
1

Min ros du är som en älskling, 
dina fåglar äro händer
– Språk och verklighet i Stina Aronsons 

Feberboken och Martina Lowdens Allt

Södertörns högskola | Institutionen för Genus, Kultur och Historia

Kandidatuppsats 15 hp | Litteraturvetenskap | Höstterminen 2009

Av: Mira Tegman
Handledare: Ola Holmgren



Abstract

Who tells the true story of the world? The western civilisation is highly influenced by the written 

word. The writings of ancient philosophers, poets and religious authorities still have a strong 

cultural impact. Myths and religion as well as philosophical and political systems effects our self-

concept. These models are all unified by there ambition to explain mankind and tell the story of 

reality.

   This essay examines two published diaries in order to discuss their relation to the common story 

of the world. The objects of the study are Feberboken, by Stina Aronson (written in 1934) and Allt, 

by Martina Lowden (written in 2006). The diary is a place for the personal story, it gives the writer 

an opportunity to confront the surrounding world. The conventional conception of reality can be 

questioned. I will use Pierre Bourdieus theory about the biographic I to discuss the Self in the texts. 

Two definitions of mimesis will be treated. The traditional meaning of the term, given by Plato, and 

the postmodern point of view, represented by Gilles Deleuze. I aim to investigate how Feberboken 

and Allt are confronting the generic image of reality.
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1. Inledning: Berättelsen om verkligheten

 “Man kan inte känna sig själv, endast berätta sig.”1 

   Citatet kommer från Simone de Beauvoirs Det andra könet men hon är inte ensam om tanken. Vår 

logocentriska kultur är inte bara textorienterad utan har även sitt religiösa ursprung i ordet och 

berättelsen. De äldsta skrifterna är det nav kring vilka vår kulturs ekrar skjuter ut. Bibeln, de 

homeriska eposen, grekiska filosofers och dramatikers texter ligger till grund för en hel världsbild. 

Hur vi än väljer att närma oss Aristoteles Poetik eller den Heliga skrift är vårt samhälle så 

genomsyrat av dessa värderingar att de inte går att bortse ifrån. Att uttala sig negativt om Guds ord 

är detsamma som att erkänna dess makt – det krävs alltid ett förhållningssätt till dem. 

   Den som besitter kulturell, politisk eller religiös makt besitter också rättigheten att berätta hur 

världen är inrättad. Den som inte känner igen sig i eller vill anpassa sig efter berättelsen passar inte 

heller in i systemet. Känslor av alienation, av att sakna tillhörighet i ett sammanhang, är vanliga 

symptom som bottnar i upplevelsen av främlingskap gentemot den verklighet som presenteras.

   Idag är vi överens om att de Stora Berättelserna ligger till grund för vår verklighetsuppfattning, 

inte bara i form av myter och religion utan även i filosofiska och politiska system och 

förklaringsmodeller. Under 1900-talet teoretiseras det allt mer kring fenomenet. Däribland hävdar 

filosofen Paul Ricoeur att den mänskliga tidsuppfattningen är en produkt av berättandet eftersom att 

vår historia är formulerad som en narrativt sammanhängande berättelse.2 Även skönlitterära verk är 

starkt knutna till den bild av verkligheten som upprättas av styrande instanser. Varje text införlivar 

en specifik världsuppfattning där abstrakta fenomen som människans natur, samhällets inrättning, 

religion, moral och etik, etc, kommer till uttryck i verkets estetik och intrig.3

   Den här uppsatsen flyttar fokus från de universella förklaringsmodellerna och behandlar istället de 

små berättelserna och de personliga orden som återfinns i dagboken. Litteraturvetaren Christina 

Sjöblad inleder sin studie om kvinnliga dagboksförfattare med en klassisk psykoanalytisk 
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1 Simone de Beauvoir, citerad av Christina Sjöblad, Bläck, äntligen! kan jag skriva. En studie i kvinnors dagböcker från 
1800-talet, (Stockholm 2009) s. 37. 

2 Christina Sjöblad, Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, (Stockholm 1997) s. 77 

3  Anders Pettersson, Torsten Pettersson, Anders Tyrberg, “Litteratur som ett perspektiv på verkligheten”, Litteratur och 
verklighetsförståelse. Idémässiga aspekter av 1900-talets litteratur, (Umeå 1999) s. 8 f.



fallbeskrivning. Den unga kvinnan Dora lider av neurotiska symptom och placeras i Freuds divan 

för analys. Freud hinner dock inte nysta upp alla knutar i Doras liv eftersom hon bestämmer sig för 

att avbryta behandlingen. Sjöblad menar att detta är en viktig symbolhandling: Freud förnekas 

rätten att formulera Doras historia och därmed rätten att förklara vem hon är.1 

*

Är det möjligt att befria sig från symboler, klicheér och fördomar som är införlivade i språk och 

förklaringsmodeller? Går det att “berätta sig” själv utanför den roll vi tilldelas från födseln? 

Filosofen Gilles Deleuze (1925-1995) uppmärksammade att vårt tänkande oavbrutet utgår från 

förutfattade meningar och konstruerade begrepp. Vi glömmer att tankeverktygen inte är sanningar i 

sig utan skapade för att fylla ett syfte. Vårt språkliga system utgör vår doxa, vår ‘odiskutabla 

verklighet’.2 Enligt Deleuze har konsten förutsättningar att lämna doxan eftersom att den upprättar 

en egen mening och ett eget universum.3 Litteraturvetaren Anders Johansson har fördjupat sig i 

Deleuze filosofi och konstaterar att om konstverket är ett brott mot doxa, är litteraturvetenskapen 

ofta ett försök att återanpassa det. Litteraturvetaren gör sitt bästa för att förlika verket med de 

teoretiska förklaringsmodeller som institutionen tillhandahåller. Konstverket formpressas efter de 

berättelser (teorier, begreppsapparater) som vill förklara våra liv istället för att låta konstverket i sig 

utgöra ett nytt meningsbärande plan. Det är något av den här problematiken jag vill belysa i 

uppsatsen, i delvis förskjuten form. Är det möjligt att skriva sig ifrån den doxa som placerar oss 

inom ramen för sin egen betydelse?

   Dagboken är en plats för den personliga berättelsen. Häri möts jag och verklighet, subjekt och 

objekt. Här finns utrymme att modifiera och kritisera de Stora Berättelserna. Chansen att själv tolka 

och analysera sakernas tillstånd gör det möjligt att ställa en egen diagnos på verkligheten och söka 

sig fram mot en världsbild som utgår från de personliga villkoren. I dagboken tar individen själv 

över ordet, med de Beauvoirs ord: här berättar vi oss själva. Två publicerade dagboksromaner är 

föremål för studien. Stina Aronsons Feberboken, utgiven 1931 och Martina Lowdens Allt, utgiven 

2006. Jag kommer att ställa dessa verk bredvid varandra och fråga mig hur de går till väga för att 

rubba på de hegemoniska berättelserna om verkligheten. 
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1 Sjöblad, Min vandring dag för dag, s. 8.

2 Anders Johansson, Avhandling i litteraturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter, (Göteborg 2003) s. 
40.

3 Se uppsatsens kap. Verklighet, Språk och Mimesis, s. 20, för en utförligare redogörelse samt noter.



 1.1. Syfte och metod
Uppsatsen syftar till att undersöka hur Aronson och Lowden konfronterar den gängse 

verklighetsbilden under sina respektive samtider. Genom att belysa Feberboken och Allt utifrån två 

perspektiv – självframställning och verklighetsgestaltning – vill jag uppmärksamma hur dessa 

böcker förhåller sig till de konventionella berättelserna och hur deras författare arbetar för att 

uttrycka den egna erfarenheten. Jag kommer att ta fasta på böckernas estetik och innehåll samt att 

de är skrivna och publicerade i dagboksform.

   Jag inleder med en kort bakgrund för att ge en inblick i självframställningens genre och hur man 

har närmat sig den. Därefter kommer jag att redogöra för Pierre Bourdieus och den feministiska 

skolans syn på självframställning. De hävdar att det ställs vissa krav på en individs jaguppfattning 

och att skribenten reglerar sin berättelse utifrån en tänkt läsare. Den konventionella synen på jaget 

är mycket påtaglig inom genren. Feberboken och Allt kommer att presenteras utifrån dessa tankar.

   I uppsatsen andra del (kap. 4 och framåt) använder jag begreppet mimesis för att närma mig det 

verklighetsframställande momentet, varpå en djupare diskussion om verken kommer att föras. 

Begreppet mimesis historia är lång och det har definierats på ett antal olika sätt. Jag kommer att 

göra nedslag i den traditionella betydelsen samt i Gilles Deleuzes postmoderna utsaga om att 

språket och litteraturen är tillblivande, inte avbildande. 

   Ambitionen är att låta de olika teorierna och begreppen samspela för att utgöra en så givande 

resonansbotten som möjligt. Jag ska göra mitt bästa för att undvika att formstöpa verken efter mina 

teorimodeller: observera att jag inte syftar till att spika upp ett slutgiltigt svar på mina 

frågeställningar, målet är istället att betrakta, diskutera och öppna upp verken utifrån de givna 

perspektiven.

 1.2. Tematik i Feberboken och Allt
Här följer en kort genomgång av de båda verken.

   Stina Aronsons Feberboken. Stoffet till en roman (härefter refererad till som Feberboken) från 

1931 gavs ut under pseudonymen Mimmi Palm, flera år innan genombrottet med Hitom Himlen. 

Feberboken är en litterär dagbok med ett kvinnligt subjekt i utsägelsepositionen, en trettiotvå-årig 

gift författarinna som på en fragmentarisk och poetisk prosa formulerar sin inställning till livet. 

Dagboken behandlar tiden för Aronsons tillfälliga och självförbrännande kärleksrelation till Arthur 

Lundqvist, i boken kallad Hugo. I centrum står den febriga kärleken, manligt kontra kvinnligt, den 

otillfredsställande vardagen, skrivandet och hur/om dessa element kan förenas till en uthärdlig 
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situation. Mimmi Palm får upp ögonen för Hugo via dennes diktsamling, intrigen löper sedan vidare 

genom deras brevväxling och korta tid i Paris, för att sedan kulminera i ett sista misslyckat 

kärleksmöte – varpå Hugo sänder tillbaka alla Mimmis brev. Boken omfattar 153 korta sidor.

   År 2006 gav debutanten Martina Lowden ut Allt, ett verk vars tematik har många likheter med 

Feberboken. Här finns ett kvinnlig jag som i sin dagbok matar ner världen till det hon vill, gör 

verklighet till litteräritet för att göra den bebolig och behaglig. Den unga kvinnan i Allt, kallad M, är 

besatt av litteratur, både att läsa den och att skriva den. Vardagen förvandlas till fragment, 

omväxlande poetisk och rent empiriskt. Här finns tankar och iakttagelser men även fantasikamrater, 

listor och citat, uppräknade böcker och författare, vykort, avlyssnade samtal, sms, etc. Att redogöra 

för en genomgående intrig är omöjligt. I Allt möter vi ytterligare en kvinna som bearbetar sin 

verklighet med ord, M tycks till och med föredra att leva bland bokstäver och fiktionella karaktärer. 

Boken är 628 sidor lång.

   Feberboken och Allt skiljer sig naturligtvis även åt. De har sjuttio långa år mellan sig och har haft 

fullkomligt olika förutsättningar. Slutligen vill jag påpeka att jag inte kommer att gå närmare in på 

huruvida Mimmi Palm och M är synonyma med sina författare. För mitt syfte är huvudsaken att 

dagböckerna gör sken av att vara ärliga och att de bevisligen införlivar skeenden med autentisk 

bakgrund.

 1.3 Bakgrund 
De böcker jag kommer behandla är dagboksromaner. Det vill säga, det är författade i form av 

dagböcker men hur det ligger till med sanningshalten kan vi inte veta. Den här genren är relativt 

vanlig. Man kan enkelt skapa en aura av autencitet genom den intima jag-formen och presens-

berättandet. När jag undersöker mina böcker kommer jag bejaka det faktum att det är skrivna i 

dagboksform. Genren skapar en känsla av uppriktighet gentemot läsaren och visar upp ett uttalat 

Jag. Därför kommer jag att låna teorier från den självbiografiska forskningen.

      Den självbiografiska genren inbjuder inte till en särdeles kritisk läsning och den 

har genom större delen av historien uppfattats tämligen oproblematiskt: en person, ofta med hög 

status och ett äventyrligt leverne i bagaget, tecknar sin historia med sig själv i rollen som 

protagonist. Läsaren har tagit till sig texten som ett rent vittnesmål, som en objektiv berättelse om 

de upplevelser och moraliska ställningstaganden författaren redogör för. Berättelsen hänvisar 

oavbrutet till någonting utanför texten, till den verklighet som föranlåg författarens beslut att 
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återberätta sitt liv, medan läsaren blir till domare över det skildrade livets värde.1 När 

strukturalismen blir en del av den akademiska verkligheten kring 1960 finns det inte längre belägg 

för den tidigare “naiva” läsningen av självbiografin. Tidigare odiskutabla fenomen som identitet, 

sanning och språkets referentialitet underminerades.2 Därmed krossades självbiografins fundament 

utan vidare skrupler och nya läsglasögon blev nödvändiga. Det är också nu självbiografin blir 

föremål för allt fler djupgående studier. Istället för att bränna självbiografin på bålet och förklara 

den vara uttryck för bluff och båg (subjektiviteten är ju död), vändes vakna blickar åt deras håll. 

Självbiografin lästes av frontgestalter som Lacan, Barthes och Derrida, som ett omedelbart uttryck 

för den litterära diskursen, inte som ett självreflekterande subjekts materiella avtryck. Utifrån ett 

sådant perspektiv är det möjligt att hävda att det är texten som skapar självet och inte tvärtom.3 

*

För att närma mig den självbiografiska teorin har antologin Självbiografi, kultur, liv. 

Levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap fungerat som en presentation av 

flertalet olika riktningar inom studiet. Sidonie Smiths A Poetics of Women´s Autobiography har gett 

mig ett feministiskt perspektiv (vilket jag kompletterar med Anni Vilkkos presentation av Nancy K 

Miller) och en grundligare redogörelse för studiet av självbiografin genom historien. I Sverige har 

Christina Sjöblad, Eva Haettner Aurelius och Lisbeth Larsson arbetat med ett projekt om kvinnliga 

dagböcker. Jag har haft stor nytta av Sjöblads verk. För att behandla det mimetiska, samt språkets 

förmåga kontra oförmåga, vänder jag mig till Arne Melbergs Mimesis, en repetition och Bernt 

Olssons Vid språkets gränser. Gilles Deleuze kommer att presenteras utefter Anders Johanssons 

avhandling om densamme. Antologin Litteratur och verklighetsförståelse. Idémässiga aspekter av 

1900-talets litteratur har givit mig en grundläggande syn på texters förhållande till verkligheten.

   Stina Aronson är en relativt flitigt behandlad författare, i synnerhet när det kommer till 

diskussioner kring trettiotal, modernism och genus. Det finns ett flertal essäer och kapitel i diverse 

verk som tar upp detta. Här ibland kan nämnas Ebba Witt Brattströms “gräva sig ut med bordskniv 

– modernisternas skrivande kvinnor” (BLM 1987:6) samt hennes förord till Feberboken, Eva 

Adolfssons I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap (Stockholm 1991) och Adolfssons och 
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1 Sidonie Smith, A poetics of women´s autobiography, (Bloomington/Indianapolis 1987)  s. 4 f.

2 Ibid., s. 5 f.

3 Steinar Gimnes, “Nyare genreteori och norska genrehistoriska nedslag”, Självbiografi, kultur, liv, red. Christoffer 
Tigerstedt, J.P. Roos och Anni Vilkko, (Stockholm/Skåne 1992) s. 65 f.



Marianne Hörnströms “Hon ville treva varsamt, jag slå fast med bevis. Om Stina Aronson” i 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Band III, Vida världen. Det föreligger även en del avhandlingar 

om Aronson. Bland annat skriver Petra Broomans om samtidens och eftervärldens mottagande i Jag 

vill vara mig själv: Stina Aronson, ett litteraturhistoriskt öde. (2001 Stockholm) och Caroline 

Graeske tar upp de sociala och politiska aspekter som påverkade Aronsons författarväg i Bortom 

ödelandet, en studie i Stina Aronsons författarskap (Stockholm/Stehag 2003). Åsa Nilsson Skåve 

fokuserar i första hand på Aronsons paradnummer Hitom Himmeln i sin Den befriade sången. Stina 

Aronsons berättarkonst (Växjö 2007). I min uppsats har jag delvis en annan ingång till Aronson än 

vad som fokuseras i gängse studier. Gunilla Domellöf diskuterar Aronsons författarskap i Mätt med 

främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-35 på ett 

för mig relevant sätt, varför jag i första hand har använt den.

   Martina Lowdens Allt har endast funnits på marknaden i tre år, några större arbeten om den finns 

inte. Anders Johansson har dock behandlat boken i en essä i sin Nonfiction på ett sätt som har 

inspirerat mig. I övrigt låter jag ett par intervjuer med Lowden utgöra material. 

  

2. Teori: självframställningens konventioner

 2.1. Bourdieu och den biografiska illusionen
Pierre Bourdieu, i första hand sociolog och kulturantropolog, har myntat begreppet “den biografiska 

illusionen”.1 Bourdieu menar att en författare som i efterhand beskriver sitt levnadslopp ger ett 

falskt intryck av enhetlighet. Självbiografin är narratologiskt konstruerad, här finns en början, en 

mitt och ett slut.2 Författaren föds, växer upp, ställs inför olika livsavgörande val och moraliska 

konflikter, för att slutligen mogna och uppnå framgång och insikter. Den ena händelsen härleds ur 

den andra i ett framåtskridande och meningsalstrande förlopp.3 Detta är en struktur som bygger på 
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1 Anni Vilkko, “’Att skaka hand med handskar på’. Kvinnliga självbiografier och tolkarens position”, Självbiografi, 
kultur, liv, s. 108.

2 J. P . Roos, “Livet – berättelsen – samhället”, Självbiografi, kultur, liv, s. 182.

3 Ibid., s. 193.



mycket vedertagna konventioner. I själva verket, menar Bourdieu, är det ren fiktion. Ett verkligt liv 

är inget annat än slumpmässiga intryck.1 

   Varför är självbiografikern så mån om att tillfoga sitt liv en röd tråd? Bourdieus svar lyder att vår 

jaguppfattning är knuten till offentliga samhälleliga institutioner. Den moderna, västerländska staten 

kretsar kring en rad officiella praktiker och sedvänjor. Som medborgare i samhället svarar vi hela 

tiden mot dessa praktiker – vilka kräver av oss att vi uppfattar vårt levnadslopp i överensstämmelse 

med de konventioner som de bygger på. När vi berättar om våra liv är staten vår slutliga mottagare. 

Det är gentemot staten självbiografikern reglerar, formulerar och bearbetar sitt liv till en 

sammanhängande och begriplig helhet.2

      Pierre Bourdieus teori har haft stor genomslagskraft men har inte gått fri från kritik. Enligt 

honom är den självbiografiska illusionen oberoende av det verkliga levnadsförloppet och 

uteslutande en konstruktion av författaren. Martine Burgos, litteratursociolog, invänder att 

självframställningen inte enbart är en subjektiv fiktion att presentera för staten, utan en faktisk 

produkt av samhällets uppbyggnad. Det är samhället i sig som är inrättat som en sammanhängande 

helhet och det är därför vi beskriver livet som en sådan.3 Hur det än förhåller sig med detta kan den 

konventionella självbiografin sägas vara en konstruerad, narrativt sammanhängande berättelse om 

det egna jaget. Formmässigt går en sådan berättelse väl ihop med de Stora Berättelserna som gör 

anspråk på att förklara världen. De förstärker snarare dessa i sitt upprepande av doxa. 

 2.2.  Den implicite läsaren – ett feministiskt problem
Det finns en bred uppslutning akademiker som fördjupat sig i kvinnliga självbiografier.4 Här 

kommer de att få representeras av de amerikanska litteraturvetarna Nancy K Miller och Sidonie 

Smith. Redogörelsen fokuserar på de drag som är relevanta för min frågeställning, d.v.s. 

konventionernas inflytande över självframställningen. 

   Liksom Bourdieu menar Miller och Smith att varje självbiografi författas med en medveten eller 

omedveten tanke på mottagaren. Miller kallar fenomenet för den implicite läsaren: en representant 

för de sociala konventionerna och den manligt betingade kulturella miljön.5 Smith påpekar att 

självbiografin genom historien lästs och uppfattats efter ett manligt paradigm. Den självbiografiska 
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1 Ibid., s. 194.

2 Vilkko, s. 109 f.

3 Roos, s. 195.

4 Vilkko, s. 111.

5 Ibid., s.112.



akten har införlivat ett manligt ideal (den reflekterande, handlande individen, representativ för sin 

tids anda), vilket blir problematiskt när det kommer till kvinnors nedtecknande av sina erfarenheter. 

En kvinna som tar till pennan för att kontrollera, förstå och namnge sitt liv har ur ett historiskt 

perspektiv mer gemensamt med den ideala mannen än den ideala kvinnan. Smith frågar sig hur 

denna spänning mellan ideal manlighet och ideal kvinnlighet kommer till uttryck i kvinnors texter, 

och hur deras självuppfattning påverkas av att den tänkte läsaren är en representant för den 

patriarkala ordningen.1 Hon menar att den västerländska diskursen införlivar två olika typer av 

berättelser; en om det manliga jaget och en om det kvinnliga. Detta inverkar inte bara på hur 

kulturens invånare läser kvinnan, det har också stor betydelse för hur hon läser och uppfattar sig 

själv.2 Det typiska kvinnolivet är en konvention i en patriarkal kultur vilket kvinnliga 

självbiografiker tvingas relatera till, deras kamp för individualitet kompliceras av de förespråkade 

normerna kring identitet.3 Den kvinnliga författarens verk blir alltså inte bara en berättelse om 

henne själv utan också en diskussion om villkoren för denna berättelse.4 

   De mest radikala tankarna härrör från den franska teoretiska skolan, med Luce Irigaray, Julia 

Kristeva och Helen Cixous i spetsen. De menar att den sant kvinnliga berättelsen inte är skriven 

ännu: kvinnliga författare har endast åstadkommit en upprepning av den manliga texten.5

   Under arbetet med uppsatsen har jag frågat mig: måste jag ‘feminisera’ mina författare för att de 

är av kvinnligt kön? Jag har valt att behandla Aronson och Lowden könsneutralt. Det går förstås 

inte, och det är relevant att ta hänsyn till könsaspekten när verklighetsbilden diskuteras. Men jag 

menar att alla som skriver om sitt liv tar hänsyn till en implicit läsare som bär på den rådande 

kulturen. Det är av intresse, oavsett författarens kön.  
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3. En okonventionell självframställning 

Dagboken har uppenbarligen många likheter med självbiografin men äger även egenskaper som 

tillskriver den egen särart. Till skillnad från självbiografin är dagboken ingen efterkonstruktion. 

Självbiografin består av ett bestämt urval händelser som härleds ur varandra och berättarens nu 

befinner sig längre fram i tiden än det som återberättas. Författaren har full kontroll över förloppet 

och vet hur slutet kommer att utformas. Enligt Paul Ricoeurs definition visar självbiografin upp alla 

tecken på att en narrativ konstruktion.1

   Dagboken däremot, befinner sig genomgående i nuet. Den saknar medveten disposition, dess slut 

är okänt och dess författare befinner sig mitt i materialet och händelsernas centrum. Vidare är 

dagboken fragmentarisk, den består av korta eller längre stycken som inbördes inte kräver någon 

större ordning, det ena leder inte alltid till det andra, upprepningar är vanliga, o.s.v. 2 Och 

framförallt, dagboken är inte ämnad att offentliggöras, den tilltalar endast det egna jaget och vänder 

sig inte mot en publik. 

   Men: I det här fallet har dagböckerna medvetet lagts fram för offentligheten. De utgör publicerade 

självframställningar – framvisade för ett samhälles institutioner och medborgare – men upprepar 

inte de konventionella mönster jag redogjort för och saknar det kontrollerade “jag” som Bourdieu 

tillskriver det självbiografiska. Därför vill jag redan nu mena att Feberboken och Allt på ett plan 

verkar subversivt. De visar upp ett jag och en verklighetsberättelse som saknar ett meningsalstrande 

narrativt framåtskridande. 

   Likväl, när dagböckerna sammanställdes för publicering gick ej heller de fria från den implicite 

läsaren. Hur förhåller sig Feberboken och Allt till detta? Jag vill mena att man har utnyttjat den 

implicita läsaren för de egna företaget. En utgiven dagbok är en fusion av det privata och det 

offentliga. Skribenterna kan tack vare dagboksformen ge ett sken av att vara fullständigt uppriktiga: 

de konstruerar sig själva till sanningssägare. Den lilla världen, den privata världen, når med den 

publicerade dagboken ut till den stora världen och de Stora Berättelserna, nästlar sig in bland dem 

och får möjlighet att lämna avtryck. 

   Följande avsnitt visar hur Feberboken och Allt söker sig bortom den konventionella uppfattningen 

om ett koherent subjekt samt hur de förhåller sig till den implicite läsaren.
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 3.1. Feberboken och det konventionella
3.1.1. “Fakta är isoleringsfenomen”
I ett brev från Paris berättar Hugo för Mimmi att han har fått en ny romanidé:

En bok utan gränser, en dynamisk symfoni (ev. titel Symphonie rouge) där man ingenting 
berättar, bara öser ur sin själ, galna idéer, osammanhängande lyrik: ett slags fritt brev till 
människorna. Skriv en sådan bok du, min Mimmi. Du kan det om du bara kan hitta början, det 
rätta anslaget. Att glömma alla andra böcker, alla förebilder, alla klassiska riktlinjer […]. Inte 
åstadkomma svensk prosa, utan ett böljande hav, ett sugande vågsvall –  1

Lundqvist skrev aldrig sin Symphonie Rouge. Däremot är denna passage en metakommentar i 

Feberboken, vilken uppfyller många av de egenskaper som tillskrivs den dynamiska 

symfonin. Mimmi ger uttryck för en intensiv önskan att frigöra sig från inympade 

kulturyttringar. Den borgerliga bildningen anses ligga som ett smutsigt glas mellan jaget och 

verkligheten, målet är att frigöra sig från dessa smutsigt missvisande glasögon och därmed nå 

fram till inre klarhet. För att släppa tanken fri måste man “glömma alla andra böcker, alla 

förebilder, alla klassiska riktlinjer”.

   Stina Aronson verkade i ett årtionde då fördomar gentemot kvinnliga författare var ett 

faktum.2 Decenniet präglades av nyvunnen modernitet, men konservativa värdeuppfattningar 

var fortfarande påtagliga. Två kontrasterande världsbilder befann sig i konflikt; idealism och 

relativism samsades om utrymmet. Den förstnämnda präglades av en platonsk och kristen 

uppfattning om ett evigt tillstånd vilket allt jordiskt syftar mot. Den senare inspirerades av 

Nietzsches filosofi och gav en mer odogmatisk bild av verkligheten.3 Nietzsches filosofi 

utgick ifrån tanken att det mänskliga språket stelnat i metaforer och symboler. Språkets bilder 

betraktades inte längre som liknelser utan som okränkbara sanningar bundna till specifika 

maktordningar.4 Litteraturvetaren Gunilla Domellöf har skrivit om kvinnliga 

trettiotalsförfattares samtidsmottagande utifrån de olika verklighetsperspektiv som var 

rådande. Hon menar att Nietzsches landvinningar inspirerade konstnärer att försöka frigöra de 
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kulturella symbolerna från deras tidigare kontext, för att istället tillskriva dem nya värden.1 

Stina Aronson arbetar oavbrutet med dessa frågeställningar. 

   Det mest framstående temat i Feberboken är benämningens, namngivningens och 

gränsdragningarnas hämmande effekt för människan som helt och fullt vill uppleva livet.

Vad vill du, min Mimmi? […] Jo jag vill:
   ett innerligare förhållande från människorna till livet och tingen, ett förhållande genom 
innerlighet, inte genom livsrutin, det är det första […] 
   lösgöra något som är bundet i benämning och fraser… livet och mångfalden av liv är stelnat 
av fraser i varje ögonblick… orden är livets fiender detta ständiga harpunerande med ord… […]
   krig mot fakta, fakta är isoleringsfenomen, så som man blir tillvand att förnimma dem, knutar 
på tråden, så att man glömmer tråden… (s. 119)

Aronson hyser ett blixtrande förakt mot all borgerlig konvenans, hon är övertygad om att 

konventioner, fraser och fastslagna fakta leder bort från en omedelbar kontakt med varat: “Önskan. 

Det är livet jag vill ha, inte livets fraser. Livet om det ännu finns vid någon vild flodstrand” (s. 94). 

Anteckningar i stil med dessa återkommer gång på gång och Mimmis önskan att nå bortom den 

konventionellt formulerade berättelsen om verkligheten diskuteras genomgående både i dagboken 

och i korrespondens. Liksom Pierre Bourdieu menar hon att det är omöjligt att baka in livet i linjära 

och vedertagna utsagor. 

Ögonblick. Löjliga fragment som sopas samman av rena slumpen, det är virket i ögonblicken. 
Hur kan egentligen homogen tid uppstå. […] Hur kan man bygga tid av det där, stora monument 
av tid, historia, tradition, framtid och allt det där? (s. 122)

Citatet ovan är inte bara ett exempel på Mimmis anti-narrativa perception av världen, vi känner 

även igen delar av det som Paul Ricoeur skall komma att teoretisera. De löjliga ögonblicken blir 

inte till monumental historia förrän vi i ett efterskede har återberättat dem och givit dem en 

meningsfull dräkt av narratologisk helhet. Den som påtar sig uppgiften att göra historia av tidens 

gång kommer ofrånkomligen att utesluta vissa erfarenheter och prioritera vissa andra. Mimmi Palm 

skriver att “om inte tiden vore, skulle extasen vara. Alltså hatar jag tiden” (s. 105). Vår 

tidsuppfattning utgör ett fundament för vår linjära självbild, men blir i Aronsons händer ytterligare 

ett befrielsehinder.

   Vi återkommer till Mimmi Palms syn på verkligheten i diskussionen kring mimesis, här räcker det 

med att konstatera att Feberboken i bourdiansk mening visar upp okonventionella drag. En 

självframställning som inte finner sig i de riktlinjer ett jag bör anpassa sig efter.
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3.1.2. “Låta blod rinna genom orden”
I dagboken angriper Mimmi Palm det förstelnade människolivet. Feberboken är inte bara subversiv 

i sin estetik, den är uttryckligen mycket samhällskritisk. 

Jag dör här, dränks av små olidligheter, samhällsmikrober. Detta system kallas sammanfattande 
“hem” och ordet hissas som en festvimpel i toppen. (s. 64)

För Stina Aronson var trettiotalets ambivalenta samhällsklimat en realitet; hon var låst mellan sina 

författarambitioner och normerna för vad en kvinna bör och inte bör göra (detta både från de 

manliga modernisternas sida och de konservativa samhällskrafternas). Mimmi lever i ett 

konventionellt äktenskap – “Mitt äktenskap: mycket bra. Varken lyckligt eller olyckligt, det bara 

förflyter.” (s. 69) – och umgås med bekanta så som sig bör. Till ytan är hon en samhällsvarelse av 

ordinär modell. Talrika partier i Feberboken beskriver dock Mimmis vånda över det krystade 

sällskapslivet. Här blir det även uppenbart hur Mimmi använder språket:

  den dagen […] hade vi gäster till middag: en doktorinna och hennes man. Men mannen hölls 
hela tiden ute på gården och pysslade med bilen: en serie små tysta flitiga bestyr, som på något 
sätt tycktes vara släkt med evigheten.
   Jag vet inte vari riktigt förträffliga värdinneegenskaper består. Om inte i att göra all världens 
dåliga skarvar omärkliga. Jag vet bara att man räknar dem bland talangerna och att jag alltjämt 
är i avsaknad av dem. (s. 30)

Genom att vända på vardagliga tilldragelser får dessa nya innebörder; en tråkig man pysslar om sin 

bil med samma uppsyn som en filosof, en värdinnas uppgift är att tråckla ihop skarvar som inte 

passar och som skulle må bäst av att lämnas orörda. Scenen belyses från ett oväntat håll och läsaren 

blir varse det förkonstlade i situationen. Efter att Aronson har redogjort för ett intetsägande samtal 

mellan gästerna, avslutar hon partiet såhär: “Kvävande. Jag får vild lust att slita sönder deras 

tvinnade tråd, dessa sex röster som flätades tillsammans i ett sorl, en stor grumlig ton av obestämt 

omfång, likt ljudet av blåst i en trädgård. Att skrika, förgöra” (s. 32). Istället för att anklaga det egna 

jaget för att vara socialt obegåvat är det konventionerna som sådana som är föremål för hennes 

kritik. Det är inte henne det är fel på, trots att hon inte känner sig hemma i det sociala spelet, det är 

spelets regler som är skeva. 

   Ytterst är det metaforer och fraser som får ta emot hennes ilska eftersom hon anser att de är dessa 

som har låst tillvaron i den borgerliga positionen: [H]ur göra upplivningsförsök med denna till 

sterilitet preparerade levnadskonst: genom att tala i varma tonfall om gräs och ting kanske… genom 
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att låta blod rinna genom orden…” (s.120) I sitt skrivandet lägger Mimmi ner ambitionen att befria 

språket från de betydelser som vill låsa fast henne i en konventionell roll. Hon vill återuppliva 

orden: hennes eget språk strävar efter att omformulera situationer som i konventionell mening redan 

är betydelsebärande. 

   Det allra mest eftersträvansvärda, extasen, jämlikheten och de oändliga ögonblicket, uppstår 

emellertid först då gränserna är fullkomligt nermonterade och språket överflödigt.

Då jag såg grönskan idag jublade jag, sorglöst, könlöst. Jag förstod mitt eget väsen utan hjälp av 
minuter och gränser. Jag är Ariel. Ett ögonblick var jag i alltet – slukad och slukande. Jag som 
egentligen lider olycklig kärlek (i vilken förtappad stund förenades de orden?) är plötslig rusig 
av triumf. (s. 93 f.)

 

Narrativa konstruktioner och framåtdrivande förlopp blir otänkbara när språket betraktas som en 

kulturellt betingad produkt som inte kan göra rättvisa åt livets innandömen.

3.1.3. “Läs dem alla mina systrar med bräckligt välvda höfter och fragila knän”
Marianne Hörnström påpekar i Nordisk kvinnolitteraturhistoria att kampen mellan “det heligt 

osagda”, “det som är livet självt”, och den språkliga ordningen är ett genomgående tema i Aronsons 

författarskap.1 I Feberboken löper konflikten mellan förnuft (den kulturellt betingade tanken) och 

känsla (det gränslösa, omedelbara) genom hela texten, vilket särskilt kommer till uttryck i kärleken 

till den unge levnadsglade poeten.

    Hugo är en representant för primitivismen, den modernt influerade diktarfalang som slog igenom 

på trettiotalet. Namnet anspelar på gruppens negativa inställning till konservativa traditioner och 

borgerliga ideal. Likt Mimmi vill Hugo skala bort all kulturell fernissa och släppa fram den nakna 

människans sanna driftliv. Flertalet studier av Feberboken pekar på den krock som uppstår mellan 

Hugos förväntningar på Mimmi och Mimmis egen självbild.2 I Hugos universum är den sant 

oförställda kvinnan ett naturväsen som agerar på instinkt och utstrålar alstrande kraft.

Jag [Mimmi] är svartsjuk på mig själv. Mitt fysiska jag har befäst sig och vill undantränga mitt 
intellektuella. Då han griper tag i mig känner jag en vild ilning av svartsjuka, som när en hård 
sträng darrar. Jag är fördömt svartsjuk på mig själv – naturligtvis har jag också lust att skratta åt 
det. (s. 104) 
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Mimmi känner inte igen sig i kvinnan Hugo söker i henne, hon möter världen med sin 

intellektualitet och reflektionsförmåga. Hennes identitet ligger i hennes personlighet, inte i hennes 

kroppslighet vilket både hon och Hugo har svårt att hantera: som vi minns favoriserar Mimmi det 

direkta framför det reflekterande, hon eftersträvar känslans äkthet och det omedelbara uttrycket. 

Samtidigt har hon svårt att förlika sig med att hennes Sanna Vara, hennes väsen bortom kulturens 

förklädnad, skulle vara identiskt med Hugos kvinnobild. Konflikten visar sig vara olösbar: “ Hugo 

sa mig att ‘vår sexualitet var av olika art, oförenlig art’, att min var alltför intellektuellt betonad för 

att tillfredsställa hans hud och sinnen, hans mystiska vitalism, hans kropps vidöppna munnar” (s. 

149). I Hugos mening är Mimmi alltför kulturellt influerad, alltför långt ifrån den Kvinna han söker 

bakom borgerlighetens förvanskande glasvägg.

   I bokens avslutande del tar relationen slut på grund av parets “oförenliga art”.

Ny akt: i förrgår skickade han tillbaka alla mina brev, räknade och i en fördömt noggrann följd. 
Ja ja. Det för kanske saken till ett mål – om också inte till dess eget mål. Jag har återgivit dem 
här, delvis, liksom hans egna. Läs dem alla mina systrar med bräckligt välvda höfter och fragila 
knän. Det är återstoden, askan, allt. (s. 152)

Mimmi är besegrad av Hugos andra kvinna som genomgående beskrivs som sinnlig, mjuk och 

bredhöftad. Hon är i Mimmis ögon prototypen av Kvinnan, medan de som liksom hon har 

“bräckligt välvda höfter och fragila knän” aldrig kan motsvara mannens förväntningar på kvinnan. 

Dolt i uttalandet ligger förstås en kritik mot den ansiktslösa femininitet som vinner männens 

uppskattning i högre grad en den reella, tänkande och kännande kvinnan. 

   Notera att läsaren tilltalas direkt i det ovan anförda citatet. Mimmi anropar de tänkande och 

kännande kvinnorna och slänger fram sitt liv och sina tankar framför dem. Feberboken kan dock 

sägas ha en dubbel mottagare, som Miller och Smith har förklarat utgörs den bedömande instansen 

av ett manligt litterärt etablissemang, vilket även Aronson är medveten om. De kommer att läsa 

hennes bok och ta del av den öppenhet som ligger i det intima tilltalet gentemot det egna jaget och 

medsystrarna. Häri ligger en önskan från Mimmi Palms sida att bli hörd och tagen på allvar av 

samhällets institutioner, en önskan att luckra upp en cementerad syn på kvinnan och kvinnligt 

författarskap. 

   Trots samhällskritiken har Mimmi Palm svårt att aktivt ta tag i sin situation. 

 
 Min naturliga återhållsamhet skulle faktiskt räcka till att tygla en hjord skrämda bufflar. Jag har i 
 själva verket aldrig kunnat visa en levande själ den uppriktighet, som jag trots allt äger. (s. 36)
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Den uppriktighet som hon trots allt äger ger hon utlopp åt i Feberboken. Det paradoxala i uttalandet 

om att aldrig ha varit uppriktig inför en levande själ – för att i samma stund göra detta påstående 

tillgängligt för envar – implicerar en subtil samhällskritik som slår inifrån. Feberboken vill vara 

ärlig både i sin fragmentariska estetik och sitt utlämnande innehåll. Genom att offentliggöra 

dagboken belyser hon det täcke av konventioner som tynger individerna och visar upp en direkthet 

som hon tidigare endast delat med sig själv. Nu delar hon den med läsaren, som i sin tur tvingas till 

rannsakning av egna åsikter, förutfattade meningar och ställningstaganden. När boken publiceras tar 

Aronson gestalt ur de karaktärsdrag hon censurerar i sitt yttre liv, därmed materialiseras kritiken. 

 3.2. Allt och det konventionella
3.2.1. “(uppluckrade accosiationer)”
Aronsons dagbok är genomgående begriplig och tematiskt sammanhängande. Allt består däremot av 

korta stycken, ibland bara enstaka ord och spår av intryck stapplade till synes utan någon som helst 

inbördes ordning. Den har en experimentell framtoning som är mycket påtaglig. Varje dags 

betraktelse är fristående, både form och innehållsmässigt, vilket i sin tur inte hindrar att läsaren får 

en tydligare bild av textens berättarjag om boken läses från pärm till pärm. 

   Söndag, vecka 49, år 2005, ställer Lowden följande diagnos på sig själv.

309.91 Samtidslyrisk personlighetsstörning F60.91

A.   Ett genomgående mönster av excentriskt och stört beteende i tal, skrift och tanke. 
Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och 
tar sig minst fyra av följande uttryck: 

(1) personen byter omotiverat ämne från den ena meningen till den andra eller fäler helt 
motstridiga yttranden i på varandra följande meningar (uppluckrade associationer) 
[…]
(5) personen hittar på nya ord, förvränger ord, eller ger helt ny personlig innebörd åt vanliga 
ord (neologismer) […]1 

När Martina Lowdens dagbok tar vid har hon nyligen skrivits ut från psyket.2 Att så är fallet 

framgår aldrig direkt av Allt, däremot anspelar Lowden ofta på att hon inte är/har varit fullt 

“funktionell”. Det är av intresse här därför att den psykiska sjukdomen ofta uppträder som ett brott 

mot det i bourdiansk mening konventionellt sammanhängande jaget. Under de år som dagboken 
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behandlar framgår det successivt att Lowden mår bättre och bättre, men dagboken behåller sin 

splittrade och imaginära karaktär. Jaget, M, vet att hon inte lever upp till vad som förväntas av 

henne som person. Samtidigt har hon tillräckligt med självdistans till sin egen karaktär för att leka 

med både sig själv och bilden av det konventionella jaget. Därför kan M tillskriva sig 

“Samtidslyrisk personlighetsstörning”. 

   Förutsättningen för den här boken var att M tillfrisknade från sin psykiska sjukdom. När hon blev 

medveten om sin situation fick hon också kapacitet att diskutera den på ett begripligt sätt. Hade 

Lowden inte varit frisk när hon skrev dagboken, om hon verkligen hade lidit av psykisk sjukdom, 

hade den naturligtvis inte fungerat på samma sätt. Nu går Allt istället att läsa som reflektioner över 

det tillåtna och otillåtna, vad som betraktas som verklighet och vad som inte gör det, etc. Något 

som, motsägelsefullt nog, inte hade varit möjligt om M faktiskt hade varit på den andra sidan av vad 

vi betraktar som ett normaltillstånd.

3.2.2. “Jag hatar postmodernismerna”
Om det fanns en pågående yttre ambivalens mellan idealism och nitzscheanism på trettiotalet, pågår 

en liknande konflikt i Ms inre. Trots sin fragmentariska jaguppfattning söker sig M till gränser och 

förklaringsmodeller. Ord, språk och uppslagsverk är hennes livskamrater, de som har möjlighet att 

skapa ordning och mening i hennes tillvaro. M sorterar boktitlar efter olika system, hon skriver av 

toalettklotter i storleksordning och hon gör dikt av bortsprungen-katt-lappar. I hennes värld kan 

allting bli betydelsebärande om det ordnas och görs om till litteratur. Att världen inte alltid är lika 

enkel och begriplig som den framstår i uppslagsverken gör henne besviken.

Söndag
Vi arbetar i laboratoriet.
Vi utforskar främmande världar.
Vi får ordning på vår förening.
[…]
Vi finner oss tillrätta i livet.
  
 “Om världen ändå ville vara mer som rubrikerna i uppslagsverket Skattkistan” , sa jag, och så 
lade jag mig ned i gräset invid Uppfodringsverket och grät. (s. 72 f.)

Samtidigt har hon “kategoriseringsångest”: “Jag ska nog trycka en ny ‘fuck mainstream fuck 

alternative fuck independent’-T-shirt. […] Det känns som om jag behöver få ge uttryck för min 

kategoriseringsångest” (s. 252). M vill ordna, men inte sortera. Det är en inbördes konflikt som följer 

genom hela dagboken och som inte heller finner någon lösning. Det väsentliga är att konflikten ger 
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uttryck för Ms önskan att slippa den doxa som redan kategoriserat tillvaron åt oss, samtidigt som 

även hon har behov av meningsfulla sammanhang. 

   Bokens första anteckning lyder:

 

Jag hatar postmodernismerna. Jag trodde att jag skulle undslippa dem som psykologistudent. 
Icke. Där står nu rektor Bertil som ser så snäll ut och brukar begrepp som paralogi, överbyggnad 
och relativism. Usch. Jag föredrar alla gånger en laboratorielabyrintsråtta framför en diskurs. (s. 
9) 

Motviljan gentemot det postmoderna är ett stående tema, vilket understryker Ms längtan efter 

mening: det postmoderna vill ju säga att någonting sådant endast är en konstruktion som lika lätt går 

att dekonstruera. Men Allt måste ändå sägas vara en postmodern artefakt. Här finns nämligen precis 

allt: romantik och upplysningsanda, bildningsideal och populärkultur, poesi och löpsedlar, högt och 

lågt. Det ena utesluter inte det andra och allting utgår från samma centrum. Värt att notera är att den 

strikta uppdelning mellan vetenskap och dikt som präglat samhället sedan 1700-talet, och gör det än 

idag, är satt ur spel.1 “Mitt egentliga problem ligger i att jag inte tycker om vare sig teorier eller 

teknik. Ger de mig en ism parerar jag med min fickräknare, ger de mig en fickräknare knattrar jag 

ihop en science fiction-novellet om den” (s.14 f.). Jag vill påstå att M i sin ovilja att kategorisera, 

skilja mellan fint och fult och dela upp världen i vetenskap respektive dikt, parerar den vedertagna 

berättelsen om verkligheten och skapar ett fält där eventuella hierarkier endast skapas av henne 

själv. Dagboksförfattaren är lika förtjust i att läsa Stendhal som i att handla koftor och utforska det 

periodiska systemet. Från det perspektivet är boken även mycket talande för sin samtid.

   Här måste jag stanna upp och fråga mig: är Allt trots sin originalitet ändå konventionell? Idag är 

det onekligen mer regel än undantag att hysa en eklektisk världsbild. Feberboken hade inte heller 

betraktats som okonventionell om den givits ut idag. Att uttrycka sig osammanhängande eller med 

kritiska implikationer är inte längre uppseendeväckande. Ett påstående som får stöd i det faktum att 

Feberboken fick nedgörande recensioner när den gavs ut, medan Allt gjorde omedelbar succé och 

hyllades i flera olika sammanhang.2 I en intervju i GP beskriver Martina Lowden sig själv som en 

på många sätt typisk 80-talist som i tonåren engagerade sig i djurrätt och hbt-frågor.3 Allt är 

visserligen en produkt av sin samtid (likt Feberboken som präglas av trettiotalets samhällsklimat), 

dess innehåll är inte omvälvande, inte heller dess splittrade form. Men som självframställning är 
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den kontroversiell, och det är vad som diskuteras här. Vi har en tillåtande miljö idag, men de 

offentliga institutioner och det samhälle som Bourdieu hänvisar till förväntar sig fortfarande att dess 

medborgare hyser en koherent jagbild.

3.2.3. “Jag grät medan jag skrev det. Betyder det att texten är äkta?”
Allt saknar uppenbar samhällskritik, vilket måste betraktas som ett resultat av att ingen bokstavligen 

vill hindra M från att hysa sin personliga världsbild. Berättarjaget visar inte upp några indikationer 

på att leva ett yttre liv som inte överensstämmer med hennes inre dito och det finns inget behov av 

att censurera sig själv i vardagslivet. Däremot pågår en ständig diskussion om vad verkligheten är, 

Ingenting tas för givet, ingenting tas för objektivitet. Vad är en sann text? frågar sig M:

gråten på tungan hela kvällen och smärtan i öronen när den, men gör text av det då för fan, skriv 
det, (Bishopreferens), “du får gå ut och springa runt i solen” sa du, “men det gör jag ju redan, 
inuti” sa jag, så går vi, och dockorna man kunde lägga ord i munnen på, och K som inte 
HELLER, och A som blir svårnåbar, och hata sin och sig och – men inte mycket i jämförelse 
med, och smärtan i öronen och gråten, Vad som kan sägas mer än att lidande är exakt: att det är 
inexakt, att det är därför det går åt LIV för att definiera det, ska även mitt bli en jakt på den 
bästa definitionen […]

Jag grät medan jag skrev det. Betyder det att texten är äkta? (s. 495) 
  

Stycket ovan är osammanhängande och på många sätt obegripligt. Men för M är det ett direkt 

uttryck, en text som beskriver vad som hände inom henne just då, precis vad som flög genom 

hennes medvetande. Hon var oförställd, hon grät – betyder det att texten är äkta? Om svaret blir ja 

sanktionerar det samtidigt att verkligheten bakom anteckningen är äkta. I samma stund en text 

betraktas som sanningsbärande ger den också en auktoriserad bild av verkligheten. Ms undran om 

“texten är äkta” prövar ett antagande om att jaget inte är narrativt sammanhängande utan en produkt 

av oavbrutna sinnesintryck. Bourdieu skulle antagligen förhålla sig jakande till Ms undran. För M är 

det mer en fråga att orientera sig kring, Allt har inga svar, vilket ger boken dess karaktär av 

pågående liv, pågående nu. Osäkerheten befäster en bild av en verklighet utan säkra hållpunkter.

   Mot slutet av boken funderar M över vad hon ska döpa sitt verk till. Kanske

‘Min nakna hjärna. (My Brain Laid Bare) – litteratur under konstruktion’. Eller, mer 
kommersiellt ‘Gör det själv – så blir du ett associativt och poetiskt nyskapande subjekt!’ (s. 625) 

Ms liv och Ms dikt framstår i Allt som ett och samma. Hennes nakna hjärna producerar litterära 

konstruktioner och hennes subjekt är poetiskt. Det finns inga gränser mellan liv och litteratur; 

litteratur i bemärkelse av språk och möjlighet till eget ordnande. Liksom Aronson vrider språket ur 
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greppet på metaforer och symboler som vill nåla fast henne, resulterar Lowdens dagbok i en 

möjlighet att komma loss från vad livet berättar – för att istället själv berätta livet. M önskar ge sig 

och sina upplevelser dess egna litterära form, men det är inte helt enkelt.

– Diktens godtycklighet är mitt problem. Var finns en textens perspektivlära? Hur gör man för 
att hitta någots EGNA form? (s. 392)

Frågan är berättigad och går att utvidga: att söka efter någots egna form innefattar även sökandet 

efter en personlig form, ett sökande efter sig själv. Något sådant som en textens perspektivlära 

existerar inte på tvåtusentalet, vilket slungar ut M i ett vakuum där hon allena kan bygga upp 

meningsfulla sammanhang. 

   Att publicera en dagbok som Allt i ett postmodernt, demokratiskt samhälle är ingen subversiv 

handling i sig. Däremot gör den läsaren uppmärksam på att det finns riktlinjer för hur ett jag bör 

uppträda och att det går att relativisera verklighetens objektiva framtoning.

   Konflikten mellan att ordna och att inte ordna utmynnar i en kompromiss. Form och 

begränsningar är nödvändiga för att förmedla något:

Välj ett formulär. En metrik. En historia. Välj din gräns, och släng dig sedan mot den. 
Skillnaden mellan en vägg och en väg är bara ett grafem. (s. 604)

   

 För att förmedla något eget krävs ett medvetande om formens begränsning och ett medvetet 

förhållningssätt och motstånd mot detta faktum.   

4. Verklighet, språk, mimesis

I dagboken, har jag hävdat, ges skribenten utrymme till en individuell tolkning av verkligheten. 

Därmed blir en mimetisk diskussion aktuell, och det är en sådan som ska föras i detta avsnitt.

    En självframställning är, kan vi utan vidare konstatera, en gestaltning av upplevelser ur 

skribentens liv. Detta gäller såväl den konventionella självbiografin som de mindre konventionella 

publicerade dagböckerna Feberboken och Allt. Den mimetiska aspekten aktualiseras när vi frågar 

oss hur skribentens verklighet formuleras.
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     Begreppet mimesis har djupa rötter. Det går hela vägen tillbaka till den kultur vi betraktar som 

vår vagga och det är lika omdiskuterat som det är gammalt. En traditionell definition av mimesis 

vill säga att litteraturen är avbildande, speglande en primär verklighet. Tanken formulerades första 

gången av Platon och innebörden var i sin ursprungliga användning negativt klingande. I Platons 

tankevärld är verkligheten en chimär och en skugga av det Sanna Varat, världen är en dålig kopia av 

en fullkomlig idealvärld. Poeter och konstnärer, deklarerar Platon, bör inte upptagas i den ideala 

staten eftersom att deras kunskap är opålitlig. Konstnären leder oss än längre bort från visdomen, 

han avbildar det avbildade och presenterar en tredjehandskälla som sanning.1 Det är denna imitation 

av verkligheten som utgör mimesis. 

   Mimesis måste sägas vara närbesläktat med debatten kring språkets kapacitet. Problemet har varit 

aktuellt genom större delen av historien: kan vi uttrycka den sanna ordningen med språket, har ord 

och ting direktkontakt? Platon svarar nej på den frågan. I skapelsemyten Timaeus förklarar han att 

världen är utformad i största möjliga likhet med skaparen själv, men är alltså inte identisk med 

denna.2 Ett påstående som återkommer i den kristna skapelseberättelsen, där huvudnumret 

människan skapas till Guds avbild.

   Den kristna världen gör gällande att människorna i Edens lustgård kunde uttrycka sig med 

fullkomlig exakthet på det s.k. adamitiska språket. Språkförbistringen som sedan uppstod spåras till 

föreställningen om Babels torn.3 Under renässansen betraktades dock hela skapelsen som ett guds 

heliga språk och det var diktarens uppgift att tyda och tolka naturens ordbok. Deras ansats var i stort 

sett densamma som naturfilosofernas/vetenskapens. Man hyste en fullkomlig tilltro till språkets 

kraft under den här tiden, en tilltro som skulle gå om intet när den mekaniska världsbilden växte 

fram. Under 1600-talet skiljs dikt och vetenskap åt och man litar mer på matematikens sanningar än 

poesins.4 Från och med 1700-talets slut är språkkrisen ett faktum och konstnärer har sedan dess 

försökt reparera skadan. På 1900-talet har de olika modernistiska ismerna alla åtagit sig att hantera 

problemet.5 Kvar ligger dock idén om att orden inte längre har, eller aldrig har haft, kontakt med 

tingen.

* 
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En tämligen uppenbar invändning gentemot en traditionell användning av begreppet mimesis är 

följande: om vi, efter Guds död och språkets kris, inte är skuggbilder av en idealisk existens och 

inte heller formade till Guds avbild, vad är det då som sanktionerar vår verklighet? Detta är ingen 

fråga för en C-uppsats. Här ska endast redogöras för några tankar av den franske 1900-talsfilosofen 

Deleuze, presenterad utifrån Anders Johanssons tolkning av densamme. 

   Gilles Deleuze är en av de postmoderna filosofer som tagit på sig uppgiften att formulera en 

ontologisk teori efter religionens och de stora filosofiska systemens fall. Deleuze vill till varje pris 

undvika ett dogmatiskt tänkande fastlåst vid förfabricerade och vedertagna principer. Hans ambition 

är att belysa kategorier, begrepp och andra “verktyg” människan skapat för att underlätta sitt 

tänkande. Verktyg som, menar Deleuze, ofta tas för sanningar i sig, vi glömmer lätt att de är 

konstruktioner, påhittade för att fylla ett visst syfte. När ett begrepp stagnerat och dogmatiserats, när 

vi tar det för givet, då utesluter vi samtidigt alla andra möjligheter att tänka kring det.1

   För att lösa detta olösbara problem krävs det att tänkandet plockas ner på jorden. Ett tänkande 

som hela tiden vilar på någonting utanför sig själv, på ett äkta tillstånd och en reell verklighet, 

kommer aldrig kunna bli odogmatiskt eftersom att vi då förutsätter möjligheten till en absolut 

uppfattning av tillvaron. Deleuze talar istället om ett “immanensplan”, det vill säga ett plan som 

aldrig syftar utanför sig självt.2 Detta går att jämföra med strukturalisternas syn på språk och text; 

det finns ingenting utanför språket, våra ord förklarar inget annat än sig själva, texten är allt. 

   Det är här mimesisbegreppet får en helt ny innebörd. För om vi verkligen föreställer oss att tanken 

inte syftar mot någonting annat – eftersom att detta andra som tanken skulle syfta till är en 

konstruktion av tanken själv – då blir resultatet att tanken är detsamma som verkligheten.3 Det mer 

uppenbara sättet att föreställa sig tankens funktion är förstås att den fungerar som ren mimesis, som 

vår hjärnas bearbetning av en utanförliggande verklighet. Deleuze gör alltså helt om och väljer att 

formulerar en teori där tanken gör verkligheten. Han avvisar den historiska innebörden av 

representation, som gör gällande att tanke, språk och konst har existerat enbart som uttryck för ett 

primärt sant.4 

    För Deleuze är allting i ständigt blivande. Han formulerar två begrepp för att förklara detta; det 

aktuella livet, och det virtuella livet. Det virtuella livet är alla de otänkta tankar, de obearbetade och 
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begreppslösa möjligheter som är närvarande i varje nu. Det aktuella livet är det liv som i var stund 

blir till genom våra kategoriserande medvetanden.1 Litteraturen och konsten, förklarar Deleuze, är 

ett avtryck av detta blivande, ett avtryck av det virtuella livets mångfaldiga möjligheter. 

Kompositionsplanet, verkets form, hindrar litteraturen att sväva ut i de oändliga möjligheternas 

kaos. I Deleuze mening är litteraturen inte avbildande, utan tillblivande, det är en händelse i sig, inte 

en mimning. Litteraturen representerar inte världen utan ger den form. I konstverket skapas ordning 

– “i en värld reducerad till kaotisk mångfald är det enbart konstverkets formella struktur, i den mån 

denna inte hänvisar till någonting annat, som kan fungera som enhet […]”.2

     I den postmoderna tappningen finns det ingen primär verklighet bakom det mimetiska. Det 

gestaltande är det enda: världen är det vi gör den till, den är det vi berättar om den. 

 4.1. Det mimetiska momentet i självframställningen
En traditionell definition på det mimetiska går hand i hand med en i bourdiansk mening 

konventionell självbiografi, där jaget beskriver den verklighet som han/hon erfarit. Varje ord 

refererar till en primär verklighet, och beskrivningen kan alltså sägas vara sekundär. Författaren 

hänvisar till någonting som anses utgöra en omedelbar sanning, någonting som kommer före och är 

mer äkta än det återgivna och beskrivande. Detta gäller både innebörden av det mimetiska 

begreppet och den konventionella självbiografin. Det mimetiska momentet (i sin ursprungliga 

mening) förutsätter att den verklighet som frambringar beskrivningen – och som från start redan är 

formulerad och förklarad av de Stora Berättelserna – är autentisk och odiskuterbar. Den traditionella 

innebörden av mimesis problematiserar inte verkligheten, utan ser den som ett faktum. Vi kan säga 

att det mimetiska har ett konventionellt förhållande till verkligheten, den återges i 

överensstämmelse med hur den har blivit berättad för oss, d.v.s. hur den redan är inrättad av 

historieskrivning, religion, politiska och filosofiska system, genus, nationalitet, etc. Denna 

verklighetsbild överensstämmer även med den som staten serverar oss (Bourdieu) samt hur den 

föreligger i den “manliga kulturen” (Miller, Smith). 

    Det går att hävda att den konventionella självframställningen införlivar den doxa ur vilken den 

aktuella verkligheten framträder. Det finns en ‘mall’ för hur ett liv och ett jag ska gestaltas och den 

skrivande anpassar livet efter mallen. Ovan har jag konstaterat att Allt och Feberboken inte följer 

 24

1 Ibid., s 43 f.

2 Ibid., s. 48 f.



dessa regler, vilket nödvändiggör en närmare redogörelse av deras respektive 

verklighetsgestaltning. 

 4.2. Verklighetsgestaltning i Feberboken
4.2.1. “Min förmåga av iakttagelse är gudomlig”

Livsskräck (ett löjligt ord). Men jag har gissat att ordet innebär något. Jag har förstått vad det är. 
När böcker och ting och sång och medicin mister sin förmåga att dölja, sin förb. tjusighet.
    Ikväll förnimmer jag mig ungefär som askan efter ett tempel. (s. 25)

Som jag visat i föregående avsnitt har Mimmi Palm genomskådat orden och frasernas “förmåga att 

dölja”. Klichéer och fraser kan bara upprepa normativa system. Trots denna klarsyn känner sig 

Mimmi avskärmad från verkligheten. Hon lider av att inte erfara tingens och tillvarons essens och 

hon känner sig besudlad av kulturen som har berövat henne denna egenskap. I flertalet anteckningar 

återkommer hon till sin upplevelse av distansering och sin fallelse för kall registrering – ett tillstånd 

som hon anser underlägset det omedelbart förnimmande subjektet som oförfalskat förnimmer livets 

flöden. Verkligheten i Feberboken är något eftersträvansvärt. Det gäller bara att inte blanda ihop 

den med den förfalskade borgerliga världsbilden. 

   Mimmi kanaliserar sin längtan efter närkontakt med livet i åtrån efter Hugo. Han lockar fram 

dolda delar av Mimmi och blir representant för livshållningen och bejakandet av den mänskliga 

naturen som hon själv tycker sig sakna. Det omåttliga begäret efter Hugo är lika mycket ett 

omåttligt begär efter det liv hon vill åt. I ett brev till honom skriver hon:

Innan jag nånsin hade sett dig visste jag att dina blodådror var starkt förnimmande: ett slags röd 
hjärna, ett nät, ett verktyg. Du förstår – jag reagerar kanske inte sådär kroppsvarmt själv. […] 
Jag vet om allt, kan erfara, gilla, besegla, eggas av allt – men på ett egendomligt avstånd, på 
andra sidan om det dragna svärdet. Förstår du. Å jag får lust att skratta. Min förmåga av 
iakttagelse är gudomlig. Jag kan inte själv skilja den från liv. Den är mitt geni, min ytlighet, min 
svaghet. (s. 78)

Hugo är den “röda hjärna” som förmår vara ett med tillvaron, medan Mimmi befinner sig på andra 

sidan av “det dragna svärdet”. Hon förmår inte uppgå i tillvaron, utan iakttar, registrerar och 

omformar sina intryck till litteratur: “naturligtvis fortsätter jag enligt min fördömda vana att 

bearbeta varenda företeelse inom räckhåll och knåda den till litterärt förrådsmaterial. Det vill säga 

jag ger den i första hand en ytlig formel. Ett lasso kring den vilda halsen” (s. 29 f.). Hon menar själv 

att hennes gudomliga iakttagelseförmåga både är en välsignelse och en förbannelse. Tack vare den 

inser hon att omgivningen är förljugen – men i samma stund distanserar hon sig själv från 
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omgivningen. Blicken och pennan håller henne på armslångt avstånd från det hon “knådar till 

litterärt förrådsmaterial”, men blicken och pennan låter henne också genomskåda och undkomma 

detsamma.

   Uppenbarligen hyser Mimmi en modern världsbild. Hon lider av den alienation som under 1900-

talet kom att bli mer regel än undantag. Primitivisten Hugo tar strid mot det borgerligt svala 

samhällsklimatet där människans natur sätts i andra hand. Hugo vill mer, hans dikter ska mynna 

direkt ur det heta blodet. I brev till Mimmi skriver han: “Såg du i en recension av Elis Andersson i 

G.P. att han trodde mig ha något av Lawrence ‘mystiska vitalism’? […] [H]ans Lady Chatterleys 

älskare gjorde verkligen ett djupt intryck på mig. För mig var den skön, intensivt positivt vacker – 

även om många säkerligen finner den skabrös. Jag kände mig besläktad med honom. Alltså: 

mystiska vitalism” (s. 74). Stina Aronson var själv mycket influerad av den primitiva skolan, men 

var ambivalent inställd till den. I Feberboken framkommer hennes känsla av förfrämligande i den 

borgerliga världen, men även de svårigheter hon som kvinnlig författare ställs inför i en manligt 

definierad modernistisk skola (vilket Ebba Witt- Brattström tar upp i sitt förord till boken). När 

Hugo/Arthur Lundqvist hyllas för sin “mystiska vitalism” blir Mimmi/Stina Aronson totalsågad i 

media:

Att bli blodrött hudflängd (som i D.N.) gör mig rå, tar med sig som ett störtregn stora stycken av 
min futtiga förfining. Skönt. Jag behövde en syndaflod. Behöver bli mitt eget ursprung sen jag 
varit andras åthävor, ordlekar, fördomar, trosartiklar i trettiotvå år. Aldrig förr har jag smakt på 
mig själv. Det är gott, retar aptiten. (s. 35)

Hennes nyutkomna diktsamling (antagligen Tolv hav, vilken ges ut under tillkomstperioden för 

Feberboken) blir inte väl mottagen av det litterära etablissemanget. Ett faktum som bidrar till 

hennes spirande behov av att återerövra sin person. “Att bli blodrött hudflängd” föranleder 

Mimmi att samla ihop sig själv och definiera sig i egna termer för att undvika att tappa bort sig i 

den spegelbild som andra, DN i det här fallet, håller upp. Relationen till Hugo leder även  

successivt till att Mimmi varseblir hur hon blir sedd utifrån och hur detta inverkar negativt på 

hennes självuppfattning. Feberboken blir på detta vis en slags skapelseprocess, där Mimmi 

slutligen tröttnar på att bli formulerad av andras termer och fördomar och uttrycker en önskan att 

själv definiera sig. 

4.2.2. “Jag är inte intressant som författare, möjligen som människa”
 I samklang med sin uppfattningen om att världen är tillrättalagd i fraser som döljer dess rätta 

ansikte, upplever Mimmi att hon själv är dold: “Nej hos mig finns ingen självständighet. Jag 
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andas och älskar efter otaliga förebilder. Är avskriften. Idiotiskt det hela liksom all 

upprepning” (s. 43). Mimmi Palm menar att hon blott följer i spåren på de “otaliga förebilder” 

som trampat upp en djup stig för de efterkommande att följa. Tanken påminner om de 

postmoderna ståndpunkter som skall komma att få genomslag. Men i det här fallet ska uttalandet 

snarare härledas till Nietzsche och hans filosofi. Aronson riktar återigen sitt agg mot metaforer 

och symboler vilka klibbar sig fast mot hennes liv och vill formstöpa henne. 

  Det är intressant att Mimmi ger uttryck för ett sådant förakt för orden (“orden är livets fiender 

detta ständiga harpunerande med ord…” s. 119) samtidigt som de är hennes bundsförvanter. Som 

jag visat i det tidigare avsnittet är det orden hon använder för att bemöta den värld hon avskyr, 

vilket onekligen kan tyckas en smula paradoxalt eftersom att det är dessa hon beskyller för rovet 

på verkligheten.

Jag är inte intressant som författare, möjligen som människa. Alltså måste jag (eftersom att jag 
inte kan låta bli) skriva som människa, skriva-vara människa.
   Det finns ingenting svårare än att avlyssna sitt själv, stört av en fördömd massa prassel och 
vällustljud som det är. Men tillsist finns ingen hållpunkt utom genom detta. Där borta är 
tystnaden oerhörd, pressande blod ur huden som förtunnad luft. Det är ensamhet utan tid och liv 
och gud men ändå med ett aldrig benämnt stöd. (s. 52)

Att avlyssna sig själv, bortom prassel, tid, liv och gud, är en strävan efter att nå fram till sitt 

oförfalskade väsen. För att legitimera sig själv som författare (“jag är inte intressant som 

författare, möjligen som människa”) måste Mimmi skriva från just denna punkt i sitt väsen, sin 

mest mänskliga punkt som kommer före kultiveringen och språket. Aronsons självpåtagna 

uppdrag blir att formulera det dolda livet och den dolda människan – verkligheten. För att 

formulera någonting, och därmed belysa det och ge det upprättelse, krävs orden. Och på detta vis 

ingår hon en allians med sina fiender. Hennes gestaltning söker sig bort från återgivning och 

repetition eftersom att hon menar att den verklighet, som i gängse mening avbildas, faktiskt inte 

är verklighet utan en mänskligt förfelad konstruktion. Mimesis i sin traditionella formel blir 

härmed åsidosatt. Dock: Stina Aronson vill fram till något oförstört och äkta, ett Sant Vara som 

hon visserligen har svårt att nå fram till p.g.a sin “futtiga förfining” men som hon föreställer sig 

finns där. Det är den oförstörda verkligheten hon önskar avbilda – och på det viset har Aronson 

ändå tagit bakvägen till en konventionell litterär mimesis.

   Det går att skönja en viss motsägelsefullhet i Mimmi Palms verklighetsuppfattning vilket är en 

konsekvens av dagbokens tendens att säga emot sig själv. Om Mimmi vill förnimma ett 

oförfalskat tillstånd, är hon ändå inte övertygad om att det går att nå fram till ett sådant. Jag låter 

Feberbokens sista anteckning utgöra exempel:
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Den femtonde juli. Vilka inspirationskällor nu när Hugo tryter. Ja vilka? Regnet, fåglarna, en ny 
upptänd älskare, nästa man…
   Och bollarna, de granna djärva lekfulla döda bollarna, som spelar ett spel utan nummerföljd 
och moral. Jag menar fraserna. Men under dem är tomheten där en sten aldrig tar botten.
   I Volynien finns inga bin mer… (s. 152 f.)

Det finns en uppgivenhet i anteckningen som påminner om det citat jag inledde det här avsnittet 

med: “ikväll förnimmer jag mig ungefär som askan efter ett tempel”. Här framträder en 

illusionslöshet vars slutsats lyder att det faktiskt inte finns någonting substantiellt bakom fraserna 

(här refererade till som bollar, vilket är en återanvändning av en formulering i en tidigare 

anteckning). Stenen kommer aldrig att nå botten när den väl slagit hål på de konventionella 

berättelserna. Om det finns något där att hämta gör Aronson inte klart, men det är inte heller det 

som är av betydelse. Poängen är att Aronson osäkrar den tryggt färdigförklarade tillvaron och 

utsätter den för oupphörliga påtryckningar och kritisk diskussion. Hon slungar ut frågan: vad är 

egentligen sant? En frågan som hon tycker att alla borde ställa sig “Ifall man inte är nog 

förblindad och bedövad och begravd av den yttre och barmhärtigt konventionella tillvaron för att 

aldrig oroas av jaktropen innerst ifrån” (s. 36).

   Under det nietzscheanskt inspirerade årtiondet trettiotalet var ifrågasättandet av doxa utan 

tvivel på tapeten. Men den strukturalistiska utsagan om att ‘allt är språk’ har ännu inte fått 

genomslag, och Aronson drömmer om någonting äkta, någonting förkulturellt. Till syvende och 

sist är det denna verklighet hon vill skriva sig fram till. Uttrycket verklighetsefterbildning får en 

ny innebörd, men den behåller ändå sin ursprungsfunktion. Däremot öppnar Aronsons 

ifrågasättande av verkligheten upp för en erövringsmanöver. I deleuzianska termer vill jag mena 

att hennes självframställning är tillblivande. Det är i hennes mening ingen annan än hon själv 

som har förmågan att berätta vem hon är och hur världen är inrättad. Bakom fraserna når stenen 

aldrig botten, men i Feberboken upprättas ett meningsbärande immanensplan där författarinnan 

skriver sig fram till sig själv. 

Sanningen: den har inte det värde som man vill inbilla oss. Minsta stjärna ovanför en lägereld är 
mindre periferisk.
   Huvudsaken med ett förhållande är att det låter sig tänkas, skrivas, talas, färgas – att det på 
någon väg skapar uppfattning.
   Kallas det dessutom sant så har det knappast därav vuxit i värde bara i benämning. (s. 38)

Mimmi Palm formulerar här en insikt hon delar med Deleuze. Vi kan aldrig verifiera sanningen, 

“huvudsaken med ett förhållande är att det låter sig tänkas, skrivas, talas, färgas”. Detta är vad ett  

immanensplan utgör, och det är vad Mimmi åstadkommer för att erövra sig själv.
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4.2.3. “I Volynien finns inga bin mer”
Hugos försvinnande är en nödvändig händelse för den frigörelseprocess som tematiseras i boken. 

“Kvitt honom måste jag bli eftersom att han betyder ett beroende som utarmar och förrycker 

mig” (s. 56). I mötet med poeten har Mimmi Palm fått syn på sig själv men i deras samvaro 

definierar hon sig oavbrutet utifrån honom. Domellöf konstaterar att slutet av Feberboken, 

relationens sammanbrott, frammanar Mimmis beslut att genomföra ett projekt vars material 

utgörs av autentiska brev och dagboksmaterial. 

   Den sista meningen “I Volynien finns inga bin mer” är ett citat. Det är en återanvändning av en 

annan författares ord. Hugo och Mimmi har i en litterär diskussion konstaterat att de ser upp till 

honom, han slår an sina råa texter så vackert. Domellöf gör gällande att Aronson nu låter detta 

lyckade anslag utgöra den egna upptakt hon behöver för att genomföra sin dynamiska symfoni 

(se citat ovan, s. 9) och att detta pekar mot ett fortsättningsvis fritt skrivande liv.1 

   Domellöf glömmer dock att Mimmi oroas av att endast upprepa andras ord. Att boken avslutas 

med ett citat indikerar att svårigheten att erövra sig själv inte är eliminerad. Hon har berövats 

Hugo och hon är fast besluten att vara sig själv nog i liv och skrivande – likväl har alla ord redan 

betydelse. I Feberboken aktualiserar Aronson den egna erfarenheten med hjälp av ett personligt 

material, men hon ger inget entydigt slut till sin text. Problemen som har diskuterats genom 

boken är fortfarande, och kommer alltid vara, hinder för det egna livet och det egna författandet. 

Aronson kommer alltid att brottas med det draperi av symboler som skymmer hennes 

frigörelseförsök.

 4.3. Verklighetsgestaltning i Allt
4.3.1. “Om jag är en konjunktion är jag ty” 
Tvåtusentalet har präglats av en allt lägre värdering av det fiktionella och ett allt starkare 

ställningstagande för det “sanna”, det “äkta” och det som har hänt “på riktigt”. Martina Lowden 

däremot vill inte välja, och det gör hon inte heller. Som jag tidigare visat gör M ingen större 

åtskillnad mellan vetenskapliga uppslagsverk och romaner, och hennes dagbok är på flera sätt en 

hybrid: en dagbok (fakta) som tar ställning för litteraturen (fiktion). Det är i det mötet som 

verklighetsbilden i Allt tar form. 

  Ms tillvaro är flytande. Hon ger ofta uttryck för en dålig förankring i omvärlden.
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Jag tror att jag under en kritisk period i min utveckling mellan fyra och sju års ålder mottog för 
många intryck från böckerna om Mary Poppins och för få från nyhetsprogrammen i TV eller 
vad det nu är som förväntas ge barn en realitetspräglad verklighetsuppfattning. (s. 210)

Ett annat exempel är den lilla historia om en person vid namn Z som M skriver i en anteckning. 

Berättelsen innehåller flugfiske, guldhamstrar, latinpoesi och spiskummin. Hon avslutar med: “(Z är 

en fiktiv initial. Och det där med flugfisket är mitt påhitt. Annars är allt autentiskt. Utom 

guldhamstrarna. Och latinpoesin. Och spiskumminen.)” (s. 114). Allt bevarar oavbrutet denna lösa 

gräns mellan fakta och fiktion. Ett sökande efter ett fungerande förhållande till tillvaron 

upprätthålls. Den välutbildade M köper varken postmodernisternas försök att avkläda världen dess 

betydelse eller uppslagsverkens torra utläggningar.

[…] Det man måste minnas är att stjärnor, oavsett spektralklass, faktiskt bara är glödande 
plasmaklot. Himlen är bara en tänkt sfär, moln är bara anhopad vattenånga. Det är så. Fatta det 
nån gång då. Men det hjälper ju inte att tänka: det är bara ett glödande plasmaklot, det är bara ett  
glödande plasmaklot. Det gör liksom inte det. (s. 184)

Litteraturvetaren Anders Johansson gör en deleuziansk läsning av Allt i sin essäsamling Nonfiction. 

Han menar att Lowdens prosa inte bottnar i den eventuella sanningshalten. Det är istället 

formuleringarnas estetiska kraft som är central – att texten överensstämmer med sig själv, att den är 

koherent i sitt eget universum.1 Det är alltså inte dagbokens autenticitet som är av betydelse, utan att  

den är begriplig inom sina egna ramar. Verket upprättar en egen mening då det sammanfogar vårt 

gemensamma verklighetsmaterial på ett nytt- och i den egna estetiken fungerande sätt. 

   Dagboken blir en plats att skapa och upprätthålla innebörd i det privata livet. 

Men Elise, du måste stå ut med min säkerhet. Att jag kan veta. Min ologiska positivism liksom. 
[…] Och att verklig kunskap är att veta att man vet. […]  Att det är en vilja, inte en tanke, inte 
en känsla, och att den viljan säger: se, det var mycket gott. Eller: se, det var icke gott. Så är jag. 
Säger jag att jag inte vet ljuger jag. Om jag är en konjunktion är jag ty.  (s. 278)

M är sin egen Gud, hon konstruerar sin egen värld, frammanar den, benämner den, värderar den. 

Som läsare känner vi igen världens beståndsdelar men är samtidigt främlingar i den eftersom den 

mynnar ur Lowdens personliga erfarenhet. M är medveten om att hennes gestaltning är färgad av 

den individuella världsbilden, medan en mer konventionell gestaltning tar det mimetiska momentet 

för givet, likt ett objektivt sätt att skildra världen.    
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4.3.2. “Jag är min roman, inte din”
Litteraturen är ständigt i centrum och den är både medel och mål för M. Mimmi Palm gör klar 

skillnad mellan liv och litteratur, men för M är gränsen obefintlig och det är på litteraturens spelplan 

hon sätter verkligheten på prov. I texterna söker hon efter ordens olika betydelsenivåer och 

blottlägger deras ofta godtyckliga referenter. Genom att utsätta språket för tester rör hon sig inom 

den dimension av verkligheten som är meningsproducerande. Det blir tydligt att språket är det 

område som både ger den yttre och inre världen klädnad. 

   M ställer olika världsbilder mot varandra, bl.a. genom att skapa fantasivänner i form av dockor 

med olika syn på tillvaron: exempelvis är Doniphan romantiskt poetisk medan Dorothy är 

språkmaterialist. Så här kan det se ut: “Krm betyder kryddmått. Eller kram. Om det inte är Dorothy 

som säger det, för i så fall betyder det krm (s. 164). På två meningar har vi fått tre olika betydelser 

av tre bokstäver. M behandlar språket på ett sätt som lägger dess relativitet i dagen. Hon visar dess 

fenomenala förmåga att skapa betydelser men också att sanning och verklighet har mycket lite med 

de lynniga orden att göra och väldigt mycket med vem som yttrar dem. 

   Medvetenheten om språkets förmåga och oförmåga är inte enbart positiv. M drar ibland mot 

Aronsonsk trötthet inför klichéer vilka omöjliggör en ärlig kommunikation.

 
För, liksom, det var konkretionen jag ville åt. Bort från min ros du är som en älskling, dina 
fåglar äro händer, och så vidare. Att jag ville ned några våningar i babelstornet av 
betydelsenivåer. Allt det jag inte får säga men måste men inte kan för att för många andra sagt 
detsamma och så har det blivit bara ord av känslan när kronbladet mellan fingrarna –
(s. 352)

   

Även M har ett modernt intellekt och känner sig förfrämligad. Likt Aronson attackerar hon 

problemet med ännu mer ord, ännu mer text. Förhoppningen ligger uppenbarligen i att återerövra 

språket och damma av det. Här passar det att låna några ord från Mimmi Palm angående Hugo: 

“Han har sagt tusenåriga saker på ett sätt som luktar nyfriskt virke. Om inte världen funnes, vore 

hans levande sinnen nog för att skapa den” (s. 26). Allt försöker göra just detta, finna nya vägar 

genom språket för att hitta sin “EGNA form”.

   Eftersom att språk och liv betraktas som likvärdiga och av varandra beroende är ett uttalande om 

litteratur ofta synonymt med ett uttalande om verkligheten.

Skriv ihop sammetsdraperier åt mig, den som kan sånt, så ska jag ställa mig där och som den 
disös [sångerska som föredrar att recitera, min anmärkning] jag är och deklamera/deklarera:
   
Jag blir ingen Parlandsk Amy eller Oswaldsk Hannelore […] eller Nobokovsk Lolita eller 
Doylesk Irene eller Zolask Nana […] eller Tjechovsk Nadezjda.
   
Jag kan inte. Jag vill inte. Jag är min roman, inte din. (s. 43)
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M rabblar upp kända författares hjältinnor för att genast konstatera att hon inte är som dem. Istället 

för att påpeka att levande kvinnor är någonting annat än romanernas, påstår hon att hon är sin 

roman, “inte din”. I Ms universum är text lika påtagligt som fysiska kroppar. Ja, det är till och med i 

texten hon är som mest sann: “Material betyder ‘allt med kropp’. Mål: att fabricera pappersatrapper 

av ‘allt med kropp’, och allt utan. Att de texterna en dag ska göra mig överflödig. Att allt mitt kött 

ska bli till ord” (s. 506). Önskan att vara sin “egen roman” bottnar i en vilja till frigörelse. Kroppen 

är en realitet i tid och rum, den förankrar oss oavbrutet i det vara som är vår verklighet och som 

redan är förklarad. Varje kropp har sin bestämda plats i den. M vill lösgöra sig, riva upp rötterna och 

omformulera sig – med sig själv som centrum. Orden är ju så mycket mer rörliga än köttet.

   I följande citat leker M med sig själv och litteraturens möjligheter.   

Cardellgatan, du står där, blicken i himlen. Humlegårdens björkar, skära skjortorna, alla talar om 
framgång, skära solglasögonen, alla talar om glitter. Du är en sån som står över sånt, Dandyhjärtad, 
ingens lilla vän. Du står i för stora skorna för stora känslorna, hjärtslagen syns genom bleka 
klänningen. […] Sista veckorna som nitton år, japanska körsbärsblommorna i håret […] och det 
syns att du är en sån som står på tårna för länge och för mycket.

 (Idag lekte jag att Per Hagman skrev mig) (s. 25).

M skriver sig själv så som hon tänker sig att författaren Per Hagman skulle ha skrivit henne. I en 

annan anteckning gör hon samma sak med Kristina Lugn. Genom att inte bara behandla omvärlden- 

utan även sig själv som en litterär produkt tillåter hon sig att passera sin realitetssfär. Genom att 

omformulera sig, i det här fallet med hjälp av en annan författares stilistik, blir hennes värld större; 

konturerna går att tänja, självbilden att förändra. Litteraturen, den egna och andras, är hennes port 

till sig själv och omvärlden.

4.3.3. “Efteråt ska ingen säga annat än att mitt liv var välskrivet”
M infogar otaliga anteckningar i dagboken med sådant hon själv inte är upphovsman till.

Å ena sidan säger Dickon Edwards att the ultimately depressing thing is that name-dropping is 
only forgiveable if you´re as famous yourself as the names you bandy about. Otherwise your in 
danger of being remembered only for remembering others, och detsamma borde gälla personer 
som i tid och otid anför vad andra sagt och skrivit. Som jag med mina post-it-lappar. Och för all 
del även verklighetscitaten, som bortsprungen-katt-lapparna. Å andra sidan: ingen kan anklaga 
en anföringsmaskin för narcissism. (s. 535)

 32



Den stora mängden citat kan naturligtvis läsas som en upprepning och avbildning av den befintliga 

verkligheten, d.v.s. som mimesis i traditionell betydelse. Ser man närmare efter är det likväl 

uppenbart att verklighetsstoffet används på ett okonventionellt sätt. M ligger i dialog med den 

västerländska kanon och hon ger ny innebörd åt löpsedlar och klotter genom att litterärisera dem. 

Min mening är att M inte betraktar sina avskrifter som utslag av en primär verklighet. Avskrifterna 

blir någonting annat, de fylls med individuell innebörd och placeras i ett nytt meningsalstrande 

system. M söker sig ju inte bortom orden, så som Mimmi gör. Orden utgör verkligheten, det är 

dessa hon har att jobba med. Ms verklighet och hennes gestaltning av den befinner sig oavbrutet 

mitt bland de Stora Berättelserna, hon tumlar runt bland dem och söker nya former, river upp dess 

alfabet och kastar om bokstäverna. Orden och fiktionen hakar loss de fastspikade sanningarna och 

tillåter en ombyggnad.

   Anders Johansson menar att “Allt är en bok om tagit konsekvenserna av den postmoderna 

commonplace som säger att verkligheten är språklig”.1 Det är enkelt att skriva under på. I Ms värld 

skrivs verkligheten fram: bakom orden finns ingen sfär av mening men med hjälp av dem kan allt 

laddas med betydelse. Vid sidan av detta faktum måste man ha i åtanke att M inte är förtjust i 

postmodernisterna och anledningen till att text och litteratur är så viktigt för henne beror på att de är 

meningsproducerande: inte material för dekonstruktion.

   Likt Mimmi Palm erövrar M sig själv och sin verklighet i dagboken. Genom att presentera fiktion 

(det som betraktas som oäkta) i dagboksformen (som betraktas som äkta) upplöser M gränsen 

mellan de konventionella berättelserna om verkligheten och sin egen personliga sanning. 

Polariseringen mellan fiktion och fakta överges och reglerna för vad som betraktas som autentiskt 

sätts ur spel. 

Efteråt ska ingen säga annat än att mitt liv var välskrivet och välanvänt eller att jag var något 
annat än en ekvilibrist vinglande på styv lina mellan styrsel och yrsel. (s. 185 f.)

Allt har fullkomligt övergivit en traditionell mimesis, någon primär verklighet syns inte till, M 

och hennes värld tar form i och med ordvirvlarna. 

   Deleuze hävdar att ett verks kompositionsplan utgör den nödvändiga gränsen för att de 

oändliga virtuella möjligheterna inte ska leda till kaos. Det är mycket talande att Allt har en 

sådan lös och ickehierarkisk komposition. Kaoskrafterna ligger hela tiden på lur då M söker 

den egna kompositionsformen, eftersom att så många dörrar hålls öppna och de virtuella 
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möjligheterna utforskas så intensivt. Skillnaden mellan en vägg och en väg är endast ett 

grafem, det bekräftar Ms dagbok.

5. Avslutning: En egen berättelse

I förordet till antologin Litteratur och verklighetsförståelse konstaterar redaktörerna att en 

litterär text i allmänhet inte uttalar sig direkt om verkligheten men att den genom sitt innehåll 

och sin attityd ändå förmedlar ett perspektiv på världen.1 Feberboken och Allt är exempel på 

texter som problematiserar den konventionella sanningen om mänskligheten och dess natur. 

De gör det på ett estetiskt plan: genom att framställa ett icke-narrativt jag som framträder i 

fragmentariska och osammanhängande utlåtanden. De gör det på ett innehållsmässigt plan: 

genom en ständigt närvarande diskussion om vad som accepteras som äkta. Och de gör de på 

ett genremässigt plan: genom att använda dagbokens autentiska karaktär. Bourdieus påstående 

om självframställningens inneboende krav (och författarens och läsarens gemensamma 

medbrottslighet i acceptansen av samhällets kriterier) på vad som är meningsalstrande, 

återfinns inte i Feberboken och Allt. De konfronterar istället samhällets och läsarens fördomar 

om vad som är på riktigt. 

   Aronson står mitt i sin tids nyvunna, ännu inte konfliktfria modernitet, medan Lowden är 

förankrad i en postmodern verklighet. Deras respektive texter framträder ur samtiden och 

arbetar därför på olika sätt för att problematisera verkligheten. Miller och Smith påstår att den 

kvinnliga självframställningen automatiskt innefattar en diskussion om genren och dess regler. 

För Aronson som skriver i ett hårt åtsnört årtionde är detta påtagligt. Hon riktar sig oavbrutet 

mot normer och borgerliga uppfattningar. Hennes tilltal är i vissa fall uttryckligen polemiskt, 

trots att hon vänder sig till medsystrarna är det underförstått att boken även riktar sig mot en 

manlig elit. Den implicite läsaren är en förutsättning för textens röst. 

   För Lowden är det annorlunda. Berättarrösten ger varken uttryck för självförsvar eller går till 

angrepp på offentligheten. Tvärtom, hon hyllar den klassiska bildningen och idoliserar dess 

representanter, däribland 00-talets litterära etablissemangs frontgestalt Horace Engdahl. Lowden 

bjuder istället in läsaren till ett personligt universum, till ett av alla oändliga sätt att betrakta 
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verkligheten på. Det tas ingen hänsyn till den implicite läsaren vilket Lowden säger sig vara 

medveten om: “När Allt kom kunde ingen ha räknat upp fler skäl än jag till att det skulle vara en 

oläslig bok.” Hennes publik visade sig dock vara mer än förtjusta över att få tillträde till hennes 

värld: “mina läsare är ett bevis på min vanlighet, eftersom att det uppenbarligen är många som läser 

[Allt] identifikatoriskt.”1 Lowdens “vanlighet” ligger i att hon är långt ifrån ensam om att uppleva 

verkligheten på ett sätt som bryter mot den konventionella berättelsen om den. Den erfarenheten 

känner många igen sig i, oavsett om man delar världsbild eller livsstil med Lowden.   

   *

I Feberboken och Allt finns en öppenhet gentemot läsaren som förstärker deras odogmatiska 

karaktär. Både Aronson och Lowden för en pågående diskussion om tillkomsten för sina verk. 

Som läsare får vi följa författarprocessen och texternas förutsättningar (observera även att 

följande citat till stor del sätter fingret på författarnas olika särarter):

Jag har börjat på en bok som behöver år på sig, om den överhuvudtaget kan leda till något. Det 
föresvävar mig att jag ska kalla den “Stoff till roman”. Låter det otympligt? Den blir min 
dagbok helt enkelt, en avklädningsscen enligt alla konstens regler. Varför skulle jag inte själv ta 
huvudrollen. Jag har ingen annan källa att ösa ur ändå. Fabulera orkar jag inte – jag upplever 
allting för massivt för att riva opp och väva om det. Varför arrangera. Man mister i liv precis vad 
man vinner i komposition, matematiskt. (Feberboken, s. 48)

Actor, säger Pietro [Lowdens förläggare, min anmärkning], och acting, och att jag är absolut 
ace. Det kan bli en karaktär av mig. Som Stig Larsson, alltså, förklarar han. Annars brukar det 
inte gå att göra rockstjärnor av författare, eftersom att de ser ut som de ser ut och går omkring 
som små tomtar – fastän de skulle kunna göra så mycket av sig! Ta fram andra sidor liksom. Vi 
har ett marknadsföringsmöte. Det är på en bar så jag dricker grape tonic. Och det är helt upp till 
mig vem jag vill framställa mig som. (Allt, s. 622 f.)

Författarakten är lika närvarande och lika betydelsefull som det slutliga resultatet; det slutliga 

resultatet kan till och med sägas utgöra en visualisering och materialisering av själva 

skrivprocessen. 

   Lowden säger till Sydsvenskan: “– Ta den allra sista texten i boken. Jag vet när jag vaknar den 

morgonen att det här kommer bli sista dagen i boken, vad ska jag göra idag som blir ett bra slut?”.2 

Deleuze menar att litteraturen är ett avtryck av blivandet, och det är tacksamt att applicera denna 

tanke på Feberboken och Allt. De utför– och ger form åt en skapelseprocess där tillblivandet är av 

största vikt, inte det färdiga. Det som är färdigt har också stagnerat och fryst i sin position, det 
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uppvisar en övertygelse om att vara helt, utan brist, vilket vore detsamma som att påstå sig ha funnit  

sanningen. Det är nödvändigt att denna öppenhet vidmakthålls. En mer sluten text, en mer ‘färdig’ 

text, vill skapa en illusion av att innehåll och utformning är hugget i sten. Det är på detta sätt de 

Stora Berättelserna utövar sin makt och det är från dessa Lowden och Aronson vill avlägsna sig. 

Bort från doxa, bort från den enkelriktade värdegrund som ligger latent inom kulturen och som vet 

att berätta hur dess invånare är funtade. Dagböckerna utgör den fristad och det utrymme författarna 

behöver för att ge sina egna formuleringar plats och auktoritet. I dem upprättas ett nytt och 

individuellt meningsplan. För; alla är vi människor och även Aronson och Lowden har funnit sig 

manade att skriva, länka samman och publicera en berättelse för att uppnå en situation av personlig 

mening. 

   I Allt är den personliga meningsproduktionen en självklarhet från sida ett, M talar uteslutande för 

sig själv, till sig själv och inom sig själv. I Feberboken är ambivalensen större, här finns en stark 

vilja att sträcka sig utanför det avgränsade jaget mot ett essentiellt äkta vara. Projektet leder 

obönhörligt till besvikelser och även Mimmi blir medveten om att hon aldrig slipper ur sig själv.

allt vad jag möter tjänar ju bara till att med våldsam kraft slunga mig tillbaka i mig själv. Där 
hamnar jag till sist och krossas mot mitt eget. Jag vet väl. Precis som en våg i havets mitt, som 
tornar opp sig rakt opp till stjärnornas försvarsverk. Och ändå till sist föröder sig själv med sin 
massa och sin slagkraft. (Feberboken, s. 149)

I insikten om att vara hänvisad till sig själv ligger en implicit förståelse för att meningsfullhet är en 

personlig beskaffenhet. Det yttre livet utgör material, men blir inte betydelsebärande förrän det 

omdisponerats och paketerats utefter berättarens intention.

*

“I begynnelsen var ordet” läser vi i Bibeln. Oavsett om vi är troende eller ej ligger det mycket i det. 

Att i vår kultur uppsöka tanke- eller värdemässiga grundvalar som har sitt ursprung i någonting 

annat än tecken och stora förklaringsmodeller är inte enkelt, vilket också motiverar svårigheten att 

undkomma dem. Kanske kan vi säga att språket i sig är den första och största berättelsen: ordens 

betydelser kommer vi aldrig undan. Genom historien har mänsklighetens uppvisat ett genomgående 

behov att legitimera sin existens genom att dra likhetstecken mellan det egna livet och en 

utanförliggande auktoritet eller autentiskt vara. Att människan själv skulle vara den slutgiltiga 

existensen, att hon skulle vara detsamma som det autentiska varat och inte enbart likna det – den 
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tanken är ett sentida fenomen. Aronson och Lowden befinner sig på olika sidor av den gränsen och 

de hanterar språkproblemet på motsatt vis. 

   Aronson hyser ingen tilltro till språkets förmåga att redogöra för livets nyanser och hon ger det 

skulden för sin distanserade levnadskänsla. Trots detta är orden hennes enda verktyg i konflikten 

med borgerlighetens ideal. Det bekymmersamma i att vara beroende av sina fiender (orden) är 

påtagligt. I den avslutande raden “I Volynien finns inga bin mer” ligger en slutgiltig 

tillbakadragande inför möjligheten att undkomma språkets inneboende upprepning. Äktheten 

föreligger någonstans på andra sidan språkbarriären och “Att vara konstnär är bara att ha ett 

ovanligt stort mått av oskuld så att man kan ljuga sant (Feberboken, s. 111).

   Sjuttiofem år senare lägger Aronsons författarkollega Lowden bokstavligen ner hela sin själ i 

språket. Orden är inte muren mellan människan och varat, de lyfter henne istället ur en meningslös 

värld. När Aronson tycker att konstnären “ljuger sant”, ifrågasätter Lowden själva gränsdragningen 

mellan sant och falskt. Jag låter Ms uttalande om Deleuze utgöra en metafor:

SMS till E:
 “Baxna! Jag läser en text av Deleuze, och GILLAR det!”

(Vill säga biten: Getingen och orkidén föregår med gott exempel. Orkidén tycks utgöra en 
getingbild, men i själva verket finns det ett Orkidéns getingblivande, ett getingens 
orkidéblivande, ett dubbelt infångande […]. Getingen blir en del av orkidéns 
reproduktionsapparat, samtidigt som orkidén blir getingens könsorgan.) (Allt, s. 367)

Är getingen en del av orkidén, eller är orkidén en del av getingen? Deras interaktion är så intim att 

det är omöjligt att säga, på samma sätt bildar fakta och fiktion en ny helhet i Allt. Samtidens 

pågående diskussion om vad som är äkta eller ej är så till den ringa grad obesvarbar att den i Ms 

mening går att nonchalera. Det leder till att hon lyfter både verklighet och litteratur en nivå högre.

Språket har sina fastslagna betydelser, men det är också flexibelt, det är ett pussel att utforska och 

sammanfoga egna bilder av. Inga ord är så stabila att de inte går att vrida på: “Apoteket säger: en 

halvtimmes rörelse om dagen räcker. Snålt tilltaget, tycker jag, innan jag inser att det är motion och 

inte emotion det handlar om” (s. 192). 

   Aronson vill säga att en mimetiskt korrekt avbildning av tillvaron inte är möjlig eftersom att vi 

inte når fram till den med hjälp av språket. Men Lowdens verklighet är språklig: likt 

renässanspoeterna har hon full tilltro till dess förmåga. Språket är dock inte ett verktyg för att 

avkoda naturens gudomliga sammanhang, det är språkets egna förmåga och dess egenskap att 

inverka meningsalstrande på människolivet som är centralt. Någon essens är det inte frågan om. 

Mimesis i betydelse verklighetsefterbildning blir oapplicerbart på en sådan attityd. 
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   Diskussionerna om språkets validitet i Feberboken och Allt är ett sätt att ta sig an upplevelsen av 

alienation, att inte känna igen sig i historien om verkligheten. Målet är att frigöra sig från sin 

förutbestämda roll i Berättelsen.

Jag vill vara fri, tillhöra rymd och regn, varenda skiftning. Jag vill mig. Mig hör du. 
(Feberboken, s. 78 f.)

“Jag vill mig”. Tydligare kan det inte bli. För detta krävs ett aktivt motstånd mot att bygga tillvaron 

på någon annans berättelse och en möjlighet att göra den egna rösten hörd. I ett brev till sin 

förläggare skriver Aronson “Ack, Herr Förläggare, det är i sanning ett problem att hitta ett godkänt 

sätt, på vilket man kan vara sig själv”.1 Lowden funderar i liknande banor men i något modernare 

ordalag: “Kanske skulle min dagbok bli roligare om jag lekte att jag inte var jag: Men det är jag 

ju” (Allt s.165). Jag har visat att Aronson och Lowden, i sökandet efter en form och ett uttryck för 

den egna erfarenheten, tilldelar sig själva ordet.
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