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som uttryck för människans distanserade relation 
till naturen. Analysen av Pan (1894) belyser en in-
tressant spänning mellan metaforiska och faktiska 
tolkningar av naturskildringar, där förekomsten av 
katalogartade listor över växter och djurarter skulle 
vara intressant att belysa i relation till nymaterialis-
tisk teori och diskussion.

Howlid Wærp anger i bokens förord att flera av 
bokens kapitel tidigare förekommit som enskilda 
artiklar men nu samlats till en monografi och att 
detta ”gjør at det ikke er en enkelt argumentasjon 
som drives fram gjennom boka, men at leseren 
gjerne kan lese kapitlene uavhengig av hverandre” 
(9). Ett alternativ hade kunnat vara att förse boken 
med en syntetiserande sammanfattning som åter-
knyter till de inledande delarnas ramverk. I sam-
manhanget refererar Howlid Wærp till den tyske 
sociologen Ulrich Bech som efter en positiv läs-
upplevelse konstaterade att ”ved slutningen af hvert 
kapitel er jeg blevet klogere, end jeg var ved begyn-
delsen” (9) – detta kan också gälla efter läsningen 
av ”Hele livet en vandrer i naturen”: Økokritiska les-
ningar i Knut Hamsuns forfatterskap, även om klok-
skapen nog gäller Hamsuns författarskap som hel-
het lika mycket som dess ekokritiska perspektiv.

Marie Öhman

Jonas Ingvarsson, Bomber, virus, kuriosakabinett. 
Texter om digital epistemologi. Rojal Förlag. Gö-
teborg 2018.

Digitala medier och de senaste årtiondenas genom-
gripande datorisering av samhället ställer litteratur-
vetenskapen inför nya teoretiska och metodolo-
giska utmaningar. Detta är känt. Visserligen är kri-
sen i någon mån humanioras konstant, och om det 
någonsin funnits konsensus kring litteraturveten-
skapens funktion och begreppsapparat, har denna 
alltid varit hårt ansatt, från en mängd olika håll, och 
kanske i synnerhet det senaste halvseklet. Det är 
sannolikt som det ska vara. Men det är också ofrån-
komligen så att ett antal teknologiska skiften – sär-
skilt just de senaste decenniernas datorisering – har 
förändrat den mediala infrastruktur som litteratur-
vetenskap och humaniora sedan länge har interna-
liserat, reproducerat och varit beroende av. Arkiven 
har digitaliserats. Den tryckta boken är inte längre i 
samma priviligierade position som tidigare, varken 
som minnesteknologi eller berättarstruktur. Läs-
ningens form och samhälleliga funktion har för-

ändrats, vilket inte minst ljudboken vittnar om. 
Kollaborativa plattformar och sociala nätverk om-
förhandlar litteraturens rollfördelningar. Så möjli-
gen är utmaningarna större än tidigare.

Även om litteraturvetenskapen idag opererar 
med flera modaliteter av textualitet, och gärna ta-
lar om sinnlighet, affekt och materialitet, finns det 
mycket som talar för att dess grundläggande be-
greppsapparat alltjämt är sprungen ur den världs-
åskådning som Hans Ulrich Gumbrecht benäm-
ner ”hermeneutikens fält” i Production of Presence: 
What Meaning Cannot Convey, där begreppslig 
mening hålls strikt åtskild materiell närvaro som 
enda godtagbara förhållningssätt till världen. Men 
det är uppenbart att saker händer. Satsningar på di-
gital humaniora genomförs på de flesta lärosäten i 
Sverige, och forskningsutlysningar som uppmunt-
rar till olika former av tvärvetenskapliga databas-
projekt, gärna med ena foten inom naturvetenska-
pen och teknologiskt orienterade samhällsveten-
skaper, är stapelvara.

Frågan vi måste ställa oss, är vad digitala medier 
gör med litteraturvetenskapens – och humanio-
ras – kunskapsproduktion? Vilka nya teoretiska ra-
mar behöver vi för att bemöta det digitala? Vilka 
nya metoder och metodologier möjliggörs? Eller 
kan, och kanske till och med bör, vi bara fortsätta 
som tidigare?

Med utgångspunkt i denna problematik utpe-
kar Jonas Ingvarssons lekfullt konstruerade bok 
Bomber, virus, kuriosakabinett. Texter om digital 
epistemologi (2018) ett antal möjligheter för litte-
raturvetenskapens – och humanioras – framtida 
utformning. Det är en framtid som, om vi ska följa 
bokens argument, och det finns det många starka 
och goda skäl att göra, rentav inbegriper den om-
konfigurering av Gutenberggalaxen som Marshall 
McLuhan flaggade för redan 1962, och som just 
de senaste decenniernas genomgripande digitali-
sering och datorisering har gjort alltmer akut. Det 
handlar emellertid inte så mycket om att uppfinna 
en ny digital litteraturvetenskap, eller för den de-
len en ny, digital humaniora, som att genom det di-
gitala – det digitala som lins och tankeform, som 
Ingvarsson genomgående vidhåller – etablera en 
ny förståelse för litteraturvetenskapens och huma-
nioras historia och framför allt, för dess grundläg-
gande begreppslighet. Det handlar, kort och gott, 
om att konceptualisera den teknologiska situation 
som vi redan och ofrånkomligen alltid är en del av. 
Med lätthet, stundtals närmast kaxig elegans, och 
en konfigurativ assemblage-estetik som performa-
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tivt synliggör hermeneutikens bristande samtidsin-
sikt, ingjuter Ingvarsson en imponerande och med-
ryckande energi i sitt argument. Det är närmast 
en stridsskrift, och en mycket effektiv sådan. I rätt 
ögonblick, dessutom.

Ingvarsson, och de samarbetspartners som ak-
tualiseras genom framställningen – boken är ett 
resultat av ett forskningsprojekt finansierat av Ve-
tenskapsrådet, och består huvudsakligen av ett an-
tal artiklar tillkomna inom detta – argumenterar 
för att digitaliseringens konsekvenser för humani-
ora är långtgående, vida längre än digitala verktyg 
och maskinella fjärrläsningar. Kanske till och med 
längre än de flesta av oss velat och vågat föreställa 
sig. Med stöd i posthumanistiskt orienterad teknik-
filosofi och medieteori, i vilka människans materi-
ella omgivningar ges en direkt (om inte nödvän-
digtvis deterministisk) inverkan på hennes sinnliga 
och begreppsliga konstitution, menar Ingvarsson 
att det digitala möjliggör – och kanske i viss mån 
nödvändiggör – ett nytt kunskapsparadigm. En di-
gital epistemologi.

Bokens syfte, som framgår av dess undertitel, är 
att belysa den digitala epistemologins vittgående 
konsekvenser.

I detta sammanhang uppfattas ’det digitala’ sålunda 
inte i första hand som verktyg (datorer, databaser, 
nätverk), eller som objekt (fan fiction, digitala 
arkiv, twitterpoesi, spel, elektroniska texter), utan 
som ett kritiskt diskursanalytiskt och framförallt 
mediearkeologiskt koncept, med vars hjälp vi kan 
skapa produktiva perspektiv på vår estetiska och 
kulturella omvärld, och – inte minst – på vår este-
tiska och kulturella historia. Sålunda är ’digital epis-
temologi’ inte främst en fråga om att påvisa kausa-
litet; det handlar inte om orsak och verkan utan om 
relationer. Det är relationen mellan konsten och 
dess omgivning, men också mellan kropp och text, 
mellan människa, maskin och miljö. Och mellan 
postmodernitet och förmodernitet. Den här typen 
av relationer är egentligen påvisbara genom hela 
kulturhistorien, men med ett koncept som ’digital 
epistemologi’ accentueras denna mediehistoriska 
relation ytterligare. Nya medier påminner oss om 
just detta. (13–14)

Förskjutningen från kausalitet till relationer inbe-
griper också en ökad uppmärksamhet på den fy-
siska närvaron och den materiella praktikens bety-
delse för kunskapsproduktion. Litteraturvetenska-
pen måste också bli en mediearkeologi, där dessa 
materiella relationer, liksom forskarens närvaro på 
fältet, situeras, teoretiseras och undersöks. Här ak-

tualiseras ett klassiskt cybernetiskt argument, i vil-
ket människan och maskinen – men även, något 
som inte minst ekologiska teorier framhåller, andra 
omkringliggande faktorer som naturen och när-
miljön – ingår och uppstår i ett och samma kom-
munikativa system. Denna historiska förskjutning 
speglas också, menar Ingvarsson, i hur politiska och 
sociala maktbalanser skiftat sedan millennieskiftets 
definitiva etablering av ”ubika nätverk” (som den 
på engelska vanligt förekommande termen ”ubi-
quitous computing” här översätts): ”vad gäller hot-
bilder så är bomben och stormakterna utbytta mot 
virus, celler och nätverk.” (40) Kontrollapparaten 
är inte längre en abstrakt storhet, utan tvärtom nå-
got som också redan är en del av våra historiska 
samhällskroppar.

Det digitala gör i viss mening allt till reprodu-
cerbar och översättbar kod. Men samtidigt betonas 
just reproduktionen och översättningen som pro-
cess; meningsproduktionen är något som sker, den 
tar plats, uppbär en specifik och påtaglig närvaro. 
Den digitala epistemologin och mediearkeologin 
innefattar därmed också ett postdigitalt resone-
mang, som undersöker hur det digitala ”inte kan re-
aliseras utan analoga receptorer i form av text, ljud, 
ljus, et cetera” (41). Den postdigitala kulturanaly-
sens ”analoga nostalgi”, med ett stundtals fetisch-
artad förhållande till retro-tekniker och gamla me-
dier, lyfts av Ingvarsson fram som ”ett av den digi-
tala epistemologins mest konkreta uttryck för me-
dial materialitet” (43). Här finns förstås risk att un-
dersökningen begränsas till en nostalgisk utblick, 
och går vilse i en fascination för den avbrutna och 
förlorade förflutenhet som objektet representerar. 
Det är en sort närsynthet som mediearkeologin 
ofta har anklagats för: en överdriven upptagenhet 
vid de övergivna och misslyckade mediernas genea-
logier. Men det vore att missförstå Ingvarssons och 
mediearkeologins poäng.

Den analoga nostalgin ska inte ses som en flykt 
från vår digitala samtid, utan snarare ses som 
ett uppmärksammande av den materialitet som 
alltid präglat alla mediala uttryck, från retorikens 
kroppslighet och codexens taktilitet, till den digi-
tala kulturens på en gång virtuella och närvaroska-
pande tendenser. (97)

Ingvarssons undersökning påvisar hur mediearkeo-
login, understödd av en digital epistemologi i vil-
ken processuella, deltagande och multimodala as-
pekter av undersökningsobjektet kan konceptua-
liseras (på ett sätt som också gör feedbackproces-
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sens paradoxala kausalitet greppbar), aktualiserar 
inte bara den triviala sanning att medier – som Jay 
Bolter och Richard Grusin, i McLuhans efterföljd, 
konstaterade – remedierar äldre medier; Ingvars-
sons mediearkeologi synliggör också hur ett reme-
dierat medium är verksamt i samtiden. Det med-
iearkeologiska objektet görs aktivt, i en feedback-
loop i vilken dess historia förändras av samtiden, 
men där denna historia också inverkar på samti-
dens konfiguration.

Ingvarsson mönstrar två tidigmoderna medi-
eteknologier – kuriosakabinettet och emblemet 
– för att påvisa att ”konceptet digital epistemo-
logi” kan ”ringa in och adressera litterära och este-
tiska praktiker från i princip vilken historisk period 
som helst” (20). Här inskärps det mediearkeolo-
giska objektets hemsökande aktivitet; ”tidigmo-
derna estetiska ordningar som kuriosakabinettet 
och emblemet ses inte som historiskt situerade ut-
tryck för ett äldre synsätt, utan mer som produk-
tiva tankeformer vilka kan upplysa vår samtid” (21).

Kuriosakabinettet, menar Ingvarsson, liksom ti-
digmoderna arkiv och museer, organiseras inte en-
ligt den proveniensprincip som styr det moderna 
arkivet, enligt vilken objekt sorteras efter ursprung. 
För kuriosakabinettet gäller istället pertinensprin-
cipen, som strukturerar objekt enligt en materiell, 
rumslig och framför allt relationell ordning. Ku-
riosakabinettet uppmuntrar ”gränsöverskridan-
den, bejakandet av likheter mellan natur och kul-
tur, mellan artefakt och organiskt, det groteska och 
det sköna” (55). Där proveniensprincipen gör arki-
vet till en resurs och en representation för genealo-
gier och historiska narrativ, arbetar pertinensprin-
cipen med närvaro och rumsliga modeller. Kurio-
sakabinettets kunskapsproduktion är performativ 
och associativ, och arbetar med en kontingent och 
rekursiv sammansättning av objekt snarare än med 
en symbolisk och linjär logik.

Genom ett antal korta och skarpa nedslag i verk 
av Göran Printz-Påhlsson, Ralf Andtbacka och 
Imri Sandström undersöks hur pertinensprinci-
pen genom det rumsliga sidställandet – eller, med 
Ingvarssons ord, juxtaposeringen – av diktbokens 
och boksidans objekt ”etablerar nya, kanske över-
raskande, men inte slumpmässiga relationer” (63). 
Meningsproduktionen förutsätter här den litterära 
texten som en delvis öppen process, som kan kon-
figureras i nya relationer, men också, och kanske 
framför allt, att den läsande kroppens kognitions- 
och perceptionsapparat deltar i denna konfigura-
tion. Här betonar pertinensprincipen, och den di-

gitala epistemologin, att representationen är pågå-
ende och performativ. I en elegant poäng, utkastad 
i förbifarten utan att egentligen utvecklas, påpe-
kar Ingvarsson att denna deltagande aspekt alltid 
har varit en viktig del av litteraturvetenskapens be-
greppslighet: ”Det ursprungliga mimesisbegreppet 
inbegrep också ’methexis’, deltagande” (39). Så för-
ankras en digital begreppslighet också historiskt.

På ett liknande vis sammanförs den tidigmo-
derna emblemgenren med elektronisk litteratur 
och digitala gränssnitt. Emblemets sidställande av 
disparata objekt – överskrift, bild, text – syftar inte 
till, menar Ingvarsson, med stöd i forskning som 
relaterar den klassiska emblematiken till senmo-
derna och digitala estetiker, att generera en speci-
fik kunskap, inte ens rörande den ofta allegoriska 
bildens referentiella innehåll. Istället lockar em-
blemet, som kunskapsform, till att ur ett uppen-
bart informationsöverskott kombinera och kom-
ponera ett meningsinnehåll, att genom en uteslu-
tande sortering så att säga skapa den emblematiska 
texten. Den emblematiska texten, liksom den elek-
troniska, är i denna mening varken komplett eller 
beständig. Den kräver närvaro för att aktualiseras, 
men den verkar inte enligt den närvaro-frånvaro 
logik som N. Katherine Hayles har tillskrivit Gu-
tenbergerans kunskapsteoretiska paradigm. Em-
blemet, liksom den elektroniska texten och webb-
sidan, har ingen dold och frånvarande mening som 
kan föras fram genom tolkning. Istället opererar så-
väl den elektroniska texten som emblemet enligt 
den logik som Hayles i How We Became Posthu-
man: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 
Informatics (1999) beskriver som en överlappning 
av och en växling mellan ”mönster/slump”, där in-
formation uppstår som en situerad erfarenhet ge-
nom skiftande återkoppling mellan kroppar – tex-
tuella såväl som biologiska – och meningsstruktu-
rer (Hayles 1999: 29). Gränssnittets materiella re-
lationer, emblembokens liksom webbsidans, hur 
slumpmässiga de än tyckas kan vara, deltar också i 
kunskapsproduktionen. Den digitala epistemolo-
gin synliggör emblemet och den elektroniska tex-
ten, själva det litterära objektet, som textmaskiner.

Johannes Heldéns cybernetiska ekopoesi tas här 
som intäkt för emblematikens aktualitet i samtida 
estetisk praktik. I motsats till utopiska drömmar 
om internet och webben som det totala arkivet, 
understryker Heldéns poesi, just genom att betona 
deltagande och förkroppsligande, information och 
mening som efemära och ofullständiga processer. 
Särskilt glidningen mellan den elektroniska En-
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tropi Edition (2010) och den tryckta diktsam-
lingen Entropi (2010) understryker hur varje del-
tagande konfiguration också ofrånkomligen mar-
kerar en förlorad möjlighet, samtidigt som det är 
just denna brist och förlust av uppenbar menings-
bärande struktur (”mönster” i Hayles terminologi) 
som tvingar fram nya konfigurationer. Emblemet 
och den elektroniska texten som tankeformer syftar 
på så vis, enligt Ingvarsson, till ”att läsaren ska kom-
binera, komponera och inleda en tankeprocess, sna-
rare än att avslöja något fördolt budskap” (85).

Den digitala epistemologin i Ingvarssons tapp-
ning har tydlig slagsida mot de nymaterialistiska 
och posthumanistiska teoribildningar som foku-
serar det kulturella objektets distribuerade och 
materiella agens, snarare än dess meningsinnehåll. 
Denna position slås fast redan i bokens förord (ti-
tulerat just ”Boken”) där det uttryckligen sägs att 
”vissa teorier i sig kan ses som en spegling av en di-
gital logik” och ett resultat av ”den digitala kultu-
rens framväxt”. Särskilt mediearkeologin utgör ”en 
direkt effekt av det fokus på materialitet och jux-
taposeringar – alltså kreativa sammanställningar av 
objekt som inte givet hade inordnats i modernite-
tens orsaks-och-verkan-kedja – som den digitala 
teknologin på en gång uppmuntrat oss till och för-
enklat” (7). Vad litteraturvetenskapen och huma-
niora i stort måste göra, för att operera inom det 
kunskapsparadigm som Ingvarson benämner ”digi-
tal epistemologi” är alltså att, om inte ersätta, så åt-
minstone komplettera, meningsinnehåll och tolk-
ning med materialitet och sammansättning. ”Jux-
taposeringen utgör den digitala epistemologins pe-
dagogiska essens” (97), hävdar Ingvarsson i en slag-
färdig formulering, vars kraft och koncentration, 
men också samtidiga brist på utveckling och preci-
sering på många sätt är talande för framställningen.

I många avseenden är också Ingvarssons bok – 
boken som fysiskt objekt och artefakt – en påtag-
lig och påträngande (i affektiv mening) del av det 
argument som läggs fram. Boken är formgiven av 
konstnären och bokbindaren Olle Essvik, som del 
och resultat av en mediearkeologisk praktik, vars 
utförande också beskrivs och teoretiseras i Ingvars-
sons analys. Pärmarna är konstruerade av gamla 
böcker, och boken är tryckt i en mycket begrän-
sad (och enligt uppgift numrerad, även om de två 
exemplar jag undersökt saknar tydlig numrering) 
upplaga på en av Essvik egenkonstruerad 3D-prin-
tad bokpress, och slutligen bunden för hand. Varje 
ny bok utgör ett unikt återbruk av gamla böcker. 
Formgivning och konstruktion är sålunda mycket 

medvetna handlingar, som också uttryckligen sig-
naleras och diskuteras, i en sorts självreflexiva med-
iearkeologiska återkopplingar. Att inlagan i boken 
också i sig är en juxtaposering av ett antal i tid och 
rum och (i åtminstone ett fall, där Cecilia Lindhé 
markeras som deltagare) på författare distribue-
rade texter, blir också en del av denna konfigura-
tiva estetik.

Läsningen desautomatiseras ytterligare av ett re-
lativt stort antal korrekturfel, som huvudsakligen 
tycks härröra från just texternas olika tillkomsthis-
torier. Så kan exempelvis kongruensböjningar, som 
i det andra blockcitatet i denna text, ibland signa-
lera vad som sannolikt utgör en förlorad hemvist. 
Och i en av kapitelinledningarna hänvisas tillbaka 
till och kortfattat redogörs för ett resonemang som 
i den tryckta boken kommer först fyrtio sidor efter 
den tid och plats från vilken hänvisningen sker. Det 
kan naturligtvis uppfattas som slarvigt och provo-
cerande. Men det är också helt i linje med det re-
sonemang som förs: fram växer ett icke-linjärt, as-
sociativt och till och med formellt och materiellt 
ofullständigt argument, som visserligen driver ett 
antal teser, men som kanske framför allt utmärks 
av den energi med vilken relationer mellan olika 
objekt (som teorier, böcker, dikter, teser) etableras.

Boken är i denna mening ett slags materiell iscen-
sättning av argumentet, inte minst av den digitala 
epistemologins förskjutning från tolkning till krea-
tiva sammansättningar. Misstagen, korrekturfelen 
och inkongruenserna är materiella spår av vad boken 
gör med sin läsare, och inte tecken på en bristande 
meningsöverföring. Att läsa Bomber, virus, kuriosa-
kabinett blir till en fråga om att delta i en kollabora-
tiv kreativ process lika mycket – om inte mer – som 
att tolka den meningsprodukt som skapas.

Ingvarssons (och den tryckta bokens) ambi-
tion tycks vara att förändra litteraturvetenskapen 
i grunden, från en begreppslighet baserad på pro-
veniens och orsakssamband till en i vilken perti-
nensprincipens rumsliga relationer är styrande: 
från tolkning till juxtaposering, från meningsinne-
håll och distans till materialitet och närvaro. Han 
vill, så att säga, föra litteraturvetenskapen bort från 
det ”hermeneutikens fält” på vilket den har opere-
rat under den Gutenbergska moderniteten. Men 
ambitionen är inte – åtminstone inte uttalat – att 
utmåla traditionell humaniora och närläsning av 
kanoniserade objekt som en nödvändigtvis förle-
gad verksamhet. Denna strikta (och kausalt-dialek-
tiska) motsättning mellan gammal och ny humani-
ora uppstår istället, tycks vara tanken, när digitala 
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(liksom icke-digitala) verktyg betraktas som neu-
trala och universella processer, vilket är precis vad 
en digital epistemologi motsätter sig. Tvärtom är 
en digital epistemologi medveten om att de digi-
tala verktygen och uttrycksformerna är historiskt 
betingade, precis som codexen och tryckkulturen 
alltid har varit, men också att verktygen själva in-
verkar på hur denna betingelse kommer till uttryck. 
Ingvarssons ambition är att både främja de digi-
tala läskompetenser som en samtida mediesitua-
tion producerar och samtidigt erbjuda ett mer tra-
ditionellt humanistiskt bildningsinnehåll.

Tanken är naturligtvis god, och riktig, någon-
stans, tror jag. Digital humaniora och en digital 
epistemologi utgör precis inte det slags progression 
i samhälls- och teknikutvecklingen som just en mo-
dern begreppslighet förutskickar. Frågan är emel-
lertid vad som avses med ett traditionellt bildnings-
innehåll. För det är otvetydigt så att en viss form av 
naturaliserade protokoll, teorier och metoder inte 
är önskvärda, inom det kunskapsparadigm som in-
ringas. Här blir möjligen bokens insisterande på 
juxtaposering snarare än fördjupning och utveck-
ling en aning otillfredsställande. Att det är prove-
niensprincipen och en specifik konfiguration av en 
modern-liberal humanism, vars hegemoni etable-
ras, enligt Ingvarsson, kring förra sekelskiftet, som 
är problematisk, tycks rätt tydligt. Men exakt vad 
inom denna modernitets traditionella humaniora 
som är problematiskt, utöver just en strikt prove-
niensstyrd arkivisk ordning, är inte helt klart. Vad 
i traditionell humanioras praktiker är det viktigt 
att bibehålla inom en digital epistemologi? Vilka 
traditioner talar vi om? Att emblemet och kurio-
sakabinettet utgör för- eller tidigmoderna estetiska 
praktiker, stärker snarast intrycket att vi nog ändå 
har att göra med en humaniora, inklämd mellan, 
säg, modern tryckindustri och ubika nätverk, som 
inte är relevant inom en digital epistemologi.

Ingvarsson tycks här falla tillbaka på ett slags ge-
nerell och luddig förståelse av humanioras kritiska 
position, som historiskt ofta har stipulerats som 
situerad utanför en kapitalistisk och utilitaristisk 
ordning. Frågan är då hur en traditionell humani-
ora förlikar denna position, som i någon mening 
karaktäriseras av distans – och av en korrespon-
derande subjekt-objekt autonomi – med den digi-
tala epistemologins insisterande på relation, när-
het och materialitet. Vad i traditionell humaniora 
– som inte nödvändigtvis är för- eller tidigmodern 
– är det som hjälper oss att hitta denna kritiska po-
sition? Handlar det om mer än djupuppmärksam-

het och den tryckta boken som tid och plats för ef-
tertanke och motstånd i en allt hastigare samtid? 
Ingvarsson går inte in på detaljer, utan nöjer sig 
med att slå fast behovet av en bildningstradition, 
i en formulering som närmast hemfaller åt ansök-
ningsprosans till intet förpliktigande floskler, om 
det inte vore för en mycket suggestiv avslutande 
neologism (eller om det är ett tryckfel?):

Det är lätt att sympatisera med denna ’guten-
bergska’ pessimism, och betraktar vi den produk-
tivt kan vi som humanistiskt bildade forskare och 
lärare se läsandet, tolkandet och överhuvudtaget 
tillägnelsen av och arbetet med ett analogt kul-
turarv som en motståndshandling visavi den sam-
tida kulturella diskursen. Det är vår plikt att skapa 
rum för reflektion, arkimediska punkter varifrån 
denna samtid kan observeras – och traditionell 
huddmaniora är ett omistligt verktyg för detta. 
(144–145)

Tryckfel eller kritisk och kreativ neologism, det 
spelar ingen större roll. Huddmaniora. I den rela-
tionella och parataktiska estetik som Bomber, vi-
rus, kuriosa etablerar är ordet också en del av jux-
taposeringens pedagogik. Sammansättningen, där 
ett överflödigt ”d” till och med förvägrar status av 
enkel ordlek, är på ett sätt i sig det slags tankeform 
som Ingvarsson vill att den digitala epistemologin 
ska operera med. Ordet – om det nu är ett ord – 
förutsätter att läsaren, och boken, deltar i den kon-
figurativa och relationella estetik som är dess ur-
sprungliga miljö och samtidigt meningsbärande 
struktur.

Det är förstås möjligt att fråga sig vad passagen 
betyder, och visst, litteraturvetenskapen har alltid 
befattat sig, på ett eller annat vis, med hudar och 
kroppar. Men att tolka ordet – om det nu är ett ord 
– är nästintill meningslöst; denna kreativa neolo-
gism – eller korrekturfel – kan istället ses som ett 
exempel på en skapande kunskapspraktik, i vilken 
läsaren måste förhålla sig till de återkopplande re-
lationer som etableras. Som ett slags emblem, om 
man så vill.

Ingvarsson hänvisar genomgående till den ka-
nadensiska litteratur- och medieforskaren Marcel 
O’Gorman, som redan i boken E-crit: digital me-
dia, critical theory, and the humanities (2006) ar-
gumenterade för ett skifte mot kreativa och inno-
vativa praktiker för humanioras kunskapsproduk-
tion, framför allt för att undvika digitalisering-
ens arkivfeber. Särskilt vill Ingvarsson aktualisera 
O’Gormans begrepp ”hyperikonomi”, baserat på 
W. J. T. Mitchells teori om det slags självrefererande 
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metabilder – ”hyperikoner” – som tematiserar sin 
egen status som bild och därmed destabiliserar re-
presentationens nivåer och gränser. Hyperikonen i 
O’Gormans hyperikonomi fungerar som en nod för 
deltagande och konfiguration, och utgör ett slags 
teorimaskin som etablerar en relation till de nätverk 
som har möjliggjort dess framträdande (O’Gorman 
2006: 19). ”Poängen”, skriver Ingvarsson, ”är alltså 
att bilderna ’hyperikonerna’, inte bara representerar 
och presenterar – de gör något också” (158). Hudd-
maniora fungerar här som en hyperikon.

Och det är detta som är kärnan i Bomber, virus, 
kuriosakabinett: görandet, skapandet, det kreativa 
sammanfogandet i nya begreppskonfigurationer. 
Den litteraturvetenskapliga teknik som tydligast 
aktualiseras i denna process är främmandegöringen, 
Victor Sklovskijs behändigt elastiska och mycket 
användbara begrepp. Här anknyts då kanske slutli-
gen till en estetisk teori som även inom hermeneuti-
kens fält till viss del har opererat med en sinnlighet 
och perceptionsapparat som i mångt också anslu-
ter till den processuella logik som den digitala epis-
temologin förutskickar. På så vis antyds, även om 
det inte sägs rakt ut (mycket sägs i denna bok, och 
ännu mer görs, som väl kanske har framgått vid det 
här laget), att åtminstone något är värt att kreativt 
återanvända från en traditionell humaniora (om 
inte huddmaniora). Hyperikonens främmandegö-
ring relaterar så också artefakten till såväl den del-
tagande och närvarande kroppen, som till en om-
kringliggande miljö och omvärld. Här blir möjligt 
att juxtaposera digitala medier med för- och tidig-
moderna estetiska praktiker, liksom även alltså med 
traditionell humaniora.

Med andra ord, och för att återknyta till de ut-
maningar som det digitala ställer på en samtida 
humanioras kunskapsteoretiska och pedagogiska 
verksamhet: litteraturvetenskapen kan lugnt fort-
sätta som vanligt, så länge dess praktiker är villiga 
att desautomatiseras och återbrukas i nya kreativa 
återkopplingar. Här erbjuder det digitala – som lins 
och kunskapsform – en ny möjlighet att koncep-
tualisera grundläggande begrepp såväl som histo-
riska konfigurationer.

Genom att kombinera en sensibilitet för vår digi-
tala samtid med en nyfikenhet på olika tidigmo-
derna tankeformer uppnår vi just en sådan främ-
mandegöring – och det är därmed en främman-
degöring av såväl den digitala kulturen som av vår 
traderade kulturhistoria (161).

Det kan kanske avslutningsvis invändas att 
Bomber, virus, kuriosakabinett stundtals kan fram-
stå som en aning utopisk i sin syn på det digitala 
som tankeform. Kanske för att boken i stora delar 
undviker att tala om mer konkreta digitala medier 
och de massiva system och globala infrastrukturer 
dessa alltid i någon utsträckning ingår i. Frågan om 
ägande och kontroll ställs visserligen, om än mest 
i förbifarten. Den skulle också kunna föras på ett 
mer filosofiskt plan, som en del av en digital episte-
mologi, i anknytning till undersökningar av emer-
gent subjektivitet och medvetande i digitala nät-
verk, och vad det innebär för kollaborativa och del-
tagande kunskapsformer. Hayles och O’Gorman, 
som i högsta grad är närvarande i argumentet, har 
till exempel båda varit inne på detta spår på senare 
år. Men det är inte vad denna bok gör, inte fullt ut, 
mer än antydningsvis.

Att den digitala kunskapsproduktionen ofrån-
komligen måste förhålla sig till en globaliserad cy-
bernetiskt kapitalism, är av akut betydelse för litte-
raturvetenskapen och humaniora, liksom, så klart, 
för samhället i stort. Å andra sidan skulle det kunna 
hävdas att den digitala epistemologi som skisseras, 
med insisterande på främmandegöring, processu-
ella subjekt och kreativa juxtaposeringar, kan fun-
gera just som det slags teorimaskin som synliggör 
och kritiskt analyserar de maktrelationer som de 
ubika nätverken opererar med.

Det är åtminstone vad Bomber, virus, kuriosa-
kabinett gör med mig.

Per Israelsson

Anders Juhl Rasmussen, Under stadig skælven. Pe-
ter Seebergs arkiv og værk. Syddansk Universitets-
forlag. Odense 2018.

Anders Juhl Rasmussens förra bok, Arena-moder-
nisme. En position i dansk litteratur (2012) baserade 
sig på hans PhD-avhandling från 2011, och den bok 
som nu föreligger om Peter Seeberg (1925–1999): 
Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk, 
baseras i sin tur på hans doktorsavhandling, vilket 
är imponerande med tanke på att en sådan bru-
kar komma som krönet av en livsgärning och inte 
från en såpass ung forskares hand. Bokens omfång 
(432 sidor) ansluter också till doktorgradens of-
tast voluminösa avhandlingar, men samtidigt präg-
las den av den grundlighet som man finner i Juhl 
Rasmussens föregående bok. Den här boken damp 
ner i brevlådan när jag gick i tankar om liknande 


