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ling (1979–2015) träder individens lycka allt mer 
i förgrunden, och fokus hamnar på att producera 
och slutföra sin bok och därmed komma i åtnju-
tande av socialt erkännande och synlighet. Detta 
förutsätter behärskning av den svåra och exklusiva 
konsten som är skrivande. För att klara detta måste 
skribenten kämpa och ständigt anstränga sig: skri-
vandet upptar hela skribentens liv, är både arbete 
och fritid. Den skrivande antas kunna inta en al-
ternativ och åtråvärd samhällelig position, ett eget 
mentalt, fredat rum där man kan vila från alla upp-
tänkliga, yttre krav. Skrivandets lockelse, i synner-
het betydelsen av hantverksskicklighet, diskuteras 
i anslutning till Sennett som ett ordnings- och sam-
manhangsskapande medel i en värld präglad av rör-
lighet och kortsiktighet. Vidare uppmärksammar 
avhandlingsförfattaren det värde som enligt Sen-
nett ligger i livsberättande som resulterar i känslor 
av meningsfullhet. Det handlar om att skrivandet 
kan användas som motståndshandling, oavsett om 
det sker för sin egen skull och utan att det nödvän-
digtvis leder till säljbara produkter. Det tycks som 
om skrivandet är en aktivitet som inger förhopp-
ningar om att finna en fast punkt i den nya kapi-
talismens kultur, även om det många gånger hand-
lar om ett fördröjt förverkligande. Skrivande kan 
framstå som ett slags ”självomsorg”. Avhandlings-
författaren urskiljer ett slags skrivandets utopi, som 
visserligen riktar sig utåt, men där den skrivande 
samtidigt vänder ryggen åt världen, och i viss me-
ning upphör att existera och blir ett med det egna 
skrivandet. Ett uppgående, i den fiktiva världen, ett 
tillstånd med mystiska förtecken.

I avhandlingens sjätte och avslutande kapitel 
perspektiveras resultaten. Å ena sidan görs här en 
kortare sammanfattning av studiens viktigaste re-
sultat. Å andra sidan ges en utblick mot några as-
pekter som fallit utanför fokus. Här ställs hand-
böckernas brokiga diskurser eller utsagor i relation 
till litterära trender som senare tids boom för spän-
ningslitteratur (som ej nödvändigtvis utgår från 
”det egna”) och en mer politiskt inriktad litteratur. 
Om betoningen av det egna har varit en konstant 
under den aktuella perioden så har det ju närmare 
vi kommer vår egen tid omfunktionerats för att an-
vändas som ett medel för den skrivandes eget indi-
viduella projekt. Vidare fördjupas diskussionen om 
den nu rådande närheten mellan läsning och skri-
vande: individens självförverkligande men också 
hens självförglömmande eller rent av försvinnande. 
Här understryks än en gång att skrivande i viss me-
ning övertagit och nu bär på sådana löften och vär-

den som tidigare varit förknippade med och till-
skrivits litteraturläsning.

Trots de nyanseringar som ovan efterlysts – 
främst när det kommer till frågan om betydelsen 
av kulturella hierarkier och frågan om epokindel-
ningar – är Skrivande och blivande en i flera avse-
enden stark avhandling. Den är problemorienterad 
och tar sig an ett ämne med mycket hög relevans. 
Kännedomen om och sättet att hantera primärma-
terialet inger stort förtroende. Därtill betjänar sig 
avhandlingen av relevanta teorier och metoder, och 
dessa kommer fortlöpande till produktiv använd-
ning i analyserna och leder där till fördjupade tolk-
ningar. Vidare är avhandlingens disposition ele-
gant och ändamålsenlig genom förekomsten både 
av synkrona och diakrona perspektiv, samt en mer 
från distans utförd analys av de ideologier eller dis-
kurser som kan spåras i handböcker och läromedel.

Rent stilistiskt är Skrivande och blivande en reto-
riskt stark avhandling som tydligt driver sina teser. 
Avhandlingsförfattaren drar sig inte för att pensla 
fram de stora linjerna, vilket både röjer och för-
medlar en upptäckarlusta. Därtill är avhandlingen 
synnerligen välskriven och väldisponerad, resone-
mangen är lätta att följa genom den väl avvägda 
förekomsten av metatextuella passager och effek-
tiva sammanfattningar.

Anders Ohlsson

Lisa Schmidt, Radera. Tippex, tusch, tråd och 
andra poetiska tekniker. Glänta produktion. Gö-
teborg 2018.

Raderingspoesi, eller Erasure Poetry som genren 
kallas i den anglosaxiska världen, har fått ett starkt 
uppsving under senare år. Denna typ av poesi, som 
alltså skapas genom att text på olika sätt raderas ur 
oftast litterära originaltexter, betraktas ibland som 
en variant av Found Poetry, och har underkatego-
rier som till exempel Blackout Poetry. Inte minst i 
Nordamerika har diktformen vuxit sig stark. Där 
dyker raderingspoesin ofta upp som en populär me-
tod i skrivarutbildningar, men den har också fått en 
bred spridning i så kallade Altered Books och Artists’ 
Books. Raderingspoesin för därtill en levande till-
varo på internet, inte sällan i form av politisk eller 
poetisk aktivism, som i den mångfald kreativa ut-
strykningar som gjorts av Donalds Trumps poli-
tiska tal, och som publicerats i bloggar och andra 
forum. Diktformens popularitet kan sägas gå hand 
i hand med dess bristande status rent konstnärligt. 
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Bearbetningar eller vad som kan betraktas som rena 
destruktioner av vad andra skapat associeras lätt till 
bristande originalitet och uppfattas inte sällan som 
amatöristiskt.

I Radera. Tippex, tusch, tråd och andra poe-
tiska tekniker, en avhandling framlagd vid Göte-
borgs universitet, ger sig Lisa Schmidt i kast med 
denna konstnärligt lite marginaliserade genre. Av-
handlingen har på ett övergripande plan två syf-
ten. Dels vill Schmidt utveckla analytiska ingångar 
till en poesi som inte sällan uppfattats som mera 
bildkonstnärlig än litterär, och som dessutom ofta 
betraktas som hermeneutiskt svårgenomtränglig. 
Dels vill Schmidt inplacera raderingspoesin i en 
litteraturhistorisk kontext, och spåra dess genea-
logiska förbindelser med både det modernistiska 
avantgardet och äldre former av litterära återbruk. 
Den litteraturhistoriska ansatsen är i själva verket 
tätt sammanflätad med ambitionen att utveckla 
analytiska redskap för tolkning. Genom att spåra 
raderingspoesins litterära ”arvsanlag” synliggör 
Schmidt betydelsefulla litteraturhistoriska kon-
texter som fungerar som nycklar till förståelsen av 
samtida raderingspoetiska verk, liksom till fältet 
som sådant. Därtill utvecklar hon tolkningsred-
skap som visar hur de raderingspoetiska verken, ge-
nom sina kombinationer av olika material, medier 
och uttryck, upprättar komplexa tematiska förbin-
delser med de raderade källtexterna.

Avhandlingen är strukturerad på ett sätt som 
effektivt kombinerar den litteraturhistoriska kon-
textualiseringen med en tematisk utveckling av 
begrepp för tolkning och förståelse. Utifrån en 
lös kronologisk princip går Schmidt tillbaka till 
1960- och 1970-talen och lyfter fram raderingspo-
etiska pionjärverk som Tom Phillips A Humument 
(1973), Ronald Johnsons Radi os (1977), liksom 
Åke Hodells bläcksabotage av Heidenstams dik-
ter från 1967, för att sedan röra sig framåt till sam-
tida exempel som Elisabeth Tonnards Whiteout 
(2006), Yedda Morrisons Darkness (2011) och Jen 
Bervins Nets (2004) respektive The Desert (2008). 
En effekt av den kronologiska uppläggningen är 
att Schmidt lyckas visa hur genren utvecklats till 
ett konstnärligt rikt fält av konceptuella raderings-
poetiska verk. Men därtill tjänar också den succes-
siva rörelsen framåt i historien till att utveckla ana-
lytiska begrepp som troget reflekterar den växande 
komplexiteten i samtida raderingspoesi. I varje ka-
pitel introduceras således en specifik problema-
tik samt analysredskap särskilt anpassade för de 
exempel som diskuteras. I diskussionen om Tom 

Phillips A Humument lyfter Schmidt till exempel 
fram de multimodala och multimediala aspekterna 
av raderingspoesin, och diskuterar hur vi kan avläsa 
och tolka verk av detta slag, liksom hur vi kan in-
ordna dem genremässigt. Analysen av Radi os, Ro-
nald Johnsons radering av Miltons Paradise Lost, 
föregås å sin sida av en belysande tillbakablick på 
den visuella poesins historia, med exempel häm-
tade från bland annat Guillaume Apollinaire och 
Stéphane Mallarmé, och syftet är att beskriva hur 
raderingspoesin specifikt skiljer sig från den visu-
ella, traditionellt figurativa bilddikten, och hur ra-
deringspoemet kräver helt andra redskap för att 
produktivt låta sig tolkas. Här utvecklar Schmidt 
också begreppet dialogisk ikonicitet, som blir cen-
tralt i hennes senare analyser.

Ytterligare en följd av den lösa kronologin är att 
Schmidt lyckas visa hur tematiskt medvetet rade-
ringspoetiska författare och konstnärer förhållit sig 
till litteraturhistorien. I avhandlingens fjärde ka-
pitel uppmärksammas till exempel den långa serie 
approprieringar av Mallarmés inflytelserika bild-
dikt Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) 
som skapats av bland andra Marcel Broodthaers, 
Michalis Pichler och Eric Zboya. Här framträder 
den dialogiska komplexiteten mellan raderingspo-
eter och konstnärer; hur dessa ofta förhåller sig till 
inte enbart den ursprungliga källtexten, utan även 
till tidigare raderingar av en och samma text. Kapit-
let påvisar också de raderingspoetiska verkens ma-
teriella och mediala bredd, till exempel hur Mall-
armés dikt hos Michalis Pichler kan transforme-
ras till en hålförsedd manuskriptrulle i ett självspe-
lande piano, och analyserna lyfter härigenom tyd-
ligt fram de additiva dimensionerna av raderings-
konsten, hur den genom vad som kan betraktas som 
kreativa tolkningsakter snarast lägger till och ska-
par nytt än att reducera.

Även om den litterära modernismen spelar en 
viktig roll som material för de samtida exempel som 
Schmidt diskuterar så är hon noga med att söka ra-
deringspoetiska mönster och förebilder även längre 
tillbaka i historien, dessutom i form av tekniker och 
fenomen snarare än källtexter. I ett par kapitel be-
rörs således sådant som palimpsest, bokförstörelse 
och censur, och avsikten är att visa hur dessa före-
teelser inte enbart inspirerat till metoder för fram-
ställningen av raderingspoesi, utan hur de även dy-
ker upp som centrala teman i samtida raderings-
poetiska verk. Just bokförstörelse och censur blir 
exempelvis centrala komponenter i Schmidts läs-
ning av Ariana Boussard-Reifels Between the Lines 
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(2007), där varje tryckt ord, det vill säga allt svart 
i Ben Klassens rasistiska RAHOWA! This Planet Is 
All Ours (1987) skurits ut i en konstnärlig akt som 
performativt utövar Klassens rasistiska våld, uteslu-
tandet av det svarta, på hans eget verk.

Ett viktigt syfte med Schmidts historiska kon-
textualiseringar är dels att beskriva raderingspoe-
sins säregna materialitet och intermedialitet i för-
hållande till historiska föregångare, dels att visa hur 
raderingspoesin under det senaste halvseklet inter-
agerat med, inte enbart litterära och andra källtex-
ter, utan även med idéer och metoder. De historiska 
tillbakablickarna blir således betydelsefulla för det 
fokus på det dialogiska som utgör själva kärnan i 
Schmidts avhandling, och det handlar då om de 
dialoger som raderingspoetiska verk upprättar, inte 
bara med specifika teman i källtexter, utan med så-
dant som ideologi, form och tradition. En svårig-
het med denna intertextuellt orienterade betoning 
på dialogen är att raderingspoesin, med sina kom-
plexa kombinationer av skilda uttryck och medier, 
för en dialog med det förflutna även på ett visuellt 
plan, och en av Schmidts centrala ambitioner är att 
utveckla analytiska verktyg som förmår fånga in 
även intertextualitetens visuella element. Här blir 
begreppet dialogisk ikonicitet viktigt. Med dialogisk 
ikonicitet vill Schmidt beskriva likhetsrelationer 
mellan å ena sidan ord, bild och olika typer av me-
dier som flätas samman i raderingspoesi, och olika 
teman i de approprierade källtextena å den andra. 
Begreppet utvecklas med hjälp av Charles Sanders 
Peirces teckenlära, och innefattar relationer mellan 
raderingspoem och källtext som kan vara såväl bild-
mässiga som diagrammatiska och metaforiska. Den 
dialogiska ikoniciteten framträder alltså genom att 
en raderingsdikt på mimetisk väg, det vill säga vi-
suellt, lyfter ut någon aspekt av källtextens tematik 
och manifesterar denna på ett bildmässigt plan. I 
utvecklingen av begreppet tar Schmidt även hjälp 
av Lars Elleströms diskussion om olika typer av me-
dier för att beskriva hur raderingspoetiska verk på 
olika sätt samtalar med sina litterära förlagor eller 
med teman i dessa.

En aspekt av avhandlingens struktur och dess 
avgränsningar av materialet är att den successivt 
närmar sig verk som innehåller en allt högre grad 
av dialogisk ikonicitet. Om Tom Phillips och Åke 
Hodell på ett plan representerar ganska enkla rade-
ringstekniker, och därmed manifesterar relativt en-
tydigt avläsbara dialoger med sina förlagor, så utgör 
de adaptationer som utförts av författare som Jen 
Bervin och Eric Zboya verk med vad Schmidt kallar 

en bred multimodal ensemble. Det handlar om ra-
deringspoetiska verk som arbetar med flera olika 
material, och som dessutom kombinerar skilda me-
diala uttryck och en mångfald av betydelsekompo-
nenter. Ett exempel är just Jen Bervin och hennes 
verk The Desert (2008), som Schmidt ägnar hela 
det avslutande kapitlet åt. I Bervins appropriering 
av konsthistorikern John C. Van Dykes klassiska 
naturskildring The Desert. Further studies in na-
tural appearances från 1908 har konstnären bland 
annat använt blå sytråd för att radera fram en ny 
text ur Van Dykes originaltext. Exemplet illustre-
rar tydligt hur multimodaliteten har potential att 
utveckla tematiskt komplexa dialoger mellan ra-
deringstext och förlaga. Som Schmidt visar lyckas 
Bervin, både genom de ord hon låtit finnas kvar 
samt genom genreöverklivningar och med själva 
den textila tekniken, subtilt kommentera och profi-
lera sig gentemot innehållet i Van Dykes text. Inne-
hållet i denna dialog utgörs bland annat av en este-
tisk diskussion mellan de båda verken, en diskus-
sion som synliggör skillnaden mellan impressio-
nistiska och konceptuella konstnärliga praktiker.

Det är just i verk med en rik multimodal ensem-
ble, som Bervins The Desert, som de analytiska möj-
ligheterna i begreppet dialogisk ikonicitet framträ-
der som tydligast. Men läsningen av Bervins verk 
berikas också i hög grad av att Schmidt så utför-
ligt kommenterar tematiken i Van Dykes källtext. 
Och genomgående i avhandlingens bekräftas in-
trycket av att styrkan i tillämpningen av begrep-
pet dialogisk ikonicitet hänger samman med den 
bild av originaltexternas tematik som förmedlas i 
analysen. I vissa läsningar beskrivs denna tematik 
ganska kortfattat. Ett exempel är analysen av Tom 
Phillips A Humument som utgör ett flerårigt rade-
ringsprojekt av William H. Murrocks viktorianska 
roman A Human Document från 1892. I analysen 
gör Schmidt en poäng av att Phillips inte går i ak-
tiv dialog med källtextens tematik, men påståendet 
är svårt att bedöma eftersom hon inte alls beskriver 
originalets bärande teman. Man kan också konsta-
tera att en helt annan bild ges i John Nymans av-
handling Double/Cross: Erasure in Theory and Po-
etry (2018) som beskriver hur Phillips verk aktivt 
reagerar på och korresponderar med Murrocks ro-
man. Här kan även nämnas Schmidts läsning av 
Heidi Neilsons Atlas of Punctuation (2004) som 
utgör en radering av allt utom interpunktionsteck-
nen i en rad litterära förlagor, bland annat Gabriel 
García Márquez Hundra år av ensamhet. Här blir 
frånvaron av en diskussion om teman i källtexterna 
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påtaglig, och frågan väcks om vad Schmidt egent-
ligen läser in i begreppet tema, ett begrepp som 
Schmidt gärna hade kunnat diskutera och proble-
matisera mera utförligt. Ofta tycks tema beteckna 
en ganska begränsad aspekt i källtexterna, snarare 
än en komplex tematik som raderingsverken upp-
rättar en likhetsrelation med.

Trots att raderingsverkens förlagor diskuteras 
ganska sparsamt, med undantag av Mallarmé och 
Bervin, så framstår dialogisk ikonicitet som ett 
fruktbart redskap för att beskriva och diskutera 
multimodalt och multimedialt intertextuella re-
lationer mellan verk av dessa slag. Ett begrepp som 
däremot kunde gjorts tydligare är det besläktade 
diagrammatisk ikonicitet. Även detta begrepp ut-
vecklar Schmidt med hjälp av Peirce, och det be-
skriver närmare bestämt en abstrakt strukturlik-
het mellan raderingsverk och originaltext. Den dia-
grammatiska ikoniciteten utgörs inte av ikonisk lik-
het, utan kräver en avkodning av strukturlikheter. 
På ett teoretiskt plan bjuder begreppet inte särskilt 
hårt motstånd, men i de tillämpningar Schmidt 
gör av begreppet så beskrivs inte alltid den struk-
turella likhet som avses tillräckligt tydligt för att 
tolkningen ska bli genomskådlig. I vissa fall är till-
lämpningen av begreppet tydlig och upplysande, 
som exempelvis i läsningen av Elizabeth Tonnards 
Whiteout (2006), där tippex använts för att radera 
tecken i det amerikanska lexikonet Glossary of Me-
teorology. Här visas övertygande hur Whiteout eta-
blerar både bildikoniska och strukturella likheter 
med förlagan, och hur de bilder av dimma som ra-
deringen skapat står i ett tydligt närhetsförhållande 
till de väderfenomen som beskrivs i källtexten. Den 
relation som begreppet avser att beskriva blir dock 
betydligt svårare att förstå då det tillämpas på Mal-
larmé, där Schmidt pekar på en strukturell likhet 
mellan diktens diagrammatiska ikoner och dåti-
dens spridda teorier om sannolikhetslära. En iakt-
tagelse är att Schmidt genomgående orienterar sig 
mot olika former av likhet i sina analyser, och att 
detta ibland blir ett hinder. Utifrån de svårighe-
ter som begreppet diagrammatisk ikonicitet bju-
der läsaren så ligger det nära till hands att föreslå 
Peirces begrepp index och en tydligare orientering 
mot närhetsrelationer som ett sätt för Schmidt att 
finkalibrera den analytiska begreppsapparaten. Vad 
gäller just tillämpningen av begrepp så är en reflek-
tion också att Schmidt, genom sin höga ambition 
att utveckla egna tolkningsredskap, litegrann för-
summar redan etablerade och produktiva redskap 
för analyser av förhållandet mellan ord och bild. På-

taglig är till exempel frånvaron av Roland Barthes 
begrepp ancrage och relais. Med hjälp av dessa hade 
Schmidt kunnat utvinna betydligt mer i sina ana-
lyser, inte minst i läsningen av A Humument med 
dess bitvis serietidningslika struktur, där relationen 
mellan språkets förankrande och avbytande funk-
tioner ofta framträder väldigt tydligt, och där be-
greppen således hade kunnat leda till en utförligare 
diskussion om hur Phillips verk på olika sätt reage-
rar på tematiken i Murrocks förlaga.

Lisa Schmidts avhandling är, trots dessa in-
vändningar, ett mycket välkommet bidrag till den 
svenska poesiforskningen. Avhandlingen fungerar 
som en både medryckande och kunnig introduk-
tion till ett fält som knappt beforskats. Därtill till-
handahåller avhandlingen en mycket produktiv 
metodik för analys och tolkning av en typ av tex-
ter som är svåra att inordna såväl medialt som gen-
remässigt, och Schmidt visar även övertygande att 
studier av raderingspoesi, trots att genren ibland 
betraktas mer som bildkonst än som poesi, är re-
levant för litteraturvetenskapen. Flertalet av de 
raderingspoeter och konstnärer som Schmidt be-
handlar i avhandlingen är internationella, och de 
svenska exempel hon behandlar, som Åke Hodell 
och Carl-Fredrik Reuterswärd, är också internatio-
nellt ryktbara. Mot bakgrund av detta, och det fak-
tum att den mesta forskningen om raderingspoesi 
bedrivs i den anglosaxiska världen, är det önskvärt 
att Schmidts avhandling så småningom görs till-
gänglig på engelska.

Patrik Mehrens


