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Abstract 

 

This paper analyzes Allt, Martina Lowden's novel from 2006, from a media discursive perspective. The theoretical 

framework consists of Michel Foucault's discourse analysis, Friedrich Kittler's research on hermeneutic reading, and N. 

Katherine Hayles's studies of pattern–randomness controlled meaning production. 

 Various examples on how communication technology influences the narrator’s act of writing illustrate the 

medial discourse surrounding the body of Allt. Initially the underlying archive that constitutes the narrators raw 

material for writing (lists, lexical representations and institutional bibliographies) will be identified. 

 The archival background is, further on, essential for the understanding of how a hermeneutic act of reading (to 

compare with the product of the late 1800-century educational reform, described by Kittler in his essay "Authorship 

and Love") takes place throughout the novel.  

 Confronted through a hermeneutic interaction, the literature surrounding the act of writing in Allt, becomes 

meaningful when put back into a distribution system; when red about and written again – in short, when mutated to fit 

on to new text consumers. This constant and instant meaning production is, as a final step in this paper, compared with 

the pattern-randomness network described in Hayles's book How We Became Posthuman. 

  

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll 

Allt  2 

Mediediskurser  3 

Arkivet och orden  9 

Att läsa och skriva  14 

Skelettskrift  20 

Sammanfattning  21 

Litteratur  22 



2 

Allt 

Berättarrösten i Allt tillhör en viss M, vilken läsaren får lära känna via en hel mängd intryck, kommentarer och 

språkliga experiment. Boken utspelar sig mellan 2003–2006. Varje dag tillägnas ett stycke iakttagelser, en yttre 

dagboksram som håller samman en text utan märkbar episk linje.  

Anders Johanssons menar i sin essäsamling Nonfiction att Lowden löser upp dikotomin autentiskt–fiktivt 

genom att göra tillvaron till allegori och tvärtom – göra text till fakticitet.
3
 Och att ”Allt är en bok som tagit 

konsekvenserna av den postmoderna commonplace som säger att verkligheten är språklig”.
4
 Projektet att upplösa 

romanformens regler, att närma sig livet självt, utan att gå omvägen via litteratur, är i Nonficiton något som knyter 

Lowden till en rad andra författare, exempelvis Ulf Lundell och Maja Lundgren.
5
  

 Det olitterära språkets verklighetsförankring kommenteras också i Mira Tegmans C-uppsats ”Min ros du är 

som en älskling, dina fåglar äro händer – språk och verklighet i Stina Aronsons Feberboken och Martina Lowdens 

Allt”. Lowden bryter, enligt Tegman, ner en litteraliserad syn på dagboksframställningar för att istället, via fragment 

och en antiepisk stil, närma sig omgivningen på nytt. I detta närmande ifrågasätts litteraturens förmåga att skildra 

omvärlden men också begreppet verklighet i sig självt.
6
  

 Även i svensk press återkommer en dikt–liv-analys av Lowdens roman. Många har påpekat hur M konstruerar 

sin identitet med hjälp av fiktion. Eva Johansson kallar i Svenska dagbladet berättarjaget för ett ”bokstavsbarn” som 

”bygger upp hela sin identitet på litteraturen”, och i Helsingborgs dagblad beskriver Mats Kolmissoppi ”en bok som 

utgår från viljan att omfamna hela världen med hjälp av språket”.
7
 

 Romanvärldens tillvaroblivande var enligt en del recensenter resultatet av litteraturkanons möte med ett blogg- 

och internetspråk. Så skriver exempelvis Carin Franzén i Ord och bild att: ”Allt är publicerad som en bok, men den 

utgör en del av en mycket utbredd diskurs, som har bloggen som sin främsta kanal, där allt kan skrivas och skrivs utan 

motstånd, för dagen.”
8
  

Bilden av Allt som en del i en större medial diskurs stämmer väl överens med mina egna intryck av romanens 

innehåll: en väldetaljerad beskrivning av ett vardagsliv som genomsyras av samtida informations- och 

kommunikationsteknik. Teknik som är ständigt närvarande då berättarjaget i Allt skriver. Ett illustrativt exempel är den 

                                      
3
Anders Johansson, Nonfiction (Göteborg: 2008), s. 61 f. För en bättre översikt av mottagandet av Allt i svensk dagspress se Ida Holmboms 

masteruppsats: ”Jack och Allt – en idéanalytisk studie av litteraturkritik” (masteruppsats, Borås: 2008). 
4
Johansson 2008, s. 63. 

5
Johansson 2008, s. 35 f., och s. 66 f. 

6
Mira Tegman, ”Min ros du är som en älskling, dina fåglar äro händer – språk och verklighet i Stina Aronsons Feberboken och Martina 

Lowdens Allt” (C-uppsats, Södertörn: 2009), s. 34. 
7
Eva Johansson, ”Sprängbegåvad debut av en ung ordnörd” (Stockholm: 2007). Mats Kolmisoppi , ”Allt” (Helsingborg: 2006). 

8
Carin Franzén, [recension av Allt] (Göteborg: 2007), s. 89. 
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skrivbordsscen som tidigt i boken återges av berättarjaget: 

 

På skrivbordet (från vänster till höger): 

 

en Sony CFD-V14, ett programblad från Stadsteatern, ett brunt nystan Järbodagarn, tre hophäftade ark betitlade ”anvisningar och 

schema angående socialpsykologi, 5 poäng”, en på sju sidor när fulltecknad anteckningsbok från Ordning & Reda, en Stabilopenna, en 

bok betitlad ”The Works of Oscar Wilde”, en gul undersökningsdeltagarblankett, en vintertidtabell, en grafräknare av model TI-83, ett 

tomt kassettbandsfodral, fyra CD-skivor (betitlade ”Secret Crush on Third Trombone”, ”Tiger Bay”, ”Melodier och fåglar” och ”Light & 

Magic”) i fodral, en knappnål, en blyertsstump, ett tomt CD-fodral (”Supine on the Astrosurf”), ett A4 betitlat ”Examinationsalternativ”, 

ett programblad från Cinemateket, ett tomt kuvert märkt ”Eftersänd post”, fyrtiosex hophäftade manussidor, en synål, en tejprulle, en 

Stabilopenna, ett A4 betitlat ”Exempel på skrivning klinisk psykologi”, ett par skrivbordsunderlägg, en IBook, en nätanslutningskabel, 

ett par svarta hörlurar, en rundsticka (storlek 3.5) [– – –].
9
   

 

En rad kommunikationstekniker uppkomna vid olika tidpunkter i historien sida vid sida; varianter av transkriberade 

tecken delar plats med audiovisuella lagringstekniker. En detalj öppnar också skrivbordsscenen mot en mer extrem 

medial sammangyttring: ”En nätanslutningskabel”. Platsen ifråga tillägnas vanligtvis en solitär, men här har individuell 

förkovran, via internet, blivit till ett socialt förfarande.
10

  

Utifrån antagandet att Allt gestaltar en mediesituation, som dessutom påverkar framställningen av ett 

skrivande berättarjag – och med visst stöd i Carin Franzéns beskrivning av Allt som en del i en större 

kommunikationsdiskurs – vill jag med denna uppsats undersöka sambandet mellan media och skrivande i Martina 

Lowdens roman. Det teoretiska ramverk som omger analysen hämtas därför från en kontextorienterad 

litteraturvetenskap med medieteoretiska inslag. Nedan följer en kortare teoriöversikt, utefter vilken min analys av Allt 

kommer att utvecklas. 

   

Mediediskurser 

Sara Danius riktar i sin avhandling The Senses of Modernism – Technology, Perception and Aesthetics kritik mot vad 

hon menar är en gängse föreställning om modernismen som teknik- och världsfrånvänd.
13 

Kritiken utvecklas utifrån 

antagandet att tekniska innovationer och upptäckter (så som röntgenstrålning, grammofonen, filmen och telefonen) 

under 1900-talets första hälft skapade en sinnenas kris i den modernistiska litteraturen. Frågan som många författare 

                                      
9
Martina Lowden, Allt (Stockhom: 2006), s. 18. 

10
För en beskrivning av skrivakten i olika tider jfr Thomas Götselius, ”Helvetet lössläppt – Strindberg skriver” (Stockholm: 1999), med 

Thomas Götselius, Själens medium – skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500 (Göteborg: 2010), s. 25–43. 
13

Sara Danius, The Senses of Modernism – Technology, Perception, and Aesthetics (Uppsala: 1998), s. 6 f.  
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upptogs av blev därför hur erfarenhet skulle representeras i en tid när perceptionen blivit teknologiserad.
14

 Det är 

framför allt tre romaner, tillika milstolpar, i den modernistiska litteraturen som fångar Danius intresse: Thomas Manns 

Der Zauberberg, Marcel Prousts À la recherche du temps perdu och James Joyces Ulysses. Danius skriver att de tre 

författare hon valt att studera kan ”sägas skildra de seismografiska förändringarna i, hög och låg, kultur under den 

tekniska precisionens tidevarv”, och vill vidare, i sin studie, se det litterära skivandet som en allegori ”för sina egna 

historiska förutsättningar”.15
  

 Jonas Ingvarsson presenterar i sin analys av teknologins gestalter i svensk prosa under 60- och 70-talet En 

besynnerlig gemenskap en litteratursyn som liknar Danius: ”Teknologin, massmedierna, maskinerna är den miljö som 

människan har att förhålla sig till, och detta står i en intim relation till hur hon gestaltas i de litterära texterna.”
17

 Utifrån 

Robert Weiners Cybernetik och Marshall McLuhans transformationsteorier gör Ingvarsson sedan antagandet att 

litteratur ”gestaltar kommunikation”.
18

 Både till form och innehåll menar Ingvarsson att teknologin satt avtryck i 

litteratur från 60- och 70-talet, vilken också kan sägas gestalta ”den omgivande diskurs till vilken såväl texten som 

författaren bidrar”.
19

  

  Thomas Götselius är ytterligare en svensk litteraturteoretiker som begagnar en medieorienterad textanalys. I 

essän ”Skriftens rike – Haquin Spegel i arkivet” tas utgångspunkt i Haquin Spegels skapelsedikt Gudz werk och hwila. 

Götselius visar här hur ”den svenska statens administrativa expansion och dess läs- och skrivkampanjer runt 

sekelskiftet 1700” var en förutsättning ”för maktutövning”.
20 

 Han menar vidare att medborgarkontrollen, som inte 

längre utövades med hjälp av ”kroppslig närvaro eller symbolisk iscensättning”, sprang ur en ”administrativ apparat, 

där allt handlande” förutsatte ”skrivandet av handlingar”.
21

 Det var alltså byråkratin snarare än pennan och pappret som 

utgjorde villkoren för Spegels skrivakt i Gudz werk och hwila.
22 

 I Själens medium – skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500 granskar Götselius ”det svindlande 

historiska ögonblick då den tryckta boken var ny”.
23 

 Brev, bibelexegeser, dikter och ABC-böcker analyseras utifrån de 

”stelnade diskursiva praktiker som är själva skrivandets förutsättning”.
24 

 Götselius identifierar ett mediehistoriskt 

                                      
14

Danius, s. 8–11. 
15

Danius, s. 4: ”[Thomas Mann, Marcel Proust and James Joyce can] be said to narrate the seismographic changes that affect culture, high 

and low, in the age of technological reproducibility, my analysis approach them [Thomas Mann, Marcel Prousts and James Joyce] as in part 

allegories of their own historical conditions of possibility.” 
17

Jonas Ingvarsson, En besynnerlig gemenskap – teknologins gestalter i svensk prosa 1965–70 (Göteborg: 2003), s. 12. 
18

Ingvarsson, s. 29.  
19

Ingvarsson, s. 32. 
20

Solveig Jülich m.fl., Mediernas kulturhistoria (Stockholm: 2008), s. 21. 
21

Götselius 2008, s. 49. 
22

Götselius 2008, s. 49. 
23

Götselius 2010, s. 12.  
24

Götselius 2010, s. 17. 
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skifte, eller ”en omkastning av den princip som är utmärkande för traditionella samhällen, där skriftens arkaiska eller 

stiftande karaktär motiverat en kast av skriftlärda som ensam hade tillgång till den”.
25

 En förändring som bestod i 

1500-talets allmänna alfabetisering där läskunnigheten blev till en ”förutsättning för såväl individens som 

samhällskollektivets välfärd”.
26

 Med läskunnighet kom kraven på förståelse; människor skulle nu lära sig att tala, men 

inte med ett uttryck som innebar en döv repetition utan ett tal som resulterade i att texternas innehåll åskådliggjordes. 

Och det var i denna utsägelseakt som ett reflekterande subjekt kunde växa fram.
27

 Denna situation skapade också ett 

nytt förhållande till bokstäverna, som nu skulle läsas och verkligen förstås, vilket i sin tur skapade en syn på 

litteraturen som om den hade förmågan att direkt kommunicera med ett subjekt. 

 Danius, Ingvarsson och Götselius beskriver alla hur litteratur uppstår som en konsekvens av sin mediala 

samtid. I deras undersökningar återkommer dessutom tanken på att texter både gestaltar och bär spår av sina tekniska 

förutsättningar. Detta synsätt kommer även jag att anlägga i min analys av Martina Lowdens Allt. Men först några ord 

om diskursteorin, den teoribildning som återfinns som grund i mycket av den medieteoretiskt inriktade 

litteraturvetenskapen.  

 

* 

 

Michel Foucualt beskriver diskursen som en organisering av en rad utsagor enligt ett visst mönster, ett arkiv. Han 

skriver i Vetandets arkeologi att arkivet är de ”diskursiva praktikernas djup system[!] som inför utsagorna som 

händelser (som uppträder under vissa villkor och inom vissa områden) och ting (som företer vissa möjligheter och 

vissa fält där de kan utnyttjas)”.
28

 Alltså ett utsagornas (det vill säga de åsikter, regler, lagar, normer och handlingar 

som är med och formar samhället genom de institutioner i vilka de cirkulerar) a priori, och den form som dessa 

organiserar sig i för ”spridning i tiden”.
29

 Ett system av minnestekniker som på ett institutionellt plan ser till att vissa 

utsagor får konsekvenser för samhället och historien och andra inte. Foucault skriver:  

 

[D]et som gör att allt som sägs inte i det oändliga hopas i en formlös mångfald, att det inte heller inpassas i en linearitet utan avbrott, att 

det inte försvinner enbart till följd av yttre slumpartade händelser; utan att det grupperas i skilda gestalter, kombineras med varandra 

enligt en mångfald relationer, bevaras eller suddas ut enligt specifika regelbundenheter [...]. 
30

  

                                      
25

Götselius 2010, s. 35. 
26

Götselius 2010, s. 34. 
27

Götselius 2010, s. 106.  
28

Foucault 1972, s. 147. 
29

Foucault 1972, s. 146. 
30

Foucault 1972, s. 147. 
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Arkivet beskrivs alltså som något mycket allomfattande: en nivå i samhället som organiserar en grupp utsagor. 

 

* 

 

En av de teoretiker som byggt vidare på idén om samhällets organisering efter vissa diskurser är Friedrich Kittler 

(också han en ständigt förekommande referens hos litteraturvetare som Danius, Ingvarsson och Götselius). Kittler delar 

den kritik som diskursanalysen riktar mot en historiesyn, och indirekt mot en filosofisk hermeneutisk tradition, som i 

grunden är en ”manipulationsteknik […] som drömmer om att alls inte vara någon sådan teknik”, men kritiserar också 

Foucualt för att han, genom att hela tiden undvika beskrivningen av de minnessystem som är utsagans förutsättning, 

aldrig konkretiserar de praktiker som i själva verket är med och skapar samhälleligt minne; vilket i slutändan leder till 

att inga av de västerländska manipulationer av talet som ”[d]en unge Foucault drömde om att upprätta en förteckning 

över” kartläggs.
32 

Kittler hävdar att diskursanalysen inte tillåter ”sig själv att konstatera hur bestämda 

nedskrivningssystem fungerar, eftersom den fruktar att den därigenom skulle bli vetenskap, det vill säga den enda 

metafysikens medbrottsling”.
33 

Det är alltså antagandet att ingen har förmågan att se över sin egen diskurshorisont, att 

ingen kan känna igen de system och de tekniker som tillsammans utgör förutsättningen för diskursproduktion i realtid, 

som ifrågasätts.
34 

 I förordet till Kittlerantologin Maskinskrifter – essäer om medier och litteratur skriver redaktörerna Otto 

Fischer och Thomas Götselius att Kittler, utifrån antagandet att budskapet formas av sitt medium, ”lyfter 

diskursanalysen från dess textuella huvud och ställer ner den på dess medieteknologiska fötter”.
35 

Fischer och Götselius 

kallar Kittler för den  ”siste litteraturvetaren” som ”tydligare än någon annan visat att litteraturvetenskapen inte bara 

härstammar från det tidiga 1800-talets nya läs- och skrivpraktiker, utan i sista hand också förblir lojal mot dem”.
36

  

 De läs- och skrivpraktiker som förblis trogna (och som uppkommer under den så kallade Goethe-eran
37

) 

grundar sig, enligt Kittler, i en ny ”självmedvetenhet”, som byggde på ”att man uppfann historiskt sett nya 

                                      
32

Friedrich Kittler, ”Glömma” (Gråbo, 2003a), s. 78. 
33

Kittler 2003a, s. 59. 
34

Kittler 2003a, s. 79: Foucault beskrivs som ”en gammalmodig arkivarie av gammalmodigheter” som ”förklarar varför hans typ av 

mnemoteknik inte får utplånas”.  
35

Otto Fischer och Thomas Götselius, ”Redaktörernas förord – den siste litteraturvetaren” (Gråbo: 2003), s. 26. Jfr med Marshall McLuhan, 

Media (Stockholm: 2001), s. 18–36. 
36

Fischer och Götselius, s. 10 f. 
37

Kittler är ganska vag i sin definition av den så kallade Goethe-eran. Men utifrån hans texter går det att sluta sig till två årtal som kan sägas 

representera början och slutet på den epok då läsning via ”nya lagringstekniker och läse- och skrivmaskiner” blev hermeneutisk: 1774 då 

Goethe lämnade Den unge Werthers lindanden till tryckeriet, och 1874 då en serieproducerad skrivmaskin når konsumenterna för första 

gången. Se Friedrich Kittler, ”Grammofon, film, skrivmaskin” (Gråbo 2003b), s. 42–45, och ”Arvet efter Dracula” (Gråbo 2003c), s. 180–

185. 
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lagringstekniker och läse- och skrivmaskiner” och att ”den enskilde” kunde ”höra sitt tal, skriva sitt läsande och läsa 

sitt skrivande”.
38

  Återkopplingarna, eller begriplighetsanspråken, var i själva verket resultatet av ett pedagogiskt skifte 

som gjorde slut med utantillinlärning och som istället uppmuntrade förståelseläsning i Europas skolor. En reform som 

enligt Kittler var ”till för alla i allmänhet och envar i synnerhet”, med konsekvensen att litteraturen, under slutet av 

1700-talet, är det som ”uppfinner själva individen”.
39

 Det är denna förståelse för, och identifikation med texten som 

enligt Kittler utgör grunden i en hermeneutisk läs- och skrivakt. 

 

* 

 

Med hjälp av Lacans strukturella psykologi problematiserar Kittler sin analys av den hermeneutiskt individskapande 

litteraturförståelsen, och liknar bokstävernas materialitet med den symboliska ordningen hos Lacan, det vill säga den 

räcka av signifikanter som utgör en gripbar verklighet. Fischer och Götselius beskriver Kittlers förhållande till Lacan i 

förordet till Maskinskrifter. De menar att det imaginära (de föreställningar, drömmar och fantasier vi har om en ”helare 

lyckligare och fullare tillvaro”), i Kittlers teoribildning, är något som projiceras på den text som utgör det symboliska.
40

 

Fischer och Götselius hävdar vidare att Kittler definierar den slutliga utposten, det reala (”kroppen materien, 

sexualiteten och döden”), som det absoluta element vilket ”inte låter sig symboliseras, men som inte desto mindre får 

oss att fantisera och begära”, och som under slutet av 1700-talet fick människor att fortsätta skriva (och läsa).
41

 Att 

förstå blir med detta synsätt ett utslag av att läsaren ignorerar den symboliska ordningen, manifesterad i tecknens 

materialitet; en litterär text blir således imaginär vid samma stund som en hermeneutisk läsförståelse uppstår. 

 

* 

 

Den hermeneutiska läsakt som Kittler skärskådar utifrån ett medieteknologiskt perspektiv, är även föremål för N. 

Katherine Hayles kritik. I boken How We Became Posthuman problematiserar hon, med hjälp av begreppet 

                                      
38

Kittler, ”Författarskap och kärlek” (Gråbo: 2003d), s. 95. 
39

Kittler 2003d, s. 103. Som jag förstår det liknar Kittlers antaganden om litteraturen som individtilltalande Götselius beskrivningar av 

förändrade läspraktiker under 1500-talet. Men Kittlers analys koncentrerar sig på sent 1700-tal, tidigt 1800-tal. Både Götselius och Kittler 

beskriver dock hur litteraturen i och med olika pedagogiska reformer knyts till individen. En viktig distinktion de två teoretikerna emellan 

ligger möjligen i det faktum att de reformer som beskrivs av Götselius främst påvisar förändringar i synen på den kristna litteraturen, medan 

Kittler i första hand skildrar hur en hermeneutisk syn på, det som vi idag kallar, skönlitteratur växte fram i relation till nya läs- och 

skrivpraktiker (som i sin tur var resultatet av en omfattande pedagogikreform i Europas skolor).    
40

Fischer och Götselius, s. 23 f. 
41

Fischer och Götselius, s. 23 f. 
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posthumanism, idén om närvaro (författarnärvaro, autenticitet, enhet) i text och idétradition.
42

 

 Inom posthumanismen (som under 1900-talet utvecklats ur den tvärvetenskapliga Cybernetiken) beskrivs 

människan som en symbiotisk produkt av biologi och teknologi.
43

 Enligt Hayles så görs det inom posthumanismen 

ingen skillnad mellan ”kroppslig existens och datorsimulation, cybernetiska mekanismer och biologiska organismer, 

robot-teleologi och mänskliga mål”.
44 

Att förlänga kroppen och medvetandet med protesliknande strukturer blir med 

detta synsätt helt naturligt; jaget ses som en kausal entitet – en konsekvens av att information slumpartat råkat 

sammanstråla i en biologisk behållare.
45
 

 Människan blir, i sin kropp–teknik-skepnad, en del i en kognitiv process.
46 

Hayles beskriver det som ett 

informationsnätverk, vilket kan förstås med hjälp av de öppna kategorierna mönster–slump:  

 

Om mönster är skapandet av en serie möjligheter, så är slump den mycket större serien med allt annat, från de fenomen som en specifik 

system-organisation inte kan göra koherenta, till de fenomen som systemet överhuvudtaget inte känner igen.
47 

 

Mönster–slump-nätverkets relevans befästs med exempel både från informationsteknologi (där binär kod skapar 

möjligheter, mönster och slumpartade konstellationer) och evolutionär biologi (som studerar hur livsformer utvecklas 

via slumpartade mer eller mindre lyckade mutationer).
48

 Men det är i litteraturen som Hayles finner sina exempel på 

hur människa och teknik interagerar. Texter är nämligen enligt henne – till sin yttre såväl som inre utformning – 

beroende av samspelet mellan människa och omgivning. Digital textproduktion skiljer sig därför från analog; 

skillnaden mellan de två skrivteknologierna åskådliggörs av Hayles med hjälp av begreppen mutation och kastration. 

 Hayles visar hur varje enskilt misstag i en analog skriv- (och tryck)situation kan liknas vid en Lacansk 

kastration där den meningsbärande signifikantkedjan – i vilken ett tecken, ett ord, eller en symbol hela tiden relaterar 

till ett annat i det oändliga – bryts till förmån för meningslöshet.
49

 När ordet, med hjälp av skrivmaskinen fixeras av 

fasta typer så står tecknet nämligen i en indexikal relation till sin typ – signifikant och signifikat står i ett direkt 

förhållande till varandra; tekniska missöden leder ganska omgående till avsaknad av innebördsskapande text.
50

 Hayles 
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utvecklar problematiken och menar att informationsteknologin påverkar förutsättningarna för felmeddelanden och 

anomalier. I en situation där skivandet hela tiden kan påverkas av digitalt genererad kod, och av andra instanser i ett 

medialt nätverk, går det inte längre att tala om fel och tillkortakommanden. Varje brist i kommunikationskedjan kan 

istället bli föremål för produktiva omtolkningar. I min analys av Allt visas vidare hur sådana situationer kan gestaltas i 

en roman. Då beskrivs också Hayles teorier mer ingående. 

 

* 

 

Jag hämtar, likt Götselius, Ingvarsson och Danius, mitt analytiska ramverk i diskursanalysen. Men också i Kittlers 

undersökningar av den litterära hermeneutikens uppkomst. Till detta läggs också ett Hayleskt perspektiv, och en 

kartläggning av hur mönster–slump- och kastration–mutation-styrd meningsproduktion ligger till grund för skrivandet 

av och i Allt.  

Först och främst kommer de lagringstekniker och distributionsinstitutioner som omgärdar läs- och skrivakten i 

Allt att redogöras för. Som utgångspunkt tas dock ett annat arkiv, uppmärksammat av Foucault i essän ”En 

biblioteksfantastik”.
53

  

 

Arkivet och orden 

Inspiration till romanen La Tentation de Saint Antoine (1874) lär Flaubert ha fått från Peter Bruegehl den yngres 

målning med samma namn: Antonius får från sin skådeplats i öknen göra bekantskap med en rad frestelser när makt, 

lyx och vetenskap utmanar den unge mannens kristna tro. Utmaningarna uppenbarar sig i form av en serie förföriska 

hallucinationer . 

 Foucualt menar i essän ”En biblioteksfantastik” att Flauberts roman är ett ”monument av omsorgsfullt 

vetande”.
56

 Referenslistan skulle (om den fanns på pränt) bli mycket lång, men av detta syns intet i det färdiga verket; 

Foucault hävdar att ”[m]an läser La Tentation som ett protokoll över ett lössläppt drömmande.”
57

 Och istället för de 

många referenserna så upplever läsaren hur den helige Antonius lockas ner i fördärvet. 

  La Tentation kommer sin publik till godo ”i form av en teaterpjäs”, och Foucualt liknar vidare bokens locus, 

                                      
53
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eremitens plats i öknen, vid en ”’spelplats’ arrangerad av naturen, där nya scener i sin tur ska uppstå som dekor”.
58

 

Foucault menar också att romantexten tillåts ”tona ut i ett annat skeende” och försvinna ”i den teatralitet som den 

frambringar”.
59

 Varigenom ”[b]okens närvaro” samtidigt ”påvisas och undviks”.
60

 

  

* 

 

I Allt uppstår inget teaterspel, men rekvisitan breder ut sig; listor, bibliografier och förteckningar är ett ofta 

återkommande inslag i boken. Sammantaget förmedlas mycket av M:s intryck i uppspaltad lexikal form. Arkivet är 

alltså närvarande i Allt såväl som i La Tentation. Men om Flaubert försökte dölja förutsättningarna för ett skivande, så 

verkar Lowden vilja tydliggöra dessa; ord och boktitlar radas upp framför Allt-läsarens ögon. Materialet kommer bland 

annat från lexikon: 

 

Samtliga exempelord på sidan 10 i kompendiet ”Alfabet och uttal – intro-häfte för nybörjare i ryska”: 

 

komet  

ack 

stad 

porträtt 

kaffe 

dam 

arbete 

poet  

[– – –]
61 

 

Och från (mer eller mindre obskyra) institutionsbibliografier: 

 

Titlar från ålderdomshemmets bibliotek: 

 

Att bara vara 

Gå i antikbod 

Bland svarta i djungel och kyrka 

                                      
58
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Tända landningsljus 

GUD kan! Del 2 

Med upplyfta händer 

Soluppgång 1972 

Blott en dag 

Det är solsken där borta på kullens topp 

Ritning och perspektiv  

[– – –]
62 

 

Det är inte svårt att se att ord, kataloger, lexikon och databaser påverkar M:s verklighetsuppfattning. Och detta inte 

bara på grund av innehållet i de böcker vars boktitlar radas upp. Inte heller endast på grund av enstaka ords betydelse 

eller sammanhang. M står nämligen under arkivens påverkan på ett direkt, formellt och strukturellt plan. För listandet, 

katalogiseringen och upp-punktandet genomsyrar alla beskrivningar av hennes vardag. Som när sociala sammanhang 

klassificeras: 

 

Madeleines 45-årskalas – samtalsämnena: 

 

1. Den polska konspirationen mot bostadsrättsföreningen Vädurens tvättstugor. 

2. Att vara chaufför på den rutiga bussen på Skeppsholmslinjen-89. 

[– – –]
63

  

 

Eller när beteendemönster åskådliggörs i a-b-c-form: 

 

A. Vänskap på A-nivå: hur luktar du? Hur spelar du go? Hur var du när du var liten? 

 

B. Vänskap på C-nivå: å, akrostikon, å, lipogram, å kamraderianda, å, delade gudar och erfarenheter... 

 

C. Jag reviderar min åsikt. Man kan ha det trevligt med normala flickor i sin egen ålder. Också.
64 

 

Också när M:s karaktär sammanfattas i en mycket kort innehållsförteckning blir det personliga ordlistinformation: 

 

ambitiös – full av ambition 
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 ambition – medveten inriktning på att nå ett mål av relativt svåruppnåeligt slag 

[– – –]
65 

 

Att jämföra med hur den egna genusidentiteten tillkännages utifrån ett lexikon: 

 

[J]ag är en flicka. Eller en kvinna då, vilket enligt Norstedts svenska ordbok definieras som: fullvuxen person av honkön, ofta med 

tonvikt på biologiska eller samhälleliga funktioner; ofta äv. m. bibetydelse av ömhet, värme, sexualitet e.d.
66 

 

* 

 

I Vetandets arkeologi beskriver Foucault arkivet som ett diskursivt närverk: den plats som bestämmer vad som är 

möjligt att säga, tänka och göra under en viss tid och i en viss kontext. I ”En biblioteksfantastik” får dessa tankar ett 

explicit uttryck, när Foucault visar hur romanförfattaren Flaubert producerar text utifrån en romandiskurs (som bygger 

på idén om att romanen, under slutet av 1800-talet, var en produkt av omsorgsfullt efterforskningsarbete, vilket till 

varje pris i den slutgiltiga litterära produkten måste döljas).  

Jag skulle vilja jämföra Foucaults analys med Kittlers idé om att romanen under slutet av 1700-talet 

utvecklades som en produkt av ett hermeneutiskt läsande. I Foucaults läsning av Flaubert består textens dolda 

materialitet i de referenser som för läsaren blir till fiktion. Hos Kittler är det snarare kommunikationens tekniska 

förutsättningar, manifesterade i bläcket på pappret eller knastret från en grammofonskiva, som beskrivs i termer av 

materialitet. Både Foucualt och Kittler redogör dock för hur romanformen uppstod och förfinades i 1700- och 1800-

talets strävan att upphäva läsarens vetskap om litteraturskrivandets förutsättningar. 

 I motsats till en hermeneutisk romandiskurs, vilken i enighet med Kittler och Foucualt omsätter tecknens 

materialitet och handlingens faktiska referenser i fiktion, så skulle jag vilja beskriva Allt som en bok vilken omfamnar 

sin egen skrivsituation. Och detta då de distributiva nätverk som formar texten själva omsätts i skrift, arkiveras och 

katalogiseras – en aktivitet som befäster ordens konkreta karaktär.  

Ett extremt exempel på hur ord och text behåller både sin bokstavliga och åsyftande status är ett lånekvitto 

som vid ett tillfälle återges i Allt:  

 

Brautigan, Richard  

Hawklinemonstret 
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2003 - 12 - 07 

2004 - 01 - 04 

Stadsbiblioteket 

 

Butor, Michel 

Resa mellan kvinnor 

2003 - 12 - 07 

2004 - 01 - 04 

Stadsbiblioteket 

 

Carter Angela 

Den magiska leksaksbutiken 

2003 - 12 - 07 

2004 - 01 - 04 

Stadsbiblioteket 

 

[– – –]
67 

 

Kvittots autentiska form påminner om att böcker äger en verklig existens (att de upptar fysisk hyllplats på ett bibliotek; 

att de är objekt som förflyttas mellan hem och institution). Titlarna är referenser, men blir i sammanhanget inte föremål 

för en närmare introduktion. De förblir i hög grad ord utan möjlighet till vertikal romanstrukturs-anpassning. 

Man skulle, utifrån ovan givna citat, kunna stanna vid att Allt är en strikt icke-hermeneutisk roman. Men 

Kittlerskt subjektstilltalande och romaneska anspråk finns faktiskt i boken. Efter att lånekvittot återgivits avger M 

nämligen följande kommentar: ”Oj nu blev jag bestämt för personlig igen.”
68

 Ironi eller inte, anmärkningen röjer en 

medvetenhet om att litteraturen har en förmåga att binda människor till sig, och att text i sin litterära skepnad når fram 

till människor via ett individuellt tilltal.  

 

* 

 

Skrivandets förutsättningar tydliggörs alltså i Allt, men det verkar som om berättarjagets identifikation med litteraturen 

går via arkivets själva materialitet. För M är det nämligen, vilket ovan visats, den symboliska ordningen i sig självt 

(ordens materialitet manifesterad i listor, uppräkningar och boktitlar) som borgar för identifikation med texten. 
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Läsarten i Allt liknar alltså, till viss del, den hermeneutiska produkten av Goethe-erans pedagogiska reform, men 

uppkomsten av denna läsart sker genom att tecknens materiella och referentiella karaktär bibehålls. Nedan följer en 

närmare redogörelse för denna identifikatoriska läsakts premisser. Men först ett par litteraturhistoriska nedslag: i 1700-

talets Tyskland och det tidiga 1900-talets England. 

 

Att läsa och skriva 

Roland Barthes menar i essän ”The Death of the Author” att författarens död sker på bekostnad av läsarens födelse.
71

 

När den stabila upphovsidentiteten raseras blir litteraturkonsumtionen, i högre utsträckning än produktionen, 

meningsbärande. Läsaren blir primus motor. Även Kittler har kartlagt textanstiftarens kulturella signifikans. I essän 

”Författarskap och kärlek” visas hur författaren, under Goethe-eran, växer fram som ett hermeneutiskt centrum i 

litteraturen, samt en upphovsrättsligt mittpunkt i samhället.
72

  

 Kittler intresserar sig för hur den unge Werther i Johann Wolfgang von Goethes kortroman Den unge 

Werthers lidanden möter sin stora kärlek Lotte i ett gemensamt intresse för författaren Klopstock.
73 

Werther känner sig 

– i sitt lyriska tillstånd efter att få ha delat en stor läsupplevelse med sin älskade Lotte – nödgad att skriva ett brev och 

förklara sina känslor för en avlägsen kamrat.
74

 Här uppstår enligt Kittler ”en traderingskedja som leder från Klopstocks 

författarskap till Werthers. Hjälten själv intar alltså den plats som historien förbehöll diktaren som den tredje”.
75

 En 

förståelse för, och identifikation med, litteraturen leder således till att det, fortfarande med Kittler, blir ”skribenter eller 

författare av läsarna själva”.
 76

 Det skönlitterära läsandet och skrivandet blir alltså två praktiker som (på grund av ett 

gemensamt hermeneutiskt ursprung) inte går att särskilja.  

 

* 

 

Vad händer med textförståelsen i början av 1900-talet? I Virgina Woolfs postumt utgivna dagbok Ögonblick av frihet – 

dagboksblad 1915–1941 ges ett möjligt svar på frågan.
79

 Läsaren får här följa ett dagboksjag som frekventerar London 
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Library och träffar litteraturavantgardet på konstutställningar.
80

 Ibland uppstår en konflikt mellan två av Woolfs 

främsta intressen: litterära festiviteter (”[n]u måste jag bestämma om jag ska åka in till stan igen, till en bjudning på 

Gordon Square. [– – –] Jag skulle se vackra människor och uppleva det som om jag befann mig på det högsta krönet av 

den största vågen – mitt i händelsernas centrum”), eller stilla förkovran (”läsa Michelet och idioten – vid brasan här 

ikväll”).
81

 Symtomatiskt är att valet måste göras. Dygnets vakna timmar styckas upp. Läsning har sin tid och festliga 

bjudningar en annan. Denna uppdelning av dagens aktiviteter i långa tidsspann känns igen från hur Woolf arbetar med 

recensioner och litterära verk: ”Jag satt och skrev maskin i morse [...].”
82

 ”Jag skrev hela förmiddagen, med gränslöst 

nöje [...].”
83

”Ännu en stillasittande dag [...].”
84

 Det är också skillnad på skrivande och skrivande; tecken transkriberas 

både för hand och på maskin. Maskinen ger renskrift, medan handen tjänar till utkast. De två aktiviteterna skiljs från 

varandra men är var för sig mycket tidskrävande. 

 Woolf sänder sina artiklar för publicering. Det finns emellertid ingenting som garanterar att utverkad arbetstid 

tid inte är förgäves: ”Jag kan berätta att jag är ’refuserad av The Times’.”
85

 Men refuseringen av en textyp ger glöd åt 

en annan:”[Refuseringen] har fått till följd att jag skriver min roman [...] i en häpnadsväckande fart. Om jag fortsätter 

att vara avspisad, kommer jag att bli klar inom ett par månader.”
86

 Återigen tidsprioriteringarnas svåra kval – ständiga 

avvägningar mellan journalistiken och författarskapet. 

 Ett mönster blottlägger sig i Ögonblick av frihet: Människor träffas och litterära samtal förs. Detta nöje varvas 

med bokläsning i hemmets lugna vrå eller på biblioteket. Intrycken samlas till en skrivakt som är enskild och pågår 

under långsträckta timmar. Vidare är produktionen uppdelad i två led där handens verk måste förfinas av 

skrivmaskinen.  

 

* 

 

När Woolf försöker ta produktionsmedlen i egna händer åskådliggörs det tidiga 1900-talets publikationsteknologiska 

motstånd. 1917 köper makarna Woolf en tryckpress, vilket senare ledde till en förlagsverksamhet under namnet 

Hogarth Press.
87

 I en kommentar till tryckningen av Katherine Mansfields novell, The prelude, påpekar Virginia att 
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”[d]et tar sig mycket bra ut, jämnt satt i den nya stilsorten”.
88

 Men att uppnå gott tryckresultat är tidsödande och ”300 

exemplar av första sidan” i The Prelude tar en hel eftermiddag i anspråk.
89

 Vilket nog ändå får räknas som ett gott 

dagsverke, i tid räknat, där inga tidskrävande tekniska problem hindrat processen. För ibland sker just sådana tekniska 

missöden.Woolf skriver:  

 

I onsdags kom Barbara (Hiles) för att sätta igång, varpå maskinen omedelbart strejkade av att en vals hoppade ur och kom på tvären, och 

eftersom vårt förråd av K tog slut kunde hon bara sätta fyra rader.
90

  

 

Avsaknaden av en fast typ sätter stopp för ordens transformation från skrivet till tryckt ord – en koherent betydelse 

sätts på spel när en vit fläck tar plats i räckan av signifikanter.  Detta tekniska missöde, att en vals faller bort, kan enligt 

mig (i samklang med liknande antaganden hos Hayles) liknas vid en Lacansk kastration där språkets vertikala 

symboliska struktur gör sig påmind.
 91

 Plötsligt upphör texten att producera mening, bara fyra rader kan tryckas, och 

språket som hos Woolf skulle bli litteratur framträder istället som ett hinder för meningsproduktion. Vidare kan man 

med Kittler hävda att språket här förlorar sin förmåga att tilltala ett läsande subjekt, det når aldrig den imaginära nivå 

som Goethe-erans texter gjorde, utan förblir en materialitet utan mening. 

 

* 

 

M frekventerar, likt Woolf, litterära miljöer (bibliotek, textmässor, cinematek, kaféer, universitet m.m.) som på olika 

sätt tillhandahåller fiktion och information. En vanlig dag innefattar fysisk förflyttning, en transport mellan 

institutionaliserade meddelandeformer, som minner om framtida kommunikation: 

 

Vaknade. Antecknade. Fick SMS från Madeleine. [– – –] Skulle ha varit på föreläsningen om frasstrukturregler. Var inte där. [– – –] 

Gick ut på nätet. Fyra personliga meddelanden, ett opersonligt. [– – –] Ringde samtal. Gjorde upp mötestider. Petra klockan halv tre, K 

halv tio imorgon. [– – –] Gick till Akademibokhandeln för att handla näst minsta sortens post-it lappar. Fanns inte. Fingrade på 

Pornografi. För dyr. Fick SMS från Madeleine. Gick till Kulturhuset. [– – –] Lånade två skivor med Sjostakovitj. Läste Henri Michaux.
92 

 

Tunnelbaneturer till Cinemateketföreställningar, föreläsningar och boklån; de olika noderna i ett informationsnät knyts 
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samman av Stockholms tunnelbana, och får sitt centrum i ett medialt aktivt subjekt som organiserar och förflyttar sig, 

skickar SMS och läser personliga meddelanden på internet. Att delta i kommunikationsnätverket Stockholm är alltså att 

hela tiden pendla mellan att vara avsändare och mottagare av information: 

 

Möte med Petra. Talade om utsikten. Fyllde i kontrakt/utanordning. Övervägde att göra ett fragment av sjätte klausalen. Avstod. Åkte 

två trappor upp. [– – –] Skrev fragment. Elva, svärmiska. Funderade på ram åt dem. Läste Henri Michaux. Skrev ner repliker barn sa. 

Fick SMS från Madeleine. Fick SMS från högstadieperson. Visste inte vad jag skulle svara.
93 

 

Genom att tala, fylla i, överväga, skriva, fundera på ram(berättelse) och svara på SMS öppnas möjligheten att bidra till 

en meddelandekedja. Att ingå i denna informationslänk kan också innebära att skapa ett eget förmedlings- och 

publikationssammanhang: 

 

A är konkretist och jag konkret, B klassiker och jag klassik, C konceptualist och jag koncept, D känslolyriker och jag känsla, E kaskadör 

och jag kaskad, F kulturvetare och jag kultur, G konstruktivist och jag konstruktiv, och alla är vi atomer av ädelgasstruktur – men vilken 

litterär förening vi skulle kunna bilda! Vilket kvintessentiellt kotteri! Vilket konspirerande kollektivum! Vilket kaosalsamband och 

kausalsamfund! Kom igen mina blivande vänner, ni som vet med er att ni är bäst, vittrast och väsentligast. A, B, C, D, E, F, G, hela 

alfabetet, kom, vi bildar ett cenakel, en textcentral, ett kortidshem för potentiell litteratur, kom igen! Du är bjuden.
94 

 

Skriva verkar alltså i hög grad kräva, eller åtminstone ofta resultera i, fysiska förflyttningar mellan, och konfrontationer 

med, sociala aktiviteter; att kommunicera information blir snarast det samma som att konsumera information; alla 

former av informationsintag som sker ingår i ett större – socialt eller interaktivt – sammanhang som kräver olika typer 

av svar, kommentarer, meddelanden eller utlåtanden. Via samtal, brev, recensioner och internetkommentarer förmedlas 

hela tiden läsupplevelser, tankar och idéer till nya adressater. Och vad är det ”konspirerande kollektivum”, den 

”textcentral” som M drömmer om att bilda med sina kamrater om inte en ny distributionsinstitution? 

 

* 

  

Katherine Hayles beskriver hur en mönster–slump-relation påverkar produktionen av mening i samtidens 

informationsnätverk: Ett tangentbordstryck generar ett tecken på en skärm. Men detta tecken, som i grunden 

producerats av kod, står inte i direkt relation till skrivbordstangenten. Signifkanten göms därmed djupt under 

bokstäverna, som egentligen är kodens signifikat. Bokstäverna är med andra ord inte längre betyelsebärande, de är i sig 
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redan betydelse.
99

 Felen som uppstår bland de krypterade tecken som breder ut sig mellan tangenttryck och bokstav-på-

skärm kan få mycket större konsekvenser än att ett ord blir felstavat. En kodanomali kan, om än helt hypotetiskt, 

generera nya oväntade resultat på datorskärmen.
100

  

 Möjligheterna ligger, enligt Hayles, i det faktum att meddelandet aldrig når en slutgiltig status, det förändras 

hela tiden av nya instanser i ett kommunikationsnätverk där avsändare och mottagare kommunicerar enligt ett schema 

som kan beskrivas i termer av mönster–slump. Så sker även i Allt. Citatet nedan är ett exempel på hur en sådan 

meningsförskjutning kan se ut. 

 

Växtsafter som kommer i beröring med huden, kan efter solbelysning orsaka hudförändringar, ofta  

med blåsbildning. Palsternackans saft är en sådan. 

 

 – Egentligen var det information om rodnad jag letade efter, säger jag. Och blod. Men det här var också intressant.
101 

 

Uppgifterna (som verkar komma från ett lexikon eller något liknande) är egentligen inte de rätta, men kommer ändå att 

bli betydelsefulla i relationen till en vän i Allt: ”Det är min granne marsvinet jag talar till, det marsvin man hör gny från 

våningen bredvid […]. Det är liksom han eller hon som är min kamrat för dagen.”
102

 En konsekvens av ett eventuellt 

förståelseband mellan M och marsvinet är uppkomsten av en rodnad – att jämföra med de hudåkommor som 

palsternackssaft kan uppbringa. Och om marsvinet själv begriper att man måste lyda de undermedvetna regler som 

binder vänner samman, så kommer det att få den omtalade rotfrukten i belöning: ”Å det är så gott med palsternacka! 

Gott, gott.” 
103

 

 Här skapas en länk mellan M och omvärld; mening uppstår ömsom ur slumpartade konstellationer och möten 

(med djurbekanta så väl som med oväntade fakta), och ömsom ur mer fasta mönster (de ”psykologiska lagar” som styr 

valet av vänner). Att det ursprungligen var ”information om rodnad” som söktes i ordboken, hindrar inte att 

växtsaftskunskapen tillåts generera nya betydelsemönster. Det ursprungliga misstaget, att likna vid en Haylesk 

mutation, blir här själva förutsättningen för ett meningsproducerande mönster–slump-nätverk som inbegriper djur, 

människa och minnesteknik. 

 

* 
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Mutationen (som biologisk företeelse) kommenteras faktiskt vid ett tillfälle i Allt: 

 

Det finns mutation hos bananflugor som leder till att de får korta vingar om de växer upp i ett kyligt klimat. Tänk dig att du har två 

grupper med bananflugor där den ena gruppen har mutationen, men inte den andra. Om du sätter alla flugorna i samma låga temperatur 

så får den ena gruppen, den med mutationen, förkortade vingar. Då skulle du kunna hävda att de korta vingarna till 100% beror på 

genen. Men om du istället placerar två grupper som båda har mutationen i olika temperaturer skulle du lika tvärsäkert kunna hävda att de 

korta vingarna till 100% beror på miljöpåverkan.
104 

 

Biologitermen beskrivs som en kraft vilken har förmågan att – i enighet med evolutionens utslagningslag – påverka 

livsformer efter miljöpåverkan. M kommenterar: ”Jag vet att det kommer två år för sent, men det var det här jag 

misslyckades med att förklara för er den där måndagen.”
105

 Att texten med bananflugeinformationen överhuvudtaget 

dök upp verkar vara resultatet av en sinkadus – att jämföra med de tillfälligheter som via evolutionen generar de mest 

livskraftiga flugorna. Det slumpmässiga ihopstötandet med insektskunskapen blir meningsfull när upplevelserna av den 

transkriberas vidare i dagboksanteckningens form. Ur en tillfällighet produceras så ett betydelsebärande mönster, som 

också visar hur mutationen utgör en viktig grund för skrivandet i Allt. 

 

* 

 

Fel och oväntade händelser ledde hos Woolf till avbrott i en meningsproduktion, för M verkar istället oväntade 

händelser ge upphov till att nya betydelsesammanhang kan skapas. Skrivmaskinen och tryckpressen hindrade vidare 

Woolf att obehindrat kommunicera sin och andras litteratur. Men med nya tekniska möjligheter, SMS och tunnelbana, 

är det för M, återigen (som för fjäderpennans Werther) texters förmåga att sätta läsande och skrivande i en direkt 

relation som skapar möjlighet till identifikation med bokstäverna. För M är alltså skrivandet en praktik som går ut på 

att meddelanden hela tiden besvaras. Och om Allt kan beskrivas som hermeneutisk, så är den det då texten i romanen 

själv tar plats i en Kittlersk traderingskedja, vilken hela tiden omsätter skrivandet i läsande och vice versa.  

Även i Allt skapas således ”skribenter eller författare av läsarna själva”.
 106 

 Och att så är fallet ska slutligen befästas 

med ytterligare ett exempel ur Lowdens roman. I konfrontation med ett gammalt släktarkiv blir det extra tydligt hur 

viktigt det är för M att via det egna skrivandet identifiera sig med andras texter. 
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Skelettskrift 

Morfadern Pers efterlämningar består i några inspelade radioprogram, övningar från ”Hermodkurser i Latin”, samt ett 

antal ”recensionsex av Bo Setterlind”.
107

 Åter hemkommen från besöket på servicehemmet, på jakt efter flera av 

morfaderns efterlämnade skrifter, utbrister M: ”Så mycket jag vill fråga dig om, och det enda som kan svara mig är 

böckerna du läste, böckerna du ägde, böckerna du skrev – och alla dessa svårtydbara marganteckningar i blått 

bläck.”
108

 

 ”Jag borde […] sluta anstränga mig för att liera mig med ditt skelett.”
109

 M:s liknelse är träffande. 

Kastrationen gör sig påmind. Marginalklottret har torkat för gott, och den författaridentitet som borde skönjas bakom 

bokstäverna är höljd i historiens dunkel; istället för att frammana bilden av en skrivande morfader framträder ett 

förgånget arkivs ointagliga materialitet. Meningarnas främmandehet, diskursernas motstånd – en skelettliknande grund 

för förståelsen finns kvar men väcker kusliga associationer. ”[J]ag kan inte annat än att bli arg.”
110

  

Men det som kommer åter i den dödes, eller gengångarens, skepnad och påminner om det imaginäras 

frånvaro; om identifikationens omöjlighet, föder en ilska som återigen sätter fart på meningsutbytet.
111

 Texten om den 

avlidne är nämligen ett meddelande, ett ”[v]ykort till Per”. 

 

* 

 

Cirkeln sluts. Den diskurs över diskursen som gör Allt till en bok helt olik La Tentation de Saint Antoine och Den unge 

Werthers lidanden, är det material som via läsning tillskansas M, och som hela tiden omsätts i rörelse. Mutationerna 

avlöser varandra och skapar en hermeneutisk mening av referentiella system. Ordstaplandet blir aldrig till teater, men 

inte heller till teckenmassa utan underliggande betydelse för ett berättarjag. Personifikationen sker genom 

vidareförandet, genom förändringen som gör läsandet till skrivande. Werther deklarerar sin kärlek för Lotte och 

blandar ihop den med en levande författare i en bok han minns. M misstar sig inte. Per är död och har blivit benhård 

relik. Men ”fjärilarna är hälsningar” från morfadern, som går igen, tillägnas ett tilltal, och vars produktion åter väcks 

till liv: 

 

Morfar har strukit för fyra olika stycken i Lars Gyllenstens prosatext ”Tango jalousie”. [– – – ] Boken är ett argument för en anonym och 
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ironisk plikttillvaro […]. Någon sådan åtrår jag inte men eftersom morfar är min förebild gör jag som han och stryker för några meningar 

jag också. Ett par för Anna [– – – ] En för mig [– – – ] Och en för morfar.
112 

 

Konsumtion görs till produktion i ett läsande som kräver den egna handens rörelse, det personliga engagemanget och 

en distributionslänk att delta i. Så ser skrivandets förutsättningar ut i Allt. Och via Lars Gyllensten skänks morfadern en 

kommentar som kunde gälla för en oinskränkt litteratursyn med muterade möjligheter: ”[D]et fanns ingen annan väg 

för mig att gå. Jag började klättra igen […].”
113

. Det är först när texter kräver svar som M kan förstå litteraturen, och i 

en deltagandeakt blir även den avlägsne författaren ämne för berättarjagets personliga sympati och identifikation.  

 

Sammanfattning 

Denna uppsats har analyserat Allt, Martina Lowden roman från 2006, utifrån ett mediediskursivt perspektiv. Den 

teoretiska ramen utgjordes av Michel Foucaults diskursanalys, Friedrich Kittlers forskning kring hermeneutisk läsning 

under andra hälften av 1700-talet respektive första hälften av 1800-talet, och N. Katherine Hayles studier av mönster-

slumpmässigt kontrollerad meningsproduktion. 

  Initialt har det underliggande arkiv som utgör råmaterialet för berättarjaget M:s skrivande (listor, lexikala 

representationer, och institutionsbibliografier) kommenterats. I relation till Flauberts La Tentation de Saint Antoine och 

Goethes kortroman Den unge Werthers lidanden, har Allt definierats som en delvis hermeneutisk roman. Fast då inte 

på grund av att det bakomliggande material som utgör referenser för berättarjaget döljs för en potentiell läsare – vilket 

enligt Foucault (i essän ”En biblioteksfantastik”) är fallet i Flauberts roman. Och inte heller för att berättarjaget M skyr 

ordens materiella och bokstavliga karaktär.  

  I Allt uppstår identifikationen med texten just via ordens materialitet, och då text upptas i ett medialt nätverk, 

där meddelanden kräver ständiga svar. Därigenom upprättas den relation mellan läsare och författare som Kittler menar 

är utmärkande för den hermeneutiska romanen: en relation där den som läser blir skribent och vice versa. Utifrån 

Hayles teorier om mönster–slump-styrd meningsproduktion har denna förståelsesituation beskrivits som en funktion av 

att anomalier, fel, avbrott och brister, (uppkomna i en kommunikationskedja som inbegriper människa och 

mnemoteknik) tillåts genera nya meningsskapande sammanhang. 

 

                                      
112

Lowden, s. 45 och s. 454. 
113

Lowden, s. 454. 



22 

Litteratur 

Lowden, Martina, 2006: Allt (pocketutgåva 2008). Stockholm.   

 

 

Övrig litteratur 

Barthes, Roland, 1977: ”The Death of the Author”. I: Heath, Stephen (red.), Image Music Text. London. S. 142–148. 

Danius, Sara, 1998: The Senses of Modernism – Technology, Perception, and Aesthetics. Uppsala.  

Fischer, Otto och Götselius, Thomas, 2003: ”Redaktörernas förord – den siste litteraturvetaren”. I: Fischer, Otto och 

 Götselius, Thomas (red.), Maskinskrifter – essäer om medier och litteratur. Gråbo. S. 7–31. 

Foucault, Michel, 1972: Vetandets arkeologi. Staffanstorp. 

 2008a: ”En biblioteksfantastik”. I: Götselius, Thomas och Olsson, Ulf (red.), Diskursernas Kamp. 

Stockhom/Stehag. S. 21–42. 

 2008b: ”Vad är en författare”. I: Götselius, Thomas och Olsson, Ulf (red.), Diskursernas kamp. 

Stockholm/Stehag. S. 77–100.  

Franzén, Karin, 2007: [Recension av Allt]. I: Ord och bild (2007:2). S. 87–89. 

Götselius, Thomas, 2008: ”Skriftens rike – Haquin Spegel i arkivet”. I: Solveig Jülich m.fl. (red.), Mediernas 

 kulturhistoria. Stockholm. S. 47–72.   

 2010: Själens medium – skrift och subjekt i Nordeuropa omkring 1500. Göteborg. 

 1999: ”Helvetet lössläppt – Strindberg skriver”. I: Olsson, Ulf (red.), Strindbergs förvandlingar. Stockholm. 

S. 95–136. 

Hayles, N. Katherine, 1999: How We Became Posthuman – Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. 

 Chicago.  

Holmbom, Ida, 2008: Jack och Allt – en idéanalytisk studie av litteraturkritik. Masteruppsats, Borås. 

Ingvarsson, Jonas, 2003: En besynnerlig gemenskap – teknologins gestalter i svensk  prosa 1965–70. Göteborg.  

Johansson, Anders, 2008: Nonfiction. Göteborg. 

Jülich, Solveig m.fl., 2008: ”Mediernas kulturhistoria – en inledning”. I: Jülich, Solveig m.fl. (red.), Mediernas 

 kulturhistoria. Stockholm. S. 9–29. 

Kittler, Friedrich, 2003a: ”Glömma”. I:  Fischer, Otto och Götselius, Thomas (red.), Maskinskrifter  – essäer om 

 medier och litteratur. Gråbo. S. 55–80. 



23 

 2003b: ”Grammofon, film, skrivmaskin”. I: Fischer, Otto och Götselius, Thomas (red.), Maskinskrifter – 

essäer om medier och litteratur. Gråbo. S. 33–54.  

 2003c: ”Arvet efter Dracula”. I: Fischer, Otto och Götselius, Thomas (red.), Maskinskrifter – essäer om 

medier och litteratur. Gråbo. S. 167–204. 

 2003d: ”Författarskap och kärlek”. I: Fischer, Otto och Götselius, Thomas (red.), Maskinskrifter – essäer om 

medier och litteratur. Gråbo. S. 81–108.  

 2003e: ”Litteratur och litteraturvetenskap som ordbehandling”. I: Fischer, Otto och Götselius, Thomas (red.), 

Maskinskrifter – essäer om medier och litteratur. Gråbo. S. 155–166.   

McLuhan, Marshall, 1964: Media (pocketutgåva 2001). Stockholm. 

Tegman, Mira, 2009: Min ros du är som en älskling, dina fåglar äro händer – språk och verklighet i Stina Aronsons 

 Feberboken och Martina Lowdens Allt. C-uppsats, Södertörn. 

Woolf, Virginia, 2008: [Dagboksanteckningar 1915–1941]. I: Anne Olivier Bell (utg. och red.), Ögonblick av frihet – 

 dagboksblad 1915-1941. Stockholm. 

 

 

Internet 

Johansson, Eva, 2007: ”Sprängbegåvad debut av en ung ordnörd”. (20.1.2012) 

 http://www.svd.se/kultur/litteratur/sprangbegavad-debut-av-en-ung-ordnord_34257.svd  

Kolmisoppi, Mats, 2006: ”Allt”. (20.1.2012) http://hd.se/kultur/boken/2006/12/08/allt/ 

Nationalencyklopedin: ”Brownsk rörelse”. (05.1.2012) http://www.ne.se/lang/brownsk-rörelse 

 


