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abstract 

 
Based on the on the assumption that the two recent Swedish poetry collections mil by Anna 

Hallberg and mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merikka, by 

Lars Mikael Raattamaa, are constructed with theoretical questions about identity, national 

identity, language hierarchy and power in mind, this study aims to investigate the ways in 

which these issues come to expression. Simplified, the term language-poetry, or 

språkmaterialism, can be used to describe a language-philosophical poetry that aims to 

eliminate the hierarcic structures between writer and reader in a text and invite the reader to 

become the co-worker of it. The study shows that by different ways of eliminating the centre 

of the text, the text is made democratical. But one question that this study asks is how can a 

nation's conventional and standardised written  language – the language of the centre – be 

used to write itself out of this centre into the margin? Stepping from a theoretical background 

of postcolonial theories on identity and national identity, including reflections as those given 

by Benedict Anderson, Madan Sarup, Timothy Brennan, Stefan Helgesson and Mia Cuoto, 

the analysis points out how this poetry laborates with the terms bugging, repetition, national 

language identity, and space as poetic material, in order to work in line with ─ and contrary 

to  conceptions of a unified and shared language. Adapting and transforming the 

architectural term sprawl into literature, and spreading similar phrases over the pages by, for 

example, thematizing names, Swedish suburbs, and the use of language referents made empty, 

an elimination of the textual centre is shown to take place. This study concludes that in these 

poems it is by pointing out markers of a Swedish identity which is transparent that identity 

becomes both constituted and articulated, as well as problematized; concepts of collectivity, 

orality, and lack of textual coherence create a dimension of  boundlessness in language.  
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inledning 
 

Johannesburg, Sydafrika, vintern/sommaren 2007. Det är sommar i Sverige, vinter i Sydafrika 

och iklädd svenska sommarkläder sitter jag på ett Afrikaans-vandrarhem i Melville, the it-

area, ett av få områden där människor kan vara svarta och vita på samma gång. Vi som möts 

här är på ett eller annat sätt kvinnor och konstnärer: tio svenska vita, tio sydafrikanska svarta 

och ikväll ska vi prata om poesi. Kommunikationssvårigheterna är påtagliga och skitsvåra att 

komma runt, engelskan i rummet glider in i en mix av Xhosa, svenska, Setswana och isiZulu 

och det är med svensk skolengelska jag i bruset börjar berätta om språkmaterialism. Det visar 

sig vara ännu svårare, speciellt med Lebo Mashile i minnet, poeten som under dagens 

National Women’s Day-firande i Pretoria predikat drabbande frihetsbudskap till en skara på 

tusen svarta och tio vita. Svensk språkmaterialism, gud, jag måste hitta ett exempel; brus, 

tänker jag, ge oss bara lite brus. Dagens Sowetan ligger bredvid oss utspridd i ohäftade sidor 

med undertiteln The soul truth och jag ser plötsligt hur jag kan göra. Jag tar spridda meningar, 

läser upp dem bredvid varandra.  

 

we are pathfinders and it will help us improve accountability at local level. sundowns 
against pirates is not a derby. two men came out of a white car and went to a shop 
nearby. angel of alexandra. he said much work had already been finished. opening 
windows of opportunity. when i demanded to know what he had done they became 
agitated and started assaulting me. apology. nyathi was not employed because hed did 
not apply, said bernstein. heart-to-heart with biko. the search is on for visionary women 
in business in gauteng. use of skin lighteners and other chemical substances can lead to 
this condition. mtukudzi makes list.  

 

Tystnad i rummet. Is this Swedish poetry? Jag: no, of course not, no, these are just random 

sentences, but the thing is i guess it could sound like that, some poetry in Sweden maybe 

doesn’t always mean so much when you first read it, it is more like it had an underlying 

meaning that you sometimes have to guess yourself into and perhaps write academic papers 

about, on the whole it is a very academic type of poetry, very political, theoretical, and … It 

doesn’t always include a subject or a narrator, that’s the thing … It is quite inspired by 

philosophical theories of language and also the language-close L=A=N=G=U=A=G=E-poetry 

movement in America, it is like language at its most material level, and –  

 

Tystnad igen. Det är för folkligt och otillräckligt beskrivet, men reaktionen här i Afrikas 

Amerika på ordet America får mig att vilja bita mig i läppen, mitt ansiktes centrum.  
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När jag ett år senare i Sverige läser diktsamlingarna mil av Anna Hallberg och mallamerik, 

mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merikka, av Lars Mikael Raattamaa kan 

jag inte låta bli att minnas Sowetan-dikten och åter ställa frågorna som ställdes i mig där. Här 

hörs brus från svenska förorter, här syns ordet Amerika skrivas sönder, här hamnar läsaren i 

muntliga utsagor, långt bort från centrum (vad centrum nu är). Raattamaas och Hallbergs 

texter tycks, om man vill läsa dem så, vilja ställa frågor om språkets gränser, dess centrum; 

frågor om diktens funktion som en kollektiv och aldrig fixerad process i läsaren. Det är just så 

som språkpoesi eller languagedikt ofta omtalas i Sverige, som hierarkinedbrytande och 

demokratisk på så vis att den vill ”bli till” i läsarens läsning, hellre än pådyvla läsaren en 

bestämd och fixerad röst från ett ensamt författarjag. Men vad innebär det för förståelsen, 

tillägnandet och helt enkelt läsningen av en dikt att dess läsare tillhör eller inte tillhör den 

nationella identitet som dikten ändå uttrycker genom språket? Vad är det i min nationella 

svenska identitet som gör att jag inte kan uppskatta Lebo Mashiles dikt om den svarta 

sydafrikanska kvinnan på samma sätt som X, som sitter bredvid mig och tillhör samma 

nationella och delvis språkliga identitet som poeten själv? Vem vet vad apoteksgrönt är för 

färg och på vilket sätt är dikten i sig själv ett schibbolet, ett uteslutande lösenord? Hur vill viss 

svensk dikt arbeta med och mot dessa förutsättningar?  

 

Det här är inte frågor som ska besvaras i min analys, men väl funderingar som fungerat som 

incitament till uppsatsarbetet.  

 

Såhär sammanfattar Sigrid Nurbo i Aftonbladet Lars Mikael Raattamaas senaste diktsamling:   

 
mallamerik, mallammer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merrikka är 
language-poesi. Language–poesi arbetar med att motverka alla former av hierarkier och 
centra i en text. Istället rör sig dikterna i mallamerik, mallammer, malameri, mallame, 
amerik, mallameka, merrikka i ytterkanterna, i förorterna och i Tornedalen. Boken är en 
samlingsvolym av brutna röster, liksom en samtidig upplevelse. Allt händer på en gång 
och nuet går inte att äga. I princip är det möjligt att läsa varannan sida i mallamerik, 
mallammer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merrikka, varannan rad, vartannat 
kapitel, vart tredje, vart fjärde, i omvänd ordning eller precis som man vill. Det är inte 
fel. Ingenting kan vara fel. Det finns ingenting att förstå, du måste förstå det. Raattamaa 
arbetar mycket med att bjuda in läsaren att vara delaktig i textskapandet. De nitton 
författarkollegerna som medverkar med varsin jamtext tillsammans med dj Sprawl, dj 
Rrramata, dj Rat, dj Transmaal, dj Thelemr, dj La-La, dj Malaria med flera är 
förmodligen inbjudna för att göra röstremixandet tydligare, visa att dikten är en process 
som tillhör alla, att det här är demokratisk dikt utan hierarkier.1 

 

                                                        
1Sigrid Nurbo, ”Flyt bara med”, Aftonbladet 080829. 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Vad är ”demokratisk dikt utan hierarkier”? Hur bjuds läsaren in att vara delaktig i 

textskapandet? Vilka läsare är det som bjuds in? Hur motverkas centra i en text?  

 

Eller, som Anna Hallberg låter en av dikterna fråga i mil:  

 

var går gränsen för ett gränslöst språk.2 

 

Det här är frågor som driver denna uppsats.  

 

En invändning redan i inledningsstadiet kunde vara att ramen som driver uppsatsen riskerar 

att förlägga den i upprätthållandet av de dammiga dikotomierna Europa – Afrika; en kontinent 

och ett spektra av språk och identiteter om vilka jag som svensk europé är för okunnig för att i 

ett svepande stadium kunna säga något om. Till mitt användande av Sydafrika som 

illustration, som bekväm fond för tydliggörandet av det jag egentligen ämnar undersöka – det 

svenska – kan frågan ställas: vad har Sydafrika med den svenska identiteten att göra? Svaret 

är: både litet och mycket, i detta sammanhang. Förutom att varje kritik riskerar att hamna i det 

den kritiserar, är motbilden illustrativ för det identitetsskapande och postkoloniala läge som 

studien befinner sig i, och ämnar synliggöra. Motbilden genererar den identitet som den 

svenska poesin behöver för att kunna urskiljas, konstitueras, synliggöras – och sedan 

diskuteras. Det är i själva avskiljandet som identiteten blir till.  

 

Jag ämnar inte teckna en utförlig bild av svensk ”språkmaterialistisk” dikt, ej heller läsa 

samman Lars Mikael Raattamaa och Anna Hallberg för att undersöka vad som finns under 

etiketterna språkmaterialism eller languagepoesi. För sådan förkovring finns andra bättre 

källor att gå till, exempelvis Lisa Schmidts magisteruppsats KR’PTA : samtidspoesin och 

Derrida : spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna 

Hallberg (Södertörns högskola 2005) eller Sigrid Nurbos Sprawl: En studie av tre svenska 

language-dikters metod för att sprida och fördela dikt (Stockholm, 2008) eller varför inte 

tidskriften OEI nummer 6/2001, ägnad åt languagepoesi. Eller gå till lyriken direkt: Anna 

Hallberg, Lars Mikael Raattamaa, Ida Börjel, Jenny Tunedal. De är – säkert – 

språkmaterialister, romantiska språkmaterialister, inte språkmaterialister.  

 

                                                        
2Anna Hallberg, Mil, Albert Bonniers Förlag/Stockholm 2008, s. 10. 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I stället ska jag läsa mil och mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, 

merikka, utifrån övertygelsen om att detta är två diktsamlingar som arbetar med tankar kring 

språkidentitet och postkolonial teoribildning i sin poetiska framväxt. Frågorna om vem som 

äger ett språk och var gränsen går för ett gränslöst språk blir till i texten, och kräver en ansats 

till svar. Det är därför nödvändigt att läsa dem med postkoloniala läsglasögon.  

 

syfte, frågeställning  
 

I föreliggande uppsats kommer diktsamlingarna mil av Anna Hallberg och mallamerik, 

mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merikka, av Lars Mikael Raattamaa att 

läsas bredvid teorier om nationell identitet och postkolonial teoribildning. Syftet är att se hur 

diktsamlingarna arbetar med – och mot – frågor och föreställningar om enhetlig språklig 

identitet, språklig hierarki och idéer om språket som centrum för individ, stad, dikt och – i 

förlängningen – nation. Min fråga till denna poesi är hur man, med ett nationalspråks 

standardiserade skriftspråk i centrum, kan skriva sig ut ur detta centrum.  

 

identitet, nationell identitet  
 

Varför är det viktigt att tala om nationer, nationlighet, nationalism och nationell identitet 

samtidigt som vi talar om litteratur? Ett svar kunde vara: därför att vårt moderna 

litteraturbegrepp, såsom vi i Sverige eller Europa förstår det och såsom det tillämpas på 

svenska institutioner för litteraturvetenskap, härstammar från en tid som var analog med 

formandet av moderna nationalstater i Europa. Det var efter franska revolutionen och under år 

av nationalromantik och romanläsande som det litteraturvetenskapliga ämnet stadgades på 

universiteten i Europa. Litteratur och nationell identitet hör alltså ihop; en insikt som behöver 

pånyttfödas och poängteras här. Nationell identitet och litteratur är sammanlänkade också 

eftersom det är via språkets upprättande av skillnader, gemenskaper och uteslutning som 

identitet och identitetsbrister uppstår, och därför att, som Benedict Anderson formulerade 

saken: ”Nationen från början var tänkt i språk och inte i blod”.3  

 

Antropologen Benedict Anderson talar i sin klassiska studie Den föreställda gemenskapen om 

nationen som ett abstrakt, mentalt tillstånd i människor snarare än en politisk stat strukturerad 
                                                        
3Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, Göteborg 1992, s. 140. 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inom industrialiseringens och moderniseringens dragna gränser. Denna fiktiva gemenskap är 

föreställd via språket, vars förmåga att döpa människors nationella medvetande fick kropp av 

1500-talets nya europeiska kommunikationsteknologi: boktryckarkonsten. Det var Europas 

läskunniga som matades med böcker på latin men till följd av pengahunger började böcker 

tryckas även på folkspråken. Spridningen av tryckt folkspråkstext medförde inte bara en ny 

fasthet och fixering av dessa språk, den skapade också nya språkliga hierarkier: en viss 

muntlig dialekt kanske stod närmare det tryckta språket och kom därför att bli ett första 

klassens språk. Den nya ”tryckkapitalismen” gjorde språkanvändare medvetna om det egna 

språkområdet, om dess exklusivitet och begränsning.4 

 

I en reflektion kring nationalism som baserad på en nationell identitet som blivit ideologi 

menar Madan Sarup att Anderson delvis har rätt när han pekar ut dagstidningen och romanen 

som befästare av nationella identiteter i Europa, men invänder att en sådan tes överskattar den 

tidens läskunnighet. Istället tar Sarup upp utbildningsväsendet som exempel på ett starkt 

fundament i konstituerandet av den (engelska) nationella, nutida identiteten.5 Det kan sägas 

vara den allmänna skolan – översatt till svenska den svenska skolan – som är den mest 

inflytelserika institutionen i formandet av en nations identitet. Skolan, med dess uppfostrande 

kategoriseringsmetoder och renande av elevers känslor, identiteter och språkbruk, står nära en 

rensning och isolering av dessa. Det är i skolan nationalspråket undervisas och normeras, det 

är i skolan en svensk litterär kanon får sitt fäste och det är i skolan som upplevelsen av en 

nationell identitet – eller brist på nationell identitet – planteras i varje elev. Och våldet, 

utfrysningen, de språk som blir över och läcker ut på andra sidan skolgården: ”håll käften din 

jävla grisknullarbög”6.  

 

Att varje språk bär på en viss slutenhet – ”man kan ligga med alla människor men bara förstå 

vissa människors ord” – är givet, menar Benedict Anderson, men denna språkliga begränsning 

kommer sig inte av språkens otillgänglighet utan av människans dödlighet. Han motsätter sig 

idén om att språket i sig skulle vara medel för mänsklig uteslutning – istället är det just själva 

fenomenet det tryckta språket som föder nationalismen.  

 
Språket är inte ett system för uteslutning: i princip kan vem som helst lära sig vilket 
språk som helst. Tvärtom är det i grund och botten inbegripande och begränsas bara 

                                                        
4 Anderson, s. 47 ff.  
5 Madan Sarup, Identity, Culture and the Postmodern world, Edinburgh University Press 1996, s. 133.  
6 Hallberg, s. 10. 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genom Babels ödesbestämdhet: Ingen lever länge nog för att kunna lära sig alla språk. 
Det är det tryckta språket som uppfinner nationalismen, inte ett särskilt språk i sig.7  

 

För att förstå hur det tryckta språket i sig kunde ”uppfinna nationen” måste man förstå makten 

i det tryckta språkets språkstandardiserande egenskaper, samt begrunda vad detta tryck kom 

att artikulera. Förutom maktmännens nu förfinade möjlighet att föra nationens politiska talan, 

uppstod nu även den fixerade berättelsen om nationen. Analogt med att boken utgjorde själva 

platsen för språket kunde nationen som plats för dess språkbrukande varelser artikuleras 

ytterligare. Timothy Brennan visar hur särskilt romanen imiterade nationens strukturer: 

 
Nations /.../ are imaginary constructs that depend for their existence on an apparatus of 
cultural fictions in which imaginative literature plays a decisive role. /.../ It was the 
novel that historically accompanied the rise of nations by objectifying the ’one, yet 
many’ of national life, and by mimicking the structure of the nation, a clearly bordered 
jumble of languages and styles. Socially, the novel joined the newspaper as the major 
vehicle of the national print media, helping to standarize language, encourage literacy, 
and remove mutual incomprehensibility. But it did much more than that. Its manner of 
representation allowed people to imagine the special community that was the nation.8  

 

Det är inte bara genom det tryckta språkets fasta materialitet som nationen uppfinns; det är 

även i dess berättelse om nationen som nationsföreställningen uppstår. ”We undoubtedly find 

narration at the centre of the nation”, skriver Brennan, och menar att det är romanens längtan 

efter form som är analog med nationens form. Romanens strävan efter helhet, efter början, 

mitt och slut, liksom dess ofta linjära tidsutveckling och artikulation på ett tryckt 

nationalspråk, gör att den hamnar i centrum för nationens skapelseberättelse. Samma 

mekanism går igen när en människa genom att berätta sin ”life-story” konstruerar sin egen 

identitet, som Madan Sarup påpekar i Identity, Culture and the Postmodern world.9 Förenklat: 

genom berättelsen om identiteten uppstår identiteten.  

 

Blott en berättelse om identitet gör dock ingen identitet. I teorier om identiteter och 

identitetsskapande brukar man tala om avskiljandet som identitetens egentliga urscen. Det är 

genom att urskilja och isolera vad det andra är som det egna blir tydligt: Europa är Europa för 

att det inte är Afrika; prosa är prosa för att det inte är poesi, osv. Kan man med utgångspunkt i 

denna tankemodell tala om en ”det tryckta språkets motsats”? Har det tryckta språket – som 

                                                        
7 Anderson, s. 130.  
8Timothy Brennan, ”The national longing for form”, ur Nation and Narration, red. Homi Bhabha, London 
1990, s. 49. 
9 Sarup, s. 15.  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genom normerandet av språk och språkbrukare format nationella identiteter – en motbild i 

muntligheten?  

 

Åter till Johannesburg. Det är dagen efter poesisamtalet och jag besöker en bokhandel 

tillsammans med K: jag är vit, hon är svart och måste därför följa mig vart jag än går. Vi går 

in på Boekehuis, fortfarande Melville, nära University of Witwatersrand. Stämningen därinne 

är tyst och vit men ändå uppsluppen på något vis, den vita Afrikaans-författaren Antjie Krogh 

har just lämnat den lilla bokhandeln och när jag köper Kroghs dikter strålar bokhandlaren mot 

mig, frågar om jag inte vill skriva under deras nyhetsbrev. K blir inte tillfrågad. hon är heller 

inte intresserad. K belongs to black middle class, ändå är böcker henne främmande. Det är 

med skeptiska ögon hon ser på mig och säger ”Elin, you sure like books”.  

 

Sydafrikas största bokkedja heter Exclusive Books och att den heter så är säkert ingen slump. 

Böcker i Sydafrika kan sannolikt sägas representera något exklusivt, rationellt och, 

framförallt, någonting vitt: det kan säkert här finnas en uppriktig misstro till vetenskap, teori 

och litteratur på kolonialspråket som inte bör underskattas, och kanske är den tryckta 

litteraturen därför avfärdad som vit. Detta har naturligtvis med kolonialhistoria, Apartheid och 

ojämlika språkvärldar att göra, och det faktum att det endast är en liten del av befolkningen i 

Sydafrika (liksom i många koloniserade länder) som använder sig av nationalspråket i dagligt 

samtal eller i skrift. Men det finns en syn på ”muntlig kultur” som ”ursprunglig” och född ur 

och representerad av de afrikanska språken. En sådan essentialistisk språksyn är problematisk, 

menar Stefan Helgesson i sin bok Transnationalism in Southern African Literature: den 

hjälper nämligen till att isolera och skilja muntlighet från skrivande och tryck, där metonymin 

muntlighet får stå för Afrika och skrivande för Europa, som fortsätter ses som Afrikas motpol. 

Muntlighet ska inte ses som språkets ”ursprung”, utan som en sida av det.10  

 

Vilken sida av språket utgör muntligheten? Hur omsätts muntlighet i litteraturen och vad 

berättar den? Kanske finns svaret att hämta i poesin. I ett nummer av tidskriften Karavan 

sätter den Moςambiquanske författaren Mia Cuoto fingret på dilemmat i en reflektion kring 

muntlighet, skrivande och nationell identitet. Titeln: ”Språk som vi inte visste att vi kunde”.  

 
Det finns inte en författare i världen som inte är tvungen att söka sin egen identitet 
bland mångfaldiga och undflyende identiteter. I alla världsdelar är varje människa en 

                                                        
10 Stefan Helgesson, Transnationalism in Southern African Literature, Routledge 2008, s. 16.  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nation bestående av många nationer. En av dessa nationer lever undanskymd och 
befinner sig på andra plats i skrivandets universum. Denna gömda nation heter muntlig 
tradition. Men det tål att upprepas att muntlig tradition inte bara är en typiskt afrikansk 
företeelse, inte heller är det ett exklusivt särdrag hos dem som man felaktigt kallar 
”infödingar”. Muntligt berättande är ett universellt territorium, en rik skatt av tänkesätt 
som räddats av poesin.11 

 

I en postkolonial och postmodern värld där begrepp som sanning och universalism förklarats 

döda, är Cuotos tanke om att det skulle finnas ett universellt språk med vilket vi kan förstå 

varandra över språkliga gränser vacker. Hans förslag att den muntliga skatten är ett universellt 

territorium innebär att vi kan läsa och framförallt lyssna till poesi fast vi inte förstår den. 

Insikten hjälper oss att förstå att idén om den nationella identiteten i en postkolonial värld inte 

är gångbar, och inse att postkoloniala författare är författare som – på vilket språk som helst, i 

vilket land som helst – upprättar ett motspråk för att ta sig ur en förhärskande identitet.  

 

svensk språkpoetisk tradition  
 

Det språkpoetiska eller språkmaterialistiska poesibegreppet i Sverige ska i enlighet med dess 

praktik vara ett svårfångat begrepp. Varje förklaring kan falla på sitt eget förklarande, varje 

förenkling landa i poetisk orättvisa. Just därför kan begreppen behöva förenklas. 

 

Så, förenklat: om Bruno K. Öijer på sitt sätt under svenskt 70-tal gjorde uppror mot 

kallhamrad konkretistisk sextiotalsdiktning, åberopade orfeusmyten och åter besjöng poetens 

lyriska universum, gjorde svenska språkmaterialister under 2000-talets början nya försök att 

föra materialiteten in i språket. Detta genom att nysta upp och förlänga det konkreta arvet från 

sextiotalisterna, illustrera språkfilosoferna Derrida och Wittgeinsteins teorier om språk och 

betydelser12, samt genom att snappa upp trenden från L=A=N=G=U=A=G=E-poesiröreslen i 

Amerika. Liknelsen Bruno K. är inte alldeles tagen ur luften: språkpoeterna positionerade sig, 

likt Öijer, som artister, gärna outsiders, med en till synes gemensamt formulerad poetisk 

agenda. Förenklat kunde ledorden sägas vara kollektivitet; metonymi hellre än metafor som 

stilfigur, samt brott med centrallyrik.13 Såhär såg det ut när Anna Hallberg debuterade med 

Friktion 2001: 

 
                                                        
11 Mia Cuoto, ”Språk som vi inte visste att vi kunde”, Karavan nr 4/2008, s. 23.  
12 Lisa Schmidt, KR’PTA – samtidspoesin och Derrida spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid 
Storholmen och Anna Hallberg, Södertörns högskola 2005, s. 62.   
13 Se Schmidt, s. 52‐62. 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åtta. katakoni. 
 
fladdrande trådar 
hårstrån tunna, döda 
tristessen likgiltig landstingscafeteria 
klockpendel fram och tillbaka 
 
grått i blicken 
registrerat kamera 
rutinmäsigt framblicken långsam 
intrycket faller rasar från tinget 
flagnar skräpigt materia14 

 

Anna Hallberg ville, om man får tro Åsa Beckman, skriva sig ur ett kladdigt ”kvinnokodat” 

poetiskt nittiotalsspråk genom att söka sig tillbaka till 60-talets konkretistiska poesitradition 

som var mättad med manlighet. Hallberg dammade av den och öppnade ett nytt rum för en ny 

sorts språkorientering.15 Men om man får tro Hallberg själv ville hon med Friktion skriva 

dikter som såg ut som streckkoder.16 Åsa Beckman tänker för kortsiktigt när hon talar om 

”sextiotalsnostalgin” i nollnolltalets samtida dikt, påpekade Hallberg i en artikel år 2003:17 

 
Den stora skillnaden mellan sextiotalspoesin och poesin i dag, är att då kom de 
innovativa krafterna i huvudsak utifrån. Bildkonsten och ljudkonsten erbjöd litteraturen 
att vara med och leka, och det gjorde den också - ett tag, sedan gick den hem till de 
inkörda rutinerna igen. I dag är situationen annorlunda. Förfrågningarna kommer 
numera från litteraturen själv, och olika poeter hittar olika lekkamrater. Dagens poesi 
handlar mer om intern vidareutveckling, självförtroende, nyfikenhet och intresse än om 
brott mot traditionen och aggressiv polemik. 

 
Utifrån sett var inom kretsen för poesitidskriften OEI som den svenska – eller nordiska – 

språkmaterialismen formulerades, med namn som Jörgen Gassilewski, Lars Mikael 

Raattamaa och Anna Hallberg i centrum. Skrivarskolor som Biskops-Arnö kan också ha 

spelat en roll för framväxten av ett nytt litterärt kollektiv, som bar på en minimalistisk estetik 

i gemensam åtanke. Språkmaterialismen avfärdades av många traditionalister som obegriplig, 

känslokall och läsarfrånvänd. Kanske kändes den för politisk, utstuderad, för akademisk, 

intern och torr.  

 

Om en linje i den svenska språkmaterialismens karta drogs från 60-tals-konkretismens lyriska 

landskap, kom en annan linje från Amerika. Det var på 70-talet som en oetablerad och spretig 

poesigemenskap kring tidskriften L=A=N=G=U=A=G=E upprättades i områdena i och 
                                                        
14Anna Hallberg, Friktion, Kristianstad 2001, s. 14.  
15Åsa Beckman, Jag själv ett hus av ljus. Tio kvinnliga poeter, Uddevalla 2002, s. 149.  
16 Schmidt, s. 56.  
17 Anna Hallberg, ”Metaforen – bättre förr om åren”, DN 031206. 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omkring San Fransisco, för att bryta med den rådande lyriska (modernistiska) tradition som 

sade att en dikt hade sin hemvist i ett författarsubjekt, att detta författarsubjekt var ensamt och 

satt på sin kammare och översatte sitt inre. Istället skulle dikten vara en kollektiv process och 

poeterna samlas kring litterära events och uppläsningar. Att poeterna ville torgföra språket 

som material eller redaktionellt redigeringsstoff var nytt, liksom viljan att tala om språk som 

makt och politik. Genom att göra språk till bearbetningsbart, fristående, betydelselöst material 

och lossa det från symbolismens själsliga bojor kunde nya betydelser, tolkningar och dialoger 

göras och ingås. Här frilades en yta för prat om politik och språkliga maktfrågor. Själva den 

språkliga uppställningen i ordet L=A=N=G=U=A=G=E kan tolkas som en manifestation av 

denna språknära orientering: L är lika med A är lika med N är lika med G, och så vidare. I den 

läsare som kommer så långt i sin akademiska tolkning kan uppställningen väcka frågor om 

språk och bokstävers betydelsegenrering; deras materialitet och likhetsproduktion.18  

 

Anna Hallberg har själv på eget roligt vis kommenterat uppställningen i 

L=A=N=G=U=A=G=E med en dikt ur samlingen På era platser:  

 
 sanning = mage + ögon 
 sanning – mage = ögon 
 s – m – ö = smörgås19 
 

Languagepoeternas längtan efter att materialisera språket och arbeta med det som färdigt, fritt 

och ofixerat material, som funnits långt innan poeterna fanns och som aldrig kan tillhöra 

någon – sammanfaller med en akademisering av poesin som sker inom lyriken någonstans 

under 70-talet. I Amerika hade redan under 60-talet kurser i Creative Writing tagit form på 

universiteten, och L=A=N=G=U=A=G=E-redaktören Charles Bernstein fick sin professur i 

Poetry and Letters på University of Buffalo år 1989. Det är också under 70-talet som de 

svenska skrivarskolornas centrum förläggs till ön Biskops-Arnö i norra Mälaren. Under 

nästkommande decennier uppstår poesi som befinner sig i ett samtal med akademisk teori.  

 

Idén som jag saluför här, om att det skulle finnas en motsättning mellan svensk språkpoetisk 

tradition (typ Anna Hallberg, Lars Mikael Raattamaa) och svensk symbolisk, bildmätttad 

dikttradition (typ Tomas Tranströmer, Bruno K. Öijer) kan stundom trötta och gärna motsättas 

med flera argument. Det har kallats en stridighet mellan materialism och idealism, mellan 

                                                        
18 Se Sigrid Nurbo, Sprawl, Stockholm 2008, s. 25 ff.  
19 Anna Hallberg, På era platser, Stockholm 2004, s. 19. 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avantgarde och ”retrogarde”, mellan postmodernistisk konstpopulism och konstens eviga 

värden. I en debatt under försommaren 2007 stred dessa sidor i dagstidningarna. De svenska 

språkmaterialisterna var en ”maffian” som publicerade ”usel kvasipoesi” via en framgångsrik 

marknadsföring, och det idealistiska lägret var trötta på att läsa deras ”språkproblem på 

papper”.20 Den sanna lyrikidealisten kan nu, som Sigrid Nurbo så välvilligt förespråkar i sin 

Sprawl, sluta upp med att underblåsa poesipositioneringen, även om den kan vara nog så 

underhållande. Språkpoesi måste inte alls vara svår och obegriplig, och det som bildpoeterna 

sysslar med när de formulerar själar, ligger nära det som språkmaterialisterna pysslar med i 

teorierna kring tankar, tal, text och ting. Men om det var något betydande som formulerades i 

diskussionen var det att lyrikavantgardet hade fått så pass mycket inflytande över den svenska 

poesin att det inte längre fanns en underposition för dem att slå ifrån eller negera. Om 

”avantgardets” poesi ges ut på Bonniers och har blivit normerande för den svenska poesin kan 

den inte kokettera med sin periferi- eller avantgardeidentitet.  

 

språk och plats, centrum, sprawl 
 

Sigrid Nurbo som läst languagedikter på svenska i sin studie Sprawl menar att det språkdikten 

vill göra är att ”motverka alla fomer av centra” i en text genom på olika sätt sprawla dikten, 

alltså sprida ut den. Termen sprawl är hämtad från arkitekturens terminologi, där den 

sprawlande stadsplaneraren längtar efter en demokratisk stad vars centrum växt ut från 

förorterna och inte längre kan förtrycka periferin. Arkitekten Lars Mikael Raattamaa är en 

författare som uttalat skriver sina dikter med tankefiguren sprawl in mind21 – men hur sprider 

man ut en dikt? Sigrid Nurbo menar att det är sättet på vilket språkdiktsförfattaren låter 

kommunikationen i dikten pågå på olika nivåer som han eller hon kan ”undvika att en dikt 

styrs utifrån ett kommunikativt centrum”22. Det är här den hierarkiska relationen mellan 

författare och läsare som åsyftas och som ska elimineras, likt den mellan förort och centrum. 

Utspridningen kan också göras på materiell nivå, som till exempel i bokstavslekstiteln 

mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merrika, mer om det nedan.  

 
                                                        
20 Carl Forsberg, ”Vi bestiger elfenbenstornet”, DN 070605.  
21 Lars Mikael Raattamaa säger i en intervju i DN 030926 att han i både poesin och arkitekturen 
förespråkar en uppgörelse med centrum. ”Storstaden av idag växer från förorterna. Som arkitekt och poet 
har jag blivit alltmer intresserad av sprawl‐begreppet, en urban kultur som är spretig, oregelbunden och 
oöverskådlig. /…/ Ordet står för en radikal demokratisering av staden, världen och konsten, bortom 
hierarkierna, bortom centrums förtryck av periferin.” 
22 Nurbo, s. 36. 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Lars Mikael Raattamaa kom i juli år 2003 ut med boken Politiskt våld, en samling texter i 

verkserien sprawl (mallamerik är sprawl 7). I en text med kapiteltiteln ”sprawl 1 – tänkandets 

prosa – den underkända erfarenheten” problematiseras begreppen stad, förort och arkitektur, 

och i enlighet med vår dikotomi- och identitetsmodell föreslås här att även staden är beroende 

av sina förorter – dess ”kolonialiserade kringområden”, för att kunna vara stad. Det är den här 

centraliserande rörelsen som Raattamaa uttrycker att han på språklig nivå vill dekonstruera i 

sina texter. ”Det var en stor insikt när jag förstod att rasismen har sin grund i 

artonhundratalets språkfilosofi, i viljan att normera språket och utesluta brytningar och 

orenheter. Språket är gemenskapsbildande, det samlar vissa människor och utesluter andra.”23 

 

Språket – det rör sig kring samma axel som staden och arkitekturen. Platser är 

gemenskapbildande, det samlar vissa människor och utesluter andra. Och som Stefan 

Helgesson påpekar liknar Stockholms bostadssegregation Johannesburgs år 1980.24  

 

analys, mil & mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, 

mallameka, merrika,  
 

2008: diktsamlingarna mil, utgiven på Bonniers; och mallamerik, mallamer, malameri, 

mallame, amerik, mallameka, merrika, utgiven på Bonniers, centrum i Sveriges tryckta värld 

av litteratur. Två diktsamlingar skrivna av två språkmaterialister vars bärande metaforer – 

platsen – materialiseras redan på utsidan. mallameriks omslag föreställer en arkitektritning, 

mil pryds av en guld- eller lervällingfärgad sörja pyntad med tre linjer utskurna för att blotta 

den undre bilden av Farsta centrum. En framträdande Burger King-skylt skymtar i mitten, 

annars en anonym folksamling utan ögon. Den dekonstruerande ordleken i titeln mallamerik, 

mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merrika antyder en illustration av språkets 

spridda plats och materialitet och föreslår med sin bokstavsförskjutning en utspridning av fem 

centrum: 1. Amerika, centrum av västvärlden. 2. Amerikas största köpcenter Mall of America. 

3. Bilden av författaren som bokens centrum (anagramet Lars Mikael Raattamaa). 4. Bokens 

centrum nummer två, titeln. 5. Namnet Mallarmé – en av den modernistiska lyriktraditionens 

centralfigurer i Europa.25 Även mil är en titel som antyder utspriddhet och distans.  

                                                        
23 Stefan Jonsson, ”Lars Mikael Raattamaa: ”All poesi är politisk””, DN 031126.  
24 Stefan Helgesson,  Efter Västerlandet, Uddevalla 2004, s. 41.  
25 Aris Fioretos, ”Lars Mikael Raattamaa ”mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, 
merrikka´”, DN 080829. 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Redan i objektet boken, den absoluta platsen för språket, har språkets materialitet 

manifesterats. Sedan öppnas pärmarna och läsaren faller, ned i avlyssnat och spretande 

igenkänningsspråk, som placerar henne i en ensamhet därför att det här inte finns någon röst, 

någon människa, någon referent att hålla sig till. Språket är utspätt, tillhör alla och ingen; det 

finns bara röster, därför ingen röst. Artikuleringen av ensam individualitet i det kollektiva 

bruset antyder en problematisering av själva människans centrum: i båda diktsamlingarnas 

titlar finns det lilla oansenliga ordet ”me” invävt – i mallamerik i vart och ett av de sju orden 

och i mil på fonetisk nivå.  

 

2008: FRA-lagen träder i kraft i Sverige och mil och mallamerik gör konst av avlyssnandets 

konst. Att läsa mil och mallamerik är som att sitta i poeternas händer på tunnelbanan, gröna 

röda linjerna söderut från Stockholms centrum, och lyssna till yttrandet ”ja det är ditt fel och 

vad ska du göra åt det hade du tänkt”, nedskrivet på sidan 74 i mallamerik, eller ”jaja det 

räcker nu du börjar bli tråkig”, ”gå och köp en riktigt stor påse godis istället”, sidan 17 i 

samma bok, eller ”hur dum får man bli? hur dum får man egentligen bli?”, nedskrivet på sidan 

16 i mil. Jag ska i det följande gå in närmare på var diktsamling för sig, men kopplingarna 

mellan diktsamlingarna är värda att notera. Det muntliga pågår nämligen inte bara mellan 

diktraderna och mellan läsaren och diktraderna, utan även mellan de två diktsamlingarna. Det 

är därför spännande att läsa dem bredvid varandra. Båda diktsamlingarna skriver in texter om 

texten i texten, använder upprepningen som språkets plats i bruset samt tematiserar och 

synliggör en svenskhet – en i Sverige annars genomskinlig identitet.  

 

mil  
 

Anna Hallbergs diktsamling mil börjar inte, den pågår. Kanske börjar den ändå på framsidan, 

i det grådaskigt novembersörjefärgade lervällingsomslaget med tre mittlinjer utskurna så att 

bilden av Farsta centrum skymtar underifrån: Burger King, Stadium, United Colors of 

Benetton. Vi är mitt i Johannesburg. Ändå mil ifrån. För att återge bruset måste jag ändra 

inställningen på Word så att varje bokstav på Hallbergs demokratiska manér blir lika stor. Så 

här börjar det.  

 

det är det sista bandet. beth gibbons sjunger. gräset är apoteksgrönt och den grillade 
kyckligen orange av grillkrydda. yasmin har ritat ögon och stjärnor med kulspetspenna 
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på kasettomslaget. varje omslag har tolv svarta horisontella linjer. i love polly jean. om 
bandet går för fort och är felriktat kläms kyckligen fast med ett tryck av flera hundra 
kilo. pärla efter pärla. ord står mot ord. vid västkusten tidvis hård. även på kalfjället i 
jämtland och lappland väntas hård eller mycket hård. vingar, huvuden, lårben knäcks. 
risken finns att terrorister kommer över radioaktiva ämnen för att tillverka så kallade 
smutsiga bomber. granskog. flis. dina inköpslistor. kasettbandsremsor26 

 

Så här ser varje diktsida ut i mil. Varje sida är en dikt med likadana åtta rader. Både 

formmässigt och tematiskt tycks dikten vara lika kär i linjer som i en strävan efter demokrati i 

meningsfrågan hellre än hierarki. Ingen skillnad görs mellan poetiska uttalanden; slang står 

bredvid dialekt som står bredvid du-tilltal som står bredvid radioprat som står bredvid sinnliga 

metaforer. Det är som om varje mening ville, eller tvingades, vara del av ett politiskt 

mångfaldsprojekt. Intrycket av diktens malande pågående förstärks av att sista meningen, om 

den är för lång för rad åtta, fortsätter i en cliffhanger på början av nästa sida. ”Demokratin” 

eller brottet med hierarkierna, har typografiskt illustrerats av de genomgående gemenerna, 

avsaknaden av stora bokstäver. 

 

En ouppmärksam läsare av dikterna i mil skulle kanske läsa dem som uppbyggda kring vilka 

uttalanden som helst, lite som i min ihophafsade Sowetan-dikt. Men Anna Hallberg, som talat 

för att språk inte kan bygga på samförstånd och som godkänt underkännandet av metaforen 

som stilfigur eftersom den förutsätter samförstånd, enhetlig identitet och en förmåga hos 

läsaren att begripa samma bild27 – har i mil börjat skapa och tematisera textens sammanhang.  

 

vi hatar denna frånvaro av sammanhang. mening flygplan. ord mot ord.28 

 

står det på sidan åtta i mil. I denna metamening har formuleringen ”vi” på textens nivå 

tvångsgenererat en igenkänningsprocess och kollektiv identifikation hos läsaren. Eftersom 

språket börjar där identifikationen börjar tvingas läsaren in i ”vi” och tvingas instämma i 

yttrandet; tvingas till samförstånd. I frånvaron av ett me och en sammanhängande berättelse 

byggs upplevelsen av sammanhang och kontinuitet upp genom de tematiska linjer som 

återkommer i text efter text. Jag räknar till sexton element som upprepas och återinförlivas i 

de olika dikterna och knyter an till föregående, bildar linjer. Jag kommer i det följande att 

ordna in dessa linjer i kategorier och sidnumren kommer här att återges i löpande text.  

 
                                                        
26 Hallberg, s. 5.  
27 Se Hallberg, Anna, ”Metaforen – bättre förr om åren”, DN 031206.  
28 Hallberg, s. 8. 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1 linjer:  
varje omslag har tolv svarta horisontella linjer /…/ kasettbandremsor (s. 5). bruna trådar. järnvägsräls 

/.../ spärrband (s. 7). hårstrån (s. 8). ett sidenskärp (s. 6). ränderna över kollegieblock (s. 9). snodd rep 

snöre rem (s. 11). rader. balk. tygel. remsa. /…/ ledstänger. /…/ mjuka remsor linne sand. (s. 11). det 

är det sista bandet. /…/ droppen horisontellt glidande över bussfönstret. /…/ räfflor. pack. (s. 12). 

nagelbanden, den torra luften. /…/ handsydda fotband (s. 13). drar den svartgula plastremsan runt 

hagtornshäcken och bortersta grindstolpen. /…/ blixtlåset funkar inte (s. 14). streck. dra ett streck över. 

/…/ resår (s. 15). den grå horisonten som en slak tvättlina. /…/ karavanen av lastbilar. /…/ fordonen 

rör sig över motorleden (s. 16). hårslingor (s. 17).  

 

2 du-tilltal:  
dina inköpslistor (s. 5.). dina huvuden händer (s. 6.) vad vet du om livet födelse och död (s. 7). en gång 

var jag mindre än du (s. 8). dina ljusa ögon. /…/ nu dör du. /…/ vad vill du veta. vad vill du ha (s. 9). 

fattar du inte att du är den enda i världen. du. (s. 10). dina fotspår i snön (s. 12). bläddrar i katalogen 

för att hitta ditt namn. /…/ tager du denna (s. 13). hör inte ett skit vad du säger. /…/ böj dig framåt (s. 

14). dina ögonfranslockar (s. 17). du ser allvarlig ut (s. 44).  

 

3 metatext:  
ingen bokstav representerar någon utsträckt (s. 7). vi hatar denna frånvaro av sammanhang. mening 

flygplan. ord mot ord (s. 8). var går gränsen för ett gränslöst språk (s. 10).  skriver i snön. har ändrat 

till ”blå” (s. 12). har ändrat till ”koboltblå” (s. 14).  

 

4 markörer eller metaforer för svenskhet/Sverige:  
gräset är apoteksgrönt och den grillade kyckligen orange av grillkrydda /…/ vid västkusten tidvis hård. 

/…/ även på kalfjället i jämtland och lappand väntas hård eller mycket hård. /…/ risken finns att 

terrorister kommer över radioaktiva ämnen för att tillverka så kallade smutsiga bomber (s. 5). fladdrar 

i en gul buske vid tunnelbansstationen. /…/ jag tänker gul blå en veteåker på ett fotografi från Skåne 

(s. 6). välkommen alla till årets höstfest. /…/ promenad varje torsdag om vädret tillåter (s. 10). detta är 

en bok för alla. detta är en isoleringstejp (s. 11). allmänna konst- och industriutställningen (s. 12). 

bjuder restaurangen ut sina yppiga julbord. /…/ med grönområden och nära anslutning (s. 13). den 

tidiga rikssvenskan /…/ åka kana. snöboll (s. 14). bryggkaffe (s. 16). nyplockade lingon. 

långfärdsskridskor (s. 17). en tygbag med länsförsäkringar i mörkblå bokstäver (s. 20). gräset är 

apoteksgrönt och den grillade kycklingen orange av grillkrydda (s. 34). bilbältet skaver lite det är 

allsvenskan och elfsborg (s. 39).  den svenska glesheten (s. 48).  

 

5 svensk integrationspolitik/svensk rasism:  
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ett folkmaterial av en god ras är ett lands största egendom (s. 11). beviljas inte (s. 16). 

migrationsverkets beslut (s. 21).  

 

6 svensk ekonomi/svenska företag:  
förberedda men utan ekonomisk täckning (s. 14). fler utgifter i form av investeringar /…/ amorteringar 

(s. 15). hennes&mauritz. lindex (s. 16). apoteket. kapp ahl. din sko. glitter. jc. indiska (s. 17).  

 

7 svensk psykvård, psykiatri:  
cipramil och rakblad (s. 11). ett tillstånd eller en process hos människa och djur som medför att 

individen inte fungerar optimalt (s. 12). självmord (s. 15). om skönheten slår ut som en panikångest (s. 

41).  

 

8 svensk nationallitteratur:  
vän! i förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes. /…/ när ditt inre knullas av en stor mörk tjur 

är det bra att minnas/glömma. (s. 11).  

 

9 fraser från Sveriges Radio:  

vid västkusten tidvis hård. /…/ även på kalfjället i jämtland och lappand väntas hård eller mycket hård. 

/…/ risken finns att terrorister kommer över radioaktiva ämnen för att tillverka så kallade smutsiga 

bomber (s. 5). att han själv skulle ha varit berusad tillbakavisar han bestämt (s. 6). partiet delade sig i 

två falanger (s. 8). ring så spelar vi. du bestämmer (s. 11). sändningen utgår på grund av prinsessan 

dianas bortgång (s. 13). torvmarker då den naturliga nedbrytningen av död biomassa hämmas eller helt 

uteblir. på våra nordliga breddgrader uppstår förutsättningarna för detta genom olika slag av 

vattendränkning (s. 17).  

 

10 markörer för slang/muntligt språk:  

håll käften din jävla grisknullarbög (s.10). hur dum får man bli? hur dum får man egentligen bli? /…/ 

tja ba (s. 11). skaru ha eller (s. 13). hör inte ett skit vad du säger (s. 14). hon vet grejer om moln och så 

(s. 17).  

 

11 andra språk:  
i love polly jean (s. 5). teenage sluts (s. 11). i love polly jean (s. 12). novgorod. vologda. jaroslavl. 

kostroma (s. 12).  

 

12 brytning: appelsiner endast fem kr. /…/  
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13 religion:  

ett radband bön efter bön efter bön i svalget (s. 6). bön efter bön efter bön i svalget (s. 14). han 

kommer i sin kyrka är en adventspsalm av paul nilsson (s. 40).  

 

14 våld/brott/krig:  
om bandet går för fort och är felriktat kläms kyckligen fast med ett tryck av flera hundra kilo /…/ 

vingar, huvuden, lårben knäcks (s. 5). brottsplatsen /…/ huvuden, vingar, lårben knäcks (s. 8). anstalt. 

ställa inför rätta (s. 8). vingar, huvuden, lårben sträcks (s. 12). krigsberedskap (s. 14). polisbilarna. 

ambulanserna (s. 30). det är ett våld ett våld inuti hjärtat. en förtvivlad omsorg. tickande. /…/ ett 

automatgevär (s. 31). våldtäkt. ruiner av ett ansikte. /…/ vingar. huvuden. lårben. knäcks (s. 38). det är 

ett autistiskt krig. som inte kan beröras (s. 50).  

 

15 historieskrivning:  

vid 1400-talets slut var södra nederländerna alltjämt centrum för gobelängvävningen i europa (s. 8). 

vallonerna vandrande villande mo (s. 11). vi förflyttar oss österut längs sjöfarter och handelsvägar (s. 

13). vandalkungen geiserik bröt spannmålsimporten från afrika, och från 430-talet (s. 13). i mars 1828 

igenfanns anders skoglund vid djurön infrisen i isen (s. 34). de södra nederländerna (s. 35). 

 

16 markörer för svart och vitt:  

en boll av ljus och ljussken strålar. /…/ lagda i vita (s. 15) sockerbit efter sockerbit efter sockerbit. /…/ 

salt salt salt. /…/ peppar. socker. salt. salt. peppar. peppar. peppar. (s. 16). en vit blödning (s. 30). det 

finns inget mörker (s. 42). inne i det stumma sfäriska mörkret (s. 45).  

 

Språket är här utspätt av tingestar och tömda radiofraser, klyschor; sedan länge lästa 

litteraturrader och dialoger. Ett brus uppstår, som ”vi” hela tiden är del av, tar del av, tvingas 

lyssna till, indoktrineras av – men som inte tillhör en fixerad röst. Språket är använt. I bruset 

av språk är det paradoxalt nog språket som är platsen vi klamrar oss fast i. Vissa dikter är till 

synes förvirrade i deras monotona uppräknande av fras efter fras: sammanhangslöst, gränslöst 

och urensamt läggs de till varandra utan att betyda eller ämna berätta någonting. Men så 

plötsligt återvänder en fras som känns igen; och som en lättnad tangeras igenkänningsslingan 

i hjärnan: ”kasettbandremsor” – äntligen! Upprepningen blir den slinga som sätter igång 

identifikationsmekanismen och som materialiserar läsarens sökande efter sammanhang. Den 

extrema tydligheten i flätandet av dessa linjer, med upprepningar och återkommande liknelser 

som väller över på nästa sida, kan läsas som en sång över individualitetens ensamhet i 

språket. Hanna Nordenhök skriver i Göteborgsposten om mil att bokens ”linjära fixering” blir 
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”kongenial med sitt innehåll” och att projektet sammantaget kan läsas som ”en kritik av ett 

västerländskt upplysningsideal med allt vad det innebär av repressivt slagg. /…/ Det Hallberg 

försöker skildra, tror jag, är ett socialdemokratiskt Sveriges gråa, likgiltiga våld. Och den 

stora bortträngning som uppstår i dess kölvatten.”29 

 

Själva platsen är inte tematiskt materialiserad i Hallbergs dikt; platsen är bestämd av det 

muntliga babblandet. Det muntliga blir platsen. Och i det muntliga finns Sverige. I det 

följande har jag fetmarkerat Sverige:  

 
är dessa storögda bekännelser. håll käften din jävla grisknullarbög. ingenting vet vi 
om djurförsvarsprincipen. välkomna alla till årets höstfest. den bevingade snabbhet 
som är typisk för dåliga nyheter vilka tycktes löpa snabbare än blixten. jämför kähler. 
se sidan tolv. fattar du inte att du är den enda i världen. du. flirtkulor i liten, 
mellanstor och stor variant. promenader varje torsdag om vädret tillåter. 
katamaran. solero. pampuscher. tink. var går gränsen för ett gränslöst språk. ler. 
invänder. knäpper händerna demonstrativt: adresser m.m. viktigt aktuellt, att göra/på 
gång. det finns överhuvudtaget ingen hänsyn. 11:e dimensionen. fingrar. glöm aldrig 
det. fattar tag med armarna runt 
 
objektet. nu gråter jag. vi promenerar längs slöjdgatan och rundar vitabergsparken. 
hur dum får man bli? hur dum får man egentligen bli? enbart avsatserna är 
utmärkta i skala. ett folkmaterial av god ras är ett lands största egendom. rosmarin. 
basilika. en modern attityd. snodd rep snöre rem. vän! i förödelsens stund, när ditt 
inre av mörker betäckes. teenage sluts. ring så spelar vi. du bestämmer. tanke. skäl. 
detta är en bok för alla. detta är en isoleringstejp. tja ba. cipramil och rakblad. 
när ditt inre knullas av en stor mörk tjur är det bra att minnas/glömma. rader. 
balk. tygel. vallonerna vandrande villande mo. ledstänger. övergångsfaser. vara eviga 
vara i. mjuka remsor linne sand. korn. efter. korn.30 

 
 
Här destilleras platsen, på språklig nivå. Referenserna till schablonbilden av den nyktert 

präktiga vardagssvenskheten, i fraser som ”ingenting vet vi om djurförsvarsprincipen”, 

”flirtkulor i liten, mellanstor och stor variant”, ”promenad varje torsdag om vädret tillåter” 

(vilken svensk känner inte igen de här föreningsbegreppen!) skaver mot den rasistiska utsagan 

”ett folkmaterial av god ras är ett lands största egendom”, som i sin tur får ställas mot den 

svenske nationaldiktaren Stagnelius berömda rad ur dikten Till förruttnelsen: ”Vän! i 

förödelsens stund, när ditt inre av mörker betäckes”. Raffinemanget kommer till sin rätt i 

frasens uppochnervända återkommande ett par rader senare: ”när ditt inre knullas av en stor 

mörk tjur är det bra att minnas/glömma”. Här åstadkoms en bakvänd formulering av den 

svenska nationella identiteten, vars öde tycks stämplat av ett inre och yttre mörker – liksom en 

                                                        
29Hanna Nordenhök, ”Anna Hallberg: Mil”, Göteborgsposten, 2 feb 2008.  
30 Hallberg, s. 10‐11. 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kritisk kommentar till den romantiska nationaldiktarens rader, och, om man vill, till patriotism 

eller nationalism. Denna rad korresponderar också med utropet ”håll käften din jävla 

grisknullarbög” några rader tidigare, vilket lätt kan läsas som en mobbingfras yttrad på en 

svensk sluten skolgård. Referenserna till ond bråd svenskhet är hårt inskrivna i texten.  

 

I frasernas uppställning bredvid varandra kan något av en bortträngdhet anas, eftersom de 

aldrig utvecklas. Det är som om vidrigheten i utsagan ”håll käften din jävla grisknullarbög” 

slätas över av nästkommande fraser: ”ingenting vet vi om djurförsvarsprincipen. välkommna 

alla till årets höstfest.” Vidrigheten och våldet tas inte hand om, det simmar runt utan att 

bemötas med ett svar. Det här är en bortträngdhet som känns igen från ett Sverige som i 

neutralitetens namn inte tar någon ställning.  

 

Även platsens gränser är inskrivna i dikten. Frågan är ställd: var går gränsen för ett gränslöst 

språk. Sedan kommer fraserna: 

 

 vi rör oss norrut mot gränserna.31 
 vi rör oss söderut mot gränserna.32 
 

Att metaforiskt sätta in ordet ”gräns” i både en geografisk och en språklig kontext är att 

föreslå en sammanvävning av språk och plats. Det förefaller här som om platsen – lika 

mycket som språket – genom rörelsen mot gränserna ville tänjas, utvidgas och utmanas.  

 

Mot diktsamlingens andra halva tätnar den sammanhangslösa berättelsen och markörerna för 

svenskhet mattas av en aning. Istället är det ett våld som tar plats över sidorna, för att sluta i 

diktsamlingens slutord ”stryptag. /…/ en slinga av sol”.33 Jag får för mig att svara att det är 

livet som utgör gränsen för ett gränslöst språk, att döden är den enda gränsbefrielsen.  

 

mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, 

merikka,  
 

Diktsamlingen med ovanstående titel börjar såhär:  

                                                        
31 Hallberg, s. 29.  
32 Ibid., s. 42.  
33 Ibid., s. 59‐60. 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(59+13)SÅVACKERTNÄRMANINTEFÖRSTÅR34 

 

Och slutar såhär:  

 
tänk på cyklar och hjärtan som går sönder och behöver repareras det är historien om allt 
det som aldrig hände om värmen i Västertorp när alla försvinner som ett aggressivt 
mögel överallt kan vi inte ta på oss varandra allt blir så vackert när man inte förstår.35 

 

Det är svårt att låta analysen ta sin början i något hörn av mallamerik, ty här är en massa 

fraser att låta ta på sig och inte förstå och förstå. Men rent formmässigt kan sägas att 

diksamlingen är uppdelad i två delar, varav den första heter SANGARS och den andra 

SALVORS. SANGARS är en enda lång ordflod bestående av talspråkliga, till synes 

avlyssnade fraser som parataxmässigt fogats ihop intill varandra i en uttalandemassa, malande 

utan slut. Flera av fraserna ur denna del återkommer och känns igen i SALVORS, markerade i 

texten. I SALVORS kommer också röster in i texten, med riktiga litterära avsändare. 

Raattamaa har fixat in nitton författarkollegor i texten, som mixas in i ordsalvorna med varsin 

sticktext. Vad SANGARS och SALVORS betyder vet jag inte, och det känns inte som att jag 

måste förstå. Som Sigrid Nurbo skrev inledningsvis måste jag förstå att inget finns att förstå. 

 

Men det finns nu en hel massa saker att förstå i den här diktsamlingen, och det är det som gör 

så ont. Jag talar svenska, jag förstår varenda jävla ord, och den massa av röster som kommer 

till tals i mallamerik gör att igenkänningen och identifikationen med salvorna blir total. Jag är 

varenda fras här, jag känner igen mig i varje lögn; i varje klyscha som jag behöver för att tro 

mig sitta inne på en sanning; kring varje uttalande kan jag bilda en berättelse. Varenda en av 

de här fraserna har jag någon gång sagt eller hört, och trodde jag att de tillhörde mig så vet 

jag nu att de inte gör det. Det är därför jag blir så smärtsamt medveten om min ensamhet i 

den här boken. Min mänsklighet måste försvinna in i den massa som är människorna, i det 

språk som tillhör alla, ty vi är utspridda ensamheter i en kollektivitet, likt fraser slumpmässigt 

lagda till varandra i ett språk. Och fast vi mest längtar efter att inte förstå – som när vi var små 

och bar på villkorslösa, oformulerade platser i oss själva – så förstår vi åtminstone att 

ingenting längre går att förstå. Kanske är det vackert, men visst gör det ont. 

 

                                                        
34 Lars Mikael Raattamaa, mallamerik, mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merrikka, s. 11.  
35 Raattamaa, s. 215. 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Och naturligtvis är även ovanstående funderingar förutsedda:  

 

inga ord meningar var hennes egna, /…/ språk är smittsamt, /…/ han vill inte bli av med 

sin identitet, /…/ det finns inget före språket men det finns språkblivande,36  

 

Eller 

 

 det är inte lätt att vara människa, jag var fullständigt ensam,37  

 

Att fraserna är så vardagliga, så mycket liknar dagligt tal och ofta är konstruerade som delar 

av rumphuggna dialoger gör att de blir alldeles genomskinliga och frustrerande urvattnade, 

tömda på mening och identitet – ja, identitetslösa. Det är som om texten ville säga att 

ingenting är fixerat; ingen kan äga ett språk; vi är alla jag och du med varandra och alla älskar 

och behöver en cykel och värme och ett hem. Ingen människa är speciell. I både SALVORS 

och SANGARS symboliseras denna urvattning av de många namnen: johanna, tarek, jane, 

vlad, mare, lars, tracey, amerika, emily, elisabeth, homi, anna-maria, camilla, linna, pamela, 

sibel, babel, christina, mariana, åsa, emma, michel, zlatan, olga. Namnen är också tematiskt 

kommenterade – som här, i den totala betydelselöshet som glider mellan människa - språk: 

 

 det var tre som hette johanna i klassen när hon började,38 

 

Denna utsaga skulle lika gärna kunna skrivas så här:  

 

vad som helst kan betyda vad som helst men alla betydelser har inte samma värde,39 
 

Det finns alltså inget absolut centrum i språket, ingen absolut referent, inget ensamt ”me” som 

inte samtidigt är omslutet och dränkt av bokstavsbruset mallarik. Det finns ingen neutral 

språklig identitet. Ty ”neutralitet är makt”40 och om vi ska dekonstruera makt, sprawla oss ut 

från oss själva och ta på oss varandra kanske det är i språket vi måste börja.   

 

                                                        
36 Raattamaa, s. 80‐81.  
37 Ibid., s. 73.  
38 Ibid., s. 89.  
39 Ibid., s. 63.  
40 Ibid., s. 84. 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Men – ”det finns koder”, som står att läsa på sidan 82, och dessa koder har jag delat upp likt 

de kategoriseringar jag gjorde i mil. Det är liknande kategorier för mallameriks brus som för 

mils; texternas tematiska nivåer påminner om varandra och, om man vill, kommunicerar. 

Tydligt är att meningarna är svårbestämbara; ofta flyter kategorierna in i varandra. Varje 

mening är svårdefinierad och hafsig som ofta i muntligt tal. Jag tar här bara några exempel.  

 

1 bostad/plats/bostadsområden/förort:  
det finns ett karibiskt hus där en hel nation får plats /…/ de gamla hyresgästerna hade haft en minst 

sagt vild smak fönsterluckorna var röda och hallen var målad i en brandgul färg /…/, det finns en 

kinarestaurang utan prålig inredning runt hörnet /…/ ingen vill leva som de gör sju personer i en 

enrummare på trettio kvadratmeter /…/ nu behöver jag lite buller (s. 16),  

efter fallet från balkongen drabbades hon av amnesi men en läkare hävdade att det var somatiskt /…/, 

ibland ska du sluta drömma men ibland är faktiskt en annan värld möjlig och det enda du behöver göra 

är att bygga den konstruera /…/, jag sover i köket nu så att barnen ska få varsitt eget rum (s. 36), å fy 

fan det smäller så på hallgolvet av all post jag vill inte ha post jag får så ont i magen det är ändå alltid 

bara ondska (s. 17), du skulle kunna göra en list av speglar alldeles under taket (s. 19), det är lätt att gå 

vilse i villaområdet men det är ganska kul det finns många fina hus där (s. 20), en helt vanlig dag på 

åsen (s. 20), en del tycker att ojämnt gjuten betong är vackert men det är många som avskyr det (s. 

21), så ska vi sätta igång med vardagsrumsgolvet nu då (s. 22), det går inte att hålla en så stor byggnad 

flera dagar utan artilleriunderstöd, varje stad är grundlagd just det är hoppfullt /…/ dagen efter luktade 

det gulasch i hela trappen /…/ jag längtar efter någon som kan se maktstrukturerna i staden på samma 

sätt som jag gör på ett ungefär i alla fall (s. 24), hela trapphuset fylldes av rök det hade varit omöjligt 

att utrymma huset den vägen (s. 25), tänk så lite möda som läggs på att göra parkeringsplatserna lite 

trevligare (s. 25), hävda spridningen i varje läge (s. och s. 146), romanen är framför allt ett rum 

för olikheter (s. 156), 

 

2 språk/metatext: 
det fanns ingen annan anledning än förödmjukelse till att hon tvingades skriva rent sina uppsatser gång 

efter gång (s. 36), ångest är ett onödigt ord tycker jag jag har aldrig förstått vad ångest betyder 

egentligen (s. 19), svåra ord som man inte känner igen /…/ lär dig åtminstone att stava rätt (s. 22), en 

bokstav av varje sort (s. 24), världen behöver färre berättelser (s. 146), jag kan inte skriva på 

beställning (s. 150), ett sätt att minnas är skrift att skriva av är också ett sätt att minnas (s. 151), 

det finns ingen metafor utom gud, det finns ingen metafor utom Gud (s. 154), alla ord går inte att 

använda de finns kanske inte ens (s. och s. 154), konkret betyder sammanhang (s. 155), romanen 

är framför allt ett rum för olikheter (s. 156), inte för att man blir mindre ledsen men för att det 

kommer att finnas fler dikter (s. 17), du säger att jag inte gör annat än producerar rader, fortsätt att 
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skriva fast de blir arga hela tiden (s. 21), det stora tricket är att läsa på tvärs, finstavning (s. 100), jag 

tillskriver mig det som hänt andra (s. 101),  

 

3 namn/benämning/ursprung/identitet:  
kommer du johanna (s. 16), en båt som hette tarek (s. 19), som när marwin ramlade (s. 21), de kallar 

det för en djurpark och de har grisar getter några får och två små ponnyhästar (s. 22), å tracey jag 

älskar allt du gör /…/ är det någon här som heter tracey (s. 23), vi kan kalla det rädsla men det är bara 

en ansökningsintervju (s. 25), även om du inte känner till namnen så vet du att det var möjligt att 

avsätta varje kung (s. 26), mitt hjärtas tjernobyl (s. 146), hon kunde inte svara på varför hon hade 

döpts till amerika eftersom båda hennes föräldrar hade dött i en trafikolycka när hon var liten (s. 17), 

hyllorna är ovanligt mörka för att vara ek (s. 23), bluegrass kommer från kentucky (s. 66), hon heter 

egentligen inte bonnie men han heter karl (s. 89),  

 

5 grå svennevardag:  

det måste vara flera veckor sen någon diskade (s. 17), det måste väl finnas något jobb (s. 18), dåligt 

humör och gnäll och tjat (s. 19), nu får det va slut med slarvet (s. 21), ica-kassen i högra handen den 

blåa bagen i den vänstra, snuset är slut och dyrt (s. 26),  

 

6 likhet/olikhet/variationer:  

han blandade ihop mördeg och smördeg (s. 16), jag var säker på att det var hon som arbetade 

som revisor redan när hon dök upp i backen, är det du som är teodor /…/ ibland sitter 

hissknapparna vertikalt och ibland sitter hissknapparna horisontellt (s. 17), grannarna har en 

sköldpadda som barnen brukar leka är en fotboll eller en kullsten (s. 25), emily börjar oftast 

med samma bild (s. 26), romanen är framför allt ett rum för olikheter (s. 156),  

 

7 gemenskap/demokrati/rättvisa/ensamhet/utsatthet:  
alla andra har orkat cykla uppför backen du är den enda som gått /…/ kom och hjälp till ta i vi lyfter 

alla samtidigt (s. 16), till sist klarade till och med teodor att hoppa över (s. 17), jag har så svårt att 

koncentrera mig om det är någon annan som pratar i rummet (s. 18), marshall är en av de bästa i sin 

klass på matematik (s. 19), det var inte så många som var kvar i salen när det äntligen hade blivit 

charles tur att sjunga /…/ det var alltid debbie som började frysa först (s. 25), ingen har sett emily (s. 

25), att tänka alla är att tänka entropi men genom att tvinga entropin att verka till allas förmån 

(s. 156), ingenting blir bättre av att ni berättar för mig hur många som är lika ensamma som jag, (s. 

17), och varje vecka tvättade hon lakanen själv (s. 21), om jag är ensam är det inget hem (s. 161), 

tyvärr kan vi inte släppa in någon mer ikväll men du är välkommen tillbaka en annan dag (s. 17),  
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8 svenskhet:  
punktlighet och ett väldvårdat yttre är absoluta krav vid tingsrätten (s. 16), vad är det för svenskt med 

björk (s. 18), finns det fortfarande söndagsskola (s. 18), tvångssvenska (s. 103),  

 

9 exotism:  
på napoleons bar står det alltid en gumbogryta och en jambalayagryta i köket och puttrar och sen 

slänger de bara i lite musslor och räkor och kräftor (s. 21), den milda smaken av ananas i 

vintermörkret på sjön (s. 24),  

 

10 tilltal:  

tror du på flygande hundar eller djuphavsälgar (s. 16), du verkar alltid så klok (s. 18), håll hårt i mig, 

men snälla du det förstår du väl (s. 19), jag älskar dig (s. 21), du glömde väl inte nyckeln (s. 22), 

försök att förstå emilys situation du har ju aldrig varit skuldsatt på det viset (s. 25),  

 

11 utrikespolitik/samhälle/värld:  
just den här kvällen är det inte israeliska soldater som spränger bilarna för att komma åt 

växlingskontorets sedlar inte heller den här gången blev någon skadad men det var bära riktigt nära (s. 

21), beiruts södra förorter al-sadr-staden östra amman (s. 81),  

 

Flera av fraserna här återkommer i SALVORS, fast i en mer skriftligt artikulerad form, bland 

annat uttryckt via den nya typografin. Som i konventionell skriftlig prosa har de många 

namnen, tracey, debbie osv, här börjat skrivas med versal. Textens nya sätt att genom 

kursiveringar och markeringar med fetstil peka ut vissa fraser och göra dem viktigare och mer 

utstående än andra, understryker den skriftliga dimensionen. Markeringarna blir dubbelt 

förstärkta för läsaren då de markerade fraserna är återgivningar från avsnitt ett. Genom att 

vissa utsagor görs viktigare synliggörs även textens olika nivåer och den läsare som vid det 

här laget i läsningen blivit trött i huvudet av allt brus kan ägna hel sida åt att bara fästa ögonen 

på de fraser som markerats. Här blir frågan om makt central: hur avgörs vad som är viktigt, 

vad som ska läsas, vad som höjer sig över mängden? Läsaren är i textens händer. Viktigt är att 

frasernas markeringar är beroende av det övriga bruset; utan bruset skulle dess suveränitet 

aldrig lyftas fram. Deras identitet som suveräna är beroende av de övriga frasernas identitet 

som osynliga, som varande en i mängden. Detta synliggörande och frasutpekande föreslår en 

förhöjd uppmärksamhet över språkets makt och hierarkier.  
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Fraserna har via upprepningarna spridits ut – sprawlats – över bokens sidor. De bildar diktens 

centrum som sprids ut i bruset över diktens förorter. Upprepningarna fyller samma funktion 

som Hallbergs upprepningar i mil, de bildar det sammanhang som läsaren kan hålla sig till. 

De identiska fraserna pekar ut språkets materialitet då de tar fysisk plats i boken.  

 

Textens besatthet av plats-, bostad-, förort-, kvarter-, byggnads- och heminredningsdiskurs 

gör att platsen förtydligas även tematiskt. Vi har förstått att detta är en sång över förorten och 

det är de södra stockholmsförorterna Västertorp, Hägerstensåsen, Sätra och Bredäng som 

nämns. När bokens avsnitt två börjar, SANGARS, och nya litterära röster kommer in, är det 

mycket som handlar om plats. Cia Rinne inleder sin sticktext med en metatextig 

skrivanvisning.  

 

a text to go between the pages of a book on (a.o.) the red line of stockholm’s 
subway system; det får gärna vara på olika språk.41 

 

Med fetstil utmärks i detta avsnitt de texter som skrivits av Aase Berg, Ida Börjel, Athena 

Farrokhzad, Jörgen Gassilewski, Catharina Gripenberg, Anna Hallberg, Hanna Hallgren, Linn 

Hansén, Johan Jönson, Annika Korpi, Alejandro Leiwa Wenger, Niclas Nilsson, Ulf Karl 

Olov Nilsson, Fredrik Nyberg, Cia Rinne, Hassan Loo Sattarvandi, Sara Stridsberg, Kajsa 

Sundin och Jenny Tunedal. Cia Rinnes text kan läsas som en autentisk skrivanvisning som 

dessa författare fått, en skrivanvisning som i sin tur genererar fyra platsbestämdheter: boken, 

Stockholm, röda linjen och det svenska språket. 

 

a text to go between the pages of a book on (a.o.) the red line of stockholm’s 
subway system; det får gärna vara på olika språk. (lars.) ’yes, i’m miss 
heuschrecke’. (tomas schmit). yes, i miss heuschrecke. (cia). ’unsere 
muttersprache’. (ts) detta är vårt modersmål. fort muttermal! bort modersmål. 
vårt modersmål (enligt tomas schmit; verunstaltet von cia): talsvenska 
skrivsvenska pratsvenska skolsvenska lässvenska hörsvenska nyssvenska (men 
fanns det inte en röd) gäspsvenska visksvenska hostsvenska snuvsvenska 
hicksvenska pussvenska myssvenska (pero no había una linea?) 
 
regnsvenska stormsvenska åsksvenska dimmsvenska köldsvenska snösvenska 
frusna-käkar-svenska (mais est-ce qu’il n’y avait pas un ligne) tesvenska 
kaffesvenska kökssvenska fiksvenska potatissvenska äppelsvenska päronsvenska 
(dar nu avea o linia) sillsvenska kräftsvenska räksvenska citronsvenska 
limsvenska grussvenska bedövningssvenska (aber da war doch mal ne rote) 
tandvärkssvenska tandpetarsvenska tandborstsvenska cigarettsvenska 
tuggummisvenska snussvenska har-varit-hos-tandläkarn-svenska (ma non c’era 
una linea) babysvenska bastusvenska skriksvenska lagomsvenska mobilsvenska 

                                                        
41 Raattamaa, s. 128. 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luftballongsvenska andfåddsvenska (but there once was a red – line here). nein; 
hier. continue.  

 

Genom att skriva in de största europeiska språken spanska, franska, italienska och tyska 

bredvid alla textens benämningar för svenska – här med god hjälp av svenskans 

specialförmåga att klistra samman språket till sammansatta ord – låter Cia Rinne den svenska 

språkidentiteten bildas mot fond av en eurocentrisk språktradition, som den är del av. Men 

fanns där inte en röd linje? Har språket någonstans gått förlorat? Den här texten bildar 

sammanhang endast genom det tvångsmässiga upprepandet av ”svenskan” som objektivt 

material för texten. Texten artikulerar svenska samtidigt som det har fastnat i att statiskt 

upprepa de olika benämningarna för svenskan. Det tycks som om texten har gjort svenskan 

till ett märke, ett trademark; och visar hur vi av våra modersmål utsätts för indoktrinering.  

 

Rinnes text har genom att skriva ut platsen och metaforen röda linjen (en röd linje i en text är 

det som håller ihop texten) tematiserat textens platsbestämdhet och sammanhangslöshet. Det 

finns inte längre någon röd linje eller sanning i språket ((but there once was a red – line 

here). nein; hier.); språket är borttappat i sin mångfaldhet. Och vad är platsen röda linjen om 

inte en abstrakt plats i ständig rörelse; en metonymi för den försvinnande, mångspråkiga 

massa som rör sig i stockholmska röda förorter. När begreppet röda linjen, återgivet på olika 

språk, handlar om språk och plats i samma andetag, visar författaren hur dessa – återigen – är 

sammankopplade, både inom och utanför nationens ramar.  

 

Men författaren Lars Mikael Rattammaa är som sagt inte författare till SANGARS-avsnittet. 

Han är ”textmixare”, DJ:n som visar att dikten inte kan komma från en enda plats. När de 

andra författarnas texter mixas in i och markeras i den löpande brustexten åstadkoms en 

ytterligare spridning och textspänning, nämligen frågan om vad poesi och textförfattande är. 

Är dessa texter viktigare än andra, bildar de textens egentliga centrum? Eller är de instuckna 

som för att visa på motsatsen, att de är givna delar av språkets brus? Kanske är det här som 

det tryckta och litterära nationalspråket träder in i diskussionen. Även det tryckta 

nationalspråket, visar det sig, kan vara brusande, babbligt och namnlöst; på en gång platslöst 

och platsbestämt. De litterära texterna bidrar till textens anspråk på mångstämmighet.  
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sammanfattande diskussion  
 

Syftet med denna uppsats var att läsa diktsamlingarna mil av Anna Hallberg och mallamerik, 

mallamer, malameri, mallame, amerik, mallameka, merikka, av Lars Mikael Raattamaa 

bredvid teorier om nationell identitet och postkolonial teoribildning. Syftet var att se hur 

diktsamlingarna arbetar med – och mot – frågor och föreställningar om enhetlig språklig 

identitet, språklig hierarki och idéer om språket som centrum för individ, stad, dikt och – i 

förlängningen – nation. Min fråga till denna poesi var hur man, med ett nationalspråks 

standardiserade skriftspråk i centrum, kan skriva sig ut ur detta centrum.  

 

För Lars Mikael Raattamaa och Anna Hallberg finns ett svar:  

 

Genom att skriva, tematisera, avlyssna, materialisera, språkliggöra, sprida ut och tala om – 

poesi.  

 

Jag har i min uppsats talat om människans språk som den mest grundläggande avskiljande och 

identitetsskapande handlingen – och då språk i betydelsen alla språk; språk som människans 

medel för meddelandeöverföring – språk som ödesbestämt avskiljande och enande 

instrument. Historiskt sett har språkets fasta materialitet tagit plats i den tryckta boken, liksom 

i dagstidningen och utbildningsväsendet; i Sverige den svenska skolan. Det är genom dessa 

instanser som det svenska nationalspråket har standardiserats och när ett språk blir 

standardiserat kan en process av mänsklig inneslutning och uteslutning ta form.  

 

Men för att undvika att hamna i den nationalromantiska tankefällan om att det skulle existera 

en tätisolerad svensk identitet med hemvist i ett fast språk, en fast identitet och ett fast folk 

måste man hålla i minnet att ingen identitet kan vara fast och fixerad. Identiteter är lika 

flytande och obestämbara som människor och människor är snarare flerspråkiga än 

enspråkiga: de kan tala med känslor, kroppar, hjärtan och drömmar. Men ändock: det finns en 

historia för var människa att förhålla sig till, hon bär alltid på ett modersmål. Hur tar man sig 

ur ett förhärskande och dominerande språk? Hur omstörta det modersmål som 

ödesbestämdheten tvingat på? Hur skriva sig ur sin ”tvångssvenska”? 
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Jag har visat hur Anna Hallberg och Lars Mikael Raattamaa i sina dikter rör sig längs linjer 

som ställer frågor om språkets makt och upprättande av identitet. mil och mallamerik är 

diktsamlingar som synliggör och tematiserar både individens ensamhet och enspråkighetens 

ensamhet – här med hemvist i det talade, tänkta men också tryckta svenska språket. Genom de 

båda diktsamlingarnas malande brus av talad svenska, skriven svenska, avlyssnad svenska, 

babblig svenska, tråkig svenska och långrandig svenska, lär oss denna poesi att språket, varje 

språk, kan vara genomskinligt och tömt på allt annat än material. Det finns ingen absolut 

referent, det finns bara språkligt material – och det kan inte tillhöra någon, det är förbrukar 

och innehållslöst. I Hallbergs korta meningar tycks det också vara begränsande. Där är enda 

utvägen död.   

 

Värt att nämna är att dikterna – bortsett från vissa talspråkliga formuleringar, en ganska 

genomgående muntlig syntaxbyggnad, ett ordexperimenterande i mallameriks titel och 

kapitelindelningar, samt en släng av slang – är skrivna på korrekt svenska. Båda 

diktsamlingarna tar emellanåt in främmande språk i texten men de bidrar mest till en 

illustration över det språkliga temat. Här har den standardiserade svenskan formulerats, och 

enligt teorierna om hur nationella identiteter formas är det just genom det standardiserade 

språket som dessa upprätthålls. Hur kan man då sitta i ett av världens centrum; kontrakterad 

med landets största förlag, med en korrekt standardsvenska till förfogande tro sig kunna 

skriva sig ut ur detta centrum? 

 

Som jag har visat är både mil och mallamerik diktsamlingar som kan läsas in i diskursen kring 

sprawl. De vill sprawla, dvs sprida ut sina dikter  – låta dem eliminera dikternas centrum på 

skriftens egen nivå. Upprepningen blir här den starkaste markören för sprawlandet: genom att 

vissa fraser återkommer får de tyngd och bildar den centrala delen av texten, som sprids. 

Därmed undgås, och även tematiseras och synliggörs, en ojämlik sändar- och 

mottagarrelation. Också bruset eliminerar hierarkin mellan läsare och avsändare; läsaren blir 

del av bruset, de hundratals muntliga fraserna är så allmänna att de tillhör alla och ingen på 

samma gång; många har avlyssnats från Sveriges Radio. Fraserna bildar de osynligas språk, 

det språk som väller över från den normerande skriftspråkssvenskan, eller det ”repressiva 

slagg” som uppstår ur det ”socialdemokratiska våldets gråa likgiltiga våld”, som Hanna 

Nordenhök resonerade kring mil. Här kan man verkligen påstå att dikten blir till i läsarens 

läsning. Läsaren tillåts eller tvingas bli del av textens muntliga utsagor. Även den massiva 

tematiseringen av platsen och förorten, speciellt i mallamerik men även i mil, föreslår på en 
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tematisk nivå en förhöjd uppmärksamhet på vad som är förort och centrum i stad, språk och 

människa.  

 

Att fraserna från den muntliga delen av mallamerik genom enkla typografiska 

markeringsgrepp återkommer i en mer skriftlig och utpekad form i dess del två, väcker frågan 

om vilket språk som är viktigt, vems språk som är värdefullt; vilket som blir lyssnat på. Det är 

som vore de upprepade fraserna markerade och insprängda för att synliggöra språkets – och 

litteraturens – hierarkiska maktaspekt. Även det kollektiva textprojektet i mallamerik handlar 

om detta, och visar att språket inte ens i dess tryckta form kan tillhöra en enda författare.  

 

En invändning till det allmänna brusets, sprawlandets och den i mallamerik kollektiva 

aspektens eliminering av författarsubjektet som textens centrum kan sägas vara all den 

metxtext som både mil och mallamerik opererar med. I båda diktsamlingarna är metatext, 

alltså text om själva texten och dess textblivande, tunga delar del av texterna. Metatexten kan 

läsas som författarens egen röst – detta inom ramarna för en poesitradition som arbetat med 

att inte begagna en centrallyrisk röst. Måhända är metafrasernas spridning över diktsidorna 

ännu en manifestation över viljan till demokrati. Även författarens ”egen röst” har spridits ut, 

hackats upp och mixats över diktsidorna; dränkts i allt annat brus.  

 

Jag har här talat om litteratur, nationalism och nationell identitet – begrepp som inte kan 

tänkas generera en universell förståelse. Det är viktigt att poängtera att den nationalism som 

föddes i Europa efter upplysningen och franska revolutionen genom det kolonialistiska 

projektet påtvingades många afrikanska länder och i vissa afrikanska länder blev därför den 

egna nationalismen ett befrielseprojekt. I Sverige talas knappast om nationalism eller ens 

nationell identitet: den är osynlig och tagen för given, och det är just så som den svenska 

nationella identiteten har opererat som allra bäst. I dess genomskinlighet och självklarhet, i 

dess status som en fixerad och aldrig ifrågasatt identitet, har den sällan behövt bli föremål för 

debatt. Det är precis denna självklarhet och osynlighet som Anna Hallberg och Lars Mikael 

Raattammaa vill motsätta dikten och låta den arbeta med i sina diktverk mil och mallamerik. 

Den svenska nationella identiteten tematiseras och synliggörs här på både språklig och 

tematisk nivå, dels genom Hallbergs utforskande av metaforer för svenskt samförstånd: 

”gräset är apoteksgrönt och kycklingen orange av grillkrydda”, ett uttalande som måste 

betyda olika saker för olika läsare; dels genom synliggörandet av kollektivitet och mångfald 

(alla röster ställda bredvid varandra i parataxens brus, dimensionen av kollektiv text i 
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mallameriks remix-avsnitt). I enlighet med mitt teoriavsnitt kan hävdas att det är precis 

genom berättelsen om den svenska identiteten som den svenska identiteten uppstår – men 

Hallberg och Raattamma vill låta texten göra mer än så. De vill låta den synliggöra det 

svenska och problematisera det. Madan Sarup föreslår att nationell identitet är ideologi, och 

med ideologi menar han sättet på vilket det vi säger och tror korresponderar med de 

maktstrukturer och maktrelationer som finns i det omgivande samhället42 – är det inte precis 

detta som Lars Mikael Raattamaa och Anna Hallberg vill skriva dikt av? Om allt det som mil- 

och mallamerik-dikterna babblar om, säger och uttalar korresponderar med de maktstrukturer 

som finns i diktens omgivande samhälle – här Sverige, med dess hierarkier, demokratier, 

maktspråk och – ja, då har diktarna gjort dikt av en nationell identitet.  

 

Slutligen: ”All poesi är politisk” säger Lars Mikael Raattamaa.43 Efter vår läsning skulle man 

kunna tillägga: språkets politiska befrielseprojekt ligger i det som är poesi. Hallbergs och 

Rattamaas texter räddas av muntligheten, den ”universella skatt” som Mia Cuoto menade 

omsätts i poesin; och det är där – i lyssnandet av språket och poesin, som vi kan lyssna utan 

att behöva begripa. En tyst läsning av ett främmande språk är svår, men i lyssnandet är det 

möjligt, då är det vackert även när vi inte förstår. Även om ”vi:et” i detta sammanhang för en 

tillgodogörande läsning måste förutsättas behärska skriven svenska, tycks Raattamaas och 

Hallbergs texter åtminstone vilja visa på möjligheten att läsa det avlyssnade.  

 

Åter till Melville. På kvällen lyssnar vi till sånger på Setswana och isiZulu. Jag förstår vad jag 

förstår, mellan oss finns gränser och inga gränser. Tänker att det är i själva gränslandet som 

både gränsen och gränsupplösningen ligger. Om man vågar.  

 

So close!  

 

 

 

 

 

                                                        
42 Sarup, s. 136.  
43 Stefan Jonsson, ”Lars Mikael Raattamaa: ”All poesi är politisk””, DN 030926. 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