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Den 3 december kl. 13.30-15.00  
 
Session 3: Materia 
Moderator: Rikard Wingård  
Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/6498066628 
 

§ Lisa Källström, Malmö universitet/Lunds universitet: ” In My Flowering Garden: 
Nordic picture books in the era of student occupation 1968” 

§ Malin Niklasson, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet: ”’Grönlysande och 
evigvarm’: Elkraftteknik och plats i Mikael Niemis Fallvatten och Nils Håkanssons 
Ödmården” 

§ Ellen Frödin, doktorand Stockholms universitet: ”Joyces bric-à-brac. Materiella 
berättelser och listan som form” 
 

 
Lisa Källström, lektor i Retorik vid Kultur, språk, medier vid Malmö universitet och lektor i 
Retorik vid Kommunikation- och medier, Lunds universitet 
In My Flowering Garden: Nordic picture books in the era of student occupation 1968.  
The aim of my presentation is to examine the concept of gardening as a cultural construct, 
and how this concept is created and transformed in picture books from 1968 (the canonical 
year of student revolt). We often think of the 1970s as the decade when Nordic children’s 
literature became political. But such a judgment may be premature. An analysis might show 
that this claim only offers a schematic image of the 1970s as the period dismissing fairy tales, 
idyllic representations, and fantasy stories because they were too ”conservative and by 
extension obscured capitalistic power relations in society” (Widhe 1). Dwelling, place, and 
garden are also a recurring theme in these tumultuous times. 
I am particularly interested in how Garden (as in a cultivated landscape) works as a rhetorical 
topoi. In rhetoric, topos refers to a method for developing arguments. Topoi could be 
analysed through Kenneth Burke’s explication of cluster analysis (for finding topoi in texts 
and pictures), which he identifies as a qualitative method designed to analyse rhetorical 
discourse. What I want to show though, is that the concept of the pastoral garden is set out 
with much more complex and ambivalent features than usually taken for granted. A garden 
can be infused with the essence of dwelling, emulating a home. But it can also be a threat 
representing world detachment and confinement. 
  

 



 
Malin Niklasson, doktorand i litteraturvetenskap, Umeå universitet 
”Grönlysande och evigvarm”: Elkraftteknik och plats i Mikael Niemis Fallvatten och 
Nils Håkanssons Ödmården 
I detta paper intresserar jag mig för relationen mellan elektroteknik, elektricitet, vatten och 
plats i två samtida romaner med översvämningstematik. Läsningen tar avstamp i mitt 
pågående avhandlingsprojekt om vattenkatastrofer i samtida svensk prosa, och ställer frågan: 
hur synliggörs beröringspunkter mellan plats, vatten och katastrof genom elkrafttekniken som 
motiv i Mikael Niemis Fallvatten (2012) och Nils Håkanssons Ödmården (2017).  
I båda romanerna fungerar elektricitet som en central komponent i platsskildringen, såväl 
som skildringen av mellanmänskliga maktrelationer. Fallvatten utgår ifrån ett 
katastrofscenario där kraftverksdammen vid Suorvamagasinet i Lule älv brister och orsakar 
en flodvåg som ödelägger allt i sin väg då den färdas nedströms mot Bottenviken. Utöver det 
som skadas, förintas och sveps med av den faktiska flodvågens kraft, leder katastrofen också 
till ett strömavbrott, vilket får ödesdigra konsekvenser för de människor som bor och vistas 
längs älven. Dynamiken mellan två förbundna strömmar av energi (vattnets och 
elektricitetens), skenbart kontrollerade av människan genom utbyggnaden av 
kraftverksstationer i älven, ställs således på sin spets i mötet med katastrofen. I Ödmården 
skildras en avlägsen framtid då klimatförändringarna resulterat i en avstannad golfström, 
höjda havsnivåer och samhälleliga omvälvningar i det som en gång var Sverige. 
Kärnkraftverk står övergivna och inneslutna i betongsarkofager, och ett gammalt atombatteri 
används för att värma gamla fuktiga gruvhål där den uppländska lokalbefolkningen bosatt 
sig, medan vattnet stiger runt omkring dem. I läsningen närmar jag mig romanerna ur ett 
ekokritiskt samt ett geokritiskt perspektiv, och belyser likheter och skillnader i hur romanerna 
gestaltar elektricitetens betydelse för platsskapande och platsrelationer, samt hur de förhåller 
sig till genremönster inom så kallad klimatfiktion och katastroffiktion.  
 
 
 
Ellen Frödin, doktorand i litteraturvetenskap, Stockholms universitet 
Joyces bric-à-brac. Materiella berättelser och listan som form 
 I Ithacakapitlet i Ulysses (1922) övermannas läsaren av vad Wyndham Lewis en gång kallat 
"an Aladdin’s cave of incredible, bric-à-brac in which a dense mass of dead stuff is collected, 
from 1901 toothpaste, a bar or two of Sweet Rosie O’Grady, to pre-nordic architecture." I 
kapitlet får huvudpersonernas förehavanden samsas med listor över kökets prylar, 
uppräkningar av byrålådors och bokhyllors innehåll, liksom förteckningar över sådant som 
ligger långt utanför hemmets väggar, såsom vattenledningens utsträckning och förbindelse 
med Dublins vattencistern, de fossilerade skogar som genererat energin inneboende i kolet 
som eldas, de mikroorganismer som lever i jorden och de avlägsna stjärnorna och planeterna i 
rymden.  
 Forskning på ting och materialitet i litteraturen (från tingteoretiskt, nymaterialistiskt och 
ekokritiskt håll) har ofta sökt efter tingens och materians berättelser; hur de sammantvinnas 
med människors berättelser samt går bortom dem. Ithacakapitlet hos Joyce är ett exempel på 
hur en mångfald av materiella berättelser kan sammanfogas med ett mänskligt narrativ. De 
element som konventionellt betraktas som miljöbeskrivning, det vill säga en bakgrund till 
handlingen, tar i kapitlet så stort utrymme att de framstår som förgrund. Texten lyfter fram de 
sammantvinnade materiella berättelserna hos bland annat människor, kol och mikrober, och 
tänjer därmed på vad som kan inräknas som delar i ett narrativ. Den konventionella 
förståelsen av en berättelse som en räcka orsakssamband undergrävs när sambanden tycks 
kunna inbegripa hela det kosmos som förtecknas i kapitlet. 



Men i samma kapitel lämnas ofta det sammanknytande berättandet för ett rent uppräknande i 
en mängd listor. I mitt paper diskuterar jag vad listan som form gör med gestaltningen av 
materialitet och ting, i kontrast till narrativt berättande. Vilka ontologiska, epistemologiska 
och politiska implikationer har listan, och vilka estetiska möjligheter kan den erbjuda? 
 


