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F I N S K  T I D S K R I F T  3 – 4 / 2 0 2 2

Essäer

Jaget äger rum . Prosaåret 2021

Maria Lassén-Seger

I den finlandssvenska prosan 2021 gräver författarna där de står. 
Helst inåt och bakåt. Covid-19 pandemin nämns endast i ett par 
böcker, men den påtvingade isolering den förde med sig kan anas 
i det påfallande talrika tillbakablickandet. Samtid och framtid 
söks i det förgångna, inte sällan under samhälleliga brytningstider. 
Platsen – som alltid varit avgörande i finlandssvensk prosa – är 
starkt närvarande hos protagonister (ofta ett jag) som söker me-
ning, struktur och fördjupad förståelse för sin existens.

Vi är vår historia

I Mia Francks Galanterna är året 1912, platsen Helsingfors, där 
fyra unga kvinnor – Dagmar, Hilda, Klara och Ebba – drömmer 
om att ”flyga fritt” tvärtemot samtidens konventioner. Ute på stan 
tar männen för sig på deras bekostnad. De tafsar på spårvagnen, 
tränger sig på i caféer. Övergreppen driver kvinnorna till handling 
och de upptäcker att utklädda till män kan de röra sig friare i 
staden. Franck kan sin kvinnohistoria och har förmågan att le-
vandegöra den. Vardagsslitet och framtidsdrömmarna skildras 
gripande. Huvudkaraktären Dagmar drömmer om att bli modist, 
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Hilda om ett könsöverskridande bortom utklädningsleken, Klara 
om rättvisare arbetarförhållanden, medan välbärgade Ebba ägnar 
sig åt kvinnosaken. Den brokiga fyrväpplingen samlas kring sin 
emancipationslängtan i Dagmars och Hilmas bostad, talande nog 
kallad ”Hoppet”. Klädda till ”galanter” utmanar kvinnorna kon-
ventionen, men Franck varken förenklar eller idealiserar deras si-
tuation. Förklädnaden är både berusande och farlig, då den väcker 
aggressioner och avslöjar dolda begär. Fyndigt integreras auten-
tiska klipp ur dagspressen, såsom hattnålens potential som farligt 
vapen och debatter kring den nya ”moderna” kvinnan. Tidsbilden 
fascinerar och övertygar, även om Dagmars och Hildas äventyr 
hos apacherna i Paris tänjer något på trovärdigheten. Som så ofta 
i historiska emancipatoriska flickskildringar slutar normbrottet – i 
detta fall förklädnadsleken – i återanpassning. Galanterna är före 
sin tid. De förmår inte förändra världen, men för ett tag tar de för 
sig och glänser.

Intressant kvinnohistoria bjuder också Ann Holm-Mörns Fa-
briken på då den levandegör kvinnokollektivet vid textilfabriksom-
rådet ”Masunin” i Oravais på 1920-talet. Ramberättelsen omfattar 
Marias och dottern Idas första år vid fabriken. De retrospektiva 
avsnitten kunde, med redaktionell hjälp, ha interfolierats bättre; 
men Masunin är en fascinerande miljö som blir romanens andra 
huvudperson. Fabrikskvinnornas liv är hårt, men sammanhåll-
ningen stark. Ett enkelt men värdigt, vardagsnära liv gestaltas, för 
Marias del förgyllt av kärleken till dottern och en kvinnosolidaritet 
som ger kraft. Snuset, kaffet och bullarna är sinnliga uttryck för 
vardagens smala guldkant och skildringen kryddas av välfung-
erande dialog på dialekt.

Bland årets åländska historiska berättelser utmärker sig Karin 
Erlandssons kollektivroman Hem, som sträcker sig från 800-tal 
till nutid. Havet, kvinnoliv, nära relationer och en sten med en 
vit cirkel i, knyter ihop helheten. Som fantasy-författare för barn 
och unga har Erlandsson visat sin förmåga att ladda undertexten 
med mening. Också här är den flyhänt skrivna texten långt mer än 
summan av händelserna. Infallsvinklarna är mångskiftande: Lia 
oroar sig för barnet som inte är som andra utan ”mera vedklabb än 
människa”; Ragnhild lotsar varsamt sin far vidare när han bryts 
ner av sorg och ålder. Berättelserna från vår tid berör hur veckovist 
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arbete på färjorna tär på familjelivet. Erlandsson räds inte känslo-
samhet, utan skriver uttryckligen fram hur det känns ända in på 
bara skinnet.

Åländskt kvinnoliv skildrar också Liv Wentzel i Tillhanda. 
Året är 1905 och fiskardottern Alva Sofia går vilse på isen i storm. 
Hon hamnar hos Mattsons på Vårdö och tillbringar där ett helt 
år långt borta från sin hemö i utskären. Vardagslivet på Matt-
sons gård skildras levande, med tonvikt på relationer – särskilt 
triangeldramat mellan gårdens ungdomar. Alva Sofias vänskap 
med gårdsdottern Amanda blommar ut i hemlig passion; gårdens 
tungsinte son Ulf förtärs av obesvarad kärlek till Alva Sofia; 
medan pigan Frida intrigerar för att Ulf ska bli hennes biljett ut 
ur fattigdomen. Titelns ”tillhanda” visar sig anspela dels på den 
begränsade tid som de förälskade flickorna får vara tillsammans 
innan deras vuxenplikter skiljer dem åt, dels på kvinnors lott vid 
seklets början: att vara andra till lags och inte få bestämma över 
sina egna liv. Wentzel skriver en välfungerande, korthuggen prosa, 
men romanen får en alltför abrupt upplösning. Bokens gråsuddiga 
pärm ger därtill ett oproffsigt intryck. 

Två nya titlar i pågående historiska släktkrönikor utkom under 
året. Sonja Nordenswans Till stoft för vinden, del tre i en svit, 
tvinnar samman två ö-släkters öden på Irland och Åland. Jason 
Mossberg reser år 1918 till Inishmurphy för att träffa delar av sin 
släkt. Samtidigt får irländska Mary Mossberg möjlighet att med 
sin kusin Iris, ivrig suffragett, besöka Åland. Tillvaron på Irland 
präglas av uppror mot Storbritannien, vilket speglar liknande kon-
flikter på Åland i relation till Finland och Sverige. Den historiska 
skildringen är inkännande, men läsare bekanta med tidigare delar 
i serien får större utdelning. Av styrka mot ljus är fjärde delen i 
Mikaela Nykvists Runsor-serie. Den inleds år 1872 och följer dels 
Amalias öden i Amerika, dels familjen Karlsson i Runsor utanför 
Vasa. Amalias dröm om ett nytt liv ”over there” krossas av hennes 
slarver till make. Efter de magra nödåren upplever Runsorborna 
bättre tider och går in för att grunda en modern mjölkgård. Trots 
viss lokalfärg förblir den historiska förankringen tunn. För att få 
till lyckliga slut för alla inblandade blir intrigen forcerad och tyngd 
av melodramatiska och erotiska inslag.
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Flera berättelser starkt knutna till författarens egen familje-
historia utgavs 2021. Dennis Rundts Big Daddy följer farfar Carl-
Julius Warrens (sedermera Larry Hargs) öden i Amerika under 
tidigt 1900-tal. Efter ljusskygga affärer och en period av sus och 
dus i filmens nymornade Los Angeles, bygger Harg med maffians 
hjälp upp ett affärsimperium. Morfar Joel Rundts respektablare 
värv i Finland för att bygga upp den nya nationen är en markant 
kontrast. Boken inventerar mer än den gestaltar, men stoffet som 
spänner över hela 1900-talet fascinerar. Paul Modeens Från idyll 
till inferno – roman baserad på verkliga ingermanländska öden är sin 
undertitel till trots mer släkthistoria än roman. Tre generationer 
ingermanländska präster, som åtnjuter tsarregimens gunst, för en 
blomstrande tillvaro tills revolutionen och Sovjet sätter punkt. 
Mayvor Palmbergs I morgon kanske mor kommer skildrar Annis 
och sonen Ilmaris hårda öde med ett övermått av sentimentalitet. 
1919 skickas Anni, gravid efter en våldtäkt, från hemmet i Karelen 
till systern i Nykarleby. Mor och son skiljs sedan åt för att aldrig 
återförenas. Anni får ett nytt liv i Kanada medan Ilmari, trots en 
svår start som rotlöst barnhemsbarn, klarar sig. Fredrik Geisor 
återberättar i sin tur sin fars erfarenheter som ung i efterkrigstidens 
Vasa i Fyra män i träkanot – kanonsommaren 1946. Den övervägande 
käcka tonen till trots, berör skildringen också efterkrigstidens 
knapphet och de unga männens krigsskador.

Ödesåren 1904–1905

Förutom att levandegöra och bredda förståelsen av det förflutna, 
knyter några av årets historiska romaner särskilt an till tider av 
förändring och samhällelig oro. Både Anders Mårds debut Storm 
över S:t Petersburg och Mikael Wahlforss Valentin dramatiserar 
de ryska ödesåren 1904–1905, avgörande också för det finländska 
folkets framtid. Mårds historiska thriller koncentrerar sig på året 
1905. Förryskningstidens turbulens och motståndet mot tsarväldet 
tar gestalt i de finländska syskonen August och Ebba Stenberg 
som, under falska namn, reser till S:t Petersburg för att medverka 
vid ett attentat mot tsarregimen orkestrerat av Finska Aktiva Mot-
ståndspartiet. Mård har de bakgrundskunskaper som behövs för 
att skapa övertygande miljö- och tidskänsla. Däremot är stilen 
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inledningsvis svajig då förklarande partier och dokumentära inslag 
skaver mot det fiktivt gestaltade. Men an efter byggs spänningen 
upp av trovärdig dialog och ett dramatiserat berättande som blå-
ser liv i det kokande tsardömet där alla krav på reformer brutalt 
slås ner. Porträttet av August som hetlevrad, fåfäng och lättstött 
viktigpetter är starkt, särskilt med tanke på hur snöpligt hans 
bidrag vid attentatet blir. Hans dröm om att utföra revolutionära 
”hjältedåd” krossas när revolutionen visar sig äta sina egna barn. 
På så vis formuleras en undertext om våld kontra fredliga vägar 
för att uppnå samhälleliga förändringar. Både de finska och ryska 
motståndsrörelserna beskrivs som konfliktfyllda, med inre makt-
kamper och beredskap att offra sitt fotfolk. 

Wahlforss Valentin återger samma historiska skede, men ut-
spelar sig över längre tid, och omfattar långt fler karaktärer och 
boksidor. Den kretsar kring 20-åriga Yvonne/Yva som – efter att 
hennes bror dött vid ett attentat – infiltrerar motståndsrörelsen. Yva 
arbetar för tsarregimens hemliga polis Ochrana, men ställs snart 
inför svåra val. Är det rätt att bruka våld och döda för sina ideal? 
Klarar hon själv av att förråda de unga idealister hon lärt känna? 
Yva är ung, äventyrslysten, rentav kaxig, men också villrådig samt 
priviligierad: beundrad societetsskönhet, furstedotter med lyxiga 
vanor och bildad kvinna med en möjlig framtid som konsertpia-
nist. Porträttet blir väl spretigt. Romanen gör därtill anspråk på 
en spänningsintrig som dessvärre hinner slakna. Läsvärdet ligger 
snarare i de gedigna kunskaper som underbygger skildringen. 
Liksom Mård, levandegör Wahlforss den splittring och oro som 
präglade det ryska samhället åren innan tsaren störtades.

Ett liv vid sidan om

Prosautgivningen 2021 omfattar ett knippe starka romaner som 
sticker ut för att de anlägger ett från-sidan-perspektiv som möj-
liggörs av att protagonisten befinner sig i samhällets utkanter. I 
Robert Åsbackas välskrivna och mångbottnade Kistmakarna 
skärskådar ett berättarjag på fallrepet i ett Sverige där socialde-
mokratins folkhem vittrar sönder. 60-åriga Erik har mist familj, 
bostad och författarkarriär. Han håller sig flytande tack vare 
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mötesarvoden inom kommunalpolitiken och föreningen Farkh där 
han i hemlighet bosatt sig. Erik beskriver galghumoristiskt sin 
torftiga tillvaro: ”Gå snabbt och se glad ut så märker ingen att du är 
ful. Så brukar man ju säga. Mitt sätt att dölja att jag saknade både 
pengar och framtidsutsikter var att befinna mig bland människor 
som arbetade för och trodde på just framtiden”. Erik går Farkhs 
kistbyggarkurs där läraren lakoniskt intygar: ”Det är bara att 
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bygga och dö, svårare än så är det inte”. Åsbacka väver skickligt 
samman den lilla människans tillvaro med större samhälleliga 
skeenden. I Farkhs lokaler umgås Erik med ett gäng udda in-
divider: Vide som snöat in på Palmemordet; besvärligt frågvisa 
Sonja med funktionsnedsättning; Kåre som ordnar salta pinnar 
och Tuomo som mest sover. Erik minns 1980-talet, vännen Hanna 
han egentligen var kär i, sambon Pia som lämnade honom och 
den älskade hunden Kreon som dog. Minnena av hans förluster 
återkommer i vågor ackompanjerade av dunket från pålningen av 
nya lyxbostäder utanför Farkhs lokaler. Otippat dras Erik, trots sitt 
självvalda utanförskap, in i Sonjas kaotiska familjeliv, som – lika 
otippat – visar på nya vägar ut ur ensamheten. Kistmakarna är en 
rik roman som med råge uppfyller romanformens ambition att 
beskriva livet som det är.

Quinh Trans imponerande debut Skugga och svalka, med drag 
av prosalyriskt berättande och stark språkkänsla, närmar sig också 
en vardagsverklighet i utkanten av samhällets mittfåra. Ett namn-
löst pojkjag minns hur han som barn anlänt med sin vietnamesiska 
familj till Finland och bosatt sig i Jakobstad. Berättarjaget upple-
ver samtidigt ett starkt band till sina familjemedlemmar som ett 
utanförskap, och minnena återges på distanserat avstånd. Medan 
mamma Má drömmer om pengar och storebror Hieu om flickor, 
upptäcker pojkjaget det storartade i att kunna ”psyka upp” sina 
kompisar med ord. Tran fångar skickligt de drömmar som driver 
familjen. I oskarpa bilder som motsvarar det suddiga fotografiet på 
pärmbilden, vävs minnesfragment samman ”stötvis, som maneter 
i vattnet under mina ögonlock”. Sidoperspektivet på den söm-
niga småstaden förstärks av att familjen rör sig i utkanten kring 
de höghus där deras vietnamesiska bekanta bor. Återkommande 
bärplockningsscener växer till en symbol för drömmarna om en 
annan framtid än den som erbjuds: de långa arbetspassen avbrutna 
av övernattning i bilen, medan en gåtfull leopard skymtar i skogen. 
Försiktigt låter Tran läsaren ana en öppning mot något annat.

I Matilda Södergrans prosalyriska kortroman Nell är 
protagonisten, som lånat boken sitt namn, byns särling. Introverta 
Nell lever nära sina föräldrar men förblir sin egen. Med ”tiken” 
går hon sina utstakade promenader av och an till havet. Nell 
känner stark gemenskap med naturen, ”[h]är ligger hon, navlad i 
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underlaget som en lav” och upplever att ”[e]nsamheten är hennes, 
en utopi hon hela tiden tvingas försvara”. Hurtiga ”papp” tystar 
henne. När ”mamm” dör och inte längre kan ge Nell ömhet försvå-
ras relationen till pappan ytterligare, men ”Nell prövar närheten på 
ren jävelskap” och klämmer en gigantisk pormask i pappans panna. 
Precis som Nell är Södergrans språk starkt och eget. Den sommar 
som skildras blir avgörande för Nell och utmynnar i ett gåtfullt 
försvinnande. Södergran visar oanade djup hos sin protagonist och 
låter förstå att vad som än hänt, har det skett på Nells egna villkor.

I Henrik Janssons välskrivna ”roadmovie”-aktiga Vi åkte 
för att träffa farsan betraktar jagberättaren Sigge/Ziggy sitt liv i 
backspegeln under en bilresa med brodern Kajtsu upp till pappan 
i Österbotten. Mamman har nyligen dött och till begravningen 
har Sigges ex-flickvän Jonna dykt upp, vilket initierat återblickarna 
och omvärderingarna av det förflutna. Sigge är iakttagaren, ”kolla-
ren”, som alltid ställt sig vid sidan av. Jansson interfolierar skickligt 
romanens olika tidslager, och ur Sigges minnen utkristalliseras 
såriga insikter om mäns våldsamhet, kvinnors utsatthet, skavande 
familjehemligheter och egna tillkortakommanden. Minnena från 
hemmet i Skata, Jakobstad, gestaltas intensivt och övertygande. 
Här lärde Sigge känna Jonna vars dysfunktionella familj med en 
våldsam och supande far liknar hans egen. Jansson skriver om 
olyckliga, trasiga människor, men med värme och utan att döma. 
Väl framme hos pappan äger en form av försoning rum. 

Jaget i vardagen

Jag-berättandet dominerar utgivningen 2021. En del böcker sätter 
öppet likhetstecken mellan berättar- och författarjaget. Michel 
Ekmans Lyckliga slut – elva essäer och en dagbok tematiserar åld-
rande och tid. Dagboksavsnitten rör hans tillvaro under Covid-19 
pandemin. Essäernas ingångar är djupt personliga men öppnar sig 
för läsaren. Själv uppfattar sig Ekman som en som har lätt för att 
reflektera men får kämpa sig till att delta socialt. I sin egen värld 
är han därför samtidigt fri och instängd. Det drömska uppgåendet 
i varandet ser han som en överlevnadsmekanism och tecknar sin 
livsbåge från ungdomens dagdrömmande; via vägen ut mot kärlek, 
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familj och arbete; till åldrandets återkomst till dagdrömmandet. 
”Den blå kniven” skrivs fram som en symbol för ett hopplöst limbo 
av leda och dagdrömmeri. Men utifrån Bachelards och Benjamins 
tankar om barndom som drömtid och drömrum, formuleras också 
andra insikter bortom det uppenbara. I dagboksavsnitten excel-
lerar Ekman i att fånga det lilla livet på Barbro Lindgrenskt vis. 
I essäerna hanteras vardagligt stoff som hemmet, minnen och 
minnesresor, film, musik, läsning, samt familjen som tidsmätare, 
insiktsfullt och lyhört.

I Familjealbum gräver Joakim Groth i sin borgerliga släkthis-
toria i ett försök att lära känna sina tidigt bortgångna föräldrar. 
Han ser tillbaka på sin uppväxt i Munkshöjden och tiden som 
ung och upprorisk sökare under det socialismvurmande 70-talet. 
Sina föräldrar och sitt unga jag betraktar han med nyfiken ömhet. 
Föräldrarnas relation skildras som en union mellan två vilsna sjä-
lar. Sina ”generationskamrater” ser han som medresenärer på sin 
”gruppresa till vuxenheten”. Ofta förvånar Groth sig över hur hans 
minnesbilder inte stämmer överens med dagboksanteckningar eller 
andras hågkomster. Groths berättarröst är lakoniskt resonerande 
på ett sätt som gör läsningen intim, som om läsaren hör honom 
anförtro sig om barndomens katastroffantasier, svårigheten att bli 
av med sin svendom eller den sorg han hastigt kapslar in för att 
gå vidare när han mister sina föräldrar. På så vis växer de egna 
tillbakablickarna till ett tidsdokument över behovet av att foga 
samman en begriplig livsberättelse på basen av motstridiga min-
nesfragment.

Långt mer självutlämnande är Otto Gabrielssons ”personliga 
brev” Motborgare som bygger på ett års dagboksanteckningar. På 
släktgården Drakamåla återhämtar Gabrielsson sig sommaren 
innan han ska slutföra sina psykologstudier. Men det enkla liv 
han hoppats föra på landet är svårfångat. Maniskt väger han sig, 
anger alkoholprocent på det han dricker, motionerar och betvingar 
humöret med energidrycker och koffein. Till hösten återupptas 
studierna som inneboende hos mamman, och kampen för att återfå 
balansen fortgår. Synen på samtiden är sylvass. Lika onådig är 
Gabrielsson mot sig själv. Gång på gång super han bort sig och 
torpederar de hälsosamma rutiner han föresatt sig. Likt Sisyfos 
verkar han dömd att återupprepa en spiral av motgångar och nya 
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föresatser. Upptagenheten vid det egna måendet kunde te sig na-
velskådande om det inte hanterades så rakt och ärligt, ofta med 
en pricksäker svart humor. Han är själv barnet och dess utmattade 
småbarnsförälder. Han avskyr konsumism, men älskar lyx i form 
av märkesvaror och -kläder, äkta champagne och skagenröra: ”Jag 
är en fattig Trump, utan sociala medier men med större hårsvall”. 
Samhällets normalitetskrav varken kan eller vill han följa.

Ung vuxen växtvärk

Elsa Kemppainens Riesling och mjölk är en debut med svärta och 
nerv. Den kretsar kring två kriser i romanjaget Iris liv: utbytesåret 
i Berlin 2008 och året 2018 i Helsingfors när hon ska bli mamma. 
”Jag har alltid tyckt att det trasiga är vackert, förutom när det gäller 
mig själv” konstaterar Iris som sedan tonåren levt med skamkäns-
lor över det egna jaget. Tillbakablickar låter förstå att tonårstidens 
mobbning lagt grunden för den vacklande självkänslan. Men den 
unga vuxna Iris vill leva och känna. Med nya väninnan Louise 
kastar hon sig därför in i Berlins nattliv som är ”klart och hårt”. 
Kemppainen skriver fram tjusningen i att leva dålighetsliv och 
vilja annat än det präktiga finländska. Men läsaren ser också hur 
hon återkommande gör sådant hon egentligen inte vill, inklusive 
går med på mer eller mindre ofrivilligt sex. ”Vi blir aldrig sådana 
som räknar” påstår Iris. Ändå listar flickorna alla de ligger med. 
Den intensiva vänskapen med Louise förändras då de risker flick-
orna tar får allt allvarligare följder. Tio år senare är Iris åter igen 
ångestriden och obekväm i sin kropp som nu ska föda ett barn. 
Ett dramatiskt kejsarsnitt senare och en träffsäkert skildrad skör 
prematurbebistillvaro finner Iris åter en gång att marken slutar 
gunga och en tillförsikt infinner sig.

Även Elin Willows Nya namn skildrar inkännande det besvär-
liga i vuxenblivandet. Romanens tre delar utspelar sig i Stockholm, 
London och Åbo. Varje del har en egen jag-berättare, men mot 
slutet visar de sig vara mer tätt sammanflätade än vad som först 
antyds. För varje nytt livsskede uppfinner sig Willows unga pro-
tagonister på nytt. Den första delen om Sonja fångar ett tonårs-
vi som byggs kring gemensam musiksmak, klädstil och intimt 
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umgänge:  ”Det är som vi är verkligen vi, nära, tillsammans”. Det 
är en tid av uppror då Sonja söker utlopp för sin rastlöshet i kon-
serternas ”moshpit”, där ”punken känns i kroppen”. I del två tar 
Eva första steget ut i världen och flyttar till drömstaden London. 
Tillvaron bygger fortfarande på symbiotisk flickvänskap. I en pyt-
teliten lägenhet delar hon kläder och sovrum med tre andra flickor. 
Glappet mellan att vara tonåring och ung vuxen fångas på kornet. 
Eva har ”[a]lltid drömmar, inga planer”, ”allt är en väntan på något” 
i ett London som är betydligt solkigare än hon föreställt sig. I 
del tre är Eva-Sofia doktorand i Åbo. Den värsta växtvärken är 
över men att lyssna på gammal favoritmusik går inte då den river 
upp smärtsamma minnen och förluster. ”Det fanns aldrig någon 
tydlig övergång till vuxenvärlden”, menar Eva-Sofia. Ändå har 
något ohjälpligt gått förlorat.

I dag förknippas ungdomstillvaron allt oftare med illamående, 
såväl ute i samhället som i litteraturen. Sofia Elies prosalyriska 
En gång kände jag – en multimodal rehabiliteringsjournal utforskar 
bokjagets mentala problem som ett sjukdomsförlopp. Berättelsen 
går bakåt i tid och antar stundvis formen av en sjukjournal med 
diagnoskoder. Tankar om rymden och minnen av ex hon sörjer 
vävs samman med panikångest och humörsvängningar. Protago-
nistens oförmåga att få ihop ett liv att vara nöjd med är påtaglig. 
Kanske hennes begåvning är i obalans med resten av hennes 
person, föreslår en psykolog. Ändå kan protagonisten inte sluta 
drömma om ett liv som konstnär. Berättelsen kunde ha växt till 
en konstnärsroman, men stannar halvvägs i ett oförlöst läge. Så 
kan det förstås vara, men det leder till svårigheter för läsaren att 
knyta an till texten som fastnar i ett ältande av minnen och känslor. 

Något av vuxen växtvärk återfinns också hos Kaj Korkea-ahos 
mångbottnade roman Röda rummet som tematiserar begär, lust, 
underkastelse, makt och övergrepp. Romanens unga författar-jag 
har nyss lämnat sin våldsamma och narcissistiska partner. Pank 
och arbetslös flyttar han från Berlin för att bo hos föräldrarna i 
Vanda. Kompisen Lotta föreslår på skämt att han ska annonsera 
om att byta sina författartjänster mot en bostad i huvudstaden. 
När han gör det svarar Aimo K och föreslår, osannolikt nog, ett 
dylikt utbyte. Den tjusiga lägenhet i Ulrikasborg Aimo erbju-
der får protagonisten att ignorera alla varningsklockor och anta 
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erbjudandet. Men Korkea-aho låter läsaren ana oråd. Under en 
hinna av citrondoft, dröjer sig en rutten lukt kvar i lägenheten. I 
tidigare romaner har Korkea-aho visat en fäbless för skräck och 
splatter. Nu undviks sådana excesser vilket underlättar en psyko-
logiserande läsning av den dåligt förtäckta stanken som Aimos 
dolda agenda. Aimo idkar underkastelse (BDSM) och utnyttjar 
de unga män han ”anställer” för att tillfredsställa sina egna begär. 
Både för protagonisten och för läsaren, förblir Aimo en gäckande 
gåta. Den naiva berättaren förhåller sig länge nyfiket och tolerant 
till honom, för att senare – när den äldre mannens manipulativa 
sidor framträder – se honom som en tragisk figur, snarare än en 
hänsynslös maktmissbrukare. Vännen Lotta rasar däremot över 
sliskiga gubbar som tror att allt är till salu och ställer protagonisten 
till svars för hans undfallenhet. Röda rummet är en fascinerande 
men spretig roman som hellre ställer frågor än svarar på dem. I 
utbyte mot att få bo i lägenheten ombeds bok-jaget skriva en bok 
som heter Röda rummet, men det röda rum som de facto uppdagas 
i bostaden har mer att göra med den hemliga S&M-klubb som 
Aimo och partnern Usko en gång drivit tillsammans, än med 
Strindberg. BDSM-scenens förhöjda njutning är i mångas ögon 
ett skamligt begär, som helst bör utövas i skymundan. Korkea-
aho balanserar skickligt mellan att varken svartmåla denna lidelse 
eller iscensätta någon Fifty shades of gray-aktig kittelfantasi. Aimos 
begär är komplexa: han vill hänge sig åt underkastelse men utnytt-
jar samtidigt sitt övertag likt en ”sugar daddy” som försörjer unga 
gaykillar i utbyte mot sexuell njutning.

Alternativa verkligheter

Realismens gränser tänjdes också under prosaåret 2021. Flera 
noveller i Kjell Lindblads välskrivna, men brokiga Bågskytten 
kretsar kring olösta gåtor, försvunna personer eller brott som kan-
ske begåtts. De uteblivna svaren görs till subtila påminnelser om 
existensens osäkerhet. Går det att lita på sina minnen, särskilt de 
från barndomen? I ”Ved” möter novelljaget en man på krogen som 
återger ett barndomstrauma från kriget som inbegriper vedstöld, 
möjligtvis ett sexuellt övergrepp samt en lillebror som försvinner. 
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Mer positivt färgade minnen återfinns i ”Ödeholms blandning” 
där novelljaget tömmer sin döda mors lägenhet och erinrar sig en 
släktskröna om morfars thé-salong i Helsingfors, som gick omkull 
när kaffet kom till Finland. Som ett memento på att inte alla 
minnen är fabricerade efterkonstruktioner hittar han morfaderns 
specialblandning i en låst skrivbordslåda. En av de märkligaste 
novellerna är ”Det andra spåret” i vilken en man efter ett sjuk-
domsanfall vaknar upp hos en fru och son han inte minns och som 
talar ett främmande språk. I ett slags omvänd Handmaid’s Tale 
får mannen lov att anpassa sig till ny familj, nytt språk och nytt 
liv som hemmaman; bara för att, tillsammans med andra uttjänta 
hemmamän, förpassas tillbaka till sin forna verklighet efter att 
ha gjort sin fru med barn. Lindblad rör sig ledigt mellan olika 
verkligheter och stämningar, aldrig rädd för att utmana läsaren 
med överraskande glidningar i tid och rum. 

Nalle Valtialas Ord samlar en brokig skara äldre och nyskrivna 
noveller. Många av dem gränsar till det övernaturliga eller absurda. 
Valtiala uppvisar särskild talang för att skildra barn och unga. 
”Lokkin” – som är en av samlingens höjdpunkter – skildrar en 
urspårad hemmafest. Den berättas på stadislang av en ung kille 
som fortfarande inte förstår vad som hände, men bär på en känsla 
av skuld: ”De va Friday Nite å början av Maj, vädre va tosi kun-
non, luften liksom dallra av en såndär mega fiilis som man kokee 
bara couple times a year”. När kompisen ”Kenos kalkkisar hade 
paina ti Barösund” blir det fest som får ett tragiskt slut när gänget 
med ”lokkin” dyker upp och drar kniv. I ”Kallelsen” får 105-åriga 
Rosa besked om att hon ska börja förskolan, vilket hon också gör. 
Tillsammans med förskolans egensinniga 5-åringar iscensätter hon 
sin favoritbok Greven av Monte Christo. Också ”Barnen i världen” 
innehåller övertygande barnporträtt, här i form av två judiska sys-
kon som befinner sig på flykt i sin hemby efter att deras föräldrar 
förts bort under natten. 

I Christian Brandts kortroman/novella Rosie härjar ett krig. 
Efter ett år av undantagstillstånd och bombardemang, väljer 
berättarjaget Joe och partnern Rosie att f ly sin lägenhet via en 
källardörr som tar dem till den underjordiska världen Metafora. 
Brandt skriver en vacker prosa men gör sin berättare så pass opålit-
lig att helheten imploderar. Som i en feberdröm kastas Joe av och 
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an i tillvaron. Än flyr han med tåg till ett hus vid havet, än inser 
han att det pågående kriget försiggår mellan män och kvinnor. I 
denna vindlande väv skymtar läsaren ett förhållande som tar slut, 
men hur och varför förblir en gåta.

Lika otyglad är Alexander Öhmans debut Genomlyst, som är 
ett slags existentiell thriller jag-berättad av en journalist/författare/
särling som drar sig till minnes en räcka märkliga händelser i Hel-
singfors år 2017. Via ett antal slumpartade möten kommer bokjaget 
skumma affärer på spåren som leder till att de rika och mäktiga – i 
form av en känd regissör och dito finansman – offrar en papperslös 
ung man och en präst som gömmer flyktingar för att upprätthålla 
den polerade fasad bakom vilken de bedriver sjaskiga affärer med 
ryska oligarker. Öhman behärskar språket, men liksom hos Brandt 
förlorar sig berättelsen i sina egna vindlande gångar. 

Satir, spänning och feelgood

Flera av årets romaner anknyter till populära genrer som sam-
hällssatir, spännings- och romance-litteratur. Magnus Londens 
debut No change! Konsult Lefa kommer igen är en farsartad satir över 
framtidens företagskultur. Konsulten Leif får i uppdrag att rädda 
Leksaksföretaget Ding Dong Ltd genom att tvinga personalen att 
bli mer kreativa. Siffer-, historie- och statistiknörden Leif ingår 
i ett konsulthotell vars popularitet vuxit som svar på det demo-
raliserande distansarbetet i början av 2020-talet. Eftersom Leif 
avskyr nymodigheter går han, i strid med sitt uppdrag, in för att 
inte förändra företaget alls. Tilltaget gör succé när de anställda får 
den stagnation de önskar och tillsammans med några kvinnliga 
bundsförvanter grundar Leif varumärket No change solutions. 
Som genren påbjuder, upprätthåller Londen en hisnande takt 
och gott humör romanen igenom. Fyndigheterna haglar, men på 
bekostnad av djup.

En skämtsam ton anlägger också Mikael Crawford i sin fly-
hänt skrivna roman Den dansande ryssen. Det är en bitsk och mus-
tigt farsartad östnyländsk skärgårdsskildring som sparkar uppåt, 
mot de rika, mäktiga och självupptagna. Romanen driver också 
rejält med feminismen samt dess vulgäruppfattningar, framför allt 
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med porträttet av genusvetaren Tina som återvänt till skärgården 
och är snudd på mer karl än karlarna själva. Kollektivromanens ka-
raktärer är i huvudsak skruvade stereotyper, även om vissa skildras 
med något mer bredd och värme än andra. Bybon Styrman, som är 
sexismen personifierad, visar upp mjuka sidor och är med sin båt 
Monstret och fyrhjulingen Fjärten en nyckelfigur. Tillsammans 
utgör Stigge – permitterad journalist på lokalbladet – jämte Styr-
man och Tina den hjältetrojka som lyckas förhindra att bygden 
exploateras av finländska och ryska affärsmän. 

Karin Collins ger i Nära till natten än en gång prov på sin 
förmåga att bygga psykologiskt trovärdig spänning. Hon fångar ett 
1980-tals Hangö präglat av yuppie-kultur och homofobi. Intrigen 
vävs kring en grupp karaktärer som lever separata liv men an efter 
dras in i eskalerande förvecklingar: i skogen spionerar och smyger 
11-åriga Jenny och Sandra. Där vistas även den bittra sjukpensio-
nären Bjarne som är livrädd för att framstå som omanlig. I stadens 
presidentvilla i närheten gömmer sig Becky från Manchester, 
ditlockad av rikemanssonen Daniel som dumpat henne för andra 
intressen. Collins närmar sig sina karaktärer inkännande och 
lyckas bygga upp en trovärdig händelsekedja med dödlig utgång. 

Björn Sundells Vänskapens marionetter utger sig för att vara 
en kriminalroman, men är snarare en politisk thriller med drag 
av satir. Ett 40 år gammalt biståndsprojekt i Ghana initierat av 
Finland och Sovjet visar sig agera kuliss för korruption, eko- och 
miljöbrott med försänkningar ända in i Finlands utrikesministe-
rium. Karaktärsgestaltningen är i tunnaste laget, men stoffet fas-
cinerar. Annika Gustafsson-Flinks Det kallas att leva placerar sin 
spännings- och romance-intrig i trakterna kring Lovisa och Pernå. 
Ingredienserna är av det spektakulärare slaget: en ung och tjusig 
mördad bibliotekarie med ett extravagant sexliv, dödade husdjur, 
en våldtagen gymnasieflicka och en ung lärarinna med hjärtesorg 
som återvänder till orten och förälskar sig i traktens välbärgade, 
djupt traumatiserade snygging. Skildringen av ortens familjer som 
håller samman eller spricker och förtärs av hemligheter har viss 
potential, men drunknar i en berättelse som har för mycket av allt.

Maria Grundvalls Enhörningen är en rappt skriven chick 
lit-roman som bjuder på underhållande läsning med känsla för 
miljö- och persongestaltning. Snart 40-åriga Olivia lever som 
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singel i Helsingfors. Toxisk stämning på arbetsplatsen och dåligt 
självförtroende får henne att fly vardagen till film, fantasier och 
kändisskvaller. Hon följer en brittisk skådespelare på nätet och 
drömmer om en London-resa. Kändisen Will som hon följer har 
det minst lika kämpigt då både karriär och relationer gått i stå. 
Stämningen skruvas upp rejält när Olivia bestämmer sig för att 
omsätta sina stalker-fantasier i praktiken och hennes peppiga, 
gåpåiga väninna Karolina tränger sig med på London-resan. 
Grundvall undviker de sockersötaste fällorna och för sin story i 
hamn så att både Olivia och Will kommer vidare i livet. Också 
Pernilla Lindroos lättsamma feelgood-roman När kärleken väljer 
handlar om längtan efter ett annat liv. Maja på Åland i nutid och 
Bea i 1800-talets South Carolina önskar båda att livet ska börja. 
Lindroos skriver skaplig prosa, men förmår inte framställa den 
historiska delen som annat än en skral kuliss.

Slutord

Prosautgivningen 2021 uppvisar bredd både vad gäller ämnes- och 
genreval. Tydligt är ändå att de historiskt orienterade berättelserna 
dominerar till antalet. Påfallande många romaner berättas därtill 
ur ett jag-perspektiv som tillåter att egna minnen och upplevel-
ser undersöks och rentav ifrågasätts. Med jaget som ett mer eller 
minde pålitligt nav brottas 2021 års prosaprotagonister med att 
förstå sig själva och sin samtid. 
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