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Minnet
och minnandet 

i litteraturen
 

peter henning
& eva hættner aurelius 

(red.) 

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi 
göra det fattbart, och vilka är möjligheterna 
att med minnet återskapa det som glömts 
bort eller på annat sätt gått förlorat? 
   Frågan om minnet och det att minnas 
har sedan urminnes tider intresserat poeter, 
filosofer och forskare, och att ämnet bibehållit 
sin popularitet är egentligen inte så konstigt. 
Minnets mysterier rör helt enkelt vid flera 
av de mest grundläggande aspekterna av det 
mänskliga varat – ett faktum som författare 
i alla tider varit väl medvetna om.
     I denna volym – resultatet av ett sympo
sium i Lund den 26 april 2013 – finner vi fyra 
artiklar som på var sitt sätt försöker belysa 
minnets och litteraturens beröringspunkter. 
Författarna tar ett brett grepp om  frågan och 
rör sig från Västerlandets arke typiska minnes
funktioner till romantikens särskilda sätt att 
tänka om det förflutna; från Sigmund Freuds 
metaforer till konkretisten Åke Hodells arkiv 
i Stockholm. Texterna visar också på den 
teoretiska bredden i det litteratur vetenskapliga 
studier av minnet, och kan härigenom tjäna 
som en koncis introduktion till fältet. 
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Förord

Minnet och det att minnas, minnandet, har alltid varit en gåta. Vad är 
minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möj-
ligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat 
sätt gått förlorat? Även som akademiskt problemområde, såväl inom natur- 
som humanvetenskaperna, har ämnet bibehållit sin popularitet. Och att 
den redan betydande utgivningen inom detta fält fortsätter att växa är 
kanske egentligen inte så konstigt; frågan om minnet rör ju vid flera av de 
mest grundläggande aspekterna av det mänskliga varat. 

Redan de tidiga minnesteoretikerna tog fasta på detta faktum. I den 
tionde boken av sina Bekännelser beskriver till exempel kyrkofadern Augus-
tinus (354–430 e. Kr.) hur hans ”minnes väldiga sal” också utgör grunden 
för jag-medvetandet och reflektionen:

Där har jag himlen och jorden och havet till hands, och allt som jag kun-
nat uppfatta med mina sinnen, utom det jag glömt. Där möter jag mig 
själv, och minns när och var jag gjort något, och vad jag kände när jag 
gjorde det. Där finns allt jag minns, vare sig jag själv upplevt det eller hört 
det från andra. Ur samma rika skattkammare knyter jag också samman 
jämförelser av ting jag upplevt […] både det ena och det andra knyter jag 
samman med det som förgått, och med ledning av det tänker jag på hand-
lingar och händelser som ska komma […] (Bekännelser, Bok 10:14, övers. 
B. Ellenberger, 1990, s. 226).

Även upplevelsen av nuet och det kommande finner Augustinus genom-
trängt av dået, och i detta närmar sig hans analys vad den franske filosofen 
Henri Bergson (1859–1941) senare skulle kalla ”rent minne”. Termen avser 
en återerinring av det förflutna som också innehåller själva minnandet – 
det vill säga medvetenheten om att minnet hör till det förgångna. Det rena 
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minnet förstår sedan Bergson i motsats till övningsminnet, en färdighet 
som istället bygger på mekanisk, oreflekterad upprepning av det inlärda. 

Minnet som basen för jag-medvetandet, det rena minnet som tecken på 
att människan inte kan beskrivas enbart i mekaniska kausala termer, är 
tankar som litteraturen alltid har intresserat sig för. Litteraturvetenskapen 
har i sin tur försökt att historisera och teoretisera tillämpningarna av dessa 
idéer, dels i syfte att förstå de metaforer, textuella strukturer och tanke-
mönster som varit bestämmande för minnandet i litteraturen, och dels för 
att undersöka på vilka sätt litteraturen i sig kan fungera som ett minne. 
Med detta sista menas alltså att texter betraktas som medium för våra 
kollek tiva  erfarenheter; som arkiv för det samlade vetandet i en viss gemen-
skap. Den föreliggande antologin – resultatet av ett symposium i Lund den 
26 april 2013 – utforskar flera av dessa spår. 

I en inledande artikel identifierar och undersöker Anders Cullhed ett 
antal centrala drag i den västerländska förståelsen av minnet och dess funk-
tioner. Det rör sig om en rad idékomplex som på olika sätt förbinder en-
skilda litterära texter med större historiska sammanhang och kollektiv. 
Som titeln ”Från Isis till iCloud” antyder spänner artikeln över stora tids-
perioder, och utgör också genom sin teoretiska bredd en god introduktion 
till det mångfacetterade akademiska landskap som ryms  under  rubriken 
minnesstudier.

Lis Møller riktar i sin tur fokus mot den romantiska strömningen och 
den särskilda betydelse som minnandet, erinringen, kom att tillskrivas vid 
slutet på 1700-talet. Idéer som under närmare 2000 år hade präglat under-
visningen och vetenskapen började nu omprövas – såväl i djuplodande 
psykologisk som i mer högtflygande esoterisk bemärkelse. Två centrala 
namn i detta paradigmskifte är William Wordsworth (1770–1850) och 
François-René de Chateaubriand (1768–1848), båda författare till om-
fattande självbiografiska verk under ständig omarbetning. I dessa texter 
utmålas minnet både som ett existensvillkor och en kreativ drivkraft, men 
också som ett problematiskt fenomen då det ju per definition ägnar sig åt 
det icke närvarande. Som Møller visar uppstår härigenom en avgörande 
förskjutning från hågkomst till minnande, något som också på nytt aktua-
liserar frågan om ett självreflexivt, ”rent”, minne.

Då Sara Danius därefter studerar Sigmund Freud (1856–1939) och hans 
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minnesmetaforik blir det tydligt i vilken utsträckning Freud var ett barn 
av romantiken. Lika sant är dock att hans teorier haft en avgörande inver-
kan på de senaste hundra årens studier av den romantiska litteraturen – ett 
faktum som visar på nödvändigheten av att ibland ta ett steg tillbaka och 
låta tingen tyda tecknen snarare än tvärtom. Detta är också just vad Danius 
gör. I stället för att studera texterna som influerade Freud diskuterar 
 artikeln de tekniska landvinningar som möjliggjorde hans tänkande. Utan 
telefonen heller ingen divan eller psykoanalys. 

Från den teoretiska organiseringen av människans minnen rör sig slut-
ligen Johan Gardfors mot dess högst konkreta manifestationer i en studie 
av avantgardisten Åke Hodell (1919–2000) och hans kvarlåtenskap på 
Kungliga biblioteket i Stockholm. Som Gardfors argumenterar bör detta 
personarkiv, sett mot bakgrund av författarens dokumentaristiskt och 
självbiografiskt präglade produktion, förstås som ett konstnärligt verk i sig. 
Genom att rikta uppmärksamheten mot denna vidgade textuella sfär tyd-
liggörs också att litteraturen endast är ett minnesmedium bland flera andra 
– en själv klarhet som dock endast på senare tid har kommit att ägnas den 
litteratur vetenskapliga forskningens intresse. 

Peter Henning & Eva Hættner Aurelius
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Från Isis till iCloud
Kulturella minnesfigurationer i Väst
anders cullhed

Minnet har kommit på dagordningen inom humaniora. Kan det röra sig 
om ett motdrag till det som ibland kallas för historielösheten inom den 
postmoderna kulturen? Det är nog osäkert, men kurserna, konferenserna 
och antologierna i ämnet – minnet och den därmed förknippade aktivi-
teten, minnandet – har duggat tätt de senaste åren, ibland också kopplade 
till minnesinstitutioner, ibland (i litteraturvetenskapliga sammanhang 
men inte bara där) till berättelser och berättande, ofta naturligtvis till 
1900-talets historia med dess traumatiska händelser, ofta också till biogra-
fi och psykoanalys, allt oftare sedan ett trettiotal år tillbaka till vad paret 
Jan och Aleida Assmann kallat det kulturella minnet, en term som på sätt 
och vis bara understryker vad många författare och konstnärer länge vetat: 
att minnet inte bara är individuellt utan delat och därigenom kulturellt 
förmedlat, det berör kollektiv och gemenskaper av olika slag, och det är 
inte sällan identitetsskapande för communities på en rad olika nivåer.1

Myten
Jag ska ge några enkla exempel på det här slaget av minnen, som på olika 
sätt går utöver dokumenterad självförståelse för att omfatta vidare sam-
manhang. Där är för det första myten konstitutiv, och även om jag  mycket 
väl skulle kunna anföra någon modern myt i det här sammanhanget, 
exem pelvis någon av de Mythologies som Roland Barthes beskrev i en bok 
som hette så, skulle jag vilja knyta an till den gamla egyptiska myten om 
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Isis och Osiris (viktig för just Jan Assmann med egyptologi som sin insti-
tutionstillhörighet). Den återspeglar nämligen, tror jag, en av förutsättning-
arna för den västerländska minneskulturen: mytens upprepning av det 
förflutna i ett cirkulärt mönster. Osiris, en gudakung i det forntida 
Egypten, dödades av sin bror Seth som tog hans plats på rikets tron. Men 
Osiris’ hustru Isis lappade ihop sin makes sargade kropp, återgav den livet 
och avlade rentav en son med honom, den Horus som så småningom 
skulle detronisera sin farbror. Vi känner myten från krukor och papyrus-
fragment, ställvis också från Plutarchos, den sengrekiske författaren. Så vad 
har den att säga oss om minnet?

Först och främst att det är operativt på existentiellt mänsklig nivå. Min-
net är inte passivt utan förutsätts bearbeta trauman och sorger, i bästa fall 
rentav lösa upp dem och, bildligt talat, försätta berg. Isis vägrade att glöm-
ma sin döde make tills hennes minnesarbete, omsatt i en övernaturlig 
läkekonst, återgav honom livet. Hennes minne låg till grund för en restau-
ration av vad som gått förlorat. I själva verket trotsar det en av de gränser 
som ibland uppfattats som absoluta i tillvaron: den mellan liv och död.

De livskraftiga, det vill säga modellbildande myterna kom så små-
ningom att nedtecknas av poeter och andra företrädare för skriftkulturen. 
Den litterära transkriptionen (som i sig representerar ett slags minne, mer 
därom strax) verkar inte sällan kila in förbehåll och problematiseringar av 
olika slag i den underbara mytologin. Också den antika kulturen, från det 
arkaiska Grekland till guldålderns Rom, vilade i hög grad på myter, men i 
sin bevarade form – som vi vanligen känner i kopior av kopior i ett stort 
antal led – framträder de med idel sprickbildningar. Det blev så att säga 
allt svårare att upprepa Isis’ bravad. Det framgår av berättelsen om Prote-
silaos, känd från både grekiska och romerska källor. Han var den förste av 
de grekiska krigare som gick i land utanför Troja, varvid han mer eller 
mindre omgående dödades av Hektor. Till all olycka var han nygift, och 
hans unga hustru Laodamia, som spelar huvudrollen i Ovidius’ berättelse 
om det här paret (i Epistulae Heroidum 13, ca 20 f. Kr.), sörjer honom så 
otröstligt att Hades, underjordens härskare, låter honom återvända till 
henne, som en skugga – en vålnad – om natten. Men den grekiska myten är 
till skillnad från den egyptiska tragisk. Lika litet som den förmodligen mest 
kända av de sorgtyngda grekiska mytfigurerna, Orfeus, förmår Laodamia 
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från isis till icloud

kalla tillbaka sin älskade till livet. Efter några timmar måste han, redan 
död, definitivt förpassas till skuggorna i underjorden. Laodamias minne är 
henne inte till någon hjälp, varför hon svarar med att ta sitt eget liv.2

De romerska poeterna skulle göra stor poesi av den här minnesdrama-
tiken, och den som gjorde det ståtligast, eller i varje fall mest patetiskt, var 
säkerligen Propertius. I flera av sina elegier (20-talet f. Kr.) försöker han 
visa hur minnet av Cynthia sträcker sig bortom dödsfloden Styx. Han 
vänder alltså på perspektivet: hos honom är det den döde som minns – och 
som därför vägrar att dö. I den kanske vackraste av variationerna på det 
här temat, den korta elegin 2.27, utgår han från sin självprojektion, amans, 
älskaren som lämnat jordelivet och nu är på väg över dödsfloden, men – så 
slutar det här stycket, i Ingvar Björkesons översättning – ”om blott hans 
kvinnas rop i en vindfläkt kallade honom / vände han upp igen vägen som 
ingen har gått” (2.27.15–16).3

Det är ett mäktigt minnesparadigm som Propertius lämnar till efter-
världen. Under renässansens och barockens sekler skulle det varieras hos 
den ene diktaren efter den andre, som starkast enligt min mening av en 
spansk barockpoet, Francisco de Quevedo (1580–1645) som i en av sina 
sonetter (472) anspelar på samma stygiska scenario som Propertius, där 
den döde talarens skugga på väg över dödsfloden – här troligen med drag 
av Lethe – lika patetiskt som segervisst motsätter sig glömskan: ”men på 
andra sidan, där på stranden, / skall den aldrig överge minnet där den 
brann: / min låga vet att simma över det kalla vattnet / och tappa respekten 
för den stränga lagen.”4 Och kanske är det trots allt ett tecken på Isis’ 
livskraft i vår kultur att det här temat så ofta också återkommer i den 
moderna litteraturen, som åberopar samma minne men med annorlunda 
förtecken: ofta kommer det att identifieras med litteraturen eller skrivan-
det, som i den franske kritikern Maurice Blanchots essä om ”Orfeus blick”, 
där minnesarbetet tenderar att smälta ihop med litteraturen eller konsten, 
som om det skulle gå att skriva den älskade tillbaka till livet. Blanchot är 
då noga med att påminna om att den föresatsen är dömd att misslyckas. I 
hans ögon måste den rentav misslyckas för att verket ska bli till: ”Skrivan-
det börjar med Orfeus blick”.5

Det här moderna projektet får inte förväxlas med någon terapi: att min-
nas är lika nödvändigt som lönlöst. ”Mitt förflutna skingras, jag lämnar 
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plats åt tystnaden”, som den franske poeten Paul Éluard skriver i en sorgsen 
dikt till sin döda Nusch (bägge begravda på Père Lachaise-kyrkogården i 
Paris).6 I några av den svenska 1900-talspoesins mest citerade rader verkar 
till och med sorgen eller minnet satta på undantag: ”Ingen vårdar min grav 
/ och ingen minnes mig gärna” – det är bara den döda själv som minns, 
Agnes Charlotta, ett motstycke till de många själar som i den gamla 
 Grekiska antologins efterföljd försöker trotsa glömskan i nordamerikanen 
Edgar Lee Masters’ Spoon River Anthology från 1915 (”Minns du, förbipas-
serande…”).7 Det enda moderna motstycket till Isis jag kan anföra, åtmin-
stone i skrivande stund, är Selma Lagerlöfs lilla berättelse En herrgårdssägen 
(1899), i vars fjärde kapitel Gunnar Hede faktiskt lyfter arvet från den 
egyptiska gudinnan och spelar sin Ingrid tillbaka till livet. Men då återföds 
hon å andra sidan som Jairi dotter i evangelierna eller som i Verner von 
Heidenstams samtida dikt om samma bibliska flicka, närmast som 
skendöd, medan Gunnar redan förvandlats till den sinnesförvirrade Geta-
bocken.8 Återigen: någon triumf är svår att tala om i sammanhanget – 
utom Lagerlöfs konstnärliga.

Vittnet
För det andra, vittnets minne: detta har hänt, jag vet, för jag var med om 
det, och jag kan berätta hur det var. Där har litteraturen troligen bättre 
förutsättningar än när det gäller att hantera det mytiska minnesarbetet, men 
ett annat problem tillstöter med detsamma man börjar syna vittnets pre-
dikament närmare: avståndet mellan den som talar och den tilltalade. Den 
förra verkar bära på ett minne som måste kommuniceras, bli känt, basun-
eras ut i fyra väderstreck – men förstår någon? Lyssnar ens någon? Detta 
här är inte bara ett dilemma i nutiden, som i Becketts pjäser, där det är så 
uppenbart att ingen lyssnar och ännu mindre förstår, och där inte ens den 
som talar riktigt begriper vad han minns, som i Slutspel från 1957: ”hamm. 
Det är dags för min historia. Vill du höra min historia? clov. Nej.”9

Redan de antika författarna visste exempelvis, på sitt sätt, att man aldrig 
helt och fullt kommer tillbaka från ett krig, eftersom man blivit en annan. 
Jag vet ingen scen ur den klassiska litteraturen som åskådliggör det här 
dilemmat så träffande som i den andra boken ur Ovidius’ Konsten att älska 
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(2 e. Kr.). Där porträtteras urtypen för alla hemvändande krigare, Odys-
seus, som befinner sig kvarhållen, inte enbart mot sin vilja, hos den sköna 
nymfen Calypso. De går där på stranden av hennes ö, Ogygia, och hon vill 
höra om det redan avlägsna, halvt legendariska kriget vid Troja. Det är inte 
lätt för Odysseus att tala om det, men så tar han en käpp och börjar rita i 
sanden. ”Troja är här”, säger han, och här är slätten där utanför, och här 
ligger vårt läger, och det här är jag själv, där jag kom en gång om natten 
med hästar jag kapat åt mig från fienden. Men plötsligt, skriver Ovidius, 
spolades Troja, grekernas läger och krigaren själv bort av en våg som bröt 
in över sanden (2.125–140).10 Det är, i den här geniala scenen, som om 
Ovidius redan förebådar vad den franske historikern Pierre Nora kallat 
övergången från minne (av vad som verkligen hände) till historia (som är 
en efterhandskonstruktion och därmed en berättelse, en diskursiv version 
av förloppet i fråga). Minnet av wie es eigentlich gewesen kommer vi inte åt, 
utan vi blir stående med tecknen i sanden, flyktiga och otillräckliga försök 
att åskådliggöra vad som en gång hände. Nora: ”Vi talar så mycket om 
minnet, eftersom så litet av det återstår.”11

Så gick det med minnena från Troja i Ovidius värld, en sorglig historia 
med tanke på hans egen kommande förvisning till världens ände, den 
ytters ta periferin, med andra ord Svarta havets västra strand, där han skulle 
framleva sina sista dagar formligen besatt av sina minnen från centrum, 
den världsstad, det Rom som var hans. Det här är ytterligare en aspekt på 
det vittnesgilla minnandet, som går som en röd tråd genom litteratur-
historien: exilens minnen. Också där blir tillståndet för den som talar ofta 
sorgligt, eftersom omvärlden – människorna i det nya landet – inte förstår. 
Exilens minnen färgas förstås lätt av nostalgi, som in en rad dikter skrivna 
av de spanska mellankrigspoeterna, tvingade i landsflykt under eller efter 
inbördeskriget 1936–1939: ”Men ack, bara / när våren kom till Spanien… / 
Bara i Spanien, / förr, när våren kom” (Emilio Prados).12 Men där finns också 
aggressionen eller bitterheten, som hos Dante, närmast  paradigmatisk för 
exilens kluvna minne. Å ena sidan föraktar han, eller pressar sig själv att för-
akta, det Florens han tvingats lämna och dit han aldrig får återvända. Men 
å andra sidan graviterar hela hans värld ditåt, det ständiga ämnet för hans 
återblickar och minnen från jorden i Komedin (ca 1308–1321).Toscanas ”lju-
va ljus”, dolce lume, glimmar långt ned i helvetesmörkret (Inferno 10.69).13
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Vittneslitteraturen, den direkta (där berättaren själv varit med om vad 
hon eller han vittnar om) eller den indirekta (där någon med fiktionens 
rätt agerar ställföreträdande vittne), är karaktäristisk för mycket av den 
moderna minnestematiken. Den just i år (2013) i Sverige aktuella estniska 
författarinnan Sofi Oksanens senaste roman När duvorna försvann är en 
grundlig påminnelse om både nazismens och den sovjetiska kommunis-
mens härjningar av hennes land för inte så många decennier sedan.14 Jonas 
Gardell har själv understrukit att hans romansvit och numera teveserie 
Torka aldrig tårar utan handskar är skriven till minne av offren för sjuk-
domen aids i åttio- och nittiotalens Sverige, närmare bestämt för att hålla 
minnet av dem levande i en tid när de riskerar att glömmas bort: ”Ett av 
målen jag hade med projektet […] var att så effektivt som möjligt bryta 
tystnaden kring hiv och aids i Sverige. Att äntligen få prata om det, lära 
oss vår historia, att äntligen få minnas och äntligen få sörja.”15 Här ser man 
ett mäktigt mönster avteckna sig som naturligtvis har en starkt etisk slag-
sida – det ligger ett påtagligt engagemang, en inlevelse, bakom de här 
böckerna – men som troligen också aktualiserar någonting av litteraturens 
och konstens väsen, eller i alla fall någonting av de förhoppningar vi är 
benägna att ställa på konsten och litteraturen, som funnes där ett boteme-
del mot glömskan eller en motinstans till klocktiden. Förra året August-
prisbelönades Göran Rosenberg för sin roman Ett kort uppehåll på vägen 
från Auschwitz, en av flera svenska böcker som på senare år ägnats minnet 
av pappor men som därtill förenar flera av de mnemotekniska inslag jag 
försökt ringa in här ovan: där finns svårigheterna att alls komma åt det 
förflutna, i det här fallet den Förintelse som är temat för så mycket min-
nesforskning och så många minnesdebatter på senare år, här finns exilens 
känsla av att minnesbygget riskerar att rasa ihop eftersom ingen förstår, 
och här finns författarens egen sorg efter en far som nu, genom denna bok, 
får ett postumt äreminne.16

Jaget
Uppteckningen av jagets minnen har blivit en hel genre som brukar gå 
under namn av memoarer, självbiografi och numera, karaktäristiskt nog, 
autofiktion eller livsberättelser. De har kommit att spela en dominerande 
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roll inom den moderna litteraturen. En jämförelse mellan genrens para-
digmatiska litterära nummer i Västerlandet och nuets livsberättelser är 
betecknande. I sina Bekännelser från åren strax före sekelskiftet 400 redo-
gör Augustinus för sitt liv fram till omvändelsen, ungefär. Men den hade 
infallit en tretton–fjorton år tidigare, långt innan Bekännelserna kom på 
pränt, varför hela verket korsas av en spricka mellan den omvände medel-
ålders skrivaren Augustinus och den rastlöse unge sökaren med samma 
namn, och den här klyftan blir avgörande för minnesproblematiken i 
 boken. Dels innebär den att Augustinus saknar genuint intresse för att 
återskapa den han en gång var. I stället beskriver han honom, tolkar honom 
och bedömer honom utifrån sitt nutidsperspektiv, vilket bland annat inne-
bär att han ofta också fördömer honom: pojken som var svag för fiktioner, 
studenten som var svag för kvinnor, den unge mannen som var svag för 
filosofi. Alla kan de nu korrigeras i ljuset av den sanna tron. Dels ligger det 
i sakens natur att bokens egentliga handling, dess biografiska del, avslutas 
efter omvändelsen, eftersom det sedan inte finns någonting att berätta och 
därmed inte heller någonting att minnas. För efter omvändelsen lever 
 Augustinus på sitt sätt i det förklarade nuet, redan – åtminstone i teorin, 
vilket i det här fallet vill säga soteriologin (frälsningsläran) – genomlyst av 
Guds nunc stans. Följaktligen övergår berättelsen och biografin till den 
reflexion och bibelexeges som fullkomligt präglar de avslutande böckerna 
10–13, där vi för övrigt – paradoxalt eller inte – återfinner Augustinus mest 
kända och geniala analyser av tiden och just minnet.17

Augustinus visste alltså exakt vem han var, nämligen kristen, biskop och 
predikant, när han skrev sina Bekännelser. Något av samma sak skulle 
 kunna sägas om den heliga Teresa, som i sin Libro de la vida (avfattad 
1562–1565) presenterar en nedtonad variant av den augustinska klyvnaden 
mellan då och nu: de första tio av de fyrtio kapitlen i verket berättar om 
hennes tidiga liv. Efter en lång exkurs om bönens olika stadier inleder hon 
bokens tjugotredje kapitel med deklarationen att ”från och med nu vidtar 
en ny bok, det vill säga ett annat och nytt liv. Det som fortgått fram till nu 
var mitt eget; men sedan jag påbörjade dessa förklaringar av bönen, var det 
Gud som levde i mig”.18 Teresas nya liv skilde sig visserligen på flera punk-
ter markant från kyrkofaderns (vars Bekännelser hon läst), framför allt i den 
meningen att hon modellerade sin nya identitet på såväl hövisk litteratur 
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som helgonlegender. Men hennes Libro de la vida följer alltså på det hela 
taget den augustinska kurvan från berättelse till bön. Det spjut med 
glödgad spets som en ängel stötte in i hennes hjärta i den mest kända av 
hennes visioner, bidrog också till att släcka ned hennes minnen.19 Lika litet 
som kyrkofadern levde hon ju sitt eget liv längre.

Det gjorde däremot i hög grad Michel de Montaigne när han några år 
senare påbörjade arbetet med sina essäer. Om Augustinus skrev ned sina 
bekännelser för att bekräfta eller befästa frigörelsen från sitt gamla jag, så 
skrev Montaigne ned sina essäer för att få veta både vem han var och vem 
han är. På den punkten har många moderna författare följt honom i 
spåren. Deras minnesarbete framstår som heuristiskt, ett slags grundforsk-
ning i det egna jaget: man skriver för att komma underfund med sig själv. 
Den insikten är med andra ord inte längre given utan tänks bli resultatet 
av minnandet. Hela projektet bygger i sin tur på övertygelsen att jaget är 
unikt. Den delade inte Augustinus – hans jag var snarare en exempelfigur 
för den omvända människan – men Montaigne avsåg bara att visa upp sig 
själv ”sådan jag är, enkel, naturlig och vardaglig, utan anspänd förkonst-
ling”.20 Emellertid kom han under arbetets gång att allt starkare tvivla på 
förekomsten av såväl ett stabilt jag som ett tillförlitligt minne: han ”skulle 
aldrig våga lita på det i någon viktig fråga”, erkänner han om sitt minne i 
den tredje bokens avslutande essä, ”Om erfarenheten”.21 Det hänger sam-
man med att också Montaigne levde i ett nu, dock raka motsatsen till 
Augustinus’ gudomliga, närmast ett gungfly. Den radikala diskontinuitet 
som präglar hans sekulära tidsbegrepp, liksom det radi kala tvivel han rik-
tade mot sina sinnen, gjorde hans minnande till en erkänt vansklig och 
osäker aktivitet. 

För att uttrycka saken en smula högtidligt: först när Montaignes’ be-
grepp om det unika jaget kom att förenas med en handfast tro på sinnenas 
vitt nesbörd – den nya empirismen – så föddes den moderna bekännelse-
litteraturen. Födelseorten är välkänd, nämligen de bägge böcker Jean-
Jacques Rousseau med sinne för traditionens tyngd kallade Bekännelser 
(1782): ”Jag känner mitt hjärta och jag känner människorna. Jag är icke 
skapad som någon av dem jag har sett; jag vågar tro att jag icke är skapad 
likt någon av dem som finns till. Om jag inte är bättre så är jag åtminstone 
annorlunda.”22 I deklarationer som dessa skisserar Rousseau  förutsättningen 
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för stora delar av vårt moderna minnesprojekt över huvud taget, känne-
tecknat av ett närmast ändlöst intresse för de livsfaser som Augustinus och 
Teresa inscenerade för att samtidigt välja bort: barn- och ungdomen, tjugo-
åren… Det gäller den moderna psykologins och psykoanalysens upptäckt 
av det ofrivilliga minnet, exploaterad inte minst inom 1900-talets roman-
konst, hos författare som Marcel Proust, William Faulkner, Virginia Woolf 
eller Claude Simon. Den enskilda existensens förflutna och levnadsöde har 
visat sig rymma en tidigare närmast okänd konstnärlig potential, också där 
det sammanpressas på minimalt utrymme, kanske bara – som i ett känt 
fall hos Strindberg – på ett halvt ark papper.23

Arkivet
Till sist är naturligtvis vårt kulturella minne beroende av hur vi minns. Jag 
har i det ovanstående mest uppehållit mig vid litteratur, men litteratur är 
för det första ett föränderligt och relativt begrepp, som för det andra bara 
representerar ett sätt att minnas eller, om man så vill, en enda aspekt på det 
kulturella minnet. Jag började med att påminna om mytens minne, och 
det hör till saken att när myten symboliskt upprepas i riten, så inträder en 
minnespraktik som blir alldeles avgörande för flertalet inte bara väster-
ländska religioner. Det torde vara obestridligt att för majoriteten av män-
niskor i Europa och Latinamerika är den heliga mässan, med nattvarden i 
centrum, en minnespraktik som betytt eller betyder mycket mer än den 
litteratur vi kallar skön. Under alla förhållanden råder det ingen tvekan om 
att såväl liturgin som konsten i vid mening hör till det västerländska min-
nandets centrala praktiker, med den avgörande skillnaden sinsemellan att 
liturgin bygger på en tydlig upprepning av en matris, ett givet mönster, ett 
förlopp som på sitt sätt kommenteras eller symboliskt återkallas, medan 
litteraturen strävar efter – eller, riktigare: har kommit att sträva efter – att 
dölja sina matriser och expandera eller divergera åt olika håll.

En tredje västerländsk minnespraktik som förr spelade en svåröverskat-
tad roll, bland annat just för litteraturen, var den så kallade minneskon-
sten, ars memoriae, på senare tid grundligt studerad och kartlagd av fram-
för allt Frances Yates i England och Mary Carruthers i USA.24 Den flore-
rade framför allt i kulturen före men också närmast efter Gutenberg, när 
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författare, munkar och intellektuella av alla slag hade goda skäl för att 
memorera så mycket som möjligt, och när man sällan hade obegränsat 
med yttre medier – såsom pergament eller papper – till sitt förfogande. 
Praktiken samspelar följaktligen med en i hög grad muntlig kultur, och det 
är nog ingen slump att en av de äldsta och bästa sammanfattningarna av 
den här minneskonsten vi känner återfinns i en handbok i vältalighet, den 
anonyma romerska retoriken till Herennius (80-talet f. Kr.), som hela 
 medeltiden skulle förknippa med Ciceros namn. Den fjärde av retorikens 
fem delar gick just under namnet memoria, minnet: det gällde för talarna 
att lära sig mnemoteknik så att de skulle kunna memorera också långa tal 
framgångsrikt, och för det ändamålet borde de, enligt författaren till 
Herennius-retoriken, associera talets olika delar till olika platser, loci, 
 exempelvis rum i en byggnad, och sedan kunde i sin tur olika ”bilder” – 
gärna av påtaglig, häftig, ovanlig natur – placeras ut på de här platserna 
(III.16–24).25

Medeltiden skulle producera både bilder av helvetet och paradiset som 
sådana här minnestablåer, och i 1500-talets Venedig kom logikern och 
vältalaren Giulio Camillo att framställa en hel liten minnesteater i trä.26 
Precis som litteraturen kunde exploatera liturgin genom ekon, inlån med 
mera, eller – ur motsatt synvinkel – ställa sig i liturgins tjänst, så kom den 
också under närmare tusen år att dra nytta av den här minneskonsten, 
alldeles avgörande för namn som Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Sor 
Juana Inés de la Cruz och många andra. Samtidigt kom den europeiska 
kulturen just  under den här epoken, den tidigmoderna, att som aldrig förr 
börja expandera sina bibliotek och arkiv, främst naturligtvis i kraft av det 
nya bok trycket. Det innebar bland annat att minnandets incitament kom 
att förändras: det var inte längre någon huvudsak och framför allt inte 
möjligt för individer att memorera allt som borde memoreras. Långa ora-
tioner, predikningar eller berättande dikter kunde lätt mångfaldigas för 
vidare befordran till privata, kungliga eller kyrkliga, så småningom också 
offentliga bibliotek.

Därmed läggs sakta men säkert grunden till 18- och 1900-talens univer-
sitetsväsende, med en lärdom som bygger på just dessa arkiv och som ofta 
siktade till att framställa vad som numera ibland går under namn av ”de 
stora berättelserna”, säg Västerlandets litteraturhistoria, Medeltidens höst, 
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eller Renässanskulturen i Italien. Den moderna historievetenskapen for-
made sig till en positivistisk minnespraktik som tenderade att breda ut sig 
överallt inom humaniora. Det var förstås en triumfatorisk epok för disci-
plinen, samtidigt som historiens väldiga minne, alla dessa stora berättelser, 
av många, inte minst skönlitterära författare, kunde upplevas som en 
hämsko. Bara två mycket kända och korta anglosaxiska exempel: i T.S. 
Eliots modernistiska paradnummer ”Det öde landet” (1922) har det kul-
turella minnet efter Europas sammanbrott 1914–1918 styckats till stänk och 
flikar utan sammanhang: ”dessa fragment har jag stöttat upp mot mina 
ruiner”, står det att läsa mot diktens slut (430).27 Här ligger den moderna 
vetenskapens stora berättelser i spillror ett halvsekel före postmodernis-
mens bredsidor, men väl att märka smyger Eliot in minnet av myten eller 
myterna – centrerade kring död och uppståndelse, sådd och skörd, offer 
och återfödelse – som en enda stor och föregivet helande berättelse bak-
vägen i sin dikt, i det sammanhängande mönster hans många allusioner 
bildar. Och redan före den europeiska kollapsen, närmare bestämt 16 juni 
1904 (då romanen Odysseus utspelar sig), hade James Joyces alter ego 
 Stephen Daedalus, inte bara i reaktion mot vetenskapens utan mot den 
irländska nationens och kyrkans stora berättelser, konstaterat att ”Histo-
rien är en mardröm som jag försöker vakna från”.28 Detta sagt av en för-
fattare som ägnade hela sin produktion åt ett närmast labyrintiskt minne, 
från Gabriel Conroys fjärrblick mot kyrkogården där hans hustrus ung-
domskärlek ligger begravd, utanför Galway på Irlands västkust, i Dublin-
bor 1914, till de både labyrintiska och cykliska strukturer som bildar det 
kulturella minnet genom Finnegans Wake 1939.29

I en av sina Fiktioner (1944), slutligen, fantiserar Jorge Luis Borges – 
specialist på labyrinter – om en figur han kallar ”Funes med det goda 
minnet”. Där framstår erinringen som en mardröm. Det minnande som 
under sekler var föremål för en raffinerad och utbredd konst har urartat 
till tvångsmässig retrospektion och upprepning. Novellen som bär hans 
namn kretsar kring Ireneo Funes, som nitton år gammal förlamades sedan 
han fallit från en häst. Efter olyckan händer något med hans redan goda 
minne: det blir abnormt. Mot sin vilja återkallar han allting: ”Vi andra 
människor”, skriver Borges, ”kan med ett ögonkast uppfatta tre glas på ett 
bord, men Funes kan uppfatta alla skott och druvklasar och druvor på en 
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vinstock. Han visste de sydliga molnens formation gryningen den tret-
tionde april 1882, och kunde i minnet jämföra dem med mönstret på ett 
spanskt bokband som han bara hade sett en gång, och han kunde också 
jämföra dem med det skum som en åra åstadkom i floden Rio Negro dagen 
före Quebrachos uppror.”30 Den här Funes var djupt olycklig. Han saknar 
förmåga att generalisera och abstrahera. I hans värld, så slutar Borges sin 
historia, ”fanns bara detaljer, nästan ögonblickliga”.31

Med gestalter som Funes eller historier som ”Biblioteket i Babel” – en 
annan av dessa Fiktioner – kom Borges på sitt sätt att föregripa de molnba-
serade databasernas tidevarv. ”Information at your finger tips” var en  slogan 
myntad av den före detta datagurun Bill Gates (som ledde före taget Micro-
soft under dess glans period) för drygt tjugo år sedan, och då visste han fort-
farande inte någonting om Internet. Den information vi potentiellt har vid 
fingertopparna i dag är närmast ofattbart mycket större 2013 än säg 1990. 
Håller vi oss bara till fysiska böcker, så har Google föresatt sig att skanna 
in dem alla, och företaget är också på god väg även om takten avtagit något 
efter viss turbulens kring copyright- och rättighetsfrågor, inte minst i Eu-
ropa. Projektet kom igång 2004, och i april 2013 har man hunnit med att 
skanna in runt trettio miljoner böcker. För tre år sedan beräknade Google 
att det borde finnas runt 130 miljoner fysiska böcker på jordytan, varvid man 
siktade på att ha skannat in återstoden mot slutet av innevarande årtionde.

Frågan är väl om man kan hålla det tempot. Men det står fullt klart att 
om vi inte vill hamna i Funes’ mardröm – ”bara detaljer, nästan ögonblick-
liga” – så kommer stora krav att ställas på oss när vi ska orientera oss bland 
molnen. Där Isis hade Osiris’ kropp att hantera, kommer alla som numera 
vill rekonstruera det förflutna att snart ha ett oöverskådligt bok- eller kan-
ske man borde säga teckenhav att navigera i. Kanske ska vi se ljust på den 
verkligheten. Kanske kommer just det här slaget av utmaningar att ligga 
till grund för en återfödelse av spektakulärt slag för just humaniora i det 
tjugoförsta seklets kunskapssamhälle. Såväl sorteringen som hämtningen 
och bearbetningen av alla dessa ettor och nollor kommer att ställa de när-
mast följande forskargenerationerna inför nya och komplexa uppgifter, 
men möjligheterna till nya perspektiv på detta lagrade minne – och där-
igenom på oss själva, dem vi var, är och möjligen kommer att bli – ter sig 
under alla omständigheter svindlande.
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Erindringspalimpsester
Wordsworth og Chateaubriand
lis møller 

Emnet for denne artikel er erindring i to romantiske selvbiografiske  værker, 
William Wordsworths The Prelude (1805/1850) og François-René de Cha-
teaubriands Mémoire d’outre-tombe [da.: Erindringer fra hinsides graven]
(1848–1850). Det er min hensigt at argumentere for, for det første, at disse 
romantiske selvbiografier er en udforskning, i litteraturens sprog, af erind-
ringen som fænomen. Forfatterne nøjes ikke med at bringe et autobio-
grafisk erindringsmateriale til udtryk, men reflekterer samtidig over, hvad 
det vil sige at erindre, og hvordan erindringen fungerer. Igennem disse 
refleksioner er de med til at ændre samtidens opfattelse af, hvad erindring 
er. For det andet vil jeg gerne vise, at der hos de to forfattere er en snæver 
sammenhæng mellem forståelsen af erindringen som fænomen og selvbio-
grafien som form. Hos både Wordsworth og Chateaubriand medreflekte-
res det erindrende jeg og komplicerer den kronologisk fremadskridende 
beretning om livsforløbet fra barndom til manddom og (i Chateaubriands 
tilfælde) alderdom. Det er denne samtidige tilstedeværelse af to tidslig-
heder, den erindrede fortid og erindringens nu, som min titel, ”Erindrings-
palimpsester”, hentyder til.

Lad mig starte med kort at præsentere de to værker. De to adskiller sig 
fra hinanden på afgørende punkter – for eksempel er The Prelude på vers, 
mens Mémoire d’outre-tombe er på prosa. Men der er også mange ligheder. 
Begge er således skrevet og genskrevet over en meget lang periode, hvor 
konceptet har ændret sig undervejs. Wordsworth (f. 1770) skrev den tekst, 
som vi kender som The Prelude 1805-udgaven ad fire omgange i årene 
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1798–1805. I hver af disse skrivefaser nøjedes han ikke med at udvide, men 
ændrede på afgørende vis grundplan og struktur. Den tekst, der lå færdig 
i 1805, skulle imidlertid ikke publiceres umiddelbart, men indgå som en 
slags optakt til et planlagt og meget omfattende ”filosofisk digt”, som 
Wordsworth skrev på – stadig mere halvhjertet – frem til 1838, hvor han 
endelig opgav at fuldføre sit projekt. I mellemtiden – altså mellem 1805 og 
1838 – var han flere gange vendt tilbage til sit selvbiografiske epos for at 
foretage ændringer og rettelser. Med opgivelsen af det filosofiske digt 
 begyndte Wordsworth i 1838 at forberede en posthum publicering af The 
Prelude. Værket udkom kort efter hans død i 1850 – og blev således i egen-
tlig forstand Wordsworths ”erindringer fra hinsides graven”. Til forskel 
herfra blev dele af Chateaubriands Mémoire d’outre-tombe faktisk udgivet 
kort inden forfatterens død i 1848. Men forud var gået en skriveproces, der 
ikke var mindre langstrakt end Wordsworths. Chateaubriand (f. 1768) på-
begyndte muligvis sine erindringer så tidligt som 1802, men langt største-
delen af dette kæmpeværk er skrevet – med afbrydelser – i perioden 1811–
1846 og i særdeleshed fra 1832 og frem. Som Wordsworth nøjedes Chateau-
briand ikke med at føje mere til, men foretog gennemgribende revisioner 
af det allerede skrevne.

En anden lighed er det forhold, at både Wordsworth og Chateaubriand 
indskriver deres egen livshistorie i den store historie, hvor den franske 
revolution, og hvad deraf fulgte, udgør et væsentligt skillepunkt. Som så 
mange i sin generation var Wordsworth optaget af de frihedsidealer, som 
udmøntede sig i revolutionen 1789. Han besøgte Frankrig i 1790 og igen i 
1792, hvor situationen var ved at spidse til. Faktisk nåede han kun lige 
akkurat hjem, inden Frankrig og England gerådede i åben krig. De efter-
følgende begivenheder i Frankrig og Europa ændrede Wordsworths hold-
ning. I årene frem til ca. 1796 befandt han sig i en krisetilstand – en krise, 
der både var politisk, intellektuel, følelsesmæssig og digterisk. I The Prelude 
fremstilles denne krise som et absolut lavpunkt i hans udvikling som 
digter. Mens Wordsworth nok først og fremmest var tilskuer til begiven-
hederne i Frankrig, var Chateaubriand langt mere direkte involveret. Som 
tilhørende en gammel bretonisk adelsslægt var han og hans familie i 
skudlinjen. Familiens ejendom blev konfiskeret og flere familiemedlemmer 
blev guillotineret. Chateaubriand tilbragte selve revolutionsåret i Nord-
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amerika, men vendte hjem i 1792 og tilsluttede sig den royalistiske hær. 
Han blev såret i kamp og måtte flygte til England, hvor han levede i eksil, 
indtil han i 1800 fik mulighed for at vende tilbage til Frankrig. Her startede 
også Chateaubriands imponerende politiske karriere, som det vil føre for 
vidt at gennemgå i detaljer. Lad mig nøjes med at sige, at han var en åben-
mundet kritiker, der ustandselig bragte sig i opposition, men lige så ofte 
gjorde politisk comeback og bestred indflydelsesrige poster under skiftende 
magthavere. Hans politiske karriere sluttede først i 1830, hvor han nægtede 
at sværge troskab til ”borgerkongen” Louis-Philippe.

Den franske revolution spiller en vis, om end indirekte, rolle i de to 
tekstpassager fra henholdsvis The Prelude (1805) og Mémoires d’outre-tombe, 
som jeg har valgt at se nærmere på. De to passager er valgt, fordi de ikke 
blot skildrer specifikke erindringer (fra barndommen / ungdommen), men 
netop også tematiserer erindringen som fænomen og synliggør nogle struk-
turer, som gør sig gældende for værkerne som helhed. Lad mig starte med 
passagen fra The Prelude, der kort fortalt består af to forskellige barndoms-
erindringer, som Wordsworth selv omtaler som ”spots of time”.

Wordsworth
Som sagt ændrede Wordsworth konceptet for The Prelude flere gange i 
løbet af skriveprocessen. Oprindelig (1799-versionen) bestod digtet kun af 
to bøger, der omhandlede barndommen. Da han i 1801 genoptog skrive-
processen, besluttede han at inkludere sin ungdom og udvidede til fem 
bøger. Fra og med 1804 skiftede projektet igen karakter. Beretningen skulle 
medtage oplevelserne i Frankrig og føres up to date, og fem bøger voksede 
til tretten. Det interessante er, at ”spots of time”-passagen er med hele 
vejen igennem, men skifter betydning undervejs, idet den flyttes fra 1. bog 
(1799) til 5. bog (1804) og endelig til 11. bog (1805). 1805-versionen af The 
Prelude har en klar trefaset struktur. Det er ikke simpelthen sit liv, Words-
worth autobiograferer, men den digteriske evne – indbildningskraften. 
 Argumentet er, at indbildningskraften gjorde sig stærkt gældende i barn-
dommen, men senere blev svækket og nåede et absolut lavpunkt under den 
mentale krise, som digteren oplevede i kølvandet på begivenhederne i 
Frankrig. Herefter indtraf imidlertid et omslag, og den slumrende indbild-
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ningskraft blev atter vakt til live. Wordsworths grundfortælling om sin 
egen indbildningskraft har altså form som et V: Fra et toppunkt i barn-
dommen til krisens lavpunkt og tilbage mod toppen, men nu på et re-
flekteret grundlag. I 1805-versionen er ”spots of time”-passagen strategisk 
placeret netop i omslagspunktet. De to barndomserindringer er så at sige 
det sted, hvor han henter styrke til at overvinde krisen:

    There are in our existence spots of time
Which with distinct pre-eminence retain
A vivifying virtue, whence, depressed
By false opinion and contentious thought,
[…]  our minds
Are nourished and invisibly repaired – 1

Den evne til at hele og forny, som barndomserindringerne tillægges, siger 
naturligvis noget om Wordsworths – og andre romantikeres – idealisering 
af barnet og barndommen. For romantikerne er barnet tættere på både 
naturen og det guddommelige. Barnet kendetegnes af sin umiddelbarhed 
og sin levende indbildningskraft. Men samtidig viser ”spots of time”-passa-
gen den betydning, som erindringen tillægges. Idet Wordsworth flytter 
”spots of time”- passagen fra 1. bog – hvor den kronologisk hører hjemme 
– og frem til 11. bog, forskyder han i grunden emfasen fra barndoms-
oplevelserne til erindringen om dem. Det wordsworthske barn er først og 
fremmest det indre barn, dvs. det erindrede barn: Hans eget tidligere selv, 
som han ser tilbage på. 

Det forhold, at barndomserindringerne tilkendes en privilegeret status, 
får indflydelse på opfattelsen af erindringen som fænomen. Barndoms-
erindringerne skiller sig ud i kraft af deres fortsatte intensitet. Sanseindtryk 
og stemninger er stadig helt skarpt præget i hukommelsen. Mens meget af 
det, man senere har oplevet, er gået i glemmebogen, står visse barndoms-
oplevelser tilbage med et sådant levende nærvær, at barndommens land 
forekommer at ligge åbent for en. Men det er naturligvis en illusion. Barn-
domserindringerne udstiller samtidig afstanden mellem nu og dengang – 
forskellen mellem det nuværende selv og det barn, man engang var. At 
erindre sin barndom er at opleve, at barndomslandet både er helt tæt på 
og uden for rækkevidde. Netop denne dobbelthed af nærvær og afstand 
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har Wordsworth formuleret på smukkeste vis i 2. bog af The Prelude, hvor 
han skriver, at det er, som om han rummede to bevidstheder:

  so wide appears
The vacancy between me and those days
Which yet have such self-presence in my mind
That sometimes when I think of them I seem
Two consciousnesses – conscious of myself
And of some other being.
(II: 28–33)

Erindring indbefatter tre operationer: (1) Noget præger sig i hukommel-
sen, (2) det bevares, og (3) det genkaldes. Det er det tredje led – gen kaldel-
sen – der er i fokus i her. Wordsworths skærpede opmærksomhed på barn-
domserindringerne indebærer en forhøjet bevidsthed om forskellen  mellem 
det erindrende og det erindrede jeg – og dermed også en bevidsthed om, at 
erindring nok vedrører fortiden, men at den erindrede fortid altid beskues 
fra en nutidsposition. I 4. Bog sammenligner Wordsworth det jeg, som ser 
tilbage, med en person, der en dejlig sommerdag betragter søens bund fra 
en drivende robåd. Den rolige vandoverflade (som digteren benytter som 
analogi for ”the surface of past time” (IV: 263)) er et vindue til dybet, men 
samtidig en reflekterende flade, der spejler himlen ovenover og de  drivende 
skyer – og også personen i båden, der bøjer sig ud over  rælingen og kigger 
ned. Pointen er, at den fortid, man genser i erindringen, altid i et eller 
andet omfang er forvansket eller farvet af det nutidige udsigtspunkt. Den 
rene erindring findes ikke. Barndommens sunkne Atlantis kan kun  beskues 
gennem nutidspositionens prisme. Man kunne måske tro, at Wordsworth 
ville begræde dette faktum, men her i 4. Bog er der ingen beklagelse at 
spore. Personen i båden ville ikke tørlægge søen, selv om han kunne. Tvært-
imod erkender han, at det er krusningerne på søen og sol lysets spil i vand-
overfladen, der gør synet af søbunden så dragende og fortryllende (”more 
sweet” (IV: 261)). Det erindrede barn er det barn, man aldrig selv var. 

For Wordsworth er det altså en illusion at tro, at man i erindringen kan 
genopleve sin barndom ”som den var”. Barnets oplevelse og den voksnes 
erindring om denne oplevelse kan aldrig falde sammen. Man kan se det 
som et tab – barndommen er uden for rækkevidde – men også som det 
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modsatte. Den voksne, der genkalder sin barndom, ser fra sit udsigtspunkt 
noget, som barnet ikke kunne få øje på, og forstår noget, som barnet ikke 
kunne forstå. Både fordi barnet netop var et barn – og fordi den voksne 
betragter barnets oplevelser i lyset af senere hændelser. Når Wordsworth i 
”spots of time”-passagen fremhæver den reddende og fornyende kraft, som 
disse to barndomserindringer besidder, så er det netop dette voksne ud-
sigtspunkt, han tager i betragtning. 

Man kunne måske forvente, at de barndomserindringer, der påkaldes i 
en krisesituation, ville være erindringer om lyse og lykkelige oplevelser. 
Men det stik modsatte er tilfældet her. De to barndomserindringer er er-
indringer om oplevelser, som man uden videre kunne kalde traumatiske. 
Den første af de to (XI: 278 ff.) daterer sig fra femårsalderen: Under en 
ridetur bliver den lille dreng væk fra sin ledsager og flakker alene om i et 
barskt og øde landskab:

  At a time
When scarcely (I was then not six years old)
My hand could hold a bridle, with proud hopes
I mounted, and we rode towards the hills.
We were a pair of horsemen: honest James
Was with me, my encourager and guide.
We had not travelled long ere some mischance
Disjoined me from my comrade, and, through fear
Dismounting, down the rough and stony moor
I led my horse […]
(XI: 278–287)

Den anden, der begynder: ”One Christmas-time, / The day before the 
holidays began” (XI: 344 ff.), er fra 13 års alderen og vedrører faderens død 
(Wordsworth mistede sin far den 30. december 1783). Sammenstillingen 
af netop disse to erindringer, der tidsmæssigt ligger langt fra hinanden, gør 
det nærliggende at opfatte den første og tidligste som en dækerindring for 
moderens død, der indtraf i 1778, da Wordsworth blot var otte år gammel.2 
Under alle omstændigheder er det påfaldende, at de to erindringer – 
forskellige som de er – opviser bestemte strukturelle lighedstræk. I begge 
tilfælde er der tale om et omslag fra forventning og opstemthed til det 
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modsatte. Den femårige starter ud som en stolt rytter – og kort efter er 
han en meget lille dreng, bange og forladt i et tomt landskab. Den 13-årige 
venter spændt og utålmodigt på at komme hjem på juleferie – få dage 
 senere er faderen død og han selv forældreløs. 

Hvordan kan disse traumatiske tabsoplevelser blive til erindringer, som 
det voksne jeg aktivt opsøger, hæger om, og henter styrke fra?  Svaret kan 
netop kun være, at barnets oplevelse og den voksnes erindring om den ikke 
falder sammen. Den voksne digter ser, hvordan landskabet og bestemte 
objekter og figurer i landskabet blev hævet til nærmest mytologisk status i 
kraft af barnets intense følelser – og han ser dette som et udtryk for ind-
bildningskraftens overordentlige styrke hos barnet. I den første ”spot” be-
tragter barnet, som forgæves leder efter sin forsvundne ledsager, et landskab, 
hvis mest prominente træk er et højdedrag med en bavn på toppen og et 
vandhul. Han ser også på afstand en kvinde, der bærer en krukke på 
 hovedet og kæmper sig fremad i blæsten. Om dette syn hedder det:

                    It was, in truth,
An ordinary sight, but I should need
Colours and words that are unknown to man
To paint the visionary dreariness
Which, while I looked all round for my lost guide,
Did at that time invest the naked pool, 
The beacon on the lonely eminence,
The woman and her garments vexed and tossed
By the strong wind. 
(XI: 307–315)

Når man læser denne passage, er man ikke et sekund i tvivl om, at den, 
der opfatter sammenfaldet af det almindelige og det visionære, er det erin-
drende jeg – altså den voksne digter – og ikke den femårige. Det er barnets 
følelser og barnets registreringer af landskabet, vi betragter – sådan som 
disse er fastholdt i erindringen. Men vi ser barnet på samme måde, som 
personen i robåden i Wordsworths analogi ser søens bund – nemlig gen-
nem ”the surface of past time”.

Både denne og mange af de andre erindringer fra barndom og ungdom 
i Wordsworths autobiografiske digt har en nærmest palimpsestisk karakter. 
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En palimpsest er som bekendt et pergament, hvor en ældre inskription er 
skrabet væk for at give plads til en ny. Gennem særlige teknikker kan man 
igen kalde den gamle tekst frem – men man ser den netop gennem den 
nye tekst, som er skrevet ovenpå den gamle. I grunden er Wordsworths 
”spots of time” palimpsester i dobbelt forstand. Dels er de to ”spots”-tek-
ster, som digteren har skrevet og omskrevet adskillige gange. Som jeg tid-
ligere har fortalt, har man på grundlag af manuskripter rekonstrueret tre 
versioner af The Prelude – foruden 1850-udgaven, som digteren selv har 
gjort trykkeklar. Dels er de to ”spots” palimpsester i den forstand, at de 
indskriver flere forskellige tidslag. 

Lad mig her indføje et par ord om Wordsworths betegnelse ”spots of 
time”, som jo er bemærkelsesværdig i sig selv. ”Spots of time” kombinerer 
tid og sted, kronos og topos.  Man kan læse ”spots of time” som en metafor 
for erindringen som sådan: i erindringen forvandles den flygtige tid til 
”steder”, som man kan opsøge. Men stedet eller ”pletten” har også en mere 
konkret og bogstavelig betydning. Wordsworths barndoms- og ungdom-
serindringer knytter sig til helt bestemte geografiske lokaliteter, helt be-
stemte steder eller ”pletter” i landskabet. Når det voksne jeg genser de 
pågældende steder, vækkes mindet til live. Navnlig den første ”spot of 
time”-er bemærkelsesværdig i den henseende, for her er flere erindringer 
fra forskellige aldre forbundet med samme sted. Fornemmelsen af flere 
tidslag er meget udpræget her. Palimpsesten rummer ikke kun to, men 
mindst tre forskellige tekster ovenpå hinanden. 

Den første ”spot” knytter sig egentlig til to lokaliteter i umiddelbar 
nærhed af hinanden. Den lille dreng, som er faret vild, opdager, at han er 
ankommet til en dalsænkning, hvor en morder en gang er blevet hængt og 
begravet. En inskription i græstørven udpeger stedet (XI: 287–301). In-
skriptionen forvandler denne øde plet på heden til et erindringssted, i helt 
bogstavelig forstand, og peger både tilbage i tiden og frem: tilbage til 
”times long past”, hvor henrettelsen fandt sted, og frem til nutidsperspek-
tivet, det vil sige kompositionstidspunktet: ”to this hour / The letters are 
all fresh and visible”, hedder det (XI: 297–298). Ved synet af inskriptionen 
flygter barnet, og det landskab, han nu befinder sig i (XI: 302–315), er 
beskrevet ovenfor: Han ser et højdedrag med en bavn på toppen og mellem 
bakkerne en dam. Det selvsamme landskab danner – mange år senere – 
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rammen om den nu unge mands spadsereture med sin første kæreste (XI: 
316–322), og ungdom og kærlighed kaster et gyldent skær, et ”youth’s gold-
en gleam” (XI: 322) over den melankolske bavnehøj. Den modne digter, 
der ser tilbage, ser begge disse lag: han ser det forladte barn og den forelskede 
yngling; han ser trøstesløsheden og lykkerusen, der bader landskabet i et 
gyldent lys. Fra digterens udsigtspunkt, annullerer de modsatrettede følels-
er ikke hinanden; de sætter tværtimod hinanden i relief og forstærkes 
gennem kontrasten: ”So feeling comes in aid / Of feeling” (XI: 325–326). 
Interferensen mellem de forskellige følelser, der så at sige er aflejret i selve 
landskabet som geologiske strata, er nøglen til denne ”spot”. Den henter 
sin overvældende styrke fra sammenstødet af kontraster, som netop kun 
kan opfattes af det erindrende jeg.

Chateaubriand
Noget tilsvarende gælder for den passage, jeg har udvalgt fra Chateaubri-
ands monumentale erindringsværk, Mémoires d’outre-tombe. Her er dog 
ikke tale om, at en plet i naturen forbinder oplevelser, der tidsmæssigt 
ligger langt fra hinanden. I stedet er det et sanseindtryk – lyden af droslens 
sang, som Chateaubriand hører under en spadseretur i parken ved slottet 
Montboissier – der brat hensætter ham til sin tidligste ungdom på familie-
ejendommen Combourg, hvor han så ofte lyttede til netop denne fugl:

Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d’une grive perchée sur la 
plus haute branche d’un bouleau. A l’instant, ce son magique fit reparaître 
à mes yeux le domaine paternel; j’oubliai les catastrophes dont je venais 
d’être le témoin, et, transporté subitement dans le passé, je revis ces cam-
pagnes où j’entendis si souvent siffler la grive. Quand je l’écoutais alors, 
j’étais triste de même qu’aujourd’hui; mais cette première tristesse était 
celle qui naît d’une désir vague de bonheur, lorsqu’on est sans expérience; 
la tristesse que j’éprouve actuellement vient de la connaissance des choses 
appréciées et jugées. Le chant de l’oiseau dans les bois de Combourg 
 m’entretenait d’une félicité que je croyais atteindre; le même chant dans le 
parc de Montboissier me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette 
félicité insaisissable.3
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Droslens sang vækker erindringen til live, men nutidsperspektivet er stadig 
intakt – dvs. vi får en struktur, som vi genkender fra The Prelude, nemlig 
etableringen af en forbindelse, på tværs af tid (og i dette tilfælde også rum), 
til et tidligere selv, som både opfattes som fjernt og nærværende. Og som 
hos Wordsworth ligger vægten på interferensen mellem det erindrende og 
det erindrede jeg. 

Den forbindelse til de tidlige ungdomsår, som drosselsangen etablerer, 
er en forbindelse til en verden, der i mere end én forstand er tabt og kun 
består i erindringen. Alle afsnittene i Chateaubriands erindringsværk er 
daterede (uden at man af den grund skal tro, at der er tale om dagbogs-
optegnelser). Det afsnit, som denne passage er hentet fra, er dateret ”Mont-
boissier juli 1817”. I 1817 står slottet Montboissier kun tilbage som en ruin. 
Det blev solgt under revolutionen og revet ned. Også parken, som danner 
rammen om Chateaubriands spadseretur, er en form for ruin. Oprindelig 
var den et haveanlæg i fransk stil med snorlige alléer, men nu fremtræder 
den, med Chateaubriands ord, ”à l’anglaise” (Ibid., s. 102), i engelsk stil, 
dvs. vildtvoksende – dog således, at man tværs gennem vildnisset på 
 palimpsestisk vis skimter konturerne af den gamle geometriske haveplan, 
”trace de son ancienne régularité française” (Ibid.).4 Barndommens og 
ung dommens før-revolutionære Combourg, som drosselsangen igen har 
gjort nærværende, eksisterer heller ikke længere som andet end en ruin. 
Lyden af droslen slår bro mellem den gamle og den nye tidsalder – mellem 
før og efter revolutionen – og for et kort øjeblik er det, som om de mellem-
liggende år forsvinder: ”j’oubliai les catastrophes dont je venais d’être le 
témoin”. Men samtidig sættes forskellen mellem dengang og nu i relief.

I deres fremstilling af erindringens virksomhed står både Wordsworth 
og Chateaubriand i gæld til 1700-tallets filosofiske beskæftigelse med erin-
dringen som fænomen. I særdeleshed den empiristiske erkendelsesteori, 
der formuleres af Locke og Hume og videreføres på fransk grund af bl.a. 
Condillac, er optaget af at forklare, hvad erindring er, og hvordan den 
fungerer. Empiristernes store bidrag til forståelsen af erindringsfunktionen 
er princippet om idéassociation, som kort fortalt går ud på, at det  materiale, 
der er bevaret i hukommelsen, er organiseret i associationskæder: når ét led 
genkaldes, har det en tendens til at trække de øvrige led i kæden med sig. 
Idéassociation spiller en ikke uvigtig rolle i et værk, der har haft en stor 
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indflydelse på Chateaubriand – nemlig Jean-Jacques Rousseaus Les rêveries 
du promeneur solitaire (da. Den ensomme vandrers drømmerier), det mest 
romantiske af hans selvbiografiske værker. I Les rêveries, der blev til i årene 
1776–1778 og udkom posthumt i 1782, skildrer Rousseau sit ophold i 1765 
på øen St. Pierre i Lac de Bienne. På øen brugte han bl.a. tiden på en af 
sine yndlingsbeskæftigelser: at botanisere. Og han samlede sine mange 
fund i et herbarium, som for den ældre, svækkede og forfulgte forfatter 
fungerer som et middel til i erindringen at genopleve de lykkelige dage på 
Ile de Saint Pierre. Hver presset blomst i herbariet er nemlig gennem en 
metonymisk nærhedsassociation forbundet med det sted, hvor den i sin 
tid blev fundet. Rousseau behøver blot at åbne sit herbarium – og straks 
fremkalder synet af en presset plante mindet om det landskab, den en gang 
var en del af. I vendinger, der meget ligner dem, Chateaubriand bruger i 
den ovenfor citerede passage, beskriver Rousseau, hvordan herbariet trans-
porterer ham tilbage til tiden på Ile de Saint Pierre:

Je ne reverrai plus ces beaux paysages, ces forêts, ces lacs, ces bosquets, ces 
rochers, ces montagnes, dont l’aspect a toujours touché mon cæur : mais 
maintenant je ne peux plus courir ces heureuses contrées je n’ai qu’à ouvrir 
mon herbier et bientôt il m’y transporte. Les fragment des plantes que j’y 
ai cueillies suffisent pour me rappeler tout ce magnifique spectacle.5

Som Rousseau udforsker Chateaubriand associationen som erindringens 
funktionsprincip. Men passagen fra Mémoires d’outre-tombe viser en mere 
kompleks forståelse af erindringen. For det første handler passagen om den 
spontane erindring (og ikke, som hos Rousseau, om den erindring, man 
aktivt opsøger). Droslens sang i parken ved Montboissier er en lyd, han 
tilfældigt hører, og som uden varsel vækker mindet til live. Oplevelsen er 
stærkere, fordi den er overrumplende. For det andet involverer processen 
to forskellige associative principper. Droslens sang i Montboissier vækker 
mindet om droslens sang i Combourg; de to er forbundet gennem en 
lighedsassociation. Droslens sang i Combourg er på sin side forbundet, 
gennem en nærhedsassociation, med parken og skovene ved Combourg 
– og med drengens følelser, ja, med den person, som Chateaubriand tidli-
gere var. Når forbindelsen på tværs af tid og rum til drosselsangen i Com-
bourg først er etableret, trækker denne de associerede ungdomsminder 
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med sig. Det er ikke så mærkeligt, at Proust fremhæver netop denne pas-
sage hos Chateaubriand. Hvad vi ser, er egentlig prototypen på Prousts 
”uvilkårlige erindring”, der genskaber den tabte tid. Hos Chateaubriand 
bliver den ungdomserindring, som drosselsangen har vakt til live, anled-
ningen til, at han genoptager det afbrudte arbejde med sine memoirer. 
Hele den efterfølgende skildring af ungdomstiden på Combourg udsprin-
ger i grunden af dette punkt. 

For det tredje udsletter den genvakte erindring ikke nutidsperspektivet. 
For Rousseau forsvinder nuet. Han glemmer sine fjender og den virkelige 
eller indbildte forfølgelse, han ser sig udsat for (”me fait oublier les persé-
cutions des hommes”),6 og er igen i tankerne tilbage på Saint Pierre øen. 
Hos Chateaubriand overlejrer nuet mindet; de to tider – og de to jeg’er, 
det nuværende og det tidligere – opfattes simultant. Droslens sang i Com-
bourg vakte følelser hos den store dreng. Men drosselsangen i Montbois-
sier vækker også helt aktuelt følelser. Hele passagens omdrejningspunkt er 
det spændingsfelt, der etableres mellem den nuværende og den tidligere 
følelse. De to følelser er identiske, og dog helt forskellige. Når den store 
dreng i Combourg lyttede til droslen, blev han grebet af melankoli (”trist-
esse”). Det nuværende jeg, der lytter til droslen i Montboissier, føler også 
melankoli. Men hans melankoli er en anden karakter, for den har et andet 
udspring, nemlig årene, der er gået. Drengens sørgmodighed udsprang af 
ungdommens ubestemmelige begær efter lykke, ”une désir vague de bon-
heur” – et begær, der var rettet mod fremtiden og forventningen om 
 frem tidig lykke. Den modne mands tristesse er affødt af tanken om de år, 
han har spildt på at jagte denne lykke, der har vist sig uopnåelig. Vi ser 
således et komplekst spil mellem anticipation og retrospektion. De to for-
mer for melankoli, den unge drengs foregribende og den modne mands 
retrospektive, indgår i en dialektisk forbindelse, der lader begge fremtræde 
i et nyt lys.

Lyden af droslens sang i Montboissier kaldes magisk (”magique”). Den 
er magisk, fordi det er dén, der gennem analogien udløser erindringens 
mirakel. Lighedsassociationer af denne type, hvor et aktuelt indtryk spon-
tant genkalder mindet om en tidligere tilsvarende perception, optræder 
meget hyppigt i Mémoires d’outre-tombe. Påfaldende ofte er det lyden af en 
fugl, der er den uvilkårlige erindrings anledning. Således også under en 
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rejse gennem Bøhmen i 1833. Chateaubriand befinder sig i en skov ved 
nattetide og lytter til kragernes skrig. Med ét sker der en kortslutning til 
den tidlige ungdom i Combourg for omtrent fyrre år siden. Han ser for sit 
indre blik kragerne i alléen ved Combourg – og denne erindring aktiverer 
gennem en nærhedsassociation hans familieliv på det gamle slot:

Des corneilles criaient en l’air; leur épaisses volées tournoyaient au-dessus 
des arbres dont elles se préparaient à couronner la cime. Voilà que je re-
tournai à ma première jeunesse ; je revis les corneilles du mail de Com-
bourg; je crus reprendre ma vie de famille dans le vieux château […]. (Bd. 
2. IV, s. 464)7

I særdeleshed ser han sin søsters billede, som årene ikke har udvisket, men 
som tværtimod fremtræder endnu tydeligere – siger Chateaubriand –  fordi 
hans eget liv nærmer sig sin afslutning. Et aktuelt sanseindtryk har uden 
varsel transporteret ham tilbage til ungdommen. Han genoplever i erind-
ringen den tabte tid. Men som i det foregående eksempel er nutidspers-
pektivet stadig intakt. Forskellige tidslag bringes sammen i en pludselig 
opstået konstellation, som sætter både det erindrede og det erindrende jeg 
i relief. 

Det hører dog med til billedet, at analogien hos Chateaubriand ikke 
udelukkende er magisk. Lighedsassociationen mellem to analoge sanse ind-
tryk udløser ikke altid erindringens mirakel, men kan også have den mod-
satte effekt. Under en rejse i de schweiziske alper i 1832 krydser Chateau-
briand den berømte Teufelsbrücke ved St. Gotthard og betragter vand-
faldet. Men, skriver han, ”quand on a vu la cataracte du Niagara, il n’y a plus 
de chute d’eau”. Og han fortsætter: ”Ma mémoire oppose sans cesse mes 
voyages à mes voyages, montagnes à montagnes, fleuves à fleuves, forêts à 
forêts, et ma vie détruit ma vie” (Bd. 2. IV, s. 118).8 Den aktuelle oplevelse 
udhules og ødelægges her af uønskede erindringer om andre tilsvarende 
oplevelser, som overlejrer den nærværende og tvinger ham til at anstille 
sammenligninger. I stedet for at betages af vandfaldet ved Teufelsbrücke, 
må han se det som en dårlig kopi af Niagara. Og det er ikke kun evnen til 
at være nærværende i nuet, der svækkes. I modstillingen – bjerg mod bjerg, 
flod mod flod, skov mod skov – ophæver erindringerne i grunden hin-
anden og tømmer hinanden for mening. Den enkelte erindring mister sin 
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specificitet, sit individuelle særpræg, og bliver blot en del af en serie mær-
ket ”bjerge” eller ”floder”. 

Afslutning
”So feeling comes in aid / Of feeling” skriver Wordsworth om sammen-
stillingen af to erindringer fra forskellige livsafsnit. Sådan er det altså ikke 
altid hos Chateaubriand. Men selv om Chateaubriand i visse passager af 
Mémoires d’outre-tombe har et mere desillusioneret syn på erindringen og 
dens virksomhed, end Wordsworth har i The Prelude, så er der først og 
fremmest bemærkelsesværdige ligheder mellem de to forfatteres fremstill-
ing at erindringens struktur. Ved flere lejligheder sammenligner Chateau-
briand sine erindringer med geologiske sedimenter, aflejret lagvist i forskel-
lige dybder: ”Nos ans et nos souvenirs sont étendus en couches régulières 
et parallèles, à différentes profondeurs de notre vie, déposés par les flots du 
temps qui passent successivement sur nous” (Bd. 2. IV, s. 308).9 Ligheds-
associationen er et tværstik ned gennem disse stratificerede erindringer. På 
tilsvarende vis er Wordsworths ”spots of time” lagdelte sedimenter afsat på 
forskellige tidspunkter af tidens strøm (i The Prelude er floden en gennem-
gående metafor for livsforløbet) og tilbageblikket et kig gennem ”the sur-
face of past time” ned i dybet. Den vertikale forbindelse, der etableres på 
tværs af tiden mellem ”nu” og erindringens ”dengang” og mellem minder 
tilhørende forskellige ”lag”, er hos både Wordsworth og Chateaubriand 
bestemmende for den selvbiografiske fremstilling. De to passager, som jeg 
i det foregående har analyseret, kan i dette lys betragtes som metareflek-
sioner, der tematiserer erindringen som fænomen og i samme bevægelse 
fremviser den fortælleform og struktur, der gør sig gældende for værkerne 
som helhed. 

I såvel The Prelude som Mémoires d’outre-tombe er der i grunden to 
forskellige strukturerende principper i spil: et horisontalt – begivenhed-
ernes kronologiske succession – og et vertikalt. Mens det første er den 
forbigående tids og det levede livs princip, er det vertikale de sedimente-
rede erindringers struktur. Her afløser begivenhederne ikke hinanden, men 
eksisterer simultant som aflejrede minder. Både Wordsworth og Chateau-
briand fortæller deres livshistorie som en i store træk kronologisk fremad-
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skridende beretning, der strækker sig fra den tidlige barndom og frem til 
nutiden, der for Wordsworths vedkommende er 1805 og for Chateaubriand 
begyndelsen af 1840’erne.10 Men begge afstår fra at lade fortiden fremtræde 
for læseren som en oplevet nutid. Begge medtænker konsekvent det erind-
rende jeg og det ”nu”, hvorfra der erindres, og som læser får man aldrig 
helt lov til at glemme, at den fortid, der fortælles om, er fortiden, som den 
genkaldes af dette erindrende og skrivende jeg. Den narrative progression 
fra fortid til nutid gennemskæres således af retrospektionens vertikale akse. 
Det ”jeg”, der er på færde, er altid fordoblet – eller, om man vil, spaltet – i 
et nuværende og et tidligere (erindret) jeg; Wordsworths oplevelse af ”two 
conciousness – conscious of myself / And of some other being” deles også 
af Chateaubriand. Udvekslingen mellem disse to ”jeg’er” udgør i begges 
værker et dynamisk princip, der er forskelligt fra den fremadskridende tids. 

Både The Prelude og Mémoires d’outre-tombe tematiserer altså det at er-
indre fortiden, og i begge værker har det erindrende jeg en (mindst) ligeså 
fremtrædende plads som det erindrede. Fælles er imidlertid også bevids-
theden om, at den nutidsposition, hvorfra fortiden genkaldes (og som den 
forstås i lyset af ), til stadighed flytter sig. Det erindrende og skrivende jeg 
er selv fanget i tidens strøm. Navnlig hos Chateaubriand er frygten for, at 
døden skal indhente ham, inden han når at få afsluttet sit projekt, et gen-
kommende tema. Således også i Montbossier /Combourg passagen: Mens 
lyden af droslens sang ved lighedsassociationens mirakel kalder erindrin-
gen om drengeårene i Combourg frem og annullerer de mellemliggende 
år, bliver interferensen mellem det tidligere og det nuværende jeg – ligheden 
og forskellen mellem det, han følte dengang, og det, han føler nu – en 
påmindelse om tidens gang og om den glemsel, som alderdommen 
muligvis vil bringe: 

Les heures fuient et m’entraînent; je n’ai pas même la certitude de pouvoir 
achever ces Mémoires. Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les 
écrire, et dans quel lieu les finirai-je? Combien de temps me promènerai-je 
au bord des bois? Mettons à profit le peu d’instants qui me restent; 
 hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j’y touche encore: le navi-
gateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à 
la vue de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître. (Bd. 1. I, s. 103)11
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Skønt Wordsworth kun var midt i 30’erne, da han afsluttede 1805-ver-
sionen af The Prelude, kalder hans ”spots of time” på en meget tilsvarende 
tanke. I en passage, som Wordsworth indføjede i 1805, hedder det (i 
forlængelse af den første ”spot”):

I see by glimpses now, when age comes on
May scarcely see at all; and I would give
While yet we may (as far as words can give)
A substance and a life to what I feel –
I would enshrine the spirit of the past
For future restoration.
(XI: 337–342)

Som Chateaubriand forestiller Wordsworth sig en fremtid, hvor han 
har tabt (erindringen om) sine tidlige år af syne. Såvel The Prelude som 
Mémoires d’outre-tombe indskriver altså det erindrende og skrivende jegs 
bevidsthed om det autobiografiske projekts presserende karakter. Mens 
overlejringen af forskellige ”tider” på den ene side har en tendens til at 
bremse den narrative progression, idet den erstatter succession med sam-
tidighed, gør overlejringen på den anden side den fremadskridende tid 
nærværende – i form af det erindrende jegs bevidsthed om sin egen tids -
lige skæbne.

Noter
1. William Wordsworth, The Prelude. The Four Texts (1798, 1799, 1805, 1850), ed. Jonathan 

Wordsworth, London: Penguin, 1995, XI: 257–264. Alle citater fra The Prelude er fra 
1805-versionen. Referencer til The Prelude gives i det følgende teksten som følger: 
([Bog]:[vers]). 

2. I psykoanalysen betegner dækerindring det fænomen, at en overtydelig, men forholds-
vis triviel erindring, især fra de tidlige barndomsår, synes at stå i stedet for en mere markant 
infantil fantasi eller oplevelse, der har været genstand for fortrængning. I sin psykoanalytisk 
inspirerede læsning af The Prelude tolker Ricard Onorato denne første ”spot of time” som 
en dækerindring for tabet af moderen og som et forsøg på at fremstille den traumatiske 
følelse af adskillelse fra hende. Se Richard Onorato, The Character of the Poet. Wordsworth 
in The Prelude, Princeton: Princeton University Press, 1971, s. 207.

3. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Paris: Flammarion, Bd. 1. I, s. 103. Alle efter-
følgende referencer til dette værk gives i teksten som følger: ([Bind. Bog, sidetal]). ”Jeg blev 
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forstyrret i mine overvejelser af en drossel, der sad og kvidrede på den øverste gren af et 
birketræ. Straks fik denne vidunderlige lyd mig til at tænke på mit fædrene hjem; jeg glem-
te de katastrofer, jeg netop havde været vidne til og blev bragt tilbage til fortiden, hvor jeg 
så for mig den natur, jeg så ofte havde hørt droslen fløjte i. Når jeg dengang lyttede til den, 
blev jeg trist til mode; det samme i dag. Men denne sørgmodige stemning var blot en be-
gyndelse som fødes af en vag lykkefølelse, når man er uden erfaring; den triste fornemmel-
se, jeg får i dag, stammer fra mit kendskab til tingene og min bedømmelse af dem. Dros-
selsangen i Combourgs skove lød i mine øren som noget lyksaligt, jeg troede, jeg kunne nå 
til; den samme sang i Montboissiers park mindede mig om de dage, der er gået til spilde 
med at forfølge den lykke, som ingen kan gribe” (Chateaubriand, Erindringer fra hinsides 
graven, overs. Jacques Berg, København: Forum, 1990, Bd. I, s. 78).

4. ”spor af sin tidligere franske regelmæssighed” (Ibid., s. 77).
5. Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris: Garnier-Flammarion, 1964, s. 137. 

”Jeg skal aldrig mere gense disse smukke landskaber, disse skove, disse søer, disse lunde, 
disse klipper, disse bjerge, som mit hjerte altid er blevet rørt ved synet af. Men nu hvor jeg 
ikke mere kan strejfe omkring i disse lykkelige egne, behøver jeg blot at åbne mit herba-
rium, og straks fører det mig tilbage dertil. Delene af planter, som jeg der har samlet, er 
tilstrækkelige til at lade mig genkalde hele dette storslåede syn” (min oversættelse).

6. Rousseau 1964, s. 137. ”får mig til at glemme menneskenes forfølgelser ” (min over-
sættelse).

7. ”Kragerne skreg i luften; de flyvende sværme kredsede over træerne, hvis toppe de 
forberedte sig på at krone. Øjeblikkeligt vendte jeg tilbage til min første ungdom; jeg genså 
kragerne i alléen ved Combourg; jeg troede at genoptage mit familieliv på det gamle slot 
…” (min oversættelse; dette afsnit er ikke medtaget i Bergs oversættelse).

8. ”når man har set Niagaras vandmasser, findes der ikke andre vandfald. Min erindring 
sætter uden ophør mine rejser over for mine rejser, bjerge over for bjerge, floder over for 
floder, skove over for skove, og mit liv ødelægger mit liv” (min oversættelse; dette afsnit er 
ikke medtaget i Bergs oversættelse).

9. ”Vores år og vores minder har bredt sig i forskellige dybder af vores liv som regelmæs-
sige og parallelle lag, aflejret af tidens strøm, der til stadighed passerer hen over os” (min 
oversættelse; dette afsnit er ikke medtaget i Bergs oversættelse).

10. Wordsworth hentyder i slutningen af sit værk til begivenheder, der indtraf i 1805, 
bl.a. broderens død i februar (XIII: 416-417), og sidste datoangivelse i Mémoirs  d’outre-tombe 
er 16. november 1841 (Bd. 2. IV, s. 606).

11. ”Timerne flyer og trækker mig med sig; jeg er ikke engang sikker på at nå til ende 
med disse ”Erindringer”. Hvor mange steder har jeg indtil nu sat mig til at skrive og hvor 
mange vil jeg skrive færdig på? Hvor længe vil jeg gå tur i skovbrynet? Lad mig udnytte de 
få øjeblikke, jeg har tilbage; lad mig skynde mig at beskrive min ungdom, medens jeg 
endnu kan røre ved den: den søfarende, der for stedse forlader en fortryllet kyst, skriver sin 
dagbog ved synet af det land, der fortaber sig i det fjerne, og som snart skal forsvinde” 
(Chateaubriand 1990, Bd. I, s. 78). 
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Talet och telefonen
Om Freuds historiska originalitet
sara danius

Freud in action. Låt oss föreställa oss det. Då ser vi ett generöst tilltaget 
och hemtrevligt arbetsrum med åtskilliga bokhyllor som dignar av böcker 
och skrifter. Nära fönstret står två skrivbord i vinkel med manuskriptark, 
reservoarpennor och antika statyetter. Mot väggen står divanen med den 
orientaliska mattan och de mjuka kuddarna. Och hela scenen är inbäddad 
i ett trösterikt ljus från fönstret som vetter mot norr.

Vem har inte tänkt: där – ja, just där – skulle jag vilja sträcka ut mig, 
med herr doktorn snett bakom mig, han som lyssnar så beredvilligt på mig 
med en lagom blandning av professionell förströddhet, inkännande och 
misstanke, han som lånar sitt öra åt mitt tal, han som har utvecklat lyss-
nandet till en konst och gjort talandet till en kur. Tänk att få låna den 
andres öra. Tänk att få låna Freuds öra.

Kan man alls tänka sig att en telefon skär in i närvaron med doktor 
Freud? Moment, bitte, es klingelt, ich komme gleich. Nein, nein, vill man 
säga, herr doktor, lägg på!

Nej, det var inte så jag hade tänkt mig Freuds mottagning. Jag ville vara 
ensam med hans öra. Till Freud skulle man komma för att bli sedd och 
hörd, för att vara absolut närvarande i och för sig själv, för att äntligen 
sammanfalla med sig själv. Freuds mottagning föreställde jag mig som en 
sorts livmoder.

Men ju mer jag tänkte på denna avundsvärda situation där på divanen 
med herr doktorn sittande i en stol snett bakom mig, desto mer började 
jag tycka att det kanske inte var så vidare naturligt att ligga så där. Ja, vid 
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närmare eftertanke var situationen inte alls särskilt livmoderlig. Kanske var 
den mera livfaderlig, om man så säger. Det behövde för allt i världen inte 
göra saken sämre.

Att doktor Freud skulle låna sitt öra åt min stämma och min muntligt 
förmedlade berättelse är egentligen en besynnerlig situation. Varför skulle 
vi inte sitta ansikte mot ansikte? Varför skulle mina ögon inte få vila på 
Freuds ansiktsdrag? Varför skulle vi förhålla oss öra mot öra?

Freud själv menade att analysens rumsliga arrangemang var högst ända-
målsenligt.1 Om patienten intog viloläge och slöt ögonen, gynnades själv-
iakttagelsen. På samma sätt dämpades patientens impulser till självkritik 
och censur.2 Det är detta Freud kallar den psykoanalytiska grundprincipen. 
Inget skulle hämmas eller undertryckas, alla infall skulle släppas fram och 
meddelas analytikern. Därav divanen, därav örats överhöghet, därav Freuds 
suveräna osynlighet.

Arrangemanget går väl också tillbaka på den religiösa biktsituationen. 
Skranket mellan präst och syndare gjorde att kommunikationen inskränk-
te sig till ett exklusivt utbyte mellan röster och öron. Det var lättare att 
bekänna om man inte syntes. Det var också lättare för syndaren att tro att 
gestalten på andra sidan skranket inte bara var en simpel ämbetsinne -
havare utan verkligen var Guds ställföreträdare på jorden, lika osynlig som 
Hans med stort H.

Men det är inte alltid tillfredställande att bara söka svaren därovan. 
Alltså: varför öra mot öra? Freud skulle säkert inte ha protesterat mot en 
smula profanisering. Låt oss vända tillbaka till den jordiska världen och 
den motspänstiga materien.

Ty var det inte så, frågade jag mig, att Freuds kroppsligt-perceptuella 
arrangemang där på mottagningen var historiskt betingat? Eller för att 
använda en ursprungligen freudiansk term: överdeterminerat.3 Var det inte 
så att två moderna och materiella företeelser borde tas med i beräkningen 
om man vill försöka förstå psykoanalysens historiska möjlighetsbetingel ser, 
nämligen fonografin och telefonin?

Hur skulle man annars förklara att analysanden måste förhålla sig 
 horisontellt och analytikern vertikalt, den senare placerad snett bakom den 
förre? Historiskt sett är det fonografin och telefonin som möjliggör upp-
levelsen av den andres röst som ren stämma, utan ansikte och utan kropp. 
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Det är en absolut modern företeelse. Visserligen existerar urgamla före-
ställningar om den rena rösten, som när Herren låter höra sin vilja och 
upphäver sin utomvärldsliga stämma, men det är en annan sak. Först i vår 
moderna tid ställs människan inför en lika vardaglig som systematisk upp-
levelse av den andre som ren stämma.

I telefonen förefaller den andres röst leva ett eget liv, likaså när den 
emanerar ur fonografen eller stiger ur grammofonens tratt. Det lilla barnet 
lever i föreställningen att farmor verkligen bor i telefonluren och att Björne 
har byggt ett magasin i just vår fjärrsynsapparat. Så svårt är det att förstå 
att mänsklig närvaro inte alltid är omedelbar utan lika ofta förmedlad.

Alla har någon gång talat på telefon med en upprörd människa. Alla har 
kanske också i ett anfall av sadism hållit luren på armlängds avstånd. Mer 
behövs inte för att personen i andra änden skall väcka löje. Ingenting är så 
förödmjukande som när man berövar en människa hennes intentionalitet, 
och det gör man enklast genom att reducera henne till ett föremål, gärna 
mekaniskt. Människan-som-objekt är inte längre människa, bara en an-
hopning av elektroakustiska signaler som man kan stänga av med en enkel 
handrörelse. Om det ändå vore lika lätt öga mot öga.

Telefonins formel är: samtidigt, på olika platser. Den förmår överbrygga 
rumsliga avstånd som en gång tedde sig oöverstigliga, och den sammanför 
öron, munnar och röster i ett och samma nu. Telefoni kommer av tele  
(grekiska för ”fjärran”) och fone (”ljud”). Eller med uppslagsbokens nyktra 
och behändiga sammanfattning: ”Telefoni är en teknik för att överföra ljud 
(tal) över sträckor mellan två eller flera telefoner med hjälp av elektriska 
eller optiska signaler eller radiosignaler.” I vårt freudianska sammanhang är 
den tidiga tekniken den intressanta, den telefoni som går ut på att en kon-
tinuerlig elektrisk ström skickas från en sändare till en mottagare. Med hjälp 
av membran kan talets ljudvågor sedan överföras från mikrofon till  högtalare.

Samtidigt, på olika platser: när telefonin introducerades och började tas 
i bruk, för knippades den omedelbart med dödsriket. Det är inte svårt att 
förstå varför. Blotta existensen av denna mirakulösa fjärrljudsteknik ledde 
tankarna till underjorden. Det var något kusligt med detta ändå: här men 
ändå där, frånvarande men ändå närvarande.4 Man ser det hos författare 
som James Joyce, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka och Walter Rathenau. 
Det klassiska exemplet återfinns hos Marcel Proust, i den episod i På 
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 spaning efter den tid som flytt (1913–1927) som handlar om hur berättaren 
talar med sin mormor på telefon för första gången.

Och man är som mannen i sagan, för vilken en trollkvinna på hans begäran 
framlockar en övernaturlig vision av hans farmor eller fästmö i färd med 
att bläddra i en bok, fälla tårar eller plocka blommor, helt nära åskådaren 
och likväl mycket avlägsen, på själva den plats där hon verkligen befinner 
sig. För att detta under skall inträffa behöver man bara närma sina läppar 
till den magiska plattan och […] kalla på de vaksamma jungfrur vilkas röst 
man dagligen hör utan att någonsin få se deras ansikten, dessa skydds-
änglar i det svindlande dunkel vars portar de svartsjukt bevakar; de alls-
mäktiga väsenden på vilkas bud de frånvarande dyker upp vid ens sida 
fastän det inte är en tillstatt att skymta dem; det osynligas danaider, som 
oavlåtligen tömmer, fyller och utväxlar ljudets urnor; de ironiska furier 
som just då man viskar ett förtroende i en väninnas öra, i hopp om att 
ingen annan hört, brutalt skriker: ”Hallå!” Mysteriets ständigt uppretade 
tjänarinnor; det Osynligas snarstuckna prästinnor – telefonfröknarna!
 Och så snart ens ringning genljudit i den natt fylld av uppenbarelser 
som endast vårt öra kan uppfatta, nås man av ett svagt ljud – ett abstrakt 
ljud, som betyder att avståndet är upphävt – och en älskad varelse talar 
till en.
 Det är hon, det är hennes röst som talar, som är där, tätt intill. Men 
ändå så långt borta! […] Denna röst invid vårt öra är som en närvaro mitt 
i den faktiska frånvaron – men den är också en försmak av en evig skils-
mässa. Ofta, när jag så har lyssnat till en osynlig varelse som talat till mig 
långt borta ifrån, har det tyckts mig som om denna röst ropade ur de djup 
från vilka ingen kommer åter […].5

Den älskade mormodern blir till ren röst, som i sin tur blir till ett abstrakt 
ljud. Och när väl rösten på detta sätt har avsöndrats från kropp, ansikte 
och gester, ligger förtingligandet nära till hands. 

Det omvända är lika sant. Om telefonen förvandlar rösten till ett ting, 
förvandlas telefonobjektet gärna till en levande varelse. Om rösten förting-
ligas, förmänskligas telefonen, och denna omkastning är inte mindre 
kuslig. Man ser det tydligt i Walter Benjamins betraktelse över telefonap-
paraten hemma i den stora våningen i barndomens Berlin. Benjamin 
beskriver hur den spöklika apparaten invaderar hemmen under åren kring 
sekelskiftet. Först fick den nöja sig med ett undanskymt liv i diverse trå kiga 
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hallar, men strax därpå inleddes en annan och intressantare tillvaro, när 
apparaten vände ”ryggen åt den mörkare korridoren och likt en legenda-
risk hjälte som varit utsatt i en bergsskreva gjorde ett majestätiskt intåg i 
de upplysta och ljusare rummen som nu beboddes av ett yngre släkte. För 
dem blev telefonen ensamhetens tröst.”6

I Benjamins barndom var telefonen ännu hänvisad till exilen i hallen. 
Sekelskiftesapparaten hos Benjamin är lika spöklik som hos Proust, lika 
förknippad med död, förgängelse och undergång. Men om Prousts berät-
tare trots allt kunde koppla ihop sin mormors gestalt med det abstrakta 
ljudet och därmed känna igen henne, finns hos Benjamin bara anonymitet. 
I apparaten bor en allsmäktig röst utan ansikte, utan kropp, utan namn, 
och ingenting kunde vara mer tvingande än denna namnlösa anonymitet.

På den tiden hängde telefonen vanställd och förskjuten mellan tvättkorgen 
och gasmätaren i ett hörn av bortre korridoren, varifrån signalerna mång-
faldigade berlinvåningens fasor. När jag sedan, knappast längre vid mina 
sinnens fulla bruk efter att länge ha trevat mig fram genom den mörka 
gångtunneln, nådde fram för att stoppa upproret och lyfta de båda lurarna, 
tunga som hantlar, och pressade in huvudet mellan dem, var jag obarm-
härtigt utlämnad åt rösten som talade där. Det fanns ingenting som mild-
rade det våld med vilket den trängde sig på mig. Vanmäktig led jag av att 
den tillintetgjorde respekten för min tid, mina föresatser och plikter; och 
liksom ett medium fogar sig efter rösten som från andra sidan bemäktigar 
sig honom, gav jag efter för första bästa förslag som riktades till mig genom 
telefonluren [und wie das Medium der Stimme, die von drüben seiner sich 
bemächtigt, folgt, ergab ich mich dem ersten besten Vorschlag, der durch das 
Telefon an mich erging].7

Telefonin var en varseblivningsteknisk innovation. Det mänskliga örat 
kunde sätta sig över stora avstånd i rummet och ställdes inför nya slags 
hörselerfarenheter. Fast om telefonin var en innovation, ter sig fonografin 
som en revolution. Telefonen tycktes upphäva rummets lagar; fonografin 
upphävde inte bara rummets lagar utan också tidens. Den fonografiska 
tekniken gör det möjligt för människan att lyssna på den andres ansikts lösa 
stämma, om och om igen, också efter den andres död. Själva reproducer-
barheten gör att människan verkligen kan erfara en röst som ett ting, som 
ett rent akustiskt fenomen, som hade den berövats alla sina animerande 
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intentioner. Här och nu kunde upprepas i det oändliga, i andra här och 
nu. Den fonografiska rösten är inte genomlyst av ett jag som vet vad det 
menar och vad det vill säga. Rösten har tömts på närvaro, intentionalitet 
och ande. Den har kort sagt förvandlats till en sak. 

Klinikern Freud satt bakom sin patient. Han skriver i sin självbiogra fiska 
skrift från 1924 att han alltid hållit på principen att patienten skall ligga på 
en soffa och att han själv skall sitta bakom patienten, så att han kan se utan 
att själv bli sedd. Denna vana hade han utvecklat när han experimenterade 
med hypnos av neurotiska patienter, och den behöll han, även sedan han 
lämnat hypnosbehandlingen bakom sig.

Mina patienter måste ju också ”veta” allt det som hypnosen gjorde tillgäng-
ligt, och mina försäkringar och påstötningar, i någon mån understödda av 
handpåläggning, borde ha samma kraft att föra in de glömda faktiska 
förhållandena och sammanhangen i medvetandet. Det kunde visserligen 
förefalla mödosammare än att försätta dem i hypnos, men det kunde vara 
mycket lärorikt. Jag slutade alltså att använda hypnos och det enda som 
jag behöll av det som hade med den att göra var att jag lät patienten vila 
på en bädd. Själv satt jag bakom denna, så att jag såg patienten men inte 
själv blev sedd.8

Så kom Freud också att betrakta talet som en självständig företeelse. Han 
försåg patientens tal med autonomi och behandlade det som ett studie-
objekt i egen rätt. Ingen före honom hade närmat sig mänskliga yttranden 
på detta sätt. Jag skulle till och med vilja gå så långt som till att säga att en 
av Freuds verkligt stora metodologiska innovationer är att göra talet till en 
autonom enhet.

På samma sätt blir lyssnandet till en aktivitet i egen rätt. Det är Freuds 
andra stora metodologiska innovation. Den mest fullständiga beskriv-
ningen av hur man bör förfara när man lyssnar återfinns naturligtvis i 
Drömtydning, men också i den oansenliga lilla artikeln ”Råd till läkaren 
vid den psykoanalytiska behandlingen” från 1912.

Men hur kan talet betraktas som en autonom enhet, som ett objekt med 
eget liv? Talet yttras ju i ett levande nu och riktar sig till den andre, som 
frågar och kommenterar och därmed också modifierar. Hur kan analysan-
dens tal vara ett objekt med väl definierade gränser?
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Poängen är att Freud via skriften materialiserar talet, med hjälp av 
 anteckningar på stället (någon enstaka gång) och nedskrivning i efterhand 
(alltid), och på så sätt omvandlar talflödet till ett ting, till ett föremål för 
förfrämligande, reflektion och analys. I Freuds värld är talet inte genom-
skinligt. Varför? Därför att jaget inte är herre i sitt eget hus. Jaget är stän-
digt uppkopplat, dock utan att riktigt veta om det. 

Förefaller det tillspetsat? Man kan gå mycket längre än så. Det är inte 
bara så att Freud betraktar talet som en autonom enhet. Med Freuds 
psykoanalys uppstår ett helt nytt objekt i den vetenskapliga historien: 
 patientens tal.

Familjen Freud hade för övrigt telefon. Om jag inte alldeles missminner 
mig, återfanns den i hallen i den stora våningen på Berggasse 19, monterad 
på väggen alldeles intill entrédörren. Telefon lär också ha funnits i mat-
salen. Freud behövde hursomhelst inte störas av signaler när han arbetade. 
Men det hindrar inte att telefonin alltid redan har inträffat i Freuds värld, 
också inne på mottagningen.

1
Man kan närma sig Freud och frågan om den moderna tekniken på två 
sätt. Å ena sidan kan man välja ett makroperspektiv. Man kan kliva ned i 
en luftballong och färdas över artonhundratalets landskap med suverän 
utblick över den historiska terrängen och försöka få syn på de stora lin-
jerna.

Å andra sidan kan man välja ett mikroperspektiv. Man kan slå upp en 
skrift av Freud, leta efter bilder och metaforer och närläsa enskilda passa-
ger, för att på så sätt göra en undersökning av en den moderna teknikens 
psykoanalys, något i stil med Gaston Bachelards analyser i Rummets poetik 
och Eldens psykoanalys.

Moderna teknologiska företeelser förekommer sparsamt i Freuds skrift-
er. Kvantitativt sett är det inte fråga om ett stort lexikon, tvärtom, och 
metaforiken är heller inte särskilt omfattande. Den enda skrift där Freud 
skriver om den moderna tekniken som fenomen är Vi vantrivs i kulturen 
från 1930, och partiet är förvisso intressant, men det är varken utförligt 
eller långt.
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Kvantitet är en sak, kvalitet en annan. Det vet varje freudian. Jacques 
Derrida har pekat ut flera strategiskt viktiga metaforer hos Freud, meta-
forer som på ett eller annat sätt har med teknik att göra. Han frilägger en 
grammatologisk struktur hos Freud och menar att den är nära förbunden 
med maskinmetaforer.

Här vill jag lägga ett annat snitt. Om Derrida framhäver de skriftteo-
retiska inslagen i Freuds tänkande, vill jag framhäva de perceptionstekno-
logiska förutsättningarna. Jag skall försöka visa att Freuds ambition att 
artikulera en teori om den psykiska apparaten – om minnet, perceptionen 
och det omedvetna – är historiskt överdeterminerad. Enkelt uttryckt: 
Freuds projekt att kartlägga den psykiska apparaten vore otänkbart utan 
en rad tekniska företeelser. Den som reflekterar över Freuds teknologiska 
analogier, liknelser och bilder kommer att se att hans oupphörligt revi-
derade teori om psykets struktur har rötter som förgrenar sig igenom hela 
artonhundratalet och dess teknisk-materiella historia. Freud är som mest 
bunden av sin historiska epok när han är som djupast involverad i försöket 
att kartlägga och teoretisera det mänskliga psyket. Annorlunda uttryckt: 
ett närmare studium av de teknologiska metaforerna hos Freud får oss att 
förstå vidden av hans historiska originalitet.

2

Artonhundratalet var historiens århundrade. Eller för att vara mer precis: 
artonhundratalet var de historiska vetenskapernas stora århundrade. Ut-
vecklingsperspektiv anlades på snart sagt varje känd företeelse. Den tidens 
bildstormare framför andra, Friedrich Nietzsche, menade att intresset för 
historisk kunskap hade spårat ur. År 1874 gav Nietzsche ut stridsskriften 
Om historiens nytta och skada (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das 
Leben), en bok som han betecknade som en otidsenlig betraktelse. Så är 
den också ett rasande angrepp på det vetenskapliga sökandet efter histo-
riskt vetande.

Historievetenskaperna har blivit en tvångströja, hävdar Nietzsche. Män-
niskan har förslavats av den kolossala ansamlingen av historiskt vetande. 
Inte nog med att historien har gjort henne mätt och tung, den har också 
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förlamat hennes förmåga till handling. Människan behöver inte mer histo-
risk kunskap, åtminstone inte om hon vill leva ett liv i sanning.

Så kommer det sig att Nietzsche reser ett monument över glömskans 
välsignelser. Om människan skall bli förmögen att leva ett liv värt namnet, 
då bör hon lära sig att glömma. ”Det är möjligt att leva, ja, leva lyckligt, 
nästan utan minne, vilket djuret visar; det är emellertid inte möjligt att 
leva utan glömska”, skriver Nietzsche. Han tillfogar ett förtydligande, för 
säkerhets skull i kursiv: ”Det finns ett mått av sömnlöshet, av idisslande, av 
historiskt medvetande som skadar det levande och slutligen leder till undergång 
vare sig det rör sig om en enskild människa, ett folk eller, en kultur.”9

Bara den människa som lär sig den svåra konsten att glömma är för-
mögen att handla, och ingenting definierar Nietzsches idealmänniska så 
mycket som hennes förmåga till handling. Nietzsche slösar med impera-
tiven. Kasta bort böckerna! Vänd blicken mot det vardande! Dra lärdom 
av den idisslande kon och det lekande barnet! Försök leva i överjordisk 
blindhet, på den löftesrika gränsen mellan det som har varit och det som 
skall bli!

Den som inte kan ställa sig på ögonblickets tröskel glömmande allt, den 
som inte kan stå på en punkt utan svindel och fruktan som en segergudin-
na, den kommer aldrig någonsin att få veta vad lycka är, och värre: den 
kommer aldrig att göra något som gör andra lyckliga.10

Att en filosof som Nietzsche hyllar konsten att glömma verkar kanske inte 
så märkvärdigt. Men temat är av stor historisk betydelse. Det tar oss till en 
kärnfråga i den tidens humanistiska och naturvetenskapliga diskussioner.

Många före Nietzsche hade talat sig varma för glömskan, men ingen 
hade gjort glömskan till ett filosofiskt-existentiellt projekt. När Nietzsche 
gav ut Om historiens nytta och skada var det första gången i västerlandets 
historia som en tänkare gjorde förmågan att glömma till utgångspunkt för 
ett helt litet filosofiskt tankesystem.

Vad hade hänt? Svaret är enkelt, konsekvenserna närmast oöverskådliga. 
Minnet hade blivit ett problem. Inte så att minnet hade blivit problema-
tiskt; snarare hade minnet blivit ett problem i filosofisk mening. Det hand-
lade om både mänsklighetens kollektiva minne och den enskilda männi-
skans minne.
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Kring sekelskiftet 1900 utkom en rad böcker och skrifter som på ett eller 
annat sätt närmar sig minnet. Frågan om det mänskliga minnets väsen är 
en del av ett idekomplex som kretsar kring tid, medvetande och kropp. Jag 
tänker till exempel på intuitionsfilosofen Henri Bergson som år 1896 gav 
ut Memoire et matière, en monumental studie där minnet inte bara betrak-
tas som en psykologisk företeelse utan också som ett fysiologiskt och bio-
logiskt betingat fenomen.

Jag tänker också på Prousts stora romancykel På spaning efter den tid som 
flytt, som gavs ut mellan 1913 och 1927. Proust formulerade en hel filosofi 
om minnets natur och utvecklar den tidigt i romanen. Han utgick delvis 
från Bergsons föreställning om det rena minnet, men han införde en 
vägande distinktion – den mellan mémoire volontaire och mémoire involon-
taire, frivilliga och ofrivilliga minnen. Proust hävdade ju att man måste 
skilja mellan minnen som vi kan locka fram – vi säger ju att vi ”drar oss 
till minnes” – och minnen som kommer till oss och som tar oss i besitt-
ning.11

Hela Prousts roman är uppbyggd kring sådana ofrivilliga minnen och 
gestaltar en serie slumpartade och vardagliga minneserfarenheter, från den 
inledande episoden där berättaren äter en bit kaka uppblött i lindblomsté 
och plötsligt minns sin barndom i Combray då han serverades liknande 
kakor, till den episod i romanens sista del, där berättaren snubblar på 
trottoaren och plötsligt minns hur han för många år sedan snavade på en 
gatsten i Venedig. Dagarna i Italien kommer åter, det förflutna tar hans 
medvetna i besittning. Med ens inser han att han är kallad att bli författare, 
ty han har hittat sitt stoff. Och hans stoff är denna sjunkna kontinent, hela 
denna levda erfarenhet som han nu lyckats bärga och som bara är hans. 
Den som är lycklig nog att få uppleva sådana benådade ögonblick när det 
förflutna kommer åter, är lycklig nog att fånga ”ett litet mått ren och 
oblandad tid”. I Prousts värld erbjuder det ofrivilliga minnet en väg till 
jagets sanna väsen.

Jag har nämnt Bergson och Proust, och jag tänker naturligtvis också på 
Freud (1856–1939). Frågan om minnets natur är grundläggande för Freud, 
hela vägen från de tidiga studierna i hysteri på 1890-talet och Drömtydning 
(1900) till Vi vantrivs i kulturen. Man har inte förstått Freuds psykoanaly-
tiska teori om man inte förstått att minnet redan från början är ett problem 
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för Freud. Att vara det omedvetnas teoretiker är per definition detsamma 
som att vara det mänskliga minnets teoretiker. Betraktar man saken så, 
inser man också i vilken hög grad förutsättningarna för Freuds tänkande 
är rotade i artonhundratalet. Men frågan om det mänskliga minnets natur 
ingår inte bara i en ide- och lärdomshistorisk kontext. Den ingår också i 
ett långt mer handfast sammanhang: den moderna teknologins utveckling. 
Jag skall återkomma till det.

Jag nämnde tidigare att artonhundratalet var historiens stora århund-
rade, och jag nämnde också att minnet blev ett problem under samma 
period. Låt mig nu lägga till en historisk omständighet, som är dialektiskt 
förbunden med bägge dessa förhållanden.

Artonhundratalet brukar också kallas den andra maskinåldern. Efter 
den första stora industrialiseringsvågen i Europa, följde en andra våg, som 
utmärkte sig genom att den inte bara handlade om produktion utan också 
om kommunikation. Omkring 1850 hade en rad nya kommunikations-
medel etablerat sig. Järnvägen, telegrafen och tidningen gjorde det möjligt 
för människor, varor och information att cirkulera i en aldrig tidigare 
skådad omfattning.

Fotografikonsten var då redan etablerad, det vill säga konsten att fixera 
ett visuellt sinnesintryck med hjälp av en kamera och en ljuskänslig plåt. 
Redan i mitten av artonhundratalet kunde man kopiera fotografier på 
papper och den fotografiska bilden hade förvandlats till ett massfenomen.

Ett par årtionden senare utvecklades fonografen, den apparat som gjorde 
det möjligt att bevara, lagra och reproducera auditiv information – en 
vacker röst, en enda vokal, en gammal sång, en operaföreställning eller bara 
ljud i största allmänhet. Nästan samtidigt utvecklades telefonen, som 
gjorde det möjligt för människor att tala med varandra trots stora rums liga 
avstånd. Det var på 1870-talet.

Alldeles mot slutet av seklet utvecklades den cinematografiska filmen. 
För första gången kunde man avbilda, lagra och återge den visuella upplev-
elsen av kroppar i rörelse. Tre av dessa teknologier är särskilt intressanta i 
vårt sammanhang. Kan vi ens föreställa oss nyhetsvärdet i dessa företeelser? 
Hur märkligt det måste ha varit att kunna se matbordet förevigat på en 
verklighetstrogen bild, komplett med fläckig duk, brödsmulor och 
halvtomma glas? Att lyssna på vännens röst, om och om igen? Eller att se 
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tåget komma till stationen och studera hur passagerarna kliver av en, två, 
tre, tio gånger?

Man kan beskriva dessa nya teknologier på åtminstone två sätt. Några 
fungerar som perceptionstekniker, några som minnestekniker. Telefonen 
är en renodlad perceptionsteknologi eftersom den saknar lagringskapaci-
tet. Kameran är både och, likaså fonografen. Inte nog med att kameran får 
oss att uppfatta saker med ögat som vi annars inte skulle ha blivit varse 
(perception), den kan också registrera och föreviga ett par sekunder av det 
mest vardagliga levnadsförlopp (minne). Kameran framställer en percep-
tuell verklighet och förvandlar synintrycket till ett ting, något att hålla i 
handen.

På samma sätt förmår fonografin registrera och föreviga ett akustiskt 
förlopp med utsträckning i tiden. Bägge dessa teknologier – fotografin och 
fonografin – förvandlar undflyende perceptuella intryck och upplevelser 
till materiella objekt. Därmed blir de också minnesteknologier. De funge-
rar som stöd för det mänskliga minnet eller, för att tala med Marshall 
McLuhan, som proteser.12

Kerstin Ekman talade en gång om insikten att hon inte längre var säker 
på att hennes minnen av barndomen verkligen var hennes egna. Hon var 
rädd att åtskilliga av hennes hågkomster var minnen som hon gjort till sina 
med hjälp av gamla fotografier.

Fram till artonhundratalets början hade människan egentligen bara en 
minnesteknik till sitt förfogande, skriften. Erfarenheter, kunskaper och 
viktig information traderades muntligt eller skriftligt, ibland också med 
hjälp av teckningar och målningar. Så hade det varit i tusentals år. Bok-
tryckarkonsten revolutionerade denna historia på flera plan, fast inte rik-
tigt så mycket vad minnet beträffar. Boktryckarkonsten gjorde att man 
kunde lagra mer information, det är sant, och fler kunde lagra mer, men 
allmänt sett var informationen av ungefär samma slag som tidigare.

På artonhundratalet däremot blir människan och det mänskliga minnet 
föremål för en antropologiskt sett ny erfarenhet. Informationsrevolutionen 
inleds på allvar. Med hjälp av sinnrikt konstruerade maskiner kan man nu 
registrera, lagra och återge en ny typ av information – sinnesdata. Det är 
framför allt teknologier som fotografi, fonografi och cinematografi som 
gör detta möjligt.
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Under samma historiska period förändras synen på det mänskliga min-
net, och det är nu minnet blir ett problem. För hur man än hade förstått 
det mänskliga minnets natur, så relativiserades nu denna förståelse. Synen 
på den mänskliga erinringsförmågan fick nya valörer, nya schatteringar, 
nya tyngdpunkter, eftersom minnet nu kunde ställas i relief mot minnes-
teknologier som fotografin och fonografin. Baudelaire menade för övrigt 
att minnet är människans sjätte sinne. ”Ô métamorphose mystique / De 
tous mes sens fondus en un!”

Minnet fick inrätta sig i en ny arbetsfördelning mellan det mer subjek-
tiva och det mer objektiva. Det mänskliga minnet började förknippas med 
det mer subjektiva, de nya minnesmaskinerna med det mer objektiva. 
Närmar man sig fotografin, fonografin och andra 1800-talsteknologier på 
detta sätt, har man en nyckel till några av de grundläggande historiska 
omständigheter som möjliggjorde ett litterärt projekt som Marcel Prousts 
och ett filosofiskt företag som Henri Bergsons. På liknande sätt har man 
en nyckel till de historiska betingelser som bidrar till att förmedla psyko-
analysens uppkomst och teorin om det omedvetna. Här väntar ett stort 
forskningsprojekt.

3
Freud gav sig själv i uppgift att utarbeta en modell för det mänskliga med-
vetandets struktur, den psykiska apparatens organisation. Det var ingen 
liten uppgift, och den höll honom sysselsatt i årtionden. Man måste 
föreställa sig djärvheten i företaget. Freuds ambition var att på ett rigoröst 
vetenskapligt vis utarbeta en modell för en sammansatt företeelse, en psy-
kisk apparat som härbärgerar såväl ett medvetet som ett omedvetet. Och 
till detta kom ytterligare en teoretisk svårighet: det omedvetna ger sig bara 
till känna genom sina verkningar.

Derrida har skärskådat några av de metaforer som Freud använde sig av 
i syfte att illustrera den psykiska apparatens natur. Under en lång period 
såg Freud en grundläggande analogi mellan den fotografiska processen och 
det mänskliga medvetandets sätt att fungera, inklusive det omedvetnas 
operationer. Det var innan han stötte på das Wunderblock, en enkel men 
sinnrik leksak som på ett vida överlägset sätt åskådliggjorde allt han tyckte 
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sig ha försökt formulera men hittills misslyckats med. Fotografiet erbjöd 
en modell som uteslutande var mekanisk. Den tillät dessutom bara en 
spatial förståelse av den psykiska apparaten. Vaxtavlan däremot hade den 
förtjänsten att den också förmådde åskådliggöra de psykiska processernas 
temporalitet. Jag skall återkomma till dessa bägge modeller.

En av Freuds kungstankar är att medvetande och minne ömsesidigt 
utesluter varandra. Men även om medvetandet är skilt från minnet, finns 
förbindelser dem emellan. Freud hävdade att den perceptuella delen av 
medvetandet kan ta emot hur många intryck som helst, att dessa så att säga 
passerar igenom en skärm som lika oskuldsfullt som villkorslöst tar emot 
intryck. Och samtidigt lämnar dessa intryck varaktiga spår i en annan del 
av medvetandet, i ett djupare liggande skikt som inte är tillgängligt för det 
viljestyrda minnet. Minnesspåret är och förblir en omedveten del av den 
psykiska apparaten.

Hur vet vi då att minnesspåren finns? Därför att dessa minnesspår – det 
är Freuds term – aktiveras, mobiliseras eller utnyttjas i olika och delvis 
omedvetna processer, i drömmar, skämt, vitsar, felsägningar och liknande. 
Det är egentligen bara så minnesspåren ger sig till känna, det vill säga i 
förvanskad och förvrängd form. Och vad mera är: minnesspåren är så att 
säga alltid redan där. De är resultatet av en perceptionsprocess som man 
kan ha kunskap om bara i efterhand och som därför inte kan existera i 
form av en oförmedlad närvaro. I denna mening saknar medvetandet 
 absolut grund.

Men innan Freud upptäcker das Wunderblock, mobiliserar han alltså den 
fotografiska processen som modell för den psykiska apparatens sätt att 
fungera. I en artikel från 1912, ”Några anmärkningar om begreppet det 
omedvetna i psykoanalysen” (Einige Bemerkungen über den Begriff des 
Unbewussten in der Psychoanalyse), skriver Freud att förhållandet mellan 
det omedvetna och det medvetna kan illustreras med hjälp av bilden av ett 
fotografiskt negativ. ”Det första stadiet av ett fotografi är negativet; varje 
fotografisk bild måste genomgå ’negativprocessen’, och några av dessa 
nega tiv som klarat provet väl får komma in i ’positivprocessen’, som slutar 
med bilden.”13 Analogin är grov men tämligen adekvat, betonar Freud.

Poängen är att vissa negativ aldrig blir till bilder. Paradoxalt nog kan 
man bara ha kunskap om de negativ som faktiskt utvecklats till positiva 
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bilder, en kunskap som enbart kan nås i efterhand, när negativen inte 
längre är negativ utan positiv. Med andra ord menar Freud att varsebliv-
ningen är en sak som alltid redan inträffat i förfluten tid och att den 
uteslutande ger sig till känna genom sina effekter, som spår.

Här kommer ett av Freuds centrala begrepp in i bilden. Jag tänker på 
begreppet Nachträglichkeit, ett vardagligt ord som betyder att något görs 
senare, i efterhand. Det har också betydelsen av att lägga till något, att 
komplettera, att införa något i efterhand. Det innebär kort sagt att de 
intryck och upplevelser som ligger till grund för en dröm, en neuros eller 
en felsägelse, vilka de än må vara, aldrig kan göras tillgängliga som en 
ur-orsak eftersom de är sammantvinnade med de psykiska processer som 
bringade fram drömmen, neurosen eller felsägelsen. Och vad som är ännu 
viktigare: dessa processer pågår ständigt. De är ett alltid redan påbörjat och 
aldrig avslutat arbete. Men det innebär också att verkan av vissa intryck 
kan dröja länge innan den ger sig till känna och att verkan kan ge sig till 
känna flera gånger, i olika sammanhang, och att den därför aldrig kan vara 
identisk med sig själv.

Allt detta betyder sammanfattningsvis att medvetandet inte har en 
 historia i traditionell mening utan att medvetandet konstituerar sitt för-
flutna. Och härav följer att det förflutnas innebörd, dess mening, ständigt 
formuleras om i enlighet med individens livsprojekt.

Varför uppehåller jag mig vid dessa teknikaliteter? Därför att det finns 
en slående familjelikhet mellan Freuds Nachträglichkeit och Prousts made-
leinekaka. Över huvud taget finns talrika paralleller mellan Freud och 
Proust. Bägge var lidelsefullt intresserade av det mänskliga driftlivet, drevs 
av ett djupgående teoretiskt intresse för det mänskliga minnets funktioner 
och ägde en sagolik förmåga att åskådliggöra svårfattbara mentala proces-
ser. En detalj som är särskilt intressant i vårt sammanhang är att bägge var 
benägna att förvandla den fotografiska processen till en samlande metafor 
för medvetandets sätt att arbeta.14

Men nu gäller det alltså individens förhållande till sitt förflutna. Jag har 
redan framhävt Prousts syn på det ofrivilliga minnet. Det sanna minnet är 
det ofrivilliga, den hågkomst som inträffar av en slump och inte kan bestäl-
las fram. Ingenting åskådliggör bättre denna idé än episoden med made-
leinekakan. När berättaren äter en bit av denna alldagliga kaka, väcks en 
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likartad situation i barndomen till liv. I barndomen var madeleinekakan 
en del av en vana, inte det minsta märkvärdig, och den är sedan länge 
glömd. Han har inte ägnat kakan och téet så mycket som en tanke, inte 
heller den väv av erfarenheter och upplevelser som det triviala mellanmålet 
var en del av. Men nu, helt oväntat, kommer allt åter. Så förhåller det sig 
med det förflutna, det sant förflutna:

Det tjänar ingenting till att vi söker påminna oss det – alla tankemödor är 
förgäves. Det ligger gömt utanför tankens område och utanför dess in-
flytande, i ett materiellt föremål (det vill säga i den förnimmelse detta 
föremål skulle framkalla hos oss) – men i vilket föremål, det anar vi inte. 
Det beror på slumpen om vi stöter på det eller inte, innan döden når oss.15

Det säger sig självt att Proust måste inskärpa att fotografiet ingenting har 
att skaffa med det autentiska minnet. Tvärtom är det autentiska minnet 
allt vad ett fotografi inte är. Varför? Därför att Proust menar att den foto-
grafiska processen är mekanisk. Till skillnad från det mänskliga minnet 
nalkas kameran sitt föremål utan urskillning och kan därför bara ge upp-
hov till en statisk kunskap om människan.

Ändå utövar det fotografiska språket en stark lockelse på Prousts berät-
tare. Trots alla utfall mot kameran och den fotografiska bilden, kan Proust 
inte låta bli att begagna sig av den rika repertoar av metaforer som foto-
grafikonsten tillhandahåller. Lockelsen är stark, till och med när det rör sig 
om helt alldagliga minneserfarenheter. Flickvännen Albertine har yttrat en 
svekfull fras, men berättaren hör den egentligen inte trots att han uppen-
barligen varseblivit den. Först senare, när han kommit hem, hör han vad 
Albertine faktiskt sagt, och hennes ord drabbar honom med kraft.

Är man i vänners sällskap, fäster man sig knappt vid dessa ord, man är glad 
hela kvällen och glömmer bilden av en viss person, men under tiden ligger 
den i framkallningsbad, och när man kommer hem finner man negativet, 
framkallat och alldeles tydligt. Man upptäcker att livet inte längre är sam-
ma liv […].16

Det är svårt att tänka sig ett bättre exempel på Freuds Nachträglichkeit i 
dess allra enklaste skepnad. Passagen är en lysande illustration därför att 
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scenen är så vardaglig och beskrivningen så åskådlig. Verkan av ett intryck 
skjuts upp och har effekt först i efterhand; det är till och med som om 
intrycket registreras först i efterhand.

Men låt oss återgå till madeleinekakan. Proust beskriver över ett antal 
sidor hur smaken av den torra kakan långsamt lockar fram en minnesbild 
som tar herravälde över det skälvande jaget och till sist, efter avsevärda 
ansträngningar, lyckas lösgöra ett stycke levd erfarenhet som härbärgeras i 
det förflutna.

Poängen är paradoxal. Den ”ursprungliga” händelsen blir ”verklig” först 
när den inträffar för andra gången, när händelsen blir föremål för upprep-
ning. Berättaren hade aldrig fått tillgång till den ”ursprungliga” händelsen 
om den inte hade gått i repris. Den ursprungliga erfarenheten är mindre 
verklig än den upprepade erfarenheten. Reproduktionen tar originalets 
plats. Utan upprepning inget ursprung. Återigen kan vi säga att jaget – 
eller medvetandet – konstituerar sitt förflutna, och att detta konstituer-
ande är ett ständigt pågående projekt, ständigt reviderat, ständigt förskju-
tet i riktning mot det vardande där jaget balanserar på ”ögonblickets 
tröskel” (Nietzsche). Proust skriver:

Men plötsligt stod minnet [le souvenir] klart för mig. Det var ju så den 
lilla kakbit smakade, som tante Léonie brukade ge mig efter att ha blött 
den i té eller lindblomsté, om söndagsmorgnarna i Combray […] då jag 
kom och sade god morgon till henne i hennes sovrum. Åsynen av made-
leinekakan hade inte väckt några minnen förrän jag hade smakat på den. 
[…] Kanske […] därför att ingenting fanns kvar av dessa minnen [souve-
nirs] som för länge sedan glidit ur mina tankar: allt hade fallit sönder; alla 
former – även dessa små snäckbakelser, så feta och så sensuella under sin 
fromt prudentliga veckning – hade utplånats eller sjunkit i dvala; de hade 
förlorat sin expansionskraft som kunde gjort det möjligt för dem att nå 
fram till mitt medvetande. Men då ingenting annat återstår av en gången 
tid, när människorna har dött och tingen förintats, så lever ännu doft och 
smak ensamma kvar; bräckligare men livskraftigare, mera immateriella, 
mera trofasta och längre kvardröjande. Som döda människors själar dröjer 
de ännu länge kvar bland ruinerna efter allt det andra; de minns, väntar, 
hoppas och bär som på en nästan oskönjbar liten vattendroppes yta min-
nets oerhörda byggnad.17
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Proust skyndar sig att teckna ned en värld som riskerar att försvinna. Un-
dan för undan höljs den i glömska, och det är därför berättaren har så 
brått. Om inte han berättar om den värld som varit hans, kommer ingen 
annan att göra det. Men det finns också ett annat och mer konkret skäl till 
att Prousts verklighet är på väg att upplösas. Den moderna värld han berät-
tar om förnyas i en allt snabbare takt och gör det än svårare för människan 
att minnas det som en gång var.

4
Litteraturen om Freud och den moderna tekniken är liten. Den inskränk-
er sig i stort sett till två substantiella bidrag.18 Men dessa två texter är å 
andra sidan skrivna av originella och kontroversiella teoretiker. Den ena 
texten har jag redan nämnt. Det rör sig om Derridas artikel ”Freud et la 
scene de l’ecriture” (Freud och skriftens scen) från 1966.19

Den andra är skriven av medieteoretikern Friedrich Kittler och återfinns 
i dennes Aufschreibesysteme 1800/1900 (1985).20

Bägge dessa texter är bidrag i ordets egentliga bemärkelse. De är bidrag 
till förståelsen av Freud som historisk gestalt. Den Freud som träder fram 
hos Derrida och Kittler är en tidsbunden tänkare, märkt av sin tid och dess 
förutsättningar – och kanske aldrig så mycket som när Freud nalkas sitt till 
synes tidlösa studieföremål, det mänskliga medvetandets natur.

Att historisera är att relativisera, och det är vad Derrida och Kittler ägnar 
sig åt, var och en på sitt sätt. Men det gör inte Freuds gärning mindre. I 
synnerhet Derridas artikel är ett försök att gestalta hur Freuds tänkande 
bryter ny filosofisk mark. Bit för bit arbetar sig Freud fram till ett sätt att 
åskådliggöra den psykiska apparaten som är kongenialt med hans ur-
sprungliga teoretiska intuition. Derrida gör nedslag i tre skrifter och ge-
nomför noggranna närläsningar av ett antal passager. Samtidigt blottlägger 
Derrida en grundläggande utvecklingslinje hos Freud och följer hur psyko-
analysens fader rör sig bort från den topografiska modellen till ett mer 
dynamiskt sätt att betrakta och begreppsliggöra mentala funktioner. Der-
rida tar avstamp i en tidig teoretisk artikel av Freud, ”Entwurf einer Psy-
chologie” (1895, Utkast till en psykologi), fortsätter till huvudverket 
Traumdeutung (1900) och avslutar med den korta texten ”Notiz über den 
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’Wunderblock’” (1925, Notis om ”evighetsblocket”). Det rör sig alltså om 
en lång period, hela tre årtionden. Inledningsvis omfattar Freud ett mate-
rialistiskt och mekanistiskt vetenskapsideal, men efter det berömda av fallet 
– 1895 års artikel är skriven vid denna tid – ger han sig i kast med en mer 
hermeneutiskt inriktad forskning. Ju mer Freud kommer att intressera sig 
för frågan om minnets natur, desto mer fjärmar han sig från sina tidiga 
scientistiska ambitioner. Psykologen tar neurologens plats. Och ingenstans 
kommer Freuds hermeneutiska geni mer till sin rätt än i Drömtydning.

I centrum för Derridas analys står Freuds metaforer, närmare bestämt 
skriftens metaforik, och han undersöker hur denna metaforik förvandlas 
och förfinas under åren mellan 1895 och 1925. På så sätt förmår Derrida 
visa vari Freuds stora utmaning består: att försöka begreppsliggöra hur 
perception och minne förhåller sig till varandra i en psykisk apparat som 
består av ett medvetet och ett omedvetet. Uppgiften är enorm, närmast 
omänsklig. I praktiken handlar det om samexistensen av till synes ofören-
liga fenomen, företeelser som vid första anblicken ömsesidigt utesluter 
varandra, men Freud vill visa att de med nödvändighet är logiska delar av 
en och samma struktur.

Å ena sidan har Freud en intuition om minnesspårens permanens, å 
andra sidan tänker han sig en mottagande substans som är absolut orörd 
och som dessutom har en oändlig kapacitet. Annorlunda uttryckt: å ena 
sidan ett ingraverande av fåror, å andra sidor en yta som släpper igenom 
intryck utan urskillning och som förblir evigt ren och frisk, trots den stän-
diga trafiken.

Hur är det alls möjligt? Och om det är möjligt, vilken analogi skulle 
man behöva mobilisera för att kunna matcha en så komplicerad, för att 
inte säga motsägelsefull föreställning om det mänskliga psykets struktur? 
Finns det över huvud taget en passande modell i sinnevärlden? Eller med 
Freuds egna ord:

Av de varseblivningar som når oss kvarstannar i vår psykiska apparat ett 
spår som vi kan kalla minnesspår. Den prestation som hänför sig till detta 
minnesspår kallar vi ”minne”. Om vi gör allvar av föresatsen att knyta de 
psykiska processerna till system, så kan minnesspåret bara bestå i varaktiga 
förändringar hos systemens element. Men såsom redan påvisats av andra, 
uppstår tydliga svårigheter om ett och samma system noggrant skall bevara 
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förändringar i sina element och ändå samtidigt alltjämt friskt och motta-
gligt möta nya anledningar till förändring. Enligt den princip som leder 
vårt försök skall vi därför fördela dessa båda funktioner på olika system. 
Vi antar att ett främsta system i apparaten upptar varseblivningsexcitatio-
nerna men inte bevarar något av dem, alltså inte har något minne, och att 
det ligger ett andra system (Mi) bakom detta som omsätter det förstas 
momentana excitation i varaktiga minnesspår.21

Redan tidigt har Freud en föreställning om minnesspår, framhäver Derri-
da, men det är då fråga om spår som existerar utan skrift, icke-grafiska spår. 
Derrida visar hur Freuds tänkande undan för undan öppnar sig för en hel 
arsenal av skriftmetaforer, och hur den tidiga föreställningen om minnes-
spåret samtidigt modifieras.

Var och en som läser Drömtydning upptäcker snart att Freud gärna drar 
språkliga paralleller. Språket är en rik reservoar av analogier, liknelser och 
metaforer. ”Vid en psykoanalys lär man sig att omtolka närhet i tid till ett 
sakligt sammanhang”, skriver Freud på ett ställe. ”Två tankar som, sken-
bart sammanhangslösa, omedelbart följer på varandra, hör till en enhet 
som man har att tolka, liksom ett a och ett b som jag skriver bredvid var-
andra bör uttalas som en stavelse ab.”22 Undan för undan förvandlas psyko-
analytikern till filolog.

Vilken analogi mobiliserar då Freud när han vill åskådliggöra det mänsk-
liga psykets invecklade struktur? Vilken bild kan svara mot hans teoretiska 
intuition om detta ”instrument”, som han också kallar det? Till en början 
prövar Freud optiska modeller, mikroskopet och teleskopet, men dessa 
visuella perceptionsteknologier överger han sedan till förmån för en annan 
optisk teknologi, fotografin.23 Fotografin är överlägsen mikroskopet och 
teleskopet i den meningen att den också härbärgerar ett minne (registrerat 
ljus) och att den dessutom gör det på ett sätt som rimmar med Freuds 
föreställning om det omedvetna (ljuset lagras i negativ form och görs till-
gängligt som positiv). Men på ett viktigt plan haltar analogin, och därför 
kommer Freud att överge också denna modell. En fotografisk plåt är 
oförmögen att ta emot obegränsade mängder av visuell information. I 
regel kan plåten eller filmen bara exponeras en gång, möjligen ett par 
gånger, men definitivt inte i det oändliga. Enligt Freud har ju den psykis-
ka apparatens mottagande substans en oändlig perceptionskapacitet:
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De hjälpapparater som vi uppfunnit för att förbättra eller förstärka våra 
sinnesfunktioner är alla likadant uppbyggda som sinnesorganet självt eller 
en del av detta (glasögon, kamera, hörlur, o. dyl.). Med detta mått mätt 
förefaller hjälpanordningarna för vårt minne vara särskilt bristfälliga, ty vår 
själsliga apparat presterar just det som dessa inte kan; den kan utan begräns-
ningar ta emot varseblivningar och skapar ändå varaktiga – om också inte 
oföränderliga – minnesspår av dem.24

Med fotografimodellen är vi på väg mot en mer grafiskt orienterad före-
ställning om de inregistrerade spåren i psyket, en mer psykografisk beskriv-
ning. Men i Drömtydning, skriver Derrida, har Freud ännu inte anpassat 
sin metaformaskin till den skriftanalogi som redan styr hans beskrivning 
av den psykiska apparatens struktur. Han opererar ännu med optiska 
 modeller. Först 1925, i texten ”Notiz über den ’Wunderblock’”, förs minne 
och perception samman i en metafor som är kongenial med Freuds teore-
tiska intuition, ty nu har Freud upptäckt das Wunderblock.

Das Wunderblock – på svenska ”evighetsblocket” – är en leksak som 
består av en tunn film som monterats i en ram över en tjock vaxtavla. Man 
skriver på filmen med något spetsigt – en penna, en vass träpinne, en 
sticknål, vadsomhelst. Resultatet är skrift, men denna skrift är alltså inte 
produkten av bläck som flödat ur en penna utan av det spår som skriv-
spetsen lämnar efter sig i vaxet och som avtecknar sig på filmen. Det 
 underbara – det förtrollande – med leksaken kommer sig av att man kan 
radera ut skriften med ett enda handgrepp och raskt erhålla en ren och 
orörd skrivyta. Man för ramen fram och tillbaka över vaxtavlan, tur och 
retur, och sedan kan man börja om på nytt, med en tabula rasa. För 
Freuds del låg det underbara lika mycket på det undre planet: skriftens spår 
fanns ju kvar i vaxtavlan, också när man raderat inskriptionsspåren på 
filmen.

Till skillnad från de andra modeller som Freud begagnade sig av när han 
försökte gestalta medvetandets struktur, kan das Wunderblock åskådliggöra 
hur en och samma yta kan bearbetas i det oändliga, dessutom utan att själv 
påverkas. Ett pappersark blir fullt, liksom en skiffertavla till sist blir full-
tecknad, och en fotografisk plåt är lika begränsad. Das Wunderblock där-
emot kan registrera hur mycket information som helst, och allt deponeras 
i det undre skiktet, där informationen lagras permanent. I das Wunderblock 
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hade Freud till sist träffat på en modell som stämde med hans föreställning 
om den psykiska apparatens struktur.

Analogin var närmast perfekt. Bara detta föremål, på köpet en trivial 
leksak, kunde demonstrera hur en tabula rasa kan vara förmögen att 
förmedla och lagra en palimpsestisk skrift och ändå vara åtskild från den. 
Bitarna hade fallit på plats. ”Om man tänker sig att medan den ena handen 
skriver på evighetsblockets yta den andra handen med jämna mellanrum 
lyfter täckbladet från vaxtavlan, så skulle man få en konkret uppfattning 
om hur jag skulle vilja föreställa mig vår själsliga varseblivningsapparats 
funktion.”25

Varför gör Derrida så stor affär av Freuds metaforer? Hans poäng är att 
Freuds metaforer är mer än bara illustrationer. De är bärande inslag i 
Freuds teoretiska bygge. De iscensätter rent av en ny logik, en logik som 
inte utgår från storheter som närvaro, medvetande och identitet utan från 
frånvaro och skillnad. Freuds historiska originalitet, menar Derrida, 
springer ur det förhållandet att Freud är på väg att spränga den västerländ-
ska filosofins arv inifrån, och ingenstans ser man det tydligare än i meta-
foriken.

För Derrida handlar filosofins historia om ett logocentriskt stråk som 
tar sin början hos Platon. Enkelt uttryckt har talet ständigt privilegierats 
på skriftens bekostnad, och skriften har setts som en sekundär företeelse, 
som en ersättning när den talande av en eller annan anledning inte kan 
vara närvarande. Skriften är ett rent hjälpmedel, ett supplement, inget 
annat. Varför? Enligt Derrida står logocentrismen för den västerländska 
kulturens sentimentala föreställning om en naturlig och självklar korre-
spondens mellan språk och värld, betecknande och betecknat. Det är 
därför närvaron har satts så högt, ty den personliga närvaron har tjänat 
som en garanti för att man vet varför man säger det man säger och vad 
man vill ha sagt med det man säger. Innebörden har förefallit genomskin-
lig, meningen given. Ytterst har Gud stått som garant. Men om nu förhål-
landet mellan språk och värld inte är naturligt? Om förhållandet mellan 
betecknande och betecknat tvärtom bygger på konventioner?

Enligt Derrida finns ingen absolut referenspunkt utanför språket, ingen 
högsta sanning som kan stabilisera och fixera vad ord och ting betyder. 
Ändå har det varit en nödvändig funktion i den västerländska filosofin, 
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och till denna fiktion hör föreställningen att språket är och måste vara 
underställt en idé, en intention eller en referent som existerar bortom 
språket, kort sagt en högsta närvaro.

I närvarometafysikens ställe sätter Derrida ett skillnadstänkande, och 
detta tänkande är nära förbundet med vad Derrida menar med skriftens 
logik. Annorlunda uttryckt: mening uppkommer inte genom naturgivna 
korrespondenser mellan språk och värld utan genom inomspråkliga skill-
nader. Innebörd är en språklig effekt. Den tidige Derrida tänker sig rent 
av en ursprunglig skillnad, utan vilken inga andra skillnader vore möjlig. 
I begynnelsen var inte ordet, utan en grundläggande skillnad, och där-
med upphävs själva tanken på ett absolut och fullt ursprung. Vad får ta 
ur sprung ets plats? Anti-transcendentalisten Derrida säger: istället för ur-
sprung: ett alltid redan.

Detta alltid redan är en begreppslig skandal, och det är ett sådant skill-
nadstänkande som Derrida skönjer hos Freud, i synnerhet i Drömtydning 
och studierna som följer därefter. Inte så att hela Freuds bygge präglas av 
ett sådant tänkande, snarare tycker sig Derrida se hur en skriftens logik 
undan för undan bryter sig in i vitala delar av Freuds teoretiska värld, åt-
minstone i teorin om den psykiska apparatens struktur. Här är ett ovanligt 
rikt exempel, hämtat från Drömtydning:

Drömtankar och dröminnehåll tycks vara två framställningar av samma 
innehåll på två olika språk, eller bättre uttryckt, dröminnehållet förefaller 
vara en överföring av drömtankarna till ett annat uttryckssätt, vars tecken 
och sammanfogningslagar vi måste lära känna genom att jämföra original 
och översättning. Drömtankarna ter sig genast begripliga för oss så snart 
vi lärt känna dem. Dröminnehållet är liksom givet i en bildskrift, vars 
tecken måste överföras till drömtankarnas språk. Om man försökt läsa  dessa 
tecken efter deras bildvärde i stället för efter deras förhållande till andra  tecken 
har man givetvis misstagit sig.26

Drömmen talar inte genom symboler utan snarare genom hieroglyfer, 
menar Freud. En ros ”betyder” inte kärlek; rosen får sin innebörd bara 
genom sitt förhållande till en annan bildskrift i drömmen eller genom 
patientens associationer. Man kan uttrycka det annorlunda och säga att 
Freuds tolkningsmetod bygger på relationism, inte på expressionism. Så är 
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också ”relation” ett nyckelord i Drömtydning. Innebörd är ett resultat av 
betecknandekedjor. Att närma sig drömmen genom att tyda den på sym-
bolisk väg vore därför fel, menar Freud. Snarare bör man nalkas drömmen 
som vore den ett chiffer. Min metod, skriver Freud, är en tolkning en 
détail, inte en masse. Drömmen uppfattar han redan från början som något 
sammansatt, ”som ett konglomerat av psykiska element”.27

Det är dessa och liknande antaganden som Derrida tagit fasta på när 
han i Freud urskiljer en skillnadstänkare, en grammatolog avant la lettre. 
Resultatet, menar Derrida, är en föreställning om den psykiska apparaten 
som en skriftmaskin. Det omedvetna är inte ett språk utan snarare en 
skrift. Det är en skrift som skrivs av alla intryck och varseblivningar som 
den mentala apparaten registrerar utan att vi kan vara omedelbart med-
vetna om det. Det är alltså en alltid redan påbörjad skrift som i Derridas 
läsning per definition måste föregå det mänskliga subjektets intentioner. 
Allt börjar med reproduktion, som han skriver med en träffande paradox.

5
Om Derrida anlägger ett mikroperspektiv på Freud, anlägger Kittler ett 
makroperspektiv. Samtidigt bör man komma ihåg att Kittlers medieteori, 
inklusive avsnittet om Freud och psykoanalysen, inte vore möjlig utan 
Derrida – och Foucault.

Från Derrida har Kittler hämtat den skrifttematiska utgångspunkten, 
från Foucault idén om radikala vändpunkter i historien. Därav årtalen i 
titeln: Aufschreibesysteme 1800 / 1900. Hos Kittler står bägge dessa sekel-
skiften för kulturhistoriska paradigmbyten, omvälvningar då en världsbild 
byts ut mot en annan, allt inom loppet av några år. Det är inget problem-
fritt sätt att nalkas det förflutna, men låt oss sätta parentes kring Kittlers 
historieskrivning och försöka se vad han säger om Freud.

Kittler tar fasta på den historiska förändringsprocess jag redan nämnt, 
men han spetsar till den. Sekelskiftet 1900 är i hans ögon en informations-
teknologisk brytpunkt. Två nya teknologier och en ny maskin introduceras 
med vilkas hjälp man kan skriva ned – aufschreiben – information på helt 
nya sätt. Det handlar om cinematografin, fonografin och skrivmaskinen, 
huvudaktörerna i Kittlers moderna mediehistoria.
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En ny medieålder har randats. Boken har inte bara fått oväntad konkur-
rens, den har också berövats sin urgamla status och framstår nu bara som 
ett medium bland andra, varken mer eller mindre. Fonografen och filmen 
förmår ju lagra akustisk och optisk information med övermänsklig preci-
sion, som Kittler understryker. Och bägge dessa medier är till på köpet ett 
slags skriftteknologier: fonografen innebär en grafisk registrering av phone, 
det vill säga av ljud eller röst, och filmen är en vidareutveckling av ljus-
skrivarteknologin, det vill säga fotografin (phot, ljus), och har förmågan att 
grafiskt registrera kinema, det vill säga rörelse.

Inte nog med det. Bägge dessa nya teknologier mutar in nya varsebliv-
ningsdomäner genom att registrera nya dimensioner av den sinnliga 
verkligheten. Filmen kan registrera hur en häst rör sig genom rummet och 
återge förloppet i en sekvens av hundradelar, vilket det mänskliga ögat 
hittills inte hade varit förmöget att uppfatta. Med hjälp av fonografen 
kunde man spela in och återge en enda difftong, och upprepa den i det 
oändliga om man så ville.

Med dessa nya informationsteknologier blev det möjligt att arbeta sig 
ned under den mänskliga varseblivningströskeln. Det är visserligen sant att 
mikroskopet och teleskopet också såg saker som undgick det mänskliga 
ögat, men det nya med de moderna teknologierna var att de förmådde 
översätta dessa annars otillgängliga sinnesdata till grafiska framställningar 
och därmed också lagra dem. Vi skulle kunna säga att de hade en sublimi-
nal materialiseringsförmåga. Till och med något så efemärt som ljud lät sig 
lagras och reproduceras med den nya teknikens hjälp.

Och skrivmaskinen? Den har en given plats i Kittlers moderna dis-
kurssystem. Skrivmaskinen skiljer handen från arket genom att konkur -
rera bort den kritiska länken, själva skrivdonet – fjädern, reservoarpennan, 
blyertsen. Från och med nu upphör det skrivna att framstå som omedel-
bart. Skriften flödar inte längre ned på arket med hjälp av handens 
avsiktsmättade rörelser. I det diskurssystem som inleds omkring år 1900 är 
all grafisk produktion alltid redan förmedlad, bokstavligen medierad av 
mekaniskt arbetande maskiner, och den skriftliga framställningens rent 
materiella sida ställs i relief. En litterär företeelse som konkretistisk poesi 
vore inte möjlig annat än på nittonhundratalet.

Kittler säger det egentligen aldrig, men han antyder att det är här den 
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historiska förklaringen finns till vår tids högt uppdrivna känslighet för 
gapet mellan språk och värld, referent och referens, betecknande och be-
tecknat. Det moderna diskurssystemet inleder en ny ordning. Under den 
föregående perioden härskade det skrivna ordet oinskränkt, men år 1900 
lösgjordes det från den besjälande ande som hittills stått som garanti för 
dess givna innebörd. Från och med nu framstår ordet som ett tomt skal, 
som kropp utan själ, som materia utan ande.

Och Freud?
Freuds psykoanalys, menar Kittler, är en produkt av det nya diskurs-

systemet, varken mer eller mindre, och Drömtydning betraktar han som en 
nyckeltext i sammanhanget. På samma sätt som de nya informations-
teknologierna lösgör ordet från dess besjälande ande och får det att framstå 
som tom materia, på samma sätt driver Freud igenom en skilsmässa mellan 
människans psyke och hennes avsikter. Den moderna människan vet inte 
längre vad hon menar. Och även om hon skulle mena sig veta vad hon 
menar, vet hon inte längre varför.

Men psykoanalysen är mer än bara en produkt. Den bidrar till att göra 
människan hemmastadd i den nya medieåldern. Annorlunda uttryckt: 
psykoanalysen disciplinerar det mänskliga subjektet och anpassar det till 
det nya diskurssystemet.

Kittler menar att psykoanalysen teoretiskt sett representerar en allmän 
förändring som kan spåras i stort sett överallt inom humanvetenskaperna 
kring sekelskiftet 1900: intresset flyttas från språksystemet till talet. Man 
kan se samma tendens hos lingvisten Ferdinand de Saussure. Det vore 
alltså fel att betrakta Freud som en poststrukturalist avant la lettre, hävdar 
Kittler. Det vetenskapliga intresset för talet låg i tiden. Med största sanno-
likhet riktar Kittler här udden mot Derrida.

Vad är det då enligt Kittler som gör Freud till Freud? Det är att hans in-
tresse för talet inte innebär ett intresse för människors individualitet, det vi 
i dagligt tal kallar personlighet. Enligt Kittler hör den sortens romantik hem-
ma i det tidigare diskurssystemet. Det är inte individen som är Freuds stora 
studieobjekt, av det enkla skälet att Freud inte betraktar talet som ett  uttryck 
för själ. Tal refererar helt enkelt till annat tal, bokstäver till andra bokstäver.

Så kommer det sig att Freud inte föreställer sig människan som en indi-
vid utan som en instans, en instans som har att verka i ett språkligt  betingat 
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system som oundvikligen föregår henne. För Freud är människan inte en 
ande, menar Kittler. Hon är snarare en korsning i ett tungt trafikerat in-
formationssystem. Hon är en skådeplats för ett avancerat och ständigt 
pågående språkspel. Det är inte minst denna brutala materialism som gör 
Freud så skandalös, och det är därtill fråga om en språklig materialism. 
Han upphäver föreställningen om den medvetna intentionen och visar att 
människan först som sist är underkastad språkets sätt att operera.

Metodologiskt sett innebär Freuds psykoanalys något av en revolution. 
Freud lyssnar inte bara för att förstå sina patienter, ja han lyssnar inte ens 
huvudsakligen för att förstå, i alla fall inte i gängse mening. Tvärtom letar 
han efter misstagen, felsägningarna, omkastningarna. Han beter sig som 
en korrekturläsare, skriver Kittler. Han är ständigt uppmärksam på språk 
som materia. I dagligt tal skulle vi säga att Freud märker ord.

Allt detta kan uttryckas annorlunda, och därmed börjar vi närma oss 
Kittlers huvudpoäng. På samma sätt som de nya informationsteknolo-
gierna förmår registrera och reproducera sinnesfysiologiska verkligheter 
som befinner sig under den mänskliga perceptionströskeln, på samma sätt 
märker psykoanalysen ut en varseblivningsdomän som befinner sig under 
tröskeln för det omedelbart gripbara. Och dessa verkligheter har det 
 gemensamt att de bara kan reproduceras om de har tecknats ned skriftligt, 
i form av grafiska representationer.

Freud menar ju att det omedvetna materialiseras enbart som skrift, men 
det är inte fråga om en alfabetisk utan om en hieroglyfisk skrift. Psyko-
analytikern Freud ser till att omvandla detta skriftspråk till grafiska repre-
sentationer via sitt lyssnande öra. Kittler säger det aldrig uttryckligen, men 
han antyder det mellan raderna: Drömtydning är mer än bara en bok om 
det omedvetnas beskaffenhet. Den är också en handbok i konsten att 
 orientera sig i det nya diskurssystemet.

Kittler har ytterligare en poäng, och det är att psykoanalysen har en 
viktig funktion i den nya medieepoken. Fonografin och cinematografin 
förmår inte bara reproducera sinnliga realiteter som annars är ogripbara 
för ögat och örat. De registrerar också en stor mängd nonsens (Unsinn). 
Det var radikalt nytt. En ljudupptagning innebär ju att man spelar in mer 
hörbar data än man kanske hade tänkt, men det ligger i sakens natur. 
Harklingar, hostningar, pauser, upprepningar, regnet mot rutan, stolens 
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skrap mot golvet, apparatens eget brus: allt kommer med, och allt blir en 
del av ett och samma akustiska kontinuum.

Detta är anledningen till att psykoanalysen kommer till, hävdar Kittler. 
Dess uppgift är att ta hand om det ofantliga överflödet av nonsens i det nya 
diskurssystemet, allt det som de mer positivistiskt orienterade veten skaper-
na inte kan ta hänsyn till och måste göra sig av med. Psykoanalysen regist-
rerar, sorterar och taxonomiserar nonsens, och bringar på så sätt reda i den 
till synes meningslösa informationen, ty allt visar sig vara en del av ett utom-
ordentligt sofistikerat språkspel. Kittler är krass. Freuds diskurs, hävdar han, 
var inte ett svar på individuella lidanden. Den refererar till ett diskurssys-
tem som på ett uttömmande sätt registrerar nonsens och har till uppgift att 
skriva in det mänskliga subjektet i nittonhundratalets betecknandelogik.28

Och hur bidrar psykoanalysen enligt Kittler till att disciplinera det 
moder na subjektet? För det första genom att hävda att det mänskliga med-
vetandet med nödvändighet är underkastat ett språkspel, och för det andra 
genom att beskriva hur detta språkspel är beskaffat. I det freudianska sys-
temet existerar ingen transcendental princip. Gud har avsatts till förmån 
för det skrivna tecknets materialism. Tecken hänvisar till andra tecken, 
bokstäver till andra bokstäver, ord till andra ord, allt i en oändlig kedja av 
förskjutningar. Det är denna skriftlogik som styr det nya diskurssystemet. 
Den opererar överallt och härskar till och med över det omedvetna. Ytterst 
härleder sig denna skriftens logik till de nya informationsteknologierna. 
Psykoanalysen innebär en omprogrammering av det mänskliga medvetan-
det och införlivar det med diskurssystemet anno 1900.

6
Så långt Derrida och Kittler. Vi har sett hur Kittler genomför en funktion-
alistiskt orienterad beskrivning av psykoanalysen, där Freuds tänkande 
framstår som en ren funktion av det nya informationsteknologiska dis-
kurssystemet. Kittlers sätt att läsa Freud är originellt, tankeväckande och 
provocerande. Det är också en fräck läsning. Man behöver inte vara hän-
given freudian för att se att Freuds historiska originalitet förloras ur sikte. 
Men en all varligare invändning är att Kittlers beskrivning har en klar ten-
dens till reduktionism.
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Kittler skriver i en utpräglat polemisk anda, det kan var och en se, och 
den erinrar en hel del om anslaget i Foucaults Les mots et le choses (1966). 
Kittler själv menar sig ha upptäckt en blind fläck hos Foucault, nämligen 
frågan om den moderna informationsteknologin. Bara så, hävdar han, kan 
man förstå vad som utmärker det diskurssystem som inleds omkring år 
1900 och varför humanvetenskaperna genomgår en grundläggande struk-
turomvandling vid denna tid. Och bara så kan man förstå psykoanalysens 
historiska specificitet. Det är en stark läsning av Freud, stark i Harold 
Blooms mening. Också Derrida är ute efter att historisera Freuds psyko-
analys, men till skillnad från Kittler intresserar sig Derrida för vad jag 
skulle vilja kalla Freuds historiska originalitet.

Låt oss återgå till Freuds artikel från 1912, ”Råd till läkaren vid den 
psykoanalytiska behandlingen” (Ratschläge für den Arzt bei der psycho-
analytischen Behandlung). Den korta texten är opretentiös och handfast, 
och tillhandahåller vad den säger att den skall: tekniska råd till psykoana-
lytiker. Det är här Freud formulerar den häpnadsväckande analogin mellan 
psykoanalytikerns öra och telefonen.

Den femtiofyraårige Freud är vid denna tid en internationellt berömd 
professor. Hans mottagning på Berggasse 19 åtnjuter ett stadigt växande 
rykte och han har analyserat sjuka i många år. När han nu samlar sig till 
praktisk vägledning av yngre läkarkolleger, vad är det första som faller 
honom in? Av allt som kunde bekymra en medicinskt utbildad person som 
möter många svårt neurotiska personer? Av allt som kunde oroa en 
vetenskapsman som är på god väg att lägga grunden till en ny form av 
vetande och som av lätt insedda skäl betraktas som kontroversiell, både 
inom och utom medicinen?

Det första som faller Freud in är minnet. Inte utan viss humor frågar 
Freud: Hur i hela friden skall man komma ihåg allt man hört? Allt detta 
stoff? Alla dessa datum, tider, namn, detaljer, infall och associationer? Och 
inte minst: hur minnas vem som sagt vad, och när? Denna gång handlar 
det alltså inte om patientens minne utan om psykoanalytikerns. ”Den 
första uppgift som en analytiker ställs inför, om han behandlar mer än en 
patient om dagen, kommer också att te sig som den svåraste för honom. 
Den består ju i att hålla i minnet alla de otaliga namn …”29

Så inleder Freud. Och denna svårighet ter sig väl också närmast oöver-
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stiglig när man börjar tänka tanken att man har att behandla ett halvdus-
sin patienter eller fler om dagen.

Men Freud vore inte Freud om han inte också vore en stor retoriker, och 
därför kommer han strax att intyga att denna svåra sak i själva verket är 
ytterst enkel. Man skall inte anteckna, inskärper han, inte heller föra pro-
tokoll. Man skall över huvud taget inte anstränga sig i syfte att lägga saker 
och ting på minnet. Faktum är att man inte skall göra något alls. Man skall 
bara lyssna på patientens tal med ”jämnt svävande uppmärksamhet”, beto-
nar Freud. Det är en vida berömd fras. (Inom parentes får jag väl tillägga 
att detta sätt att lyssna säkerligen är det svåraste en psykoanalytiker har att 
tillägna sig, men retorikern Freud har snabbt sett till att erhålla läsarens 
förtroende och kan nu introducera denna teknik och få den att förefalla 
enkel och naturlig. Som vi snart skall se menar Freud att uppgiften inte är 
svårare än att lyfta en telefonlur.)

Symmetrin är vacker. Den jämnt svävande uppmärksamheten är en 
 exakt motsvarighet till den psykoanalytiska grundregeln. På samma sätt 
som patienten skall försöka värja sig mot censur och självkritik och för-
medla allt som faller honom eller henne in, på samma sätt skall läkaren 
sträva efter att lyssna till det som sägs utan att fixera sig, utan att göra urval, 
utan att rangordna. Allt skall ägnas samma uppmärksamhet. Läkaren, 
skriver Freud i en intressant vändning, bör ”överlämna sig åt sitt ’omed-
vetna minne’”.30

Det är som om Freud föreställer sig att analytikerns medvetande skall 
arbeta enligt den psykiska apparatens modell: en omedveten bank av min-
nen som alltid redan finns på plats och som härbärgerar potentiellt aktua-
liserbara spår av äldre perceptionsprocesser. Man skulle kunna säga att 
läkaren bör inleda varje ny behandling som vore medvetandet ett Wunder-
block. Annorlunda uttryckt: bara den jämnt svävande uppmärksamheten 
kan tillåta ett friskt och ohämmat flöde av auditiva perceptioner och 
därmed ett ingraverande av fåror i analytikerns omedvetna minne. Läka-
rens medvetande bör alltså vara en tabula rasa – och samtidigt ett palimp-
sest av informationer, kunskaper och erfarenheter.

Freud har nio råd. Av dem handlar sex om konsten att lyssna, medan 
återstoden handlar om hur analytikern bör behandla sin patient. Men alla 
nio reglerna kretsar kring frågan om hur man bäst uppnår en kliniskt sett 
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gynnsam situation, vilket också visar hur stor vikt teoretikern Freud fak-
tiskt fäste vid praktiken. Den psykoanalytiska grundregeln är som vi sett 
själva förutsättningen för behandlingen, och den framgångsrike läkaren är 
framgångsrik därför att han vet att spegelvända denna grundregel och 
anam ma den för egen del.

Liksom analysanden skall säga allt han får fatt i under sin själviakttagelse 
och hålla tillbaka alla logiska och känslomässiga invändningar som vill få 
honom att göra ett urval, så skall läkaren försätta sig i ett tillstånd där han 
kan använda sig av allt som meddelas honom, till båtnad för tolkningen 
och inblicken i det förborgade omedvetna, utan att med egen censur 
 ersätta det urval som patienten avstått från att göra.31

I stort sett allt i Freuds teori om det undermedvetna springer till sist ur 
denna kliniska situation, och teorin syftar i sin tur till att på ett rigoröst 
och åskådligt sätt beskriva de processer som här tilldrar sig. Två människor 
i samma rum, öra mot mun, mun mot öra. Den ena talar, den andra lyss-
nar. Den ena ligger, den andra sitter. Dörrarna är stängda, ingen annan 
kan se, ingen annan kan höra, tystnadsplikt gäller.

Vi befinner sig nu i själva hjärtat av den psykoanalytiska praktiken, i 
spänningsfältet mellan jag och du. Hur beskriver Freud denna praktik? 
Vilken metafor tillgriper han i syfte att åskådliggöra det goda förhållandet 
mellan läkare och patient, analytiker och analysand? Vilken bild mobiliser-
ar han i syfte att illustrera konsten att lyssna? Hur skall läkaren bära sig åt 
när han väl satt sig till rätta bakom sin patient, som vilar på divanen med 
slutna ögon?

Han bör vända sitt eget omedvetna som ett mottagande organ mot patien-
tens omedvetna, som då fungerar som sändare, ställa in sig på analysanden 
på samma sätt som en mottagande hörtelefon är anpassad till den upp-
ringan des mikrofon [er soll dem gebenden Unbewußten des Kranken sein 
eigenes Unbewußtes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Anal-
ysierten einstellen wie der Receiver eines Telephons zum Teller eingestellt ist]. 
Så som telefonen åter förvandlar till ljudvågor de elektriska svängningar 
på linjen som satts i gång av ljudvågor kan läkarens omedvetna utifrån de 
derivat [Abkömmlingen] från patientens omedvetna som nått honom re-
konstruera detta omedvetna, som har bestämt patientens infall.32
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Av alla metaforer, liknelser och analogier som stod Freud till buds, valde 
han alltså denna teletekniska bild. Vid första anblicken är det märkligt. 
Läkare och patient befinner sig ju i samma rum. Här behövs inga tele foner, 
inga elektriska strömmar, mikrofoner, högtalare, membran.

Men metaforen är kongenial med Freuds grundläggande teoretiska in-
tuition och säger dessutom mycket om hur han såg på det omedvetna. 
Också den som till äventyrs aldrig har hört talas om Freud, skulle kunna 
rekonstruera en god del av teorin om det omedvetna och dess kunskaps-
teoretiska status bara med ledning av denna väl valda metafor.

Det som intresserar Freud har inte att göra med telefonins karaktär av 
fjärrteknik. Freud lägger inte tonvikten vid röstens mirakel, inte heller vid 
det rena hörandet. Han är över huvud taget inte intresserad av den tele-
foniska erfarenheten. Han lockas i stället av överföringsproblemet, det vill 
säga den mer strängt tekniska sidan av teletekniken. Ingen kan heller ta 
miste på fascinationen i Freuds beskrivning av denna tekniska aspekt. Vi 
befinner oss långt från Prousts kusligheter, vilket naturligtvis inte hindrar 
att också Prousts fascination är stark. Om Proust är telefonins psykolog, 
är Freud dess andlige ingenjör.

Vad Freud säger med sin teletekniska bild är detta: att förstå innebörden 
av vad patienten säger är lika omöjligt som att muntligt meddela sig med 
en person som befinner sig i fjärran. På samma sätt som man behöver en 
telefon för att kunna tala med någon som är långt bort, på samma sätt 
behöver man en överföringsteknik för att kunna höra vad patienten säger. 
Om analytikern inte besitter denna teknik, öppnar sig ett avgrundsdjupt 
svalg mellan analytiker och analysand.

Samtidigt är det så att avståndet mellan analytiker och analysand är 
konstitutivt för den kliniska situationen. Det kan inte vara på något annat 
sätt. Så om analytikern är framgångsrik, vad kan han eller hon då uppnå? 
En samtidighet, men inte en samrumslighet. I den lyckade analysen är 
kontrahenterna samtidiga, fast på olika platser. De kan aldrig förenas eller 
bli omedelbara för varandra i rummet. Det är också därför psykoanalysen 
är mer livfaderlig än livmoderlig.

Kittler kommenterar för övrigt denna telefonpassage och gör en stor 
poäng av Freuds ”icke-optiska’’ förfarande. Psykoanalysen är en exklusivt 
akustisk tvåvägskommunikation, menar han, och divanen en plattform för 
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den rena hörseln. Vad är Freuds psykoanalys om inte ett simulerat fjärr-
samtal mellan två psykiska apparater? Mun och öron har förvandlats till 
elektroakustiska transduktorer, skriver Kittler.33

Det är en bestickande beskrivning av Freuds kliniska praxis och den 
passar väl in i Kittlers övergripande teoretiska ramverk. Fast riktigt så en-
kelt är det inte. (Och om det vore så enkelt, kunde psykoanalys bedrivas 
per telefon, men det är ett förfarande som aldrig har fått någon större ut-
bredning.) Det är sant att patienten skall inta viloläge och sluta sina ögon, 
som vore han eller hon en drömmande, och det är lika sant att Freud 
menade att analytikern skulle befinna sig utom synhåll för patienten. Men 
analytikern själv – ja, han skulle ju se utan att själv synas, som Freud skrev 
i sin självbiografi från 1924. Man behöver bara tänka på fallstudien om den 
neurotiska Dora och hur Freud iakttar hur hon fingrar fetischistiskt på sin 
lilla börs medan hon pratar på divanen, för att inse att seendet inte alls var 
oväsentligt för analytikern.

Men på ett annat plan finns goda skäl att dröja vid örats överhöghet 
därinne på mottagningen och det telefoniska utbytet mellan patient och 
läkare. Poängen är inte så mycket att divanen blev till en plattform för den 
rena hörseln. Psykoanalysen handlar lika mycket om talet, om en ny sorts 
talproduktion. Låt oss återvända till scenen för the talking cure och Freud 
sittande i en stol snett bakom sin patient. Vi här ser en av Freuds sanna 
innovationer i blixtbelysning. Med Freud förvandlas talet till en ny 
vetenskaplig artefakt, komplett med tolkningsteori och kunskapsteoretisk 
status, och frågan är om det hade kunna inträffa annat än i telefonins och 
fonografins historiska period.

7
År 1930, mellan de två världskrigen, gav Freud ut Vi vantrivs i kulturen. 
Freuds ämne är den kultiverade människan, och i hans kulturbegrepp in-
går frågan om tekniken. Vi vantrivs i kulturen är en intressant skrift av flera 
olika skäl, också därför att Freud där förser oss med en kort passage som 
ger en fingervisning om hur han ser på den moderna tekniken. Ungefär 
samtidigt skrev Ernst Jünger sin hyllning till tekniken och den maskinmäs-
siga människan, Der Arbeiter. Sex år senare, 1936, skrev Martin Heidegger 
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sin artikel om konstverkets ursprung, som i hög grad var motiverad av 
frågan om tekniken. Det var kort efter det att Walter Benjamin skrivit sin 
artikel om konstverket i den tekniska reproducerbarhetens tidsålder. 

Varför, frågar Freud, vantrivs vi i kulturen? Varför är den moderna 
 människan olycklig, trots alla de framsteg hon gjort, trots den mäktiga 
civilisation hon byggt upp? Som aldrig någonsin förr är hon förmögen 
att skydda sig mot naturen, och som aldrig förr förfogar hon över en lång 
rad medel för att reglera sitt förhållande till naturen. Varför plågas männi-
skan av otillfredsställelse? Varför känner hon sig inte hemma i sin egen 
värld?

För Freud ingår den moderna tekniken i den historia som berättar om 
människans kamp för herravälde över naturen, det vill säga redskapens 
historia. Intressant nog betraktar Freud dessutom dessa redskap som en 
förlängning av människans förmågor, det kan sedan vara hennes  motoriska 
eller perceptuella färdigheter. På så sätt får Freud in det mesta under ett 
och samma paraply: automobilen, fartyget, flygplanet, glasögon, teleskop, 
mikroskop, kamera, grammofon, telefon och skrift. Alla dessa ting ser 
Freud som förlängningar av människan, som ett slags proteser som sträcks 
ut i rymden och som lägger under sig allt mer av det vi kallar natur. Och 
allt tjänar människan i hennes fantasi om omnipotens. En gång i tiden 
förlade människan denna önskan till gudarnas sfär, i den meningen att 
gudarna fick förkroppsliga idealet om allsmäktighet. I dag har människan 
kommit mycket nära att själv förverkliga detta ideal. Den moderna män-
niskan, skriver Freud, har blivit en protetisk Gud.

Så hur kommer det sig att människan vantrivs i kulturen? Som Freud 
själv betonar är detta ett historiskt problem. Icke desto mindre söker han 
svaren i en sfär bortom och ovanför historien. Han talar om en ständigt 
pågående strid mellan Eros och Thanatos, mellan livsinstinkt och döds-
drift, som rasar inom varje människa och alltid har gjort det, ändå sedan 
urminnes tider. Striden är rent av konstitutiv för människan. Vad samtiden 
beträffar menar Freud att dödsdriften – aggressionen, viljan att förstöra, 
driften att utplåna – har tagit överhanden över lusten till liv. Den eviga 
striden har till sist tagit slut, och Thanatos har avgått med segern. Historien 
gav Freud rätt, snabbare och våldsammare än någon människa över huvud 
taget hade kunnat föreställa sig.
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Men varför hade Thanatos tagit kommandot? På denna fråga har Freud 
inget svar. Kanske kan man heller inte begära det. I fråga om den  konkreta 
och materiella historien ställs det psykoanalytiska perspektivet mot sin 
kanske mest allvarliga begränsning, vilket har sin förklaring i det förhål-
landet att psykoanalysen tar sin utgångspunkt i individen och inte i över-
individuella – och därmed potentiellt historiska – kategorier.

Ursprungligen publicerad i Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr. 3–4, 2006. 
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Redan från början skrivs en specifik händelse in i Åke Hodells litterära 
produktion: flygolyckan den 17 juli 1941, då han som ung stridspilot stör-
tar under en flygövning utanför Ljungbyhed. Det är under den följande 
konvalescensperioden på Lunds lasarett som Hodell tack vare översköter-
skans omedgörlighet för första gången möter en litterär kanon, vilken i 
hans eget konstnärskap kommer att korsas med den serietidnings- och 
revyestetik han dittills varit bekant med.1 Efter sitt tillfrisknande arbetar 
Hodell som konstnärlig ledare för Barnteatern i Malmö och utkommer 
1953 med debutdiktsamlingen Flyende pilot på Norstedts förlag. Som titeln 
antyder är flygvapnets motivsfär högst närvarande, vilket även gäller den 
följande diktboken från 1962, Ikaros död.

I sin biografi över Åke Hodell från 2009 beskriver Magnus Haglund 
störtningen som ”själva solar plexus i Hodellmyten” ,2 och med en term 
lånad från Roland Barthes skulle jag vilja beskriva Hodells störtning som 
ett biografem. Den enskilt viktigaste händelsen som skriver in detta stört-
ningsbiografem i det litterära verket är vad Gunnar Ekelöf skriver i sitt 
förord till debutsamlingen Flyende pilot: ”Enligt haverikommissionens 
kalkyler drog han visserligen högsta vinsten, då hans chanser att överleva 
vid störtningen i Skåne under beredskapen beräknats till 1/10 000. Hans 
framtid som ev. trafikflygare sjönk i grus och han prövade på den svåra 
förvandlingen. Det sportiga och utåtriktade blev sökande och inåtriktat.”3 
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Detta är något som direkt traderas i receptionen av Hodells verk, och som 
exempelvis föranleder Stig Dagerman att ställa frågan om det är ”en nöd-
vändig upplysning – eller en enfaldig?” Han besvarar den också: ”Den är 
nödvändig, eftersom den utan omvägar för oss rätt in i en dikt, som tar 
kriget till medelpunkt, det krig som vi hittills undgått, men som en störtad 
beredskapspilot under två års hoplappning på ett sjukhus hann uppleva 
ända in i blodomloppet.”4 Flygolyckan kommer sedan att återkomma i 
olika paratexter runt Hodells verk, men också att införlivas i det och meta-
foriseras. Är haveriet tekniskt eller mänskligt, är den fråga som återkom-
mer i hans autofiktiva romankvartett. I dess inledande del, Skratta Pajazzo 
från 1983, strävar en ”dr Braun” efter att klarlägga orsakerna till olyckan. 
Genom att konfrontera Hodell med minnen av flygardrömmar och mili-
tärdisciplin söker han provocera fram ett svar på frågan om vad som var 
den utlösande faktorn bakom störtningen. ”Er biografi är visserligen 
ganska ofullständig”, tvingas dr Braun medge, med en formulering som 
ger eko av Hodells återkommande fragmentering av den egna livsberät-
telsen till enskilda minnesepisoder och dokument.5 Var det möjligen så att 
orsaken till olyckan stod att finna i ett brev som Hodell läste i cockpit, 
skrivet av hans judiske vän Jimmy Jereslaw som utvisats till det nazistiska 
Tyskland. ”Vad stod då i brevet?”, frågar dr Braun. ”Ja, när haverikommis-
sionen tog upp det svarade ni att ni inte kunde minnas. Ni mindes över 
huvud taget inget brev. Får jag inte tag i brevet lovar jag er att jag ska få er 
att minnas! Om inte annat med en ny elektrisk metod.”6 Från den första 
diktsamlingen och till de sena romanerna blir minnet av störtningen på så 
sätt till ett alltmer överdeterminerat litterärt stoff och därmed också till den 
berättartekniska motorn i Hodells fortlöpande självmytologisering.

Dokumentkonst
Det är till denna historia Lotta Lotass anknyter när hon i tidskriften OEI:s 
omfångsrika dokumentnummer begärt ut och låtit publicera dokument ur 
haverikommissionens utredning av Hodells flygolycka.7 Därmed placerar 
hon inte bara det dokumentära materialet inom en litterär kontext, utan 
understryker också den specifika roll som dokument har inom Hodells 
produktion. Ett välkänt exempel är Bruksanvisning för symaskinen Singer 
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Victoria, utgiven 1965 på egna förlaget Kerberos: ett häfte som helt enkelt 
är vad titeln låter ana, men med tillägg av författarnamnet Åke Hodell 
samt genrebeteckningen roman. Bland Hodells efterlämnade papper fin-
ner man ett mindre känt exempel, Invalidernas tidskrift från 1953, vilken 
han sannolikt mottog till följd av flygolyckan, där ett tillägg med tusch-
penna i titelraden förändrat publikationen till ”Språkinvalidernas tid-
skrift”.8 I andra fall utgör befintligt material grunden till visuella och 
 sonora collageverk, som i fallet med de ”hermafroditiska collage” som åt-
följer den postumt utgivna skriften Resan till Rom med Gunnar Ekelöf.9

Just från vänskapen med Ekelöf härrör också ett av de mer legendariska 
dokumenten inom Hodellsammanhang: den matsedel från Trosa stads-
hotell som förmedlade den första kontakten mellan författarna. Originalet, 
ett svagt gröntonat pappersark som av Hodell daterats ”febr. 1950”, åter-
finns i Kungliga bibliotekets (KB) omfattande Hodellsamling, tillsammans 
med ett fotografi som föreställer ”Moster (Fru Emy Norberg) också kallad 
’Ängeln’ på Trosa Stadshotell”, samt Hodells manus till Flyende pilot med 
Ekelöfs handskrivna kommentarer.10 På framsidan av matsedeln kan man 
läsa: ”Bräckt färsk lax m. spenat / Gravlax / Hemrim. lax m. stuv. pot. 5:50 
/ Omelette naturell 2:40” osv. På baksidan: ”Södergran, Fröding, Bellman, 
Birger Sjöberg. Tysk: Lenau, Hölderlin, Goethe, Platen, Rilke. Engelsk: 
Whitman, Blake, Auden, The Penguin Anthology, (The Norlin Book of 
Lyrics)”. Det var Hodells moster Emy som kom att berätta om sin syster-
son när hon serverade gästen Ekelöf. Den senare fattade intresse för piloten 
som störtat och börjat skriva poesi, och antecknade några litteraturtips på 
baksidan av matsedeln. Hodell blev närmast paralyserad inför korsställ-
ningen av den höglitterära läslistan och den vardagslitterära matlistan på 
detta dokument, där han fann ett ”slags antipoesi”, liknande delar av Non 
Serviam. ”Men ändå hade jag inte mod att svara”, skriver Hodell. ”Jag 
visste för lite om poesi. Inte ens då moster Emy kom med ett nytt med-
delande från Ekelöf, skrivet på baksidan av en nota. På den stod det på 
framsidan: Stuvad lake enligt Cajsa Wargs kokbok, första upplagan 4:50. 
Nej, det gick inte att svara.”11

Matsedeln är ett välbevarat minne över Hodells möte med en av sina 
stora förebilder, som bara några år senare skulle fungera som hans mentor, 
men det är också en dikt i egen rätt.12 Som poetiskt dokument eller found 
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poem är det typiskt för den kategoriella instabilitet som vidhäftar materialet 
i Kungliga bibliotekets Hodellarkiv. Det är till exempel inte alls självklart 
huruvida Hodells flygdagbok ska räknas in i det poetiska verket eller förstås 
som ett av många spår inom en informationssamling. Detsamma gäller ett 
arkiverat betygsdokument från 1929, där mittstycket med vitsorden klippts 
bort. Vad som återstår är den övre och den undre delen, med modern 
Greta Hodells signatur på den senare. I en opublicerad anteckning, som 
bilagts i arkivet, bistår Hodell med en förklaring:

För att jag inte kunde läsa upp utantill Verner von Heidenstams ’Sverige, 
Sverige, Sverige, fosterland…’ utan att komma av mig, gav rektor Ullman 
mig ett så dåligt betyg, att jag inte vågade visa upp det för pappa. Då 
mamma sedan skrev under, la jag armen över betyget. Jag tror hon förstod. 
Men det gjorde inte pappa. Efter mycket tjat klippte jag bort delen med 
vitsord och gav honom de andra två delarna. Pappa fick ett utbrott och jag 
beordrades hämta rottingen.13

I en annan anteckning minns Hodell ett ”ödesdigert år”: ”1939 utmäter 
kronofogden allt i hemmet, inklusive lantstället på Räfsnäs.” Han beskriv-
er hur fadern Björn Hodell, som under 1930-talet var direktör för Södra 
teatern i Stockholm, slutar sitt liv som alkoholist: ”Jag besökte honom på 
Beckomberga där han satt och skrev på en självbiografi. Men det blev inget 
av den.”14 Vad Åke Hodell gör är därmed att skildra sin fars ofullbordade 
självbiografi i en egen ofullbordad självbiografi. Materialet på KB, och då 
i synnerhet de kronologiskt ordnade pärmarna, kan läsas som ett medialt 
komplext verk, där tidningsklipp, självbiografiska anteckningar, fotogra fier 
och andra dokument bildar ett omfattande collage eller montage med det 
egna livet som röd tråd. Där flertalet av Hodells tidiga verk behöver förstås 
i processuella termer, utifrån deras performativitet, vittnar även arkivma-
terialet om en process, av samlande, sorterande och redigering. De många 
överstrykningarna i materialet – i brev såväl som i dagboksanteckningar 
(ibland har nästan hela texten strukits över, men ändå sparats) – visar på 
en hållning som markerar att allt kan omvandlas, en symaskinsmanual 
likaväl som det egna livet och dess dokument. Åke Hodells samling på KB 
kan därmed också förstås inte bara som en reservoar för information, utan 
också som en memoar.



Åke Hodells ituklippta terminsbetyg. 
Ur Kungliga bibliotekets Hodellsamling.
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Till minnet av Heidenstam
Att bilden av Hodell som stridsflygaren som kraschlandade i det litterära 
fältet har dröjt kvar beror inte bara på hans eget bruk av motivet. Det 
svarar också mot hans position som en udda fågel även inom den lokala 
faunan i 1960-talets avantgardekretsar. Bilden fångar också något av hans 
inte helt friktionsfria förhållande till den litterära traditionen. Detta blir 
tydligt inte minst i Hodells utgåva Verner von Heidenstam: Nya dikter från 
1967, som består av första avdelningen i Heidenstams Nya dikter från 1915, 
till stora delar övermålad med svart tusch. Heidenstamverket är ytterligare 
ett exempel på Hodells bruk av dokument och befintligt material, men det 
är också ett verk som på ett mindre uppenbart sätt gör bruk av den per-
sonliga erfarenheten. Ett antal år efter Heidenstamutgåvan skulle Hodell 
gestalta sina erfarenheter av mötet med skaldens diktning i Maratonpoeten 
(1981), och därmed tillfoga attentatet ytterligare en betydelsedimension. 
En mer koncis beskrivning finner man i arkivmaterialet, genom två kontra-
punktiska biografem som direkt ansluter till episoden med det itu klippta 
terminsbetyget:

Ett ljust minne: att jag en julisöndag 1928 fick flyga med kapten Albin 
Ahrenberg i hans Junkers F-13 över Dalarö. Efter landningen bestämde jag 
mig för att bli flygare.

Ett mörkt minne: att jag i Vasa Elementarskola höstterminen 1929 inte 
kunde lära mig Verner von Heidenstams dikt ’Sverige’ utantill. Varje gång 
jag stod i stram givakt vid min bänk och deklamerade dikten kom jag av 
mig. Alltid på olika ställen. Någon dag innan höstterminen slutade för-
lorade lärarinnan tålamodet. Hon tog mig i örat och ledde mig fram till 
svarta tavlan och kommenderade mig att längst till vänster börja skriva 
’Sverige’ om och om igen. När hela den långa svarta tavlan var fullskriven 
med diktens två strofer, befallde hon mig att sudda ut ’Sverige’ och sedan 
skriva ’Sverige’ om igen och därefter sudda ut ’Sverige’. Jag höll på med 
det i två timmar.15

Vad Hodell minns är alltså sin oförmåga att minnas. I ljuset härav framstår 
hans Heidenstamverk inte bara som en kritisk intervention i litteratur-
historien, utan även som en mnemoteknisk revansch på en havererad 
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 minnesdisciplinering. De svarta fälten blir därmed inte bara destruktion, 
utan framförallt inskription. Om det konkretistiska verket kan påminna 
om bildkonstens abstrakta expressionism, så är det inte så missvisande 
eftersom det rör sig om ett abstrakt uttryck för en konkret erfarenhet. 
Samtidigt är verket i en specifik mening litteraturkritiskt: det går i dialog 
med litterär tradition genom att negera just möjligheten till dialog. Litte-
raturkritik inte som läsningens konst, utan som konsten att förstöra en 
dikt. Paradoxen i detta ligger i att förstörelseakten är additiv snarare än 
reduktiv: diktens betydelse tätnar istället för att förstöras. Det placerar 
Hodells omsorgsfulla vanvård av Heidenstams minne inte bara i en ikono-
klastisk tradition, utan även i linje med Hodells senare utforskande av 
författarskap som Almqvist, Hemingway och Strindberg.

I Maratonpoeten beskriver Hodell hur han på nytt utsätts för ”Sverige” 
i flygvapnet i början av 40-talet – dikten tycks förfölja honom – och han 
konkluderar: ”Heidenstams ’Sverige’ hade förvandlats till en beredskaps-
dikt”.16 Om Hodell gör bruk av Heidenstams diktning i sitt verk från 1967 
är det därmed ett bruk av texter som redan befinner sig i bruk. Vad Hodells 
utgåva understryker är att dikter är något man använder, till exempel i 
fostrande och nationella syften – eller genom att rita på dem. Verket blir 
också ett personligt avståndstagande från en lyrisk tradition i långt vidare 
mening, närvarande inte bara genom Heidenstams namn utan även genom 
lyran på verkets baksida. Genom övermålningarna utsätts diktens ideala 
innehåll för konkurrens av bokstäver i deras materiella och förspråkliga 
aggre gationstillstånd, det vill säga i form av bläck. Hodells Verner von 
Heiden  stam: Nya dikter måste därför förstås både som ett konceptuellt verk 
och som en radikalisering av konkretismens utforskande av sidans och teck-
nets materialitet, men poängen är att dess bläckbruk aldrig fullt ut lämnar 
det semantiska planet. Istället tillfogar det de ursprungliga  dikterna  ytterligare 
betydelseskikt genom att lämna efter sig ett högst personligt minnesmärke.

Självbiografi
En visuellt mer förtätad överlagring finner vi i collageverket Självbiografi 
från samma år, en palimpsest av överlagrade dokument som innefattar 
texter från den västerländska idéhistorien, serietidningsillustrationer och 
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självporträtt.17 Till skillnad från i Verner von Heidenstam: Nya dikter har 
Hodell här även deformerat eget material, däribland sidor ur debut-
diktsamlingen Flyende pilot. Här finns också till stora delar oläsliga text-
utdrag från exempelvis Sartre och Alf Ahlberg, liksom diagram och repro-
duktioner av handskrivna brev. Genomgående är materialet perforerat av 
svarta, kulhålsliknande cirklar och censurerat genom överstrykningar och 
bortskurna partier. Resultatet ger ett våldsamt visuellt intryck, där varje 
radering samtidigt adderar till det sammanlagda överflödet av information, 
och kvarlämnar en palimpsest vars betydelse är övermättad samtidigt som 
den motstår avkodning till just betydelse. Man kan dra sig till minnes att 
collagetekniken inom det historiska avantgardet uppträder parallellt med 
ett generellt intresse för simultanitetsestetik, tydligast framträdande inom 
den italienska futurismen som laborerar med samtidighet på tematisk såväl 
som på strukturell nivå.18 En liknande simultanitetsestetik kan inringas 
som central för det svenska neo-avantgardet i vid mening, och får en 
specifik betydelse i Hodells Självbiografi. Just collagets förmåga att fram-
ställa det diakrona som synkront är en av dess effekter – historien händer 
samtidigt, eller annorlunda uttryckt: jaget är i sitt nu också sina minnen 
och sin historiska belägenhet.

I flera avseenden radikaliserar verket uttryck som man känner igen från 
Hodells övriga produktion, däribland utforskandet av kategorierna liv och 
verk, bruket av självbiografiskt material, collagetekniken och använd-
ningen av befintliga texter och bilder. Vad som var existentialistiskt for-
mulerade problem inom en traditionell lyrisk form i Hodells första två 
diktsamlingar har här fått ett direkt visuellt uttryck, där flygolyckan 
uppträder på nytt inom ramen för ett mer generellt trauma, och där sepa-
rationen av höglitteratur och låglektyr från Lunds lasarett störtar samman. 
Självbiografi rör sig i en terräng där de genremässiga demarkationslinjerna 
suddats ut; där visuell konst möter poesi och där privata dokument inför-
livats i ett sammanhang av delat bild- och idégods på ett sätt som skriver 
in jaget i en komplex historisk komposit och problematiserar förhållandet 
mellan privat och delad erfarenhet. Inte bara språket eller litteraturen, utan 
även subjektet gestaltas som ett intertextuellt collage, om än som ett 
oläsligt och sargat sådant. Om verket är en självbiografi, som titeln säger, 
så är det en självbiografi där subjektets gränser står öppna mot det  virtuella 
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arkiv som omger det. I den meningen har den åtskilligt gemensamt med 
Hodellarkivet på KB, som kan betraktas som en andra, mycket mer om-
fattande självbiografi, men kanske också med personarkivet i allmänhet.

Personarkivet är med nödvändighet ett arkiv också över personer som 
inte inbegrips i arkivets egennamn. I Hodellarkivet finns till exempel origi-
nalteckningar av Elis Eriksson och exempel på dennes omisskännliga idio-
lekt, tidiga manus av Öyvind Fahlström, privata brev från nära släktingar 
och korrespondens med andra författare. Man finner här exempelvis ett 
långt brev från Ingrid Ekelöf som förbereder Åke Hodell på maken Gun-
nar Ekelöfs svåra alkoholism inför deras resa till Rom och en kopia av ett 
brev till Bengt Emil Johnson från Emmet Williams, vars nyfikenhet inför 
den svenska konkretismen väckts av Öyvind Fahlström. Som verk är det 
en illustration av människans situering i en väv, det vill säga en koncipie-
ring av texten som textil genom en ofta upprepad analogi utifrån den 
 etymologiska roten till text i latinets textus, som textur och väv. En  analogi 
som för övrigt upprepas i det utgivna verket Självbiografi, där den väv som 
bildas av text och historia repas upp genom överstrykningar, perforeringar 
och andra textförluster.

På en sida i Självbiografi kan man läsa fragment av tryckt text som ”ty 
ju högre han klättrar, desto mer”, ”drömmen om herraväldet”, ”skälet till 
emancipationen ur ghettot”, igenkännbara som formuleringar ur Mein 
Kampf. Dessa blir läsbara på grund av att stora delar skurits bort från de 
två överliggande dokumenten, ett fotografi av ett ansikte vars blick lämnats 
kvar, samt ett handskrivet brev undertecknat ”Din … … J …”, det vill 
säga sannolikt vännen Jimmy Jereslaw. Är detta det brev som kan ha 
 orsakat störtningen enligt Skratta Pajazzo?19 Sammanställningen här är inte 
så olik den man finner i arkivet på KB, där bilder och pressklipp från 
 nazisternas förbrytelser plötsligt bryter in i det material som dokumenter-
ar Hodells arbete med barnteatern.

Maskinella minnen
Som vi har sett arbetar Åke Hodell från och med inskriptionen av flyg-
olyckan i Flyende pilot med återbruk av självbiografiskt material, men 
 successivt kommer hans intresse för cybernetik att leda till att personliga 
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minnen får konkurrens av minne i bemärkelsen informationslagring. 
 Dessa aspekter förenas i hans Självbiografi som inte bara laborerar med 
personliga och kollektiva minnen, utan också skriver in människan i ett 
tekniskt och medialt signalsystem, där hon förstås utifrån sin relation till 
olika informationsmängder. Som Jesper Olsson framhåller i Alfabetets 
 användning, ”skrivs människan in som en nod i ett medialt nätverk, där 
livet framträder som ett lapptäcke av verbala och visuella representatio-
ner.”20 Från att ha intresserat sig för flygvapnet på en motivisk, existentiell 
och metaforisk nivå börjar Hodell alltmer intressera sig för de icke-
mänskliga signalsystem som uppträder inom klustret människa-språk- 
maskin. ”När jag höll på och skrev ’Ikaros död’ talade radarskärmen och 
instrumentpanelen ett annat språk, ja många andra språk än det jag hade 
tillgång till som poet”, skriver han i den litterära tidskriften Rondo 1963.21

Åke Hodell hör därmed till dem som tidigt och radikalt utforskar män-
niskans belägenhet i en värld som upplevdes som alltmer präglad av hög-
teknologiska medier. I hans litterära och konstnärliga produktion kommer 
detta tydligast till uttryck i ett återkommande bruk av maskinspråk och 
kod: hålkort, morse och alfanumeriska förkortningar, eller som på en sida 
i Självbiografi, rader av siffror och asterisker som följs av typografiskt 
 spatialiserade nollor, även dessa genomskjutna av svarta cirklar, skrivna 
över ett antal mindre porträttfotografier vars ansikten lämnats vita. I 
 bokens mitt en närbild av Hodell själv med hörlurar och svarta glasögon 
– imperfekt återgiven så att bruset från reproduktionen framhäver dess 
mediering. Eller som i den bok som följde på föreställningen Lågsniff året 
före: en rad skriftsystem vars gemensamma nämnare är att de för normal-
läsaren är kodifierade intill oläslighet. Resultatet blir med Jesper Olssons 
ord ”en poesi som har kopplats upp till samtidens komplexa teknologiska 
nätverk, med en teoretisk bakgrund i informationsteori och cybernetik, 
och realiserade i allt från aerotekniska system till de nya datorerna (flyg- 
och radarteknologin var för övrigt en av cybernetikens första spelplats-
er).”22

Inom Åke Hodells projekt blir minnet därmed en av de kanaler som 
förser jaget med data inom ramen för en uppkopplad subjektivitet i ett 
medialt och teknologiskt informationslandskap. Hodells ”elektronismer”, 
för att använda den term han själv föreslår för sina poetiska experiment, 
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situerar de personliga minnesarkiven inom ett sammanhang där spår och 
lagring migrerar mellan biologi och teknologi. Gränssnittet intresserade 
honom: ”Jag frågade mig om inte t.ex. instrumentpanelens språk poetiskt 
skulle kunna användas, om det inte skulle kunna ge något mer än enbart 
data, ja om det inte ibland skulle kunna ersätta poesins ’konventionella’ 
språk och på ett nytt sätt meddela något om en människa.”23 I Hodells 
tidiga experiment under 1960-talet bryter maskinspråket därmed in i 
 poesin och driver den mot nya sonora och visuella uttryck, och därigenom 
mot andra kommunikationsformer. Samtidigt som Hodells bruk av Ikaros-
motivet enligt den klassiska modernismens linjer gör bruk av en antik 
motivsfär för att beskriva det samtida och enskilda, markerar titeln Ikaros 
död också vägs ände just för det traditionella poetiska uttrycket. I Själv-
biografi har den humanistiska traditionens traditionella språk och uttryck 
förlorat sitt förklaringsvärde eller sin förmåga att meddela sig. Även serie-
rutornas skrivna tal har strukits över i Hodells komposit – kvar står själva 
chockerfarenheten, utan fungerande kommunikation. Liksom Heiden-
stamverket prövar en nonfigurativ modell för att uttrycka en subjektiv 
erfarenhet, utgörs bakgrunden även här av en djupgående språkskepticism 
– omkodningen av Invalidernas tidskrift till Språkinvalidernas tidskrift är 
fortsatt aktuell.

Till Hodells minne
För egen räkning upprättade Hodell otaliga minneskartor och diagram 
med utvecklingslinjer och grafiska förbindelser mellan olika element. I 
Hodellsamlingen på KB finns till exempel sådana rubricerade som ”Tom-
rummet” (med utgångspunkt i en bild av de Chirico), ”Den dubbla fram-
tidsbilden” (med Hodells anteckningar bredvid pressklipp om vätebombs-
sprängningar) eller om melankoli (utifrån Albrecht Dürer). Samtidigt 
bildar personarkivet i sin helhet en liknande karta, i överförd bemärkelse, 
med egennamnet Åke Hodell som ordnande princip. Här finns oräkneliga 
pressklipp med just detta namn understruket med röd penna, fotografier 
över bostadsadresser, uppläsningsmanus och brev; spår från olika verksam-
heter, men också en sammanställning som öppnar för möjligheten att be-
forskas – i en av Hodells bevarade gästböcker skämtas det redan under åren 
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1964–1965 om att den är destinerad för KB.24 För det privata samlandets 
minnesteckning kommunicerar inte bara med ett dåtida förflutet, utan 
också med en dåtida framtid, i form av möjligheten att tilldra sig forskar-
samhällets intresse. Arkivet är en markering som säger: ”Gräv här!” Och vi 
gräver… Samtidigt kan arkivet förstås som en subjektsskapande process, 
varför man kan dra sig till minnes det Ekelöfcitat som Hodell öppnar sin 
inledande text med i katalogen till Hodellutställningen på Moderna 
 Museet 1987: ”Det är inte konstverket man gör. Det är sig själv.”25

Som Självbiografi, Verner von Heidenstam: Nya dikter och materialet i 
Hodells personarkiv visar, kan minne och litteratur i Åke Hodells fall 
förstås även som arkiv och dokument. Historien, i ordets dubbla be-
märkelse, skrivs här över sig själv och bildar palimpsester av personliga 
minnen, mediala informationsströmmar och delade historiska erfaren-
heter. Där Hodell använder och återanvänder självbiografiskt material i 
sina litterära och konstnärliga verk, kan Hodellsamlingen på Kungliga 
biblioteket betraktas inte bara som bakgrund och förklaring till de förra, 
utan också som ytterligare ett av dessa verk som situerar människan i en 
komplex väv av samband. Till skillnad från de utgivna verken märks här 
emellertid också en vilja att förklara, systematisera och dokumentera det 
egna livet. Personarkivet är ett monumentalt minneshanteringsprojekt, 
men också, och kanske framförallt, en stilla önskan om att bli ihåg-
kommen.

Noter
1. För Hodells beskrivning av mötet med ny litteratur under sjukhusvistelsen, se t.ex. 

Christer Eriksson, ”Den gräns där man verkligen låter sig omskakas: Åke Hodell berättar 
för Christer Eriksson hur han nådde fram till ett skapande språk”, i BLM 1979:1, s. 24–30.

2. Magnus Haglund, Åke Hodell, Stockholm: Natur och Kultur, 2009, s. 77.
3. Gunnar Ekelöf i Åke Hodell, Flyende pilot, Stockholm: Norstedts, 1953, s. 7.
4. Stig Dagerman, ”– och dikterna blir Ni!”, i Idun 1953:49, s. 28. Jfr Haglund 2009, s. 95.
5. Åke Hodell, Skratta Pajazzo, Stockholm: Författarförlaget, 1983, s. 45.
6. Ibid., s. 49.
7. Lotta Lotass, ”Ur krigsarkivet”, i OEI 2011:53–54, s. 150–160.
8. Åke Hodell, sign., L 283, 2003/23:22, KB.
9. Åke Hodell, Resan till Rom med Gunnar Ekelöf, Stockholm: Rönnells antikvariat, 2005, 

s. 43–47.
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10. Åke Hodell, sign.: L 283 2003/23:72.
11. Åke Hodell, Stuvad lake enligt Cajsa Warg. Gunnar Ekelöf läser ”Flyende pilot”, Stock-

holm: Rönnells antikvariat, 2002, s. 7 f. Här finns även Flyende pilot-manuskriptet med 
Ekelöfs kommentarer återgivna, liksom matsedeln och fotografiet av Emy.

12. Pekka Särkiniemi har påpekat hur matsedelns två sidor också svarar mot två tydligt 
urskiljbara faser i Hodells poesi, eftersom Hodell under 1960-talet övergår från att läsa 
Ekelöfs litteraturtips på baksidan av matsedeln ”till att intressera sig för den konkreta 
 poesin på framsidan”. Särkiniemi i Hodell 2005, s. 3 f.

13. Åke Hodell, sign.: L 283 2003/23:9, KB.
14. Åke Hodell, sign.: L 283 2003/23, 1930–1936.
15. Hodell, sign.: L 283 2003/23:9, KB. Se även Haglund 2009, s. 43.
16. Åke Hodell, Maratonpoeten, Stockholm: FIB:s Lyrikklubb, 1981, s. 12.
17. Åke Hodell, Självbiografi, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1967.
18. Se Marjorie Perloff, The Futurist Moment. Avant-Garde, Avant Guerre, and the  Language 

of Rupture, Chicago & London: University of Chicago Press, 1986, s. 14.
19. Jfr Haglund 2009, s. 66.
20. Jesper Olsson, Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 

1960-tal, diss. Stockholm: OEI Editör, 2005, s. 385.
21. Åke Hodell, ”Poesins position. Enkät II”, i Rondo 1963:2, s. 5.
22. Olsson 2005, s. 387.
23. Hodell 1963, s. 5 f.
24. Åke Hodell, sign.: L 283 2007/62, KB.
25. Åke Hodell, Resor i inre landskap 1952–1987, Stockholm: Moderna Museet, 1987. 
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