacans 
psykoanalys utan att egentligen föra in denna i reso-
nemanget? Detta skrivsätt ger sig tillkänna också i 
kapitlet om Parlands roman, när Haux tolkar inne-
börden av pennan och grammofonen och hävdar 
att det skulle vara fel att kalla dessa ting ”ställfö-
reträdande” eller ”surrogat” (262) och sätter dessa 
ord inom citationstecken. Varför skulle det var fel 
att göra det? Är det en psykoanalytisk terminologi 
som aktualiseras, men ändå inte riktigt sätts i ver-
ket? Vi finner en liknande oklarhet vad gäller be-
greppens status här som tidigare. Andra exempel 
kunde anföras. Själva framställningssättet gör så-
ledes argumentationen svävande.

Vad gäller den romanpristävling 1929 som låg 
till grund för romanernas tillkomst (Parlands dock 
ofullbordad) framhåller Haux via hänvisning till 
en intervju med Tor Bonnier att den vinnande ro-
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manen förväntades göra reklam för skandinavisk 
litteratur. Haux karaktäriserar kort förstapristaga-
ren Jarl Hemmers roman och hävdar mot den bak-
grunden att Astarte och Sönder snarare stod i mot-
sats till ”förlagens önskemål om säljande koncept” 
(24), och vidare att Astarte i själva verket skulle ut-
göra ett ”kritiskt svar på de försäljningsmekaniker 
som tävlingen aktiverar” (25).

Påståenden som dessa väcker frågor om hur det 
i realiteten förhöll sig med Astarte på marknaden. 
Sålde den? Enligt uppgift från Bonniers kom roma-
nen ut på hösten 1931. Den första upplagan tryck-
tes i 2650 exemplar. Redan i december 1931 hade 
den tryckts i en femte upplaga. Det sammanlagda 
antalet exemplar var nu 8150. Uppgifter om detta 
finns också i Johan Svedjedals bok om Spektrum. 
Han konstaterar där att romanen var en stor ekono-
misk framgång för Boye. Lägg därtill att den samma 
år, 1931, hade utkommit i en dansk översättning av 
Kjeld Elfelt, tryckt i en upplaga av 1500 exemplar. 
Siffrorna tyder alltså på att Astarte sålde bra och 
inte stod i någon motsättning till förlagens önske-
mål om säljande koncept, som Haux hävdar. Eller 
annorlunda: att den trots sitt ”kritiska svar” på täv-
lingens försäljningsmekaniker ändå, paradoxalt 
nog, sålde mycket bra. Det hade varit intressant om 
Haux här hade konfronterat sina textimmanenta 
iakttagelser med litteratursociologiska hårddata.

Haux analys av Astarte aktualiserar på flera sätt 
förhållandet mellan text och kontext, bland an-
nat i förhållande till det så viktiga modernitets-
begreppet. I detta sammanhang noterar man att 
ordet ”funktionalistisk” (Astarte 11) förekommer 
i inledningen av Boyes roman, vilket indirekt vi-
sar fram emot romanens sista kapitel där roman-
karaktärerna har samlats för middag i reklamche-
fen Landers våning. I beskrivningen av denna (As-
tarte 223, 226) kontrasteras rent konkret två saker. 
Passagerna anspelar dels på den funktionalistiska 
arkitektur som ansågs representera moderniteten 
och som fick sitt genombrott på Stockholmsutställ-
ningen 1930 (som Haux nämner i en not på s. 100 
med hänvisning till Domellöf ). Detta var förvisso 
en arkitektur som i sin samtid fick ett starkt sym-
bolvärde och som kom att representera det nya och 
moderna; funktionalismen blev på sitt sätt inbe-
greppet av moderniteten. I passagen från Boye no-
terar man funktionalismens typiska generösa ljus-
insläpp och växlingen mellan inne och ute, käns-
lan av att inomhus befinna sig utomhus. Mot denna 
modernitetens estetik står en annan, som ger en 
känsla av kvardröjande 1800-tal och sekelskiftesat-

mosfär; karaktärerna befinner sig i ett rum avskär-
mat från verkligheten utanför, dunkelt och däm-
pat för att ljus och ljud från den moderna verklig-
heten inte skall kunna tränga in till denna ombo-
nade enklav.

Mot denna bakgrund förvånar det att Haux inte 
diskuterar den aktuella passagen i Astartes sista ka-
pitel och relaterar den till funktionalismen. Här är 
modernitetsbegreppet omedelbart relevant. Passa-
gen har förvisso på ett direkt sätt att göra med det 
Haux kallar ”tidsandan” (13), liksom med några av 
de figurationer som hon presenterar i inledningen, 
till exempel den första som handlar om ”det akut 
samtida” eller den tredje som berör ”det för moder-
niteten specifika rummet, staden” (14). Romanen 
är därför också, kan man tillägga, en direkt kom-
mentar till moderniteten som kulturellt och sam-
hälleligt uttryck just genom att den aktualiserar 
den funktionalistiska estetiken och inte minst ge-
nom det sätt på vilken den gör det. Romanen in-
rymmer med andra ord också en påtaglig referen-
tialitet som kompletterar den självreflexivitet och 
metafiktion som Haux så instruktivt och överty-
gande utreder.

Haux är överhuvudtaget mycket sparsmakad vad 
gäller konkreta samtidshistoriska kontextualise-
ringar, vilket naturligt nog motiveras av hennes 
inriktning på romanerna ”i egen rätt”. Vid några 
tillfällen hade det trots allt varit befogat att aktua-
lisera den samtida idédebatt som Boye var delaktig 
i, till exempel på s. 125 i avhandlingen. Det gäller här 
Freud och den passage i Astarte som uppehåller sig 
vid barnets sexualitet och begär. Haux hänvisar till 
Freuds psykosexuella utvecklingsteori och skriver: 
”Boye beskriver även barnets begär som ’polymorft 
perverst’; hon följer Freuds analys av barnets sexu-
alitet som mångformad och odifferentierad […]”. 
Jag vill inte ifrågasätta hänvisningen till Freud här, 
utan uppfattar den psykoanalytiska kontexten som 
relevant, men vill uppmärksamma en med Boye 
samtida källa som behandlar det psykosexuella fe-
nomen Haux hänvisar till. Det är Anna Freuds ar-
tikel ”Barnanalys”, som översattes av Ester Riwkin 
och publicerades i Spektrum 1932. I denna presente-
ras barnet och sexuallivets utvecklingsstadier – det 
vill säga de välbekanta faser Haux själv hänvisar till 
i en not på sidan 125 – samt även barnets rätt till 
den enligt psykoanalysen så kallade ”perversa” sexu-
alitet som hänger samman med dess utvecklingssta-
dium. Här finns en källa i Boyes egen samtid som 
använder och förklarar detta begrepp. Kunde den 
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ha använts, kan man fråga. Jag vill också nämna ar-
tikeln ”Psykoanalys och världsåskådning”, av Karl 
Müller Braunschweig, som Karin Boye själv över-
satte för Spektrum 1931, ungefär samtidigt som hon 
arbetade med sin roman. Haux har av principiella 
skäl valt att inte ägna sig åt denna typ av konkret 
idéhistorisk kontextualisering, men hennes reso-
nemang öppnar ändå för frågan: hur förhåller sig 
Astarte till exempelvis idédebatten i Spektrum och 
Clarté där Boye var verksam?

I fråga om den litteraturhistoriska kontexten kan 
man fråga sig hur unika eller representativa Boyes 
och Parlands romaner är i förhållande till moder-
nitetens diskurs så som den kommer till uttryck i 
svensk romankonst vid denna tid. Jag erinrar kort 
om tre andra samtida romaner där denna moderni-
tetstematik är central. Ivar-Lo Johanssons Kungs-
gatan (1935) är i hög grad en roman som diskute-
rar moderniteten och med liknande ingredienser 
som hos Boye, en Stockholmsskildring som beskri-
ver hur ett samhälle förändras under pågående ur-
banisering, en kontrast stad/land, en kvinnlig hu-
vudperson som flyttar till huvudstaden för att finna 
en ny framtid men tvingas till prostitution. Denna 
struktur återfinns även i Erik Asklunds Kvinnan är 
stor som utkom 1931, samma år som Boyes roman. I 
Asklunds roman sätts kvinnan i centrum för den på-
gående urbaniserings- och modernitetsprocessen. 
Man kan också notera att i Asklunds roman spelar 
modernitetens bildmedier en stor roll, särskilt film 
och fotografier. Fotografiets funktion i denna ro-
man påminner mycket om Parlands roman. I fråga 
om den finlandssvenska kontexten kan man vidare 
erinra om Hagar Olssons expressionistiska roman 
På kanaanexpressen från 1929 (Haux nämner den i 
en not) där fotografiet likaledes spelar en avgörande 
roll och här genom att rent konkret reproduceras i 
texten. Däri skiljer den sig från Parlands, måste man 
påpeka. Man kan också notera att i Asklunds roman 
är mode, smink, kläder ett framträdande tema, det 
vill säga den ”parfymflaskans modernitet” (Fram-
kallning 62) som är så viktig i Haux Boyeanalys.

I detta sammanhang måste man nämna Mikael 
Askanders doktorsavhandling med titeln Moder-
nitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga ro-
mankonst (2003), främst för att den behandlar 
just den modernitetsdiskurs som står i centrum 
för Haux undersökning, men också för att den tar 
upp Boyes Astarte i det sammanhanget och där-
för borde ha funnits med i undersökningen. As-
kander kommenterar bland annat den centrala sce-
nen med skyltdockan i romanen och för ett vidare 

komparativt resonemang Boye/Asklund där han 
ägnar stort utrymme åt sådant som moderlighet, 
sexualitet och konstruktionen av kön i denna ti-
diga 30-talskontext. Mot denna litteraturhistoriska 
bakgrund skulle man kunna tala om ett 30-talistiskt 
berättelseparadigm som också gestaltas i Boyes och 
Parlands romaner och som vore representativt för 
åtminstone en del av svensk romankonst vid denna 
tid. Ett paradigm som alltså ingår i och är uttryck 
för det Haux kallar modernitetens diskurs.

I denna del av Boyes Astarte, där skyltdockan står 
i centrum, dess första kapitel, diskuterar de båda re-
klammakarna utförligt reklamens sociala funktion 
och reklamens psykologi. Haux kallar själv med all 
rätt detta för romanens nyckelscen och uppmärk-
sammar via Barthes reklamens sätt att skapa me-
ning (74). En av reklammännen utropar till och 
med ”Sekulariseringens triumf ! Reklamens tri-
umf !” (Astarte 8). I samband med detta centrala 
avsnitt i romanen, som Haux ägnar en inträngande 
och i allt väsentligt övertygande analys, är det be-
fogat att påminna om Louise Nilssons doktorsav-
handling i idéhistoria Färger, former, ljus. Svensk re-
klam och reklampsykologi, 1900–1930 (2010). Den 
tar bland annat upp så relevanta ting som percep-
tion, kultur, medier, det urbana rummet, fönsters-
hoppande, kvinnans roll som flaneuse samt mo-
dernitet och visualitet. Visuell kulturanalys är en 
överordnande beteckning i denna avhandling. Allt 
detta är fenomen som även Haux mer eller mindre 
ingående diskuterar. En viktig teoretiker i Nilssons 
avhandling är Jonathan Crary som också Haux åbe-
ropar. Nilssons avhandling hade kunnat ge en be-
tydelsefull historisk och idéhistorisk kontext till 
Haux textanalytiska resonemang. Man noterar att 
Haux inte är helt främmande för denna typ av kon-
textualiserande sekundärlitteratur; hon hänvisar 
till exempel till A Cultural History of Advertising in 
America (80, not 148). Men det finns således nära-
liggande svensk idéhistorisk forskning av relevans.

Haux tilldelar med all rätt begreppet ”begär” en 
central roll i sin undersökning. Karaktärerna i As-
tarte agerar, medvetet eller omedvetet, i enlighet 
med begärets logik, visar det sig. Haux utreder med 
tyngd och skärpa det så kallade konsumistiska be-
gärets funktion i romanen. Detta konsumistiska 
begär är i någon mening ett konstruerat begär, be-
tingat av yttre omständigheter och i enlighet med 
konsumtionssamhällets logik ekonomiskt reglerat 
och styrt. Haux länkar samman detta konsumtions-
begär med det sexuella begäret, varvid hon påvisar 
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hur kommersialisering och erotisering samverkar i 
människans tillvaro. Därtill noterar Haux att roma-
nen har ett psykoanalytiskt stråk. Man skulle alltså 
även kunna förstå begäret ur det perspektivet, det 
vill säga som någonting nedärvt och konstitutivt 
för den mänskliga naturen. Men vilka är implika-
tionerna av att båda dessa begärsstrukturer existerar 
i romanens värld? Skulle man kunna tänka sig det 
(erotiserade) konsumistiska begäret som externt 
och det psykoanalytiska som internt? Skulle man 
kunna uppfatta det konsumistiska begäret som be-
tingat av det psykoanalytiska? Kommer psykologin 
före ekonomin? Begär romanens karaktärer för att 
de är underkastade konsumtionssamhällets logik 
eller begär de för att de är människor? Är det så 
att båda dessa begärsstrukturer bidrar i den iden-
titetsskapande processen men på olika sätt? Frå-
gorna inställer sig. Haux tangerar detta kompli-
cerade och intresseväckande förhållande i en not 
(136) och man hade gärna sett att resonemanget 
hade fått större utrymme med tanke på ”begärets” 
viktiga funktion i romanvärlden.

Till frågan om begärets betydelse vill jag anföra 
en aspekt som Haux inte berör i sin analys av As-
tarte. Kapitlet ”Siden” är ett av de didaktiska av-
snitt i romanen som utlägger produktionskrafter-
nas utvecklingshistoria och geografi. Här befinner 
vi oss för ett ögonblick i fjärran östern. Kapitlet 
bygger bland annat på en motsats mellan väster-
ländsk modernitet och österländsk mystik, materi-
ella och ekonomiska framsteg står emot en anti-ma-
terialism. På ett ställe beskrivs ett tempel ägnat en 
kvinnlig så kallad boddhisattva, en upplyst gudom:

På ömse sidor om hennes mörka bronsbild hänger 
helgonmålningar av en berömd mästare, två he-
liga män med guldgloria i var sitt vilda bergsland-
skap. Deras drag har en främmande prägel, de har 
örnnäsa och tätt svart skägg – en påminnelse om 
Kuan-yins och så många andra gudomligheters 
hemland, Indien. De lyckliga, de har lämnat bakom 
sig förgängligheten, lidandet, tomheten och slitit 
sig ut ur hjulets kretslopp. De har nått den andra 
stranden. Snart skall bländverket lösas upp inför 
deras befriade ögon. De lyckliga, de har ingenting 
gemensamt med hela den värld, vars plågor drev 
dem att fly. Redan nu är bergens stillhet stor om-
kring dem, och inom några få år skall inget rop nå 
dem mer – då har de beträtt det obeträdda: nir-
vana. (Astarte 215 f.)

Jag anser att avsnittet är relevant i fråga om den 
begärsdiskurs Haux så övertygande frilägger i ro-
manen. I den citerade passagen är nämligen begä-

ret närvarande men i en kontext som har att göra 
med buddhism och österländsk mystik. I denna är 
det fråga om ett utsläckande av ”begäret” för att 
kunna lämna det eviga kretsloppets hjul – samsara 
– och uppnå utslocknandet i nirvana. Man noterar 
bland annat att, i relation till gudinnan Astarte, att 
det här är en annan kvinnlig gudom – Kuan-yin – 
som uppträder. Hon är inte som Astarte förknip-
pad med uppväckande av kroppsliga, köttsliga be-
gär utan är tvärtom relaterad till utplånande av ma-
teriella begär. Därmed skapas en intressant och pro-
duktiv motsättning mellan två olika begärskontex-
ter i romanen, vilket hade varit värt en kommentar 
i undersökningen.

Besläktade begrepp som myt, mytologisering och 
mytisk metod förekommer i Haux undersökning, 
naturligen så med tanke på romantiteln Astarte och 
dess konnotationer till arkaisk fruktbarhetskult. 
Begreppen fungerar mestadels väl och klargörande, 
även om det finns skäl att peka på otydligheter i re-
lationen mellan mytologisering och mytisk metod. 
Med hänvisning till Domellöfs utredning av ”den 
mytiska metoden” (29) i romanen avser Haux att 
förhålla sig ”delvis” annorlunda. Detta genom att 
förbinda kulturkritiken i romanen med förevisan-
det av en ”mytologisering” i samhället och genom 
att peka på hur Boye ”presenterar kapitalismen i 
mytologisk form”. Haux återkommer till begreppet 
”den mytiska metoden” (183), men förklarar ing-
enstans vad detta innebär och går aldrig till källan. 
Hon jämför vidare Boyes roman med Eliots dikt 
The Waste Land och kontrasterar i sammanhanget 
en ”mytisk metod” efter Eliot med en ”kritisk me-
tod” hos Boye, där ”bristen och meningsförlusten 
dras fram i ljuset” (184). Boyes romantext skulle 
arbeta med en sådan ”kritisk” metod ”i stället för” 
en ”mytisk” metod, påstår Haux. Jag skulle emeller-
tid vilja hävda att också Eliot i hög grad drar fram 
”bristen och meningsförlusten” i ljuset genom sin 
användning av den mytiska metoden i The Waste 
Land, en metod som där fungerar som en form av 
kulturkritik genom att ställa en andligt steril sam-
tidstillvaro mot fruktbarheten i det arkaiska för-
flutna. Mytisk och kritisk behöver alltså inte stå i 
konflikt med eller utesluta varandra.

Ytterligare en reflektion kan göras om man tar 
fasta på det andra ledet i Eliots begreppspar, nämli-
gen ”metod”. Som bekant lanserade Eliot begreppet 
”the mythical method” i en recensionsartikel i den 
amerikanska tidskriften The Dial hösten 1923, där 
han skrev om James Joyces moderna transformering 
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av den antika myten i romanen Ulysses. Eliot me-
nade att Joyce genom sitt sätt att använda den an-
tika myten hade utvecklat en kontinuerlig parallell 
mellan samtid och forntid. Arkaisk myt är natur-
ligtvis närvarande hos Boye, men frågan är om man 
kan ge den samma status och dignitet som i det ur-
sprungliga sammanhang där begreppet lanserades, 
det vill säga som i fråga om Joyces Ulysses eller för 
den delen Eliots The Waste Land. Hos Boye är det 
snarast fråga om mytiska anspelningar eller mytiska 
fragment samt en mytologisering i den särskilda be-
märkelse som Haux analys skickligt frilägger, men 
knappast en mytisk metod i form av en konsekvent 
genomförd parallellisering mellan det arkaiska för-
flutna och moderniteten. Om Haux närmare hade 
förklarat och tagit ställning till begreppet ”mytisk 
metod”, så hade det hon i inledningen beskriver 
som sin ”delvis” annorlunda hållning klarare fram-
gått och distinktionen mellan mytisk metod och 
mytologisering hade fått en skarpare kontur.

I Haux analys av Parlands roman Sönder får medie-
teorier och frågan om mediers funktion av natur-
liga skäl stort utrymme, eftersom romanen inleds 
med en scen som detaljerat beskriver hur berätta-
ren framkallar ett fotografi av sin älskade, kvinnan 
Ami. Haux inträngande resonemang om den re-
mediering fotografiet bestås och de metafiktionella 
innebörder detta inbegriper utgör några av avhand-
lingens höjdpunkter.

Till detta kan man lägga några kompletterande 
synpunkter som ligger i linje med Haux analys och 
som kan förankras i hennes egen begreppsapparat. 
Det gäller två begrepp som i förbigående skymtar 
förbi i framställningen men som egentligen inte 
görs analytiskt produktiva. På sidan 89 talar Haux 
i samband med Astarte och skyltdockorna i fönstret 
om de ”ekfrastiska frysningarna”. Begreppet är alltså 
ekfras – den litterära bildbeskrivningen – även om 
det inte används och definieras av Haux. På sidan 
304, i not 519, åberopas Hills Miller och allegorin 
och ”ord som blir kött (prosopopeia)”. Det intres-
santa är Millers aktualisering av det grekiska be-
greppet prosopopeia, vilket skulle kunna göras ana-
lytiskt verksamt tillsammans med begreppet ekfras 
och detta i relation till den centrala framkallnings-
scenen i inledningen av Parlands roman Sönder (35 
ff.). Ungefär på följande sätt:

Jag vill påstå att den relevanta passagen i Sönder 
(37 ff.) är påfallande ekfrastisk, det vill säga bildbe-
skrivande och bildtolkande. Utmärkande för detta 
litterära framställningssätt är att det aktualiserar 

vissa retoriska grepp och figurer. En är apostrofen 
som Haux med rätta ägnar stort utrymme och vars 
funktion hon frilägger på ett utmärkt sätt. Bilden/
fotografiet tilltalas likt ett du, som vore den en le-
vande person. Denna retoriska apostrof samman-
hänger emellertid med den likaledes retoriska fi-
guren prospopopeia, det vill säga den döda gestalten 
på bilden talar till betraktaren. (Observera etymo-
login i ordet: gr. prosopon – ”ansikte” och poiein – 
”skapa, tillverka”, vilken tycks mig särskilt intres-
sant med tanke på det ”ansikte” som berättaren/
framkallaren ”skapar” i framkallningsbadet). I ek-
frasen kan således figuren på bildkonstverket tillta-
las, men ekfrasen kan även tilldela figuren röst och 
låta den tala. Den retoriska figuren prosopopeia låter 
nämligen frånvarande och döda människor fram-
träda som fiktiva gestalter och agera, tala, svara som 
om man hörde dem, och de kan då förekomma i rol-
ler som till exempel anklagare eller sanningssägare. 
Jämför Amis misslynta konstaterande i den aktu-
ella passagen – ”Herre Gud, jag känner väl dig till-
räckligt från förut.” – riktat till den betraktande.

Ytterligare ett retoriskt drag att föra in i en sådan 
efrastisk analys av scenen hos Parland är det reto-
riska begreppet enargeia, som avser en livfull eller 
åskådliggörande beskrivning. Den döda gestalten 
på fotografiet levandegörs förvisso inför betrakta-
rens blick. Berättaren/framkallaren ser hennes an-
siktsdrag och småleende, hur hon blinkar ovant mot 
ljuset, tycks vänja sig, börjar tala, först tvekande, se-
dan mer flytande. Livfullt beskrivs medelst enargeia 
hur gestalten blir levande och träder fram inför be-
traktarens ögon. Haux gör en mängd viktiga iaktta-
gelser om apostrofens funktion, och det retoriska in-
slag hon därmed lyfter fram ingår i själva verket i ett 
retoriskt system som präglar Parlands text.

Jag vill ta upp ett annat begrepp som Haux inte 
uppmärksammar och som är relaterat det viktiga 
fotografi- och bildsammanhang som hon uppehål-
ler sig vid. Långt fram i romanen – kapitel XVI – 
sitter författaren och betraktar ett fotografi, en bild 
av Ami som ung flicka:

En tid hade han haft den [bilden] stående på sitt 
bord, men sedan tagit bort den, emedan han velat 
ha henne framför sig sådan han känt henne medan 
han skrev av detta porträtt. Men nu, när arbetet var 
i det närmaste fullgjort, och bilden inte hade något 
mera att berätta, märkte han, att den ändå inte givit 
allt det, som han föresatt sig att avporträttera. Ty 
det fanns drag hos Ami, som inte syntes på den, 
drag som hon i allmänhet inte ville eller kunde visa, 
men vilka i ett obevakat ögonblick plötsligt kunde 
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dyka opp obekant varifrån och förändra hennes an-
sikte totalt. (Sönder 112) 

Det intressanta ordet är förstås ”porträtt”. Lite 
längre fram i romanen talas i samband med en bild 
av Ami om en ”yttre porträttlikhet” (117). På dess 
allra sista rader förklarar författaren tillika berät-
taren att han skulle vilja ”komplettera Amis por-
trätt” (139) genom att lägga till några drag av kvin-
nan Galja. Därtill framgår av beskrivningen, att de 
två första fotografier som författaren framkallar av 
Ami i romanens inledning (35 ff.) också är porträtt, 
även om ordet inte uttryckligen används just där.

Det intressanta i citatet ur Sönder (112) är att 
ordet porträtt används med två olika syftningar. 
Det är dels fråga om vad man skulle kunna kalla ett 
egentligt porträtt, det vill säga fotografiet, bilden, 
det visuella porträttet av Ami. Men det är också 
fråga om en avporträttering av detta, det vill säga 
om att författa ett verbalt porträtt på basis av det 
visuella porträttet. Detta verbala porträtt skulle 
kunna framstå som sekundärt i förhållande till det 
visuella, men samtidigt är det förstås så att det vi-
suella porträttet inte finns, annat än som en verbal 
skapelse. Hur det nu än är med det visuella por-
trättets ontologiska status i detta sammanhang tror 
jag att man skulle kunna resonera om porträttets 
funktion och egenart i romanen och att det skulle 
vara relevant på ett generellt plan. Vad porträttet 
drar fram (lat. pro-trahere) är en räcka karaktärs-
drag som den bildmässiga eller språkliga framställ-
ningen syftar till att förbinda med yttre igenkänn-
bara fysiska drag. Porträttet utpekar och gör (figu-
rativt) närvarande någon som existerande person. 
Man skulle kunna se det så att porträttet aktualise-
rar två mimetiska nivåer, om vi i Parlands samman-
hang tänker oss det hela som ett porträtt av ett por-
trätt. Skulle man inte rentav kunna tänka att roma-
nen som helhet är ett sådant verbalt porträtt, eller 
försök till verbalt porträtt av Ami?

Haux kan i själva verket finna teoretiskt stöd för 
begreppets relevans hos den Barthes som citeras på 
s. 234 f. med en passage om hur den fotograferade 
förvandlas framför kameraobjektivet. Det citerade 
stycket ur Barthes La Chambre claire (1980; Det 
ljusa rummet) föregås där av två meningar som ly-
der: ”Porträttfotot är ett slutet kraftfält. I det kor-
sas, möts och deformeras fyra imaginära krafter.” 
Haux substantiella resonemang om framkallningen 
och fotografiet kunde sålunda osökt förbindas med 
Barthes beskrivning av ”porträttet” och Parlands 
gestaltade ”porträtt”.

I analysen av Sönder använder Haux begreppet 
”främmandegöring” i två olika sammanhang och 
med hänvisning till två olika teoretiska kontexter. 
I ena fallet handlar det om främmandegöring i be-
märkelsen ”Verfremdung”, alltså med förankring i 
Brechts teaterestetik (155, 279 f.). Haux hävdar att 
en Brechtsk främmandegöring skall komma till ut-
tryck hos Parland på så vis att det är en ”främman-
degörande rörelse” som synliggör det konstnärliga 
formandet av materialet, en ”främmandegörande 
gestik” som hänvisar till sig själv och sitt sätt att 
fungera. Jag är enig med Haux om det metafiktiva 
inslag hos Parland som hon konsekvent och över-
bevisande analyserar, men frågar mig vad Brecht 
egentligen tillför här. Att föra in Brechts ”Verfrem-
dung” som analytiskt begrepp medför inte att man 
uppfattar något som man annars inte skulle upp-
fatta. Främmandegöringen hos Brecht tycks mig 
ha en helt annan explicit didaktisk syftning och ef-
fekt än den subtila och implicita metafiktiva kate-
gori hos Parland som kräver tolkning för att effek-
ten skall framträda.

Att Haux också använder begreppet främman-
degöring i betydelsen ”ostranenie” (284 ff.) fram-
står däremot som fullt befogat. Hon hänvisar bland 
annat till Parlands egen artikel om ”Den modernis-
tiska dikten ur formalistisk synpunkt” (1929) och 
till Viktor Sklovskjis artikel om konsten som grepp 
(1916), som Parland bygger på och som ju är själva 
huvudkällan vad gäller begreppet främmande-
göring i denna formalistiska kontext. Parland kny-
ter i sin artikel främmandegöringen till det poetiska 
språket och mer precist till den poetiska bildens, 
metaforikens betydelse för främmandegöringen. 
Sjklovskij förefaller vara mer otydlig på den punk-
ten. Han vänder sig mot föreställningen om den 
poetiska bildens överordnade ställning och ser den 
som ett av många likvärdiga konstnärliga grepp, 
men han lyfter samtidigt fram den poetiska bil-
den som central just för främmandegöringen. Det 
poetiska språket frigör, säger Skljovskij, varsebliv-
ningen från automatism, främmandegör med hjälp 
av konstnärliga grepp, särskilt bildspråkliga sådana, 
vilket innebär att föremålet blir ”sett” och inte bara 
”igenkänt”. Denna grundfunktion hos det poetiska 
språket innebär att det blir ett medvetet försvårat 
språk, hinderbemängt eller bromsat, som Sjklov skij 
skriver. Han kallar följaktligen det poetiska språ-
ket för ett ”konstruerat” språk. Prosan är däremot, 
säger han, ett vanligt språk: ekonomiskt, lätt, re-
gelmässigt.

Även Parland gör en distinktion mellan poetiskt 
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språk och prosans språk, det förra konstnärligt och 
det senare med kommunikation som huvudmål. 
Och han framhäver den poetiska bilden som central: 
det är tack vare den poetiska bilden som den mo-
dernistiska poesin framskapar ”ostranenie”, enligt 
Parland. Parland nämner ordet ”prosa” bara på ett 
ställe i sin artikel om formalismen och då i kontrast 
till poesin och den så kallade instrumenteringen av 
poesins visuella och fonetiska associationer.

Jag delar Haux uppfattning att Ami ”främman-
degörs” för författaren Henry. Hon dör och fram-
träder på nytt, om och om igen inför hans blick. 
Denna pendling i relationen mellan dem är ett helt 
centralt inslag i romanhandlingen som Haux väl-
befogat och klarsynt diskuterar. Vad gäller själva 
begreppet främmandegöring är det dock i Haux 
framställning inte förknippat med bildteknik eller 
metaforik i den ovan anförda bemärkelsen. Jag kan 
därför sakna ett resonemang om övergången från 
eller sambandet med denna viktiga aspekt av främ-
mandegöringen och hennes egen tillämpning av 
begreppet, nämligen det att Ami via de framkal-
lade fotografierna visar sig på olika sätt för betrak-
taren, hon ”automatiseras” och får framträda upp-
repade gånger. Detta är vad jag förstår en främman-
degöring som inte uppnås med språkligt figurativa 
medel, utan det tycks mer vara fråga om en främ-
mandegöring på en existentiell eller snarare feno-
menologisk nivå, det vill säga detta att någonting i 
en intentional akt visar sig för medvetandet, som i 
sin tur är inriktat på detta, vilket uppenbarligen är 
fallet i framkallningsscenen hos Parland. Jag före-
slår därför en distinktion mellan främmandegöring 
på en rent lingvistisk nivå som är betingad av den 
poetiska bilden och poesins språk och en hos Par-
land/Haux aktuell främmandegöring på fenome-
nologisk grund som primärt inte är språkligt-ling-
vistiskt betingad, utan bestämd av det att ett feno-
men framträder på olika sätt för medvetandet i en 
serie intentionala akter.

Efter Hayles och Kittler blir materialitet ett vik-
tigt begrepp för Haux. Särskilt i analysen av Sön-
der undersöks ”textens materialitet” som är ”sam-
spelet mellan en texts fysiska egenskaper och dess 
meningsskapande strategier” (38), och hos Parland 
kommer detta främst till uttryck i form av en ”re-
mediering”, det vill säga ”en simulering av medie-
specifika effekter hos ett annat medium (fotogra-
fiet, filmen)” (38). I enlighet med Kittler framhåller 
Haux att skriftmonopolet på 1900-talet har upp-
hört och detta under inverkan av skrivmaskin, film, 

grammofon. I och med en separation av medier 
så framträder språkmaterialet som svarta tecken 
på vitt papper, skrift blir synlig som skrift och me-
ningen blir lidande, förklarar Haux. Det förhål-
ler sig enligt Haux så att i Sönder utpekas ”teck-
nets materialitet” ofta och just i samband med att 
andra tekniker för att överföra och lagra informa-
tion aktualiseras. Detta gäller fotot och grammo-
fonen, men även skrivmaskinen som på olika sätt 
ingår i texten, konstaterar Haux (256).

Jag anser emellertid att dessa tre tekniker för det 
optiska, akustiska och skrivna fyller olika funktio-
ner och bör tillmätas olika betydelse i Sönder. Fo-
tot är naturligtvis helt centralt och här blir det 
verkligen fråga om en remediering på ett principi-
ellt konstnärligt metodiskt plan som också synlig-
gör skriften som skrift, vilket Haux på ett mycket 
grundligt sätt klarlägger. Jag har emellertid svårt att 
tillmäta grammofon och skrivmaskin någon bety-
delse i fråga om skriftens materialitet och remedi-
ering. Ordet grammofon förekommer på två stäl-
len i romanen (118, 138) och spelar enligt min upp-
fattning en helt marginell roll i detta principiella 
sammanhang. Skrivmaskinen omnämns likaledes 
på två ställen (62, 66) och kan inte heller tillmätas 
någon betydelse vad gäller ”tecknets materialitet”.

Om det förekommer en grammofon eller skriv-
maskin, är det samtidigt också alltid fråga om att 
en materialitet iscensätts på den språkliga nivån? 
Jag uppfattar inte att dessa representanter för en 
medieteknologisk materialitet också skulle gene-
rera en faktisk materialitet på den språkligt lingvis-
tiska nivån i romanen Sönder. Ett annat medium 
som däremot får ett visst utrymme i romantexten 
är filmen, men den kommenterar Haux förvånande 
nog inte alls i termer av materialitet. Här funnes ju 
också en möjlighet att diskutera relationen mellan 
fotografiet som stillbild och filmen som rörlig bild 
och detta i förhållande till deras respektive funk-
tioner i romantexten.

Flera av mina följdfrågor och kompletterande syn-
punkter har utgått ifrån Caroline Haux egna och 
genomgående intresseväckande resonemang. Såtill-
vida får mina kommentarer inte skymma det fak-
tum att hennes doktorsavhandling är en teoretiskt 
välreflekterad och i sina grunddrag övertygande 
textanalys. Med dialektisk skärpa visar Haux att 
romantexternas skenbart enkla och entydiga yta 
i själva verket bär på grundläggande komplikatio-
ner och motsatser. Haux argumenterar konsekvent 
och vederhäftigt för att litterära texter på en gång 
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utgör produkter av och uttryck för den tid i vilken 
de tillkommit och preciserar skickligt den särskilda 
innebörd detta får i fallen Astarte och Sönder. Av-
handlingen bidrar med ny och viktig kunskap till 
förståelsen av vad som visar sig vara två tidigmo-
dernistiska svenska romaner. Därmed har Caroline 
Haux också kastat ljus över det tidiga 1930-talets 
samhälls- och kulturklimat. Annorlunda uttryckt: 
Framkallning utgör ett betydelsefullt tillskott till 
vetandet om modernitetens diskurs och dess kul-
turella uttryck.

Mats Jansson

Anna Jungstrand, Det litterära med reportaget. Om 
litteraritet som journalistisk strategi och etik. (Eur-
eka/Ellerströms akademiska, 41). Ellerströms. 
Lund 2013.

Det ska sägas med en gång, det är en rik och tan-
keväckande avhandling som Anna Jungstrand har 
skrivit. Som framgår av titeln undersöker hon det 
litterära med reportaget, närmare bestämt det hon 
kallar för ”litteraritet som journalistisk strategi och 
etik”. Hon lyfter övertygande fram grundläggande 
drag i det moderna reportaget, som gör att det skil-
jer sig från både traditionell nyhetsrapportering 
och skönlitteratur.

Avhandlingen skriver in sig i den forskning som 
sysslar med det som ibland kallas för ett utvidgat 
textbegrepp, men visar samtidigt prov på hur eta-
blerade litteraturvetenskapliga perspektiv, som nar-
ratolologi, kan mobiliseras för att komma åt särar-
ten i en genre som här får benämningen det mo-
derna reportaget. Reportagen som diskuteras är alla 
moderna i den enkla meningen att de är skrivna un-
der 1900-talet och i nära relation till den skönlitte-
rära utvecklingen – på det hela taget rör det sig om 
modernismen under detta århundrade.

I avhandlingens första del definieras det litterära 
reportaget som ”en journalistisk text som återger 
berättelsen om reporterns möte med ett skeende” 
(33). Jungstrand går här också igenom den tidigare 
reportageforskningen. Hon påpekar att det rör sig 
om ett relativt outforskat område inom litteratur-
vetenskapen, vilket möjligen beror på en viss pola-
risering mellan det journalistiska och det litterära 
fältet, men även på att själva reportagegenren har 
vuxit fram i nära relation till sina respektive natio-
nella sammanhang.

De reportagetexter som Jungstrand undersöker 
tillhör grovt sett tre traditioner och forskningen 
kring dessa har pågått i viss isolering från varandra. 
Den första härrör från den så kallade amerikanska 
nya journalistiken, eller new journalism, som växer 
fram i USA under 50- och 60-tal med Tom Wolfe 
som en av grundarna, men med föregångare som 
Djuna Barnes. Den andra är den så kallade polska 
reportageskolan av Ryszard Kapuścińskis märke, 
och den tredje är reportaget i ett svenskt samman-
hang med rötter framför allt i 60- och 70-talets do-
kumentära prosa. I avhandlingen överbryggas dessa 
tre traditioner och resultatet visar på ett flertal ge-
mensamma drag som Jungstrand vill ringa in med 
begreppet litteraritet.

De litterära kriterier som Jungstrand menar att 
det moderna reportaget kännetecknas av specifice-
ras genom ett antal teoretiska premisser som också 
presenteras i avhandlingens första del. Här finns ett 
flertal hänvisningar till det narratologiska fältet – 
det litterära med reportaget är ju först och främst 
att det är en berättelse och det använder följakt-
ligen berättartekniker som narratologin kan be-
lysa. Den teorin används även för att tydliggöra 
den subjektivitet som är närvarande i reportaget. 
Särskilt betonas särskiljandet av författare eller re-
porter och berättare: ”Textens berättare ska alltid 
betraktas vara en konstruktion som inte ska sam-
manblandas med en implicit författare” (24). Jung-
strand nöjer sig likväl inte med en strikt formalis-
tisk textanalys utan vill med sin genomgång av det 
litterära reportagets subjektivitet ”humanisera nar-
ratologin” (25), och distansera sig från något som 
hon kallar för ”en avhumaniserad humanism” (103), 
vilket vagt tycks syfta på strukturalismen överhu-
vudtaget. Likväl är det en strömning hon till viss 
del samtidigt behöver för att komma åt de språkliga 
aspekterna av reportagetextens litteraritet.

Kritiken mot formalismen gör dock inte av-
handlingen till ett poststrukturalistiskt projekt. 
Jungstrands förespråkar något som hon kallar för 
en ”humaniserad språksyn” (103), och trots att ett 
bärande begrepp i själva analyserna är det ”disso-
nanta subjektet” är det tillblivelse snarare än ifrå-
gasättande eller dekonstruktion som känneteck-
nar det subjekt som Jungstrand vill urskilja i repor-
tagetexten. Själva termen ”subjektets tillblivelse” 
hämtar hon från Emmanuel Levinas med vars hjälp 
hon gör gällande att det moderna reportaget arti-
kulerar en specifik etik, som jag får tillfälle att åter-
komma till.




