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hur lång är en bok? 250 sidor? 2 centimeter tjock?
4 timmars lästid? 

Så konstiga blir svaren om vi glömmer vad en bok
är. En tryckt bok är ett medium för att lagra text. Och
text är bokstäver satta efter varandra, avsedda att för-
medla ett verk. Bokstäverna kommer i en lång sträng,
men den är uppdelad i småbitar kallade rader. Och
de är i sin tur ordnade under varandra på boksidor-
na. I västerlandet är vi vana att texten är organiserad
så – sekventiellt, så att vi börjar läsa längst uppe till
vänster på första sidan. När första raden är slut längst
ute till höger låter vi blicken hoppa ner till längst till
vänster på nästa rad. När sidan är slut bläddrar vi vi-
dare till nästa. Och så vidare, rad för rad, sida för sida.
Bokstäver i en lång rad, ordnad som korta rader. Till
läsvana hör att utan ansträngning ordna om småbi-
tarna till den långa radens enhet. Och vi gör det så
vant att vi inte ens märker vad vi gör.

Men en tryckt bok är ett mycket märkligt föremål.
Den som förlorar sin närblindhet för bokens underli-
ga egenskaper måste förundras över dem.

Haka fast en fiskkrok på första bokstaven på första
raden och börja dra ut den. Det är som att dra sko-
snöret ur en sko. Vad händer när hela texten dras ut?
Till sist ligger en lång remsa på golvet medan bokens
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sidor skiner tomma.
Tänk dig själv – att läsa en berättelse genom att föl-

ja denna textremsa, att ha texten lagrad på ett långt
band istället för på boksidor som bundits samman in-
nanför pärmar. Att ligga på händer och knän och föl-
ja texten i läsandets långsamma rörelse. En gata där
kvarterets alla bokläsare sniglar sig fram längs sina
textremsor! Hur lång är en bok? Idag är en bok en
textremsa och min räcker runt kvarteret. 

Ta en roman – ta Strindbergs Hemsöborna. I den
upplaga som står i min hylla är varje rad 9 cm och var-
je sida 27 rader lång. Därmed innehåller varje sida
243 cm text. Eftersom boken är 190 sidor är den un-
gefär 450 meter lång (ge och ta några meter för del-
vis blanka sidor vid kapitelslut). Det är så lätt att lagra
textremsorna – de tar så liten plats. Spola upp dem på
en rulle (liknande en filmrulle eller en bandrulle)
och förvara dem i hyllan. En portabel läsmaskin kan
mata fram dem för bekväm läsning.

Mät en bok i meter och du inser hur långsam läs-
ningen är! Att läsa Hemsöborna tar kanske tre eller fyra
timmar. Att gå samma sträcka tar kanske fem minuter,
att jogga den ett par minuter. De flesta litterära verk
är medeldistanslopp, men några kräver långdistans-
krafter. Bibeln är 6,5 kilometer (inklusive apokryfer-
na) medan Marcel Prousts På spaning efter den tid som
flytt med sina 7 volymer är knappt 11 kilometer lång.
Tänk dig att räkna avstånd på detta sätt i alla dimen-
sioner: »God eftermiddag, mina damer och herrar. Detta är
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er kapten. Vi flyger för närvarande på en Prousts höjd …» 
Men en annan tanke är svår att bli av med. Ett väl-

digt rum med tunga, bruna bord och stoppade stolar
med höga ryggar, några timmar efter det att den sto-
ra festen är över. Drivor av serpentiner på golvet, olik-
färgade pappersband som hänger från kristallkronor-
na, några remsor har slitits av, en vilsekommen servi-
tör sneddar över rummet och sparkar förstrött bland
serpentinerna. Svart läder mot färggranna remsor,
prasslet av grönt mot rött, blått mot vitt. Alla de halv-
franska banden i bokhyllan omsluter bara blanka si-
dor.

Föreställ dig nu att någon kom på ett sätt att mata
in serpentinen igen så att den täckte de blanka sidor-
na. Föreställ dig också att boken samtidigt skulle kun-
na förmås att rymma hundratals andra serpentiner,
att de kunde kallas fram och tas bort med en knäpp-
ning av fingrarna. 

Föreställ dig att inga andra böcker behövdes. 
Föreställ dig att du höll Den Sista Boken i handen.

om sätt att lagra och ordna texter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 205



sommaren 2000 hade dagstidningarna annonser 
för »PowerBook», »LifeBook», »OmniBook» och
»iBook». Alla är bärbara datorer, de flesta hade fun-
nits på marknaden i några år, och namnen påminner
om att själva ordet »bok» befinner sig i gungning.
Lika litet som en ros är en ros är en ros efter den 
biotekniska revolutionen, har ordet bok en given in-
nebörd. Står skriften på väggen om att tryckkulturen
ska dö? Reklamen för de här maskinerna talar om ar-
betsminne och lagringskapacitet, inte om innehåll,
genre eller författarnamn, men de innefattar likafullt
ordet »bok» i namnen på produkterna. Skälet är mer
än att de vill låna bokformens prestige genom ett se-
mantiskt trick. Efter en lång period av lugnt liv i tryck-
arkens rike utvidgar ordet bok åter sina gränser. Or-
det »bok» är inte längre entydigt: kanske måste vi i
framtiden börja tala om »pappersbok» på samma sätt
som vi talar om »kassettböcker» eller »e-böcker». Och
när ordet bok börjar laddas av nya betydelser, för-
ändras också vår förståelse av termer som litteratur,
verk och text. 

Pappersboken som vi känner den är knappast ut-
rotningshotad. Men samtidigt lever vi i vad Jay Bolter
har kallat »the late age of print», en tryckkulturens
solnedgångstid som innebär att pappersboken som vi
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känner den förlorar i betydelse gentemot andra me-
dier och andra slags böcker. Allt tyder på att den di-
gitala revolution som pågår i bokvärlden sedan några
decennier kommer att påverka textvärlden på ett lik-
nande sätt som de rörliga bildernas värld omvandla-
des av tv och video. Redan nu har utvecklingen gått så
långt att boken som föremål inte ter sig vardagligt
självklart, utan på något märkligt sätt lätt främmande.
Den liknar ett välbekant hus som man återvänder till
efter en lång resa i andra länder, eller en sång man
kan utantill men som plötsligt sjungs på ett annat
språk.

Enligt nutida definitioner är en »bok» ett ting som
består av tryckta papper som samlats och fästs sam-
man inom pärmar. Nationalencyklopedin summerar den-
na syn i upptakten av sin artikel om termen bok som
»ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven
eller tryckt text, som hophäftats längs ena sidan». Så-
dana definitioner har varit tillräckliga under en lång
epok som har präglats av den så kallade codex-boken,
alltså just det slags bok som består av blad som fästs
samman på detta sätt för att bära tryckt eller skriven
text från tillverkare till läsare. Men genom tiderna
har text burits fram till läsarna på andra sätt: via ler-
tavlor, papyrusrullar, mikrofilmer och datornätverk.
Som den franske bokhistorikern Albert Labarre på-
pekar är den mest koncisa definitionen av termen
»bok» kanske den som finns i ett uppslagsverk från
slutet av 1800-talet: en bok är en »i skrift återgiven
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text, avsedd att spridas i hanterlig form». En sådan de-
finition är inte oproblematisk (vad är »text»? vad är
»återgiven»? och vad är »hanterlig»?), men den på-
minner om att boken som medium är förknippad
med förmågan att bära fram skrifttecken och att själv
vara bärbar. 

Dessa förmågor har att göra med tillgänglighet,
och bokens historia kan ses som en utveckling mot
ökande tillgänglighet, både vad gäller hur läsaren tar
till sig texten och hur boken når fram till läsaren. Till
det hör att bokens historia rymmer många olika sätt
att ordna litteratur. Bokens problem är att bringa ord-
ning i skriftkulturen och lösningen finns på alla plan,
från bokens mikrokosmos till dess makrokosmos. Där
finns historien om hur verken har ordnats, hur boksi-
dorna (eller deras motsvarigheter) har disponerats,
hur enskilda böcker har ställts upp, hur större mäng-
der böcker har organiserats i samlingar. De som har
drömt om Den Sista Boken har sökt nya lösningar på
alla dessa problem. 
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boken är en behållare för text. På svenska syns för-
hållandet i den nära släktskapen mellan orden »bok»
och »bokstäver». Ordet »bokstav» är sammansatt av
orden »bok» och »stav», det sista ursprungligen an-
vänt om de runtecken som ristades in i bokträ. Ordet
»bok» kommer av det forngermanska ordet för trädet
bok, ett ord som hade använts för att beteckna de
skrivtavlor som germanerna hade sett romarna an-
vända. Dessa skrivtavlor var diptyker (dubbeltavlor)
eller polyptycher (flertavlor) som öppnades ungefär
som en bok. Skrivtavlorna var tillverkade av material
som trä, elfenben eller metall och var överdragna av
ett vaxskikt som var skrivbart. På liknande sätt skapa-
de grekerna och romarna sina ord för bok ur själva
skrivmaterialet. Grekiskans biblos betyder papyrusbast
och latinets liber trädbast, medan latinets codex bety-
der träkloss. Ordet »bok» syftar alltså på en materiell
företeelse, ett ting som bär skrivna tecken. »Skriftyta»
eller »skriftbehållare» vore möjliga synonymer.

Bokhistorikern Frederick G. Kilgour har räknat
med sju väsentliga förändringar i bokens historia (ter-
men »bok» då förstådd i den vidare innebörden).
Dessa förändringar bestod alla i tekniska revolutioner
som innebar att förmedlingen av skrifttecken fick nya
villkor. Men i inget fall betydde innovationen att de
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gamla formerna omedelbart gick under.
Den första revolutionen bestod, enligt Kilgour, i

uppfinningen av lertavlor som skrivmaterial cirka
2500 f.Kr. Den andra var skapandet av papyrusrullen
cirka 2000 f.Kr. och den tredje genombrottet för 
codex-formen cirka 150 e.Kr. Med de följande revo-
lutionerna skapades den moderna boken som vi kän-
ner den: införandet av den gutenbergska tryckkons-
ten cirka 1450, införandet av ångkraft i tryckerierna
cirka 1800 och genombrottet för tryckning via offset
omkring 1970. Den sjunde revolutionen förlägger
Kilgour till omkring år 2000, genombrottet för den
elektroniska boken (e-boken). 

Att två av de senaste fyra tusen årens sju revolutio-
ner i böckernas värld anses ha inträffat under de se-
naste trettio åren kan möjligen verka som ett utslag av
historisk arrogans. Men det är samtidigt ett tecken på
att bokvärlden faktiskt befinner sig i en omställnings-
fas. Kanske befinner vi oss i en epok när en etablerad
dokumentform får konkurrens av en form med
grundläggande nya egenskaper, något som har hänt
rätt sällan i bokens historia. Kilgour pekar ut fyra så-
dana perioder, delvis sammanfallande. Den första
präglades av lertavlan och skrivstiftet (cirka 2500
f.Kr.–cirka 100 e.Kr.), den andra av papyrusrullen
och fjäderpennan (cirka 2000 f.Kr.–cirka 700 e.Kr.),
den tredje av codex-formen, antingen i handskriven
eller tryckt form (från cirka 100 e.Kr.) och den fjärde
av den elektroniska boken. 
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Vägen fram till den elektroniska boken är belagd
med uppfinningar som har rationaliserat den skriftli-
ga kommunikationen. Skrivkonsten utvecklades lång-
samt under åren 8000–3000 f.Kr. Början fanns i bild-
tecken av det slag som istidens människor skrev på
sina grottväggar. Ur dem utvecklades den sorts bild-
skrift (piktogram) som präglar de gamla skrivsyste-
men och som både kunde beteckna faktiska föremål
och abstrakta storheter. Sådan bildskrift är kilskrift,
hieroglyfer, kinesiska tecken med flera. Jämsides med
denna utveckling förfinades skrivkonsten. De första
skrivsystemen byggde på att varje ord motsvarades av
ett tecken. Sedan kom system där tecknen avsåg ljud
eller stavelser och därefter en tidig form av bokstavs-
skrift med konsonantskrift. Omkring 800 f.Kr. över-
tog grekerna denna konsonantskrift och lade till teck-
en för vokaler. Därmed var det moderna alfabetet ska-
pat.

De material som användes för att bära texter valdes
för att de var tillgängliga, bekväma att arbeta med och
relativt stabila. De tidigaste textbärarna var sten –
men i de flesta fallen var de förstås knappast så han-
terliga att de kan kallas böcker. Först med träet när-
made sig utseendet vår tids bokform. Jämsides med
träböckerna fanns också skrivmaterial som textil (lin-
netyg, siden) och lera. Det senare har visat sig långt
mer beständigt än andra material från denna tid. Be-
tydligt fler lertavlor finns bevarade än dokument i trä.
Andra skrivmaterial var skinn, djurhudar, ben, sköld-
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paddsskal och torkade palmblad. 
De skrivmaterial som kom att dominera var emel-

lertid papyrus och pergament. Papyrus växer runt Ni-
len och egyptierna lärde sig att tillverka ett pappers-
liknande material av växten genom att skära märgen
i tunna band, fläta dem samman, soltorka dem, ban-
ka dem samman och bestryka dem med en tunn lim-
hinna. På det sättet blev de skrivbara. De äldsta be-
varade papyrusböckerna är från omkring 2000 f.Kr.
och materialet kom att dominera till 500-talet f.Kr. –
men det användes faktiskt ända till början av 1000-
talet e.Kr. Då hade det länge varit spritt i den grekis-
ka och romerska världen. Materialet var dock dyrt,
särskilt som egyptierna hade handelsmonopol på pa-
pyrus, och omkring 200-talet f.Kr. utvecklades ett nytt
sätt att bereda djurhudar för att användas som skriv-
material. De garvades inte längre till läder utan tor-
kades och bereddes med kalk och ägg på ett sinnrikt
sätt som inte bara gjorde dem skrivbara, utan också
medgav att texter kunde raderas. Till skillnad från pa-
pyrusen var pergamentet också skrivbart på bägge si-
dor.

Dokument av papyrus sparades i långa rullar. Vid
tillverkningen klipptes papyrusen sönder i små bitar
som kan liknas vid boksidor, men dessa klistrades se-
dan samman bredvid varandra i rullar som brukade
vara 6–10 meter långa. De rullades upp vågrätt när lä-
saren tog del av dem. Varje bit i rullen var indelad i
lodräta spalter fyllda med skrivtecken. Av nutida läs-
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verktyg påminner mikrofilmsläsaren mest om hur det
var att hantera en sådan rulle. Men också läsning av
långa texter på en datorskärm liknar delvis att läsa så-
dana rullar, fast rullandet här går lodrätt.

Pergamentets fördelar blev uppenbara när materi-
alet började användas i codex-form på 200-talet e.Kr.
Det var ett långsamt genombrott som pågick från cir-
ka 100 till cirka 700 e.Kr. och som i hög grad berod-
de på att pergamentet bättre än papyrus tålde att be-
handlas som blad. Även om dokumentets form inte
var entydigt beroende av deras material (bevarade
finns codex-böcker av papyrus liksom rullar av perga-
ment), så betydde pergamentets gradvisa genombrott
att codex-formen tog över från rullformen. Därmed
blev dokumenten billigare och enklare att tillverka,
samtidigt som de blev hanterligare att använda. Att
leta sig fram i en codex-volym är ju betydligt bekvä-
mare än att söka sig fram i en bokrulle.

Övergången från rulle till codex har kallats den
mest fundamentala förändringen i bokens historia.
Frederick G. Kilgour instämmer i den bedömningen,
men tillägger att omdömet kanske inte stämmer om
ett kvarts sekel, med tanke på e-bokens genombrott. 

De första generationernas codex-böcker skilde sig
på många sätt från vår tids böcker. De var handskriv-
na (inte tryckta), vilket gjorde att olika exemplar skil-
de sig åt. Böckerna var präglade av hantverk och
kroppslighet: sidorna var gjorda av djurhudar, bläck
och färger innehöll ofta mänsklig saliv eller urin, tex-
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terna försågs ofta med marginalanteckningar. Texter-
na framställdes i regel genom diktamen (inte genom
att författaren själv skrev ned dem), och tillverkning-
en rationaliserades gradvis så att den skedde i stora
skriptorier, en sorts manufakturer där grupper av per-
soner ägnade sig åt att göra avskrifter av samma tex-
ter. Tillägnelsen skedde oftast genom lyssnande i
grupp till en högläsare, inte genom individuell och
tyst läsning. Böckerna var ofta stora och otympliga
och saknade många av de typografiska detaljer vi har
vant oss vid, liksom många av de hjälpmedel som hjäl-
per läsaren att orientera sig i en bok, exempelvis in-
dex och styckeindelning. 

Ivan Illich har hävdat att läskulturen genomgick 
avgörande förändringar från 1100-talet och framåt.
Som många andra forskare pekar han på hur viktigt
det var att högläsningen (och lyssnandet) då började
trängas tillbaka av tyst läsning, alltså den sorts läsning
när en människa själv har kontroll över tillägnelsen av
texten, själv väljer den, läser den i sin egen takt och
med tid för reflexion och omläsning. Läsningen med
tunga och öra efterträddes av läsningen med ögon.
Men omläggningen av läskulturen var mer genomgri-
pande än så, menar Illich, eftersom också sättet att or-
ganisera texten i boken förändrades. Därigenom un-
derlättades för läsaren att orientera sig i texten. 

Vid mitten av 1100-talet infördes typografiska de-
taljer som styckeindelning (tidigare texter hade fun-
gerat som ett enda flöde). Ännu viktigare var dock 
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att själva sättet att strukturera verk ändrades. Lärda
skriftliga framställningar var vanligen kommentarer
till äldre verk (Bibeln, kyrkofäder, filosofer) och des-
sa kommentarer, kallade glossor, brukade ställas upp
så att de följde den aktuella framställningen. Glossor-
na kunde antingen skjutas in mellan textraderna eller
skrivas i marginalen, men fick i bägge fallen karaktä-
ren av tillägg till det aktuella verket. Ofta inkorpore-
rades glossorna i grundtexten, utan att visuellt skiljas
ut från den. Med den tysta läsningen följde olika me-
toder för att skilja glossor åt från grundtext. Glossor-
na fick en underordnad ställning, innehållsligt och vi-
suellt, genom att skrivas med mindre bokstäver (de
kom alltså att påminna om moderna fotnoter). Så
småningom frigjordes glossorna alltmer från grund-
texten genom införandet av olika indexsystem som
ordnade kommentarerna i alfabetisk ordning (som i
en modern ordbok). 

Enligt Illich var denna förändring (att utgå från al-
fabetets ordning, snarare än grundtextens) lika bety-
delsefull som det moderna grekiska alfabetets ge-
nombrott cirka 770 f.Kr. Den alfabetiska uppställ-
ningen underlättade för läsaren att själv orientera sig
i texten och navigera i den, istället för att som förut
följa den som ett flöde. Konkordansen var ett sådant
hjälpmedel, men det viktigaste var det alfabetiskt upp-
ställda registret, som lät läsaren själv söka sig fram i
texten efter ämne. Till det kom andra sätt att göra
textens uppställning klarare. Bland dem fanns en mer
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konsekvent användning av titelsidor, indelning av
verk i kapitel, bruk av innehållsförteckningar för ett
helt verk, inledningar och korta sammanfattningar
som inleder kapitel. Allt var visuella metoder för att
ordna texten och för att hjälpa användaren att navi-
gera friare i texten. Som Illich uttrycker det hade bo-
ken tidigare fungerat som en korridor där läsaren
bara hade en enda ingång till texten. Men genom de
nya hjälpmedlen blev det mycket enklare att finna fle-
ra ingångar. 

Under 1100- och 1200-talen revolutionerades bo-
ken också som fysiskt objekt. Anledningen var att pap-
peret slog igenom i Europa. Konsten att tillverka pap-
per hade uppfunnits i Kina ungefär tusen år tidigare,
men användningen av materialet dröjde i Europa –
det första europeiska pappersbruket anlades omkring
år 1100 och det första bevarade europeiska doku-
mentet på papper daterar sig från 1109. Böcker hade
tidigare varit stora föremål, tillverkade för att läsas på
bord eller pulpeter. De var knappast bärbara i mo-
dern mening. Papperet gav möjligheten att tillverka
böcker i mindre format. Vid denna tid utvecklades
också bättre tekniker för bindning (så att boken föll
upp bättre i handen) och flexiblare omslag.

Boken genomgick alltså stora förändringar, såväl i
den visuella textbilden, i läsarens frihet att själv navi-
gera i texten och i bokens fysiska utseende. Allt gjor-
de boken lättare att hantera. Vid mitten av 1200-talet,
menar Illich, hade boken utvecklats därhän att den
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var mycket mer lik en modern bok än de volymer som
hade använts bara drygt hundra år tidigare. Resulta-
tet kallar Illich för »den bokliga texten» (the bookish
text). Framväxten av den var, enligt honom, minst lika
viktig som förut det fonetiska alfabetet eller senare
boktryckarkonsten. I själva verket, menar Illich, var
boktryckarkonsten bara ett tekniskt fullföljande av
den mer djupgående mentala förändring som den
bokliga texten innebar. Med boktryckarkonsten kom
ett sätt att mekanisera framställningen av böcker, men
det var den bokliga texten som gav dem deras kogni-
tiva särart. Den bokliga texten gav läsaren friheten att
själv orientera sig i texten, att erövra den genom tyst
läsning och egna strövtåg.

Boktryckarkonsten är metoden att mekaniskt fram-
ställa flera exemplar av dokument innehållande text
och bilder. Den utvecklades under 1300- och 1400-
talen med flera olika tekniska lösningar. Först kom
tryckning från träsnitt, där en hel sida skars in i en
trästock som sedan blev tryckförlaga. Men trästock-
arna slets snabbt och mer hållbara tekniker blev nöd-
vändiga. Vid mitten av 1400-talet uppfann Johannes
Gutenberg en ny metod för att tillverka böcker vilken
hade tre viktiga inslag: ett förfarande för att gjuta en-
skilda metalltyper, ett sätt att foga dem samman till ra-
der och sidor, och en ny sorts tryckpress. Skillnaden
mot tidigare sätt att framställa böcker var alltså att
Gutenberg skapade en slitstark metod för serietill-
verkning av böcker och av texter. På sätt och vis mot-

217

om sätt att lagra och ordna texter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 217



svarade den flyttbara typen grekernas uppfinning av
det fullständiga alfabetet. Grekerna uppfann ett smi-
digt och entydigt sätt att återge verk i skriftlig form,
Gutenberg en hantverkslösning för att tillverka långa
serier av böcker innehållande sådana texter.

Den flyttbara typen blev den minsta beståndsdelen
i en mekaniserad process som till en början drevs
med handkraft, men så småningom skulle få sin kraft-
försörjning från ångkraft och elektricitet. Samtidigt
som boktryckarkonsten utvecklade sina egna tekniska
lösningar under de kommande seklerna (bättre
tryckpressar, förbättrade metoder för sättning, bind-
ning, och så vidare), tillgodogjorde den sig tekniska
framsteg från andra områden. Den förmågan fanns
från själva begynnelsen i boktryckerikonsten. Johan-
nes Gutenberg hade en bakgrund som guldsmed och
metallsmidare, vilket rimligen lät honom se metall-
typernas möjligheter. Den tryckpress han uppfann
hade mycket gemensamt med de sorters pressar som
användes för att torka nytillverkat papper eller för att
jämna till tyger.

På liknande sätt har den moderna bokliga kulturen
dragit nytta av uppfinningar på andra områden. Den-
na skicklighet att utnyttja tekniska framsteg kan kallas
»Gutenberg-förmågan» och präglar inte bara bok-
branschen, utan också skönlitterära författares var-
dag. Dagspressen slog inte ut böckerna utan blev ett
forum för bokannonser, recensioner och skönlitterär
verksamhet – liksom senare film, radio och tv. När
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järnvägen slog igenom under 1800-talet blev den inte
bara en förutsättning för en modern, nationell distri-
bution av böcker, utan också ett ställe för försäljning
och läsning av böcker. Samtidigt blev den ett ämne
för skönlitterära författare – en exponent för moder-
nitetens svindlande hastighet på samma sätt som se-
nare biljakten eller striden mellan rymdskepp. På 
ungefär samma sätt förmår bokvärlden nu dra nytta
av digitaliseringen, alltifrån bokförlagens satsningar
på cd-romböcker via Internet-bokhandel, digital sätt-
ning och tryckning (inklusive Print On Demand), för-
fattares bruk av ordbehandlings- och rättstavnings-
program, deras val att skriva om datorvärlden, och så
vidare.

Gutenbergs uppfinningar fick ett snabbt genom-
brott och redan under de följande decennierna tryck-
tes miljontals böcker över hela Europa. Utgivningen
har fortsatt att öka kontinuerligt sedan dess, också se-
dan de elektroniska AV-medierna slog igenom under
1900-talet. Och trots alla framsteg som gjorts inom
boktillverkning och bokestetik, är boken som fysiskt
objekt märkligt lik sin förfader från femhundra år se-
dan. Sidor av papper, tryckta i stora upplagor, indela-
de i stycken och kapitel, sökbara via innehållsförteck-
ningar och register – inga grundämnen har bytts ut i
bokens molekyl.

Fram till år 1900 gick de offentliga bibliotekens
historia från oooooo via MNVW till IIIIII – från sam-
lingar av böcker bestående av bokrullar, förvarade i
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fack ungefär som tapeter, via glest fyllda hyllor där
böckerna lutade sig mot varandra och till hyllor där
böckerna står packade i raka led. Länge var böcker så
dyrbara att de kedjades fast i offentliga samlingar (sy-
stemet fanns kvar på engelska universitet fram till slu-
tet av 1700-talet), vilket gjorde att bokhylla och läs-
pulpet blev samma sak. Där stod böckerna på numre-
rade platser. De förvarades med ryggsidan inåt i hyl-
lan – först på 1500-talet började bokryggen användas
som plats för uppgifter om författarnamn och titel.
När boksamlingarna växte ökade behovet av att ord-
na dem på ett rationellt sätt, exempelvis efter ämne,
författarnamn eller titel. Men genom tiderna har
människor ordnat sina privata samlingar av böcker på
alla upptänkliga sätt – efter storlek, färg, bandtyp, 
inköpsdatum, utgivningsår eller efter rent personli-
ga grunder som njutbarhet, proveniens eller ägare.
Böckerna kan ordnas som verk, men också som böck-
er – som de fysiska föremål de faktiskt är.

Sett ur ett globalt och flera hundra år långt per-
spektiv är den tryckta boken en IT-revolution som
långt ifrån är avslutad. Spridningen av läskunnighet
fortsätter (också de mest välutvecklade västerländer-
na har vita fläckar på den kartan), samtidigt som bok-
produktionen växer stadigt. Bakom allt detta ligger
tekniska och sociala förändringar som har gjort det
billigare att framställa böcker, på samma gång som
böckerna får en marknad som är större, åtminstone
potentiellt. Följden blir att varje titel klarar sig med
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ett allt mindre segment av befolkningen. I Sverige ut-
kom vid förra sekelskiftet cirka 1 600 böcker om året;
knappt ett sekel senare var siffran omkring 13 000 tit-
lar. Det betyder att varje titel vid förra sekelskiftet
hade ett underlag om cirka 3 200 personer, medan
befolkningsunderlaget strax före senaste sekelskiftet
hade sjunkit till ungefär 775 personer per titel. Ännu
mer dramatisk har utvecklingen varit i USA, där un-
derlaget per ny titel sjönk från 11 989 till 505 från
1900 till 1994. I Frankrike och Sverige har utgivning-
en i titlar per capita mer än fördubblats under efter-
krigstiden. I Finland har den ökat nästan tre gånger
och i Storbritannien fem gånger. 

Digitaliseringen av bokmarknaden har inneburit
en stegring i produktionen av böcker, samtidigt som
hela bokens samhälle påverkas av datoriseringen, 
ungefär som tillsatsen av en färg ändrar kulören på
en vätska. Med datorer är det enklare att skriva böck-
er: digitala tryckpressar gör det billigare att trycka
dem och via Internet är det enklare att sälja dem. Var-
je skrivare ansluten till en dator är ett hemtryckeri i
miniatyr, vilket innebär att datoriseringen har givit
tryckkulturen en bredare spridning än någonsin tidi-
gare. Detsamma gäller den typografiska medvetenhe-
ten – eller åtminstone kraven på typografisk förnyel-
se. Det har sagts att fler typsnitt har skapats efter 1975
än sammanlagt under de föregående tusen åren.

Pessimisterna menar att datorerna hotar att döda
pappersboken. Men ännu så länge ligger det största
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hotet i en överutgivning där böckerna blir så många
att de skymmer varandra. Böckerna riskerar inte att
dö ut genom att skjutas av i en rovjakt som utrotar
dem. Istället kan datoriseringen orsaka något som lik-
nar en tryckkulturens miljökatastrof – en näringstill-
försel så våldsam att den skapar en dödlig algblom-
ning.
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ända sedan boktryckarkonsten uppfanns har kla-
gomålen på överflödet av böcker följt mediet, lika
troget som en flock fiskmåsar en Finlandsfärja. Böck-
erna är för många, för illa skrivna, för svårsålda – ar-
gumenten är få men variationerna många. Särskilt
under 1900-talet, då boktillverkningen var intensiva-
re än någonsin, tätnade klagomålen mot de mycket
för många böckerna. I en branschtidning hette det
exempelvis år 1926: »Bokfabrikationen sinar icke,
utan fast mer tilltar den år från år. Man petar i natur,
man idisslar kultur över alla gränser. Vi vada i denna
kultur och frågan är om vi icke till sist drunkna i den,
figurligt talat. Det är nog bra att det finnes andlig spis
i tillräcklig mängd, men det är med den som med den
lekamliga, det behövs tid till att förtära den och tid
också till att smälta vad man mottagit. [– – –] Kockar-
na i de andliga köken bliva för många, och det kan
ifrågasättas var man skall göra av dem, då övermätt-
naden, som man med all makt håller på att frambe-
svärja, allmänt inträtt. Lavinen är satt i rullning och
hotar att begrava oss alla.» 

Bildvärlden är välbekant från diskussioner av detta
slag: böckerna som flod och som födoämne – det är
bara bokberget som saknas i skribentens dystra be-
traktelser. Men den andra sidan av saken kommer
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inte med, den bokliga hunger som faktiskt rådde i
många hem samtidigt som denna skribent och andra
debatterade »övermättnaden» på böcker. Några år ef-
ter det att de citerade orden skrevs genomförde folk-
bildaren Carl Cederblad en undersökning av bokbe-
ståndet i svenska hem. Den visade att statarhem i ge-
nomsnitt ägde 12 böcker och industriarbetarhem 22
böcker, medan bokhyllorna i högre sociala skikt in-
nehöll mångdubbelt fler volymer. Fortfarande är de
sociala skillnaderna stora i bokens samhälle, även om
det har demokratiserats. Hur stor bokutgivningen än
är, kan mängden böcker i sig inte åstadkomma jäm-
likhet i bokägandet. Trots det kan kritiken mot över-
flödet av böcker inte avfärdas som ett eliternas lyx-
problem. Med en bokproduktion som är ungefär fem
gånger större än vid mitten av 1920-talet är själva han-
teringen av böckerna ett praktiskt problem, alldeles
oavsett vilka läsare böckerna når ut till. Biblioteken
och bokhandeln vill gärna förmedla böcker till fler lä-
sare. Men vill de hantera fler böcker? 

Bakom kritiken mot det som brukar kallas »överut-
givning» finns flera olika grupper och intressen. För-
läggare blickar missmodigt ut över bokfloden och ser
just sina böcker sjunka i det breda flödet, drabbade 
av dålig bärkraft. Litteraturpedagoger ser strömmen
som onyttig, kanske till och med otjänlig, och vill filt-
rera bort mycket ur den. Kritikerna tycker sig tvinga-
de att (tvärtemot alla etablerade filosofiska principer)
ständigt stiga ned i samma flod, två, tre och tusen
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gånger, alltid med minskande chans att där finna nå-
got nytt. Och läsarna vet inte vart de ska simma, räd-
da att drunkna bland bråten innan de kommer fram
till den bästa platsen. Om bara böckerna vore färre,
bättre skrivna, enklare att sälja – då skulle bokfloden
vara en nyttighet och inte en otyglad naturkraft. Så
mumlar rösterna på stranden.

Tonläget måste avlyssnas mot bakgrund av att till-
växten i bokproduktionen har utgjort ett vardagligt
problem för bokbranschen – och då inte bara vad gäl-
ler lönsamhet och estetik, utan mer konkret räknat i
kilo och meter. Böcker väger mycket, tar plats, är be-
svärliga att skicka ut och lagra. Men branschen måste
ta dessa kostnader för att böckerna ska nå ut. Och på
samma sätt måste biblioteken betala för att göra böck-
er och tidskrifter tillgängliga, vare sig det gäller ve-
tenskap, annan facklitteratur, kvalitetslitteratur eller
ren underhållning. I modlösa stunder låter debattö-
rer från de stora biblioteken som om väggarna i deras
hus bågnar av alla de nya böcker som årligen tränger
sig in och måste bevaras. Var finns plats för hyllorna
som ska rymma alla dessa volymer?

Problemen börjar långt innan böckerna nått fram
till hyllorna. Genom tiderna har bokproducenterna
använt alla slags transportmedel för att skicka ut sina
böcker. Diligenser, ångbåtar, tåg, lastbilar och flyg-
plan har alla packats med tryckta ark, bundna inom
pärmar. När bokproduktionen var mer begränsad
fungerade i Sverige det så kallade kommissionssyste-

225

om sätt att lagra och ordna texter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 225



met för den svenska bokhandeln, ett system som från
mitten av 1800-talet och till omkring 1970 innebar att
varje stor bokhandel tog hem minst ett exemplar av
varje nyutkommen titel. Under senare decennier har
olika slags lösningar med centrala lager för böcker ef-
terträtt försöken att skapa fullsorterade bokhandlar.
Affärsidén är att boken tas hem till bokhandeln först
när den är beställd (något som visserligen minskar
bokhandelns kostnader för lagerhållning och hante-
ring, men samtidigt försämrar kundens möjligheter
att bekanta sig med boken i butiken). Förutsättning-
en för att ett sådant system ska fungera smidigt är att
bokvärlden arbetar med stora databaser över förla-
gens utgivning. Sådana databaser har också utnyttjats
av de Internet-baserade bokhandlar som har skapat
en ny slags postorderbokhandel genom att låta kun-
den beställa böcker direkt on-line. En annan datori-
serad variant av konsten att undvika att ha böcker
hemma i bokhandeln är systemet med Print On De-
mand (tryck-på-begäran). Målet är att boken ska kun-
na framställas direkt i bokhandeln via en digital tryck-
press först när någon beställer den. Men hittills har
det mest använts för att producera böcker hos tryck-
erier.

Databaserna och de moderna digitala tryckpressar-
na är datoriserade kranar finjusterade för att bokhan-
deln ska kunna ta fram exakt den mängd de behöver
ur bokfloden. Men fortfarande är bokhandlarnas mål
att sälja tryckta böcker, fysiska föremål av ungefär
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samma slag som tillverkades i Gutenbergs press. Digi-
taliseringen i bokbranschen har dock en långt radi-
kalare tradition bakom sig – en strävan att överge pap-
persboken som form. Under 1900-talet planerades
flera nya metoder för att hantera texter i annan form
än den tryckta pappersbokens. Tankarna gällde nya
sätt att organisera texter, nya metoder att navigera i
dem, nya system för att söka i dem, nya medier för att
lagra dem och nya kanaler för att distribuera dem. 

Försöken att mutera fram en sådan femklöver har
lyckats bäst i form av Internet och andra digitalisera-
de sätt att lagra texter. Så har den datoriserade explo-
sionen av information (och desinformation) ironiskt
nog orsakats av strävan att lösa problemen med över-
flödet av information. Försöken att tämja bokfloden
har lett till en regntid som orsakat globala översväm-
ningar. Och under tiden har klimatet ändrats – hur
mycket vet ingen ännu. De som ser Internet som ett
hot mot boken har alltså rätt. Ett skäl att skapa Nätet
var att uppfinna ett alternativ till pappersboken. Strä-
van var just att få till stånd en annan sorts bok än den
pappersburna – att skapa Den Sista Boken.
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forskningen är tryckkulturens fissionsprocess.
Tillväxten inom forskningen (särskilt på det naturve-
tenskapliga området) under 1900-talet har varit en
kedjereaktion där publicerad forskning har lett till in-
tensifierad forskning, till nya publikationer. I en klas-
sisk studie från mitten av 1960-talet beräknade Derek
J. de Solla Price att antalet vetenskapliga publikatio-
ner under de senaste decennierna hade fördubblats
vart femtonde år och antalet vetenskapsidkare vart
sjuttonde. Andra studier har givit liknande uppgifter.
Ökningen av tryckt material är visserligen inte det-
samma som mer information, men ställer ändå till
problem för bibliotek och forskare. Vad gör veten-
skapssamhället när hyllor och hjärnor blir överbelas-
tade av ny forskning? 

Försöken att hitta en väg ur detta dilemma har ofta
kommit från biblioteken. Där har man sökt efter sätt
att spara utrymme i hyllorna (exempelvis genom att
ordna böcker efter storlek eller ställa dem i kompakt-
hyllor som kan rullas samman med varandra på räls),
men där har också pappersbokens hädangång plane-
rats. Syftet må ha varit att lösa speciella problem med
vetenskaplig litteratur, men lösningarna har visat sig
kunna användas för alla slags tryckta produkter: dags-
tidningar, veckotidningar, fackböcker, skönlitteratur.
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I dessa hus för böcker har en tanke hägrat medan
lamporna brunnit sent: en avloppsventil genom vil-
ken bokfloden skulle försvinna.

Den belgiske bibliografen Paul Otlet utvecklade vid
början av 1900-talet en rad idéer om hur den växan-
de mängden kunskap kunde organiseras på nya ratio-
nella sätt. De krävde andra former än den tryckta bo-
ken. Otlet tänkte sig ett system där informationen i
enskilda verk bröts ned i sina beståndsdelar och för-
tecknades på registerkort. Dessa kort skulle i sin tur
klassificeras efter ämne i ett finfördelat system som lät
användaren snabbt och säkert söka sig fram till rätt
ställe. Otlet drömde om att forskare och biblioteka-
rier genom att föra samman sådana kort från olika
håll skulle kunna skapa en »Universell Bok» för varje
ämnesområde, ett slags uppslagsverk rymmande all
relevant och pålitlig information. Under trettiotalet
planerade han också olika slags »intellektuella maski-
ner» som skulle hjälpa användarna att sortera doku-
ment och söka bland dem – texter skulle kunna
plockas fram mekaniskt ur skåp med mappar, läsas via
tv-skärmar eller apparater liknande vår tids telefax.
Själva radikalismen i Otlets förslag gjorde dock att de
inte kunde genomföras. Fram till första världskriget
hade han myndigheternas stöd, men därefter svalna-
de deras intresse för de genomgripande och kostsam-
ma förändringar som genomförandet av hans förslag
skulle kräva. Och samtidigt blev svårigheterna allt
mer uppenbara vad gällde att bryta ned dokument i
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enskilda »faktabitar». Otlets tankar föll halvt om halvt
i glömska och fick inget större genomslag i den ame-
rikanska biblioteksvärld där debatten gick vidare om
hur den tryckta boken kunde ersättas med effektivare
system.

Under mellankrigstiden gjordes i USA olika försök
att bemästra problemet med överflödet på vetenskap-
lig information. Organisationen Science Service (vars
uppgift var att vidga förståelsen av forskning) leddes
vid slutet av 1920-talet av en man vid namn Watson
Davis. Han började reflektera över olika sätt att göra
vetenskapliga resultat tillgängliga för en större pu-
blik, också genom nya medieformer. Mikrofilmen
blev hans svar – den skulle göra spridandet av infor-
mation enklare och billigare. Davis föreslog bildandet
av American Documentation Institute (ADI) 1937,
där han fortsatte att arbeta med den vetenskapliga
tankens nya vägar. 

Davis idéer utvecklades radikalt av Fremont Rider,
bibliotekarie vid Wesleyan University, i boken The
Scholar and the Future of the University Library (1944).
Där pekade Rider på att den enorma tillväxten i tryck-
beståndet i amerikanska vetenskapliga bibliotek (en-
ligt honom hade de i genomsnitt fördubblat sin stor-
lek vart sextonde år från 1831 till 1938) kostade allt-
mer pengar, tid och kraft. Inköp, bindning, katalogi-
sering, framhämtning, lagring och bokvård var de sto-
ra posterna i bibliotekens skenande minusbudget.
Det är som om Rider såg böcker och tidskrifter som
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en tryckkulturens svulst som måste skäras bort från
civilisationen. Själv talade han om att samhället riske-
rade att kvävas i överflödet av tryckt material.

Rider föreslog att böcker skulle filmas på mikro-
kort (rymmande cirka 250 sidor text) som skulle fäs-
tas på baksidan av katalogkorten i bibliotekens kort-
lådor. På det sättet skulle forskarna och bibliotekari-
erna få direkt tillgång till materialet, utan onödigt
spring till hyllorna. Mikrokortet fanns ju direkt i an-
vändarens hand när denne fått fram en referens. Det
tog minimalt med plats. Och det var enklare att navi-
gera vid läsningen än mikrofilmer. Dessutom skulle
kostnaderna för inköp, bindning, lagring och distri-
bution minska radikalt – även om Rider påpekade att
mikrokorten aldrig helt skulle kunna ersätta tryckta
böcker, inte minst eftersom biblioteken måste behål-
la sina gamla samlingar. Trots alla dessa tänkta vinster
genomfördes aldrig Riders förslag. Avgörande var tro-
ligen olägenheterna med apparater för att läsa mik-
rokorten. Läsapparater som var billiga, enkla, bild-
skarpa och pålitliga saknades. Att ta fram dem och
köpa in dem skulle ha inneburit massiva kostnader
för bibliotek och forskare. 

Riders förslag skisserade visserligen ett alternativt
medium till codex-boken. Men samtidigt tänkte han
fortfarande utifrån den bokliga texten. Mikrokort var
ett nytt sätt att lagra och distribuera texter, men dessa
var organiserade som texterna i böcker och skulle na-
vigeras och genomsökas på samma sätt (sida för sida),

231

om sätt att lagra och ordna texter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 231



om än via en läsapparat. I Riders tänkande var medi-
et skilt från meddelandet.

Året efter Riders bok publicerades en uppsats som
hade funnits i utkast redan 1939 och som föreslog ett
mer drastiskt sätt att lösa tryckkulturens problem –
samtidigt som den bar på generna till Internet. Den
hette »As We May Think» (Atlantic Monthly, 1945) och
var skriven av ingenjören Vannevar Bush. Han var ve-
tenskaplig rådgivare till president Roosevelt och leda-
re för ett projekt om informationshantering, ett pro-
blem som blivit akut under kriget genom kravet på de
allierade att snabbt och säkert byta skriftlig informa-
tion. Vid publiceringen hamnade artikeln i ett sam-
manhang som tydligt demonstrerade dess hemvist i
det större spelet om demokratier kontra diktaturer.
Atlantic Monthly var envetet inriktad på att stödja USA
och de allierade. Reklamen på omslaget i det num-
mer där Bushs artikel stod löd »Buy war bonds – to-
day» och bland bidragen fanns artiklar om Japans
hemliga vapen, tyska koncentrationsläger och befriel-
serörelserna på Balkan. Liksom senare Internet hade
Bushs vision en given militär anknytning. Den fråga
han ställer inledningsvis är hur vetenskapsmännen
ska kunna bidra till världens utveckling efter kriget.

Bush började med det välbekanta problemet med
överflödet på vetenskaplig och teknisk information,
men fördjupade diskussionen genom att också ta upp
användarnas svårigheter att orientera sig i materialet.
Om Rider såg saken ur bibliotekariens perspektiv, val-
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de Bush vetenskapsmannens synvinkel. Hur ska en
enskild forskare hitta i labyrinterna av tryckt mate-
rial? Och hur ska forskarna finna väsentligheterna
bland krafset? Bushs lösning blev att tänka sig ett nytt
medium, långt mer avancerat än Riders mikrokort.
Bush kallade det Memex. Bush var utpräglad teknisk
optimist (artikeln innehåller slående exempel på
uppfinningar som är billiga och driftssäkra) och me-
nade att framstegen inom fotografi och television
måste bli sådana att framtiden skulle komma att rym-
ma kraftfulla lagringsmedier som skulle utgöra kom-
pakta alternativ till pappersmedierna. Bush tänker sig
en framtid med »dry photography», bilder som inte
kräver framkallning och som kan användas för snabb
framställning av bilder. Bilderna kan sedan lagras i
mikroformat. Om de blir tillräckligt små kan Encyclo-
pedia Britannica förminskas till storleken av en tänd-
sticksask – och hela mänsklighetens tryckta arv kan
rymmas i en lastbil. I en utvikning lekte Bush också
med tanken att förenkla skrivprocessen med hjälp av
mekaniska hjälpmedel. Genom att koppla samman
en diktafon med en apparat för röstigenkänning kan
författandet flyttas över till rösten. Bush tänkte sig att
framtidens vetenskapsman står i sitt laboratorium (ve-
tenskapsidkaren var alltid en man i Bushs visioner, 
sekreteraren alltid en kvinna) där han fotograferar
experimenten och kommenterar dem. När forskaren
går igenom sina anteckningar talar han in kommen-
tarer i apparaten och får dem utskrivna automatiskt –
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gärna på mikrokort varifrån texten kan projiceras till
läsbara bilder. Andra apparater till nytta för veten-
skapsmannen är en avancerad aritmetisk maskin, lik-
som en logikmaskin som kan dra korrekta slutsatser ut-
ifrån givna premisser. Syftet är hela tiden att automa-
tisera bort rutinmässiga arbetsmoment. I grunden lik-
nar det industriell robotisering, tillämpad på intellek-
tuell verksamhet. Bushs febrila hjärna har släppt loss
en tidsstudieman i laborationslokalerna. Otåligt trum-
mande med blyertspennan mot framtänderna funde-
rar han ut nya sätt att ersätta människa med maskin.

Bush inser att han snarast har förvärrat tryckkul-
turens problem. Alla nya apparater (röstskrivaren,
aritmetikautomaten, logikmaskinen) kommer att öka
mängden skriven information. I framtidens värld av
vetenskapliga maskiner hinner ingen läsa eller bedö-
ma de resultat de spottar ur sig. Fram träder skräckvi-
sionen av bokfloden som en automatiserad syndaflod.
Hur ska biblioteken hantera denna översvämning?
Bush har inget större förtroende för dem. För honom
är bibliotekens sätt att lagra information alltför pri-
mitiva, bundna som de är till tryckta produkter. Varje
dokument (bok eller tidskrift) kan bara finnas på ett
ställe, de kan bara sorteras alfabetiskt eller efter ämne
och de måste sökas upp ett och ett. Bush tycks ha trott
lika mycket på bibliotekens förmåga att ordna allt det-
ta material på ett rimligt sätt som han väntade sig att
Franklin D. Roosevelt skulle avslöjas vara en android.

Lösningen för Bush blir ett bibliotek i skrivbordets
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form. Detta arbetshjälpmedel drar nytta av nya lag-
ringstekniker och låter forskaren själv klassificera ma-
terialet. I några suggestiva, ofta citerade stycken be-
skriver Bush denna tänkta maskin (delvis påminnan-
de om den Paul Otlet tänkte sig, men knappast inspi-
rerad av den). Den är ett sorts mekaniserat privat ar-
kiv och bibliotek – en utvidgare av minnet som Bush
döper till Memex (Memory Extension). I denna apparat
kan en person lagra bilder av böcker, artiklar, anteck-
ningar och meddelanden. Och med den kan han
söka igenom dem snabbt och flexibelt. Memex är ett
skrivbord som visserligen kan anropas från avstånd,
men som främst ska vara en faktisk arbetsplats. På
skrivbordets skiva finns sluttande, halvgenomskinliga
skärmar, och det har också tangentbord, knappar och
spakar. I ena änden av bordet lagras materialet (do-
kumenten består av »förbättrad mikrofilm», som rym-
mer oerhörda mängder av material). De flesta doku-
menten köps färdiga och matas in i Memex. De kan
innehålla material från böcker, tidningar och bilder,
men kan också bestå av korrespondens. Material som
inte är mikrofilmat kan föras över till Memex. De
läggs på en glasskiva och användaren fotograferar
dem genom att dra i en spak.

Dokumenten i Memex ordnas på liknande sätt som
i ett bibliotek. Användaren får fram dem genom att
mata in en kod från tangentbordet (motsvarande en
klassifikationskod) och får se dokumentets första sida
i ett läsfönster. Med en spak kan han bläddra fram
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dokumentet sida för sida, med en annan tar han fram
10 eller 100 sidor åt gången i förminskning. En spe-
cialknapp tar fram ett index över beståndet i Memex
(motsvarande bibliotekets katalog). Memex har flera
läsfönster vilket låter användaren ha flera dokument
öppna samtidigt. Han kan lägga till marginalanteck-
ningar och kommentarer i dokumenten, antingen ge-
nom att fotografera dem i Memex eller genom en
sorts penna som kan skriva direkt på skärmen.

Beskrivningen av Memex är detaljerad och åskåd-
lig. Men för Bush är de tekniska detaljerna inte det
mest nydanande. Kärnpunkten i hans Memex-vision
är istället vad han kallar »associativ indexering», den
enskilde användarens möjlighet att koppla verk till 
varandra. Denna teknik ska slutgiltigt ge vetenskaps-
mannen makten över hanteringen av information.
Varje dokument i Memex ska innehålla blanka rader
där användaren kan mata in den kod som motsvarar
ett annat verks klassifikation. På det sättet förenas do-
kumenten med varandra. Genom att mata in sådana
koder trampar användaren upp egna stigar i de verk
som finns i hans Memex. Och genom att dra i en spe-
ciell spak bläddrar han enkelt mellan olika verk som
har fått samma kod. Mest av allt påminner det, säger
Bush, om att de gamla verken har förenats till ett nytt
verk. Och eftersom varje verk kan förenas med flera
andra (via flera koder) sitter de samman i ett kompli-
cerat nätverk av stigar.

Memex är främst avsedd för personligt bruk, men
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texter och stigar kan kopieras över till andra memex-
ar genom att fotograferas till nya mikrokort. Bush ser
för sig hur Memex kommer att förändra de intellek-
tuella yrkena. Kanske föds en yrkesgrupp, stigröjare
(trail blazers), som försörjer sig på att skapa nyttiga sti-
gar i allt material som världens memexar rymmer.
Och kanske blir arvet från en framstående veten-
skapsman inte bara de resultat han lämnar efter sig,
utan de stigar som förbinder materialet i hans Me-
mex.

Så långt en framtidsbild som liknar alla konsult-
visioners moder. Bushs Memex byggdes visserligen
aldrig. Men detta skrivbord med inbyggd mikrokorts-
läsare och lagringsenhet påminner slående om en
modern dator och dess gränssnitt (även om Bush
tänkte analogt och inte digitalt). Användaren kan hål-
la flera »filer» öppna i olika »fönster». Han kan mata
in information från ett »tangentbord», en »scanner»
eller en »elektronisk penna» och kan koppla olika »fi-
ler» till varandra med »länkar» som kan skapa »nät-
verk» och en komplicerad »länkstruktur» som skapar
en »hypertext». Materialet är enkelt kopieringsbart
mellan olika »terminaler», som var och en har stor
»hårddisk» och kan fungera »multimedialt». Men en
rad viktiga moderna datorfunktioner saknas. Memex
kan inte själv bearbeta information. Och den går inte
att programmera (annat än för att plocka fram mate-
rial som klassificerats på visst sätt).

När hypertextteoretikern George P. Landow be-
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skriver sitt arbete med ett avsnitt om Vannevar Bush i
en av sina böcker, berättar han om en arbetsprocess
som i vår tid är skäligen banal (Landow kopierade
över Bushs uppsats från en kollegas dator, öppnade
den i ett fönster bredvid sin egen text och kopierade
in de relevanta citaten), men som ur Bushs synvinkel
var en hisnande framtidsvision. Likheterna mellan
Memex och den moderna datorn är ingen slump.
Bushs uppsats har setts som den första publicerade
beskrivningen av ett automatiserat nätverk för hante-
ring av information. Den inspirerade uppfinnaren
Douglas Engelbart (mannen bakom datormusen och
det grafiska gränssnittet) i hans arbete med att skapa
nätverk av datorer som lät användarna dela informa-
tion med varandra. Bushs vision har alltså inte bara
förutspått framtiden, utan har bidragit till att skapa
den. I varje skrivbord med en persondator finns en
glimt av Memex, på samma sätt som Jules Vernes Nau-
tilus syns i varje ubåt som byggs.

Bushs förslag till en Memex innebar nya sätt att lag-
ra och distribuera dokument, liksom nya sätt att navi-
gera i texterna. Genom länkarna (eller stigarna) or-
ganiserades texterna också på delvis nya sätt, även om
länkarna var den enskilde användarens snarare än
författarens (Bush tycks ha tänkt sig att mikrofilmer-
na i Memex skulle avbilda traditionellt strukturerade
böcker och artiklar). Länkarna innebar också ett nytt
sätt att söka fram enskilda verk, men inte något nytt
sätt att söka i dem. 
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Memex är en vision av en mekanisk apparat av det
slag som 1800-talets uppfinnare älskade att föreställa
sig. Med dess blankpolerade skiva av trä, dess lutande
fönster, glänsande spakar och knappar och med dess
ljud av snurrande spolar och spinnande filmer, liknar
Memex en viktoriansk pipdröm om ett hembibliotek,
presenterad för häpna besökare vid en industriut-
ställning. Eller så kunde Memex varit ännu ett infall i
en roman av Jules Verne – en fantastisk apparat pla-
cerad bakom en låst dörr i kapten Nemos undervat-
tensbåt, sorgfälligt bevakad som en mästertänkarens
extra hjärna. Men viktorianerna behöll sina bokhyl-
lor. Och skönlitterära författare tänker ogärna bort
böckerna ur framtiden. I själva verket är ett väldigt 
bibliotek den första syn som möter professor Pierre
Aronnax när han går husesyn ombord på Nautilus i
En världsomsegling under havet.

Istället för Memex kom den digitala datorn. Ge-
nom ett fint utslag av historisk symmetri inträffade två
datorhistoriskt viktiga händelser just 1945. En var fär-
digställandet av den primitiva datorn ENIAC. Och
den andra var att John von Neumann presenterade
en rapport om datorarkitektur som brukar räknas
som den moderna datorns födelse. Den var daterad
den 30 juni 1945 – alltså samtidigt som tidskrifts-
numret med Bushs uppsats kom ut.

Under de följande åren förbättrades datorerna
snabbt och vid början av 1960-talet utgjorde de den
självklara lösningen på problemen med vetenskaplig
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informationsförsörjning. Dåtidens nätverk av datorer
hade dock föga likhet med Internet. I regel bestod de
av lokala nätverk, i vilka lokala terminaler förbands
med centrala datorer med hjälp av telefonmodem.
Sådan var datormiljön när psykologen och informa-
tionsteoretikern J. C. R. Licklider 1961 fick i uppdrag
att leda en studie kring möjligheterna att använda
modern teknik för att lösa informationsproblemen
för bibliotek och vetenskapsmän. Finansierad av
Council of Library Resources ledde han en forskar-
grupp med uppdraget att utreda framtidens biblio-
tek. Licklider, som hade arbetat med frågor kring
samspelet mellan människor och maskiner, blev ock-
så 1962 chef för en avdelning som arbetade med frå-
gor kring informationshantering vid Advanced Re-
search Projects Agency (ARPA) vid försvarsdeparte-
mentet. Där var han med om att utveckla det första
nationella datornätverket, ARPANET, den direkta fö-
regångaren till Internet. 

Licklider dedicerade sin Libraries of the Future
(1965) till Vannevar Bush, vars uppsats han läst och
imponerats av i slutskedet av sin biblioteksanalys.
Men i praktiken går hans tankar långt bortom Bushs.
Den första halvan av boken beskriver system mycket
lika Internet – ett stort nätverk av datorer där all slags
information och alla slags dokument finns tillgängli-
ga. Visserligen låg Lickliders fokus på vetenskaplig in-
formation (i upptakten säger han till och med att
konst, litteratur och mycket av humaniora faller utan-
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för framställningen), men i praktiken gick hans tan-
kar att tillämpa på allt slags tryckt material.

Utgångspunkten är åter överflödet på tekniska och
naturvetenskapliga publikationer. Enligt Licklider
fördubblas mängden vart femtonde eller tjugonde år
(han ger alltså ungefär samma bild som Watson Da-
vis). Problemet löses bäst med en sammansmältning
av datornätverk och bibliotek. Den höga kapaciteten
i datorernas minnen gör att de kan lagra stora mäng-
der material, vilket avskaffar bibliotekens problem
med att härbärgera växande mängder tryck. Men da-
torerna kan också avhjälpa nackdelar som själva den
tryckta boken bär med sig som medium. 

Licklider börjar med att hylla papperssidans förde-
lar – hans uppräkning är en rationalistisk lovsång till
trycksidan som objekt. Den är, säger Licklider, lättläst,
informationstät, typografiskt flexibel, enkelt bärbar,
lätt att kopiera, och på många andra sätt användar-
vänlig. Men när dessa underbara trycksidor binds
samman till en bok försvinner fördelarna. Istället blir
resultatet ett föremål som är klumpigt, tungt, fyllt av
överflödig information, dyrt och svårt att hitta. Och
ännu värre blir problemen när böcker förs samman
till stora samlingar i bibliotek. Anledningen är dock
inte den mängden böcker i biblioteken eller svårig-
heterna i att ordna dem billigt och praktiskt. Istället
ligger problemet i tryckmediet som sådant, i boken
och den tryckta sidan. Nackdelen finns i den tryckta
sidans »passivitet». Att tryckt text är fäst vid en boksi-
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da gör det svårt att flytta information från det ställe
där den är lagrad till användaren. Och när använda-
ren har fått fram boken eller tidskriften, måste han
sedan läsa sig fram till den sökta informationen i sto-
ra mängder text.

Kort sagt – »information» liknar hos Licklider ett
sandkorn i en öken belägen i en annan världsdel. För
att förenkla hanteringen av denna svårfångade stor-
het skisserar Licklider hur information kunde hante-
ras i datoriserade nätverk. Han kallar sin lösning för
ett prokognitivt system (procognitive system). Detta har
visserligen mycket av bokens och bibliotekets sätt att
ordna information (i meningar, stycken, kapitel, verk,
ämnesgrupper, och så vidare), men det använder nät-
verk av datorer för att lagra och förmedla informa-
tion. 

Licklider fördjupar sig i utförliga diskussioner av
hur dessa nätverk ska göras snabba, enkla, flexibla
och pedagogiska. Särskilt mycket utrymme ägnar han
frågan om hur användarna ska interagera med dem.
Enkelt uttryckt tänker sig Licklider ett kommando-
språk på en mer vardaglig nivå än det DOS som sena-
re utvecklades – däremot saknas i hans visioner me-
nykommandon eller grafiska användarsnitt. Han för-
utsätter nämligen att nätverken (och centraldatorn)
har så starka inslag av självständig analysförmåga att
de är något av artificiella intelligenser. Dessa »intelli-
genta» system kan bearbeta information på flera olika
nivåer, såväl bibliografiska som innehållsliga och
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språkliga. Mest av allt påminner de om skickliga och
erfarna forskningsassistenter, beredda att fatta egna,
kloka beslut.

När Licklider beskriver en tänkt arbetsdag 1994
blir det prokognitiva systemet konkret. En forskare
sitter i sitt arbetsrum och vill ha fram information
kring en viss fråga. På hans skrivbord står något som
liknar en modern persondator, en terminal försedd
med tangentbord, skärm, elektronisk penna, mikro-
fon och kamera. Med dess hjälp kontaktar forskaren
systemet (inloggning: »Procog», bekräftelse: »You are
now in the Procognitive System»). Forskaren skickar
iväg sina sökfrågor och ber att få svar i form av de 25
bästa referenserna med abstracts. De kan skrivas ut el-
ler läsas på skärmen och kan också åtföljas av själva
uppsatserna i fulltext. Svaren åstadkommer det pro-
kognitiva systemet genom att automatiskt analysera
materialet: »over the week-end it [the system] re-
trieved over 10,000 documents, scanned them all for
sections rich in relevant material, analyzed all the rich
sections into statements in a high-order predicate cal-
culus, and entered the statements into the data base
of the question-answering subsystem.» En sådan ana-
lys innebär att systemet upprättar relationer mellan
olika dokument, vilka tillsammans kommer att utgöra
vad Licklider kallar ett »relevansnätverk». Det är de
innehållsliga likheterna mellan dokumenten som ut-
gör »länkar» mellan dem. Men dessa länkar finns inte
i dokumenten själva, utan är följden av systemets ana-
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lys av dem. Dock kan en »systemspecialist» lägga in
länkar mellan olika verk. 

Egentligen går länkarna i »relevansnätverken» inte
mellan verk, utan mellan mindre enheter. Själva
grundtanken är nämligen att den minsta enheten i
det prokognitiva systemet inte är »verk» (»bok» eller
»artikel») utan något som kan kallas »idé» eller
»funktion». Varje verk som finns i systemet ska brytas
ned till en serie påståenden som kan jämföras och
länkas till varandra. (Tanken påminner alltså om den
som Paul Otlet utvecklade, men Licklider hade andra
källor för inspiration.) Licklider drömmer med andra
ord om ett formaliserat språk, ett sätt att undvika
mångtydigheten och mångordigheten i de naturliga
språken. Och han hoppas på datorprogram som kan
översätta mellan de olika nivåerna – ett analyspro-
gram som kan förvandla vetenskapliga uppsatser till
ett antal påståenden. Strävan är, säger han, att åstad-
komma en »semantisk rationalisering».

Lickliders vision innebar ett radikalt brott med bo-
ken och den bokliga texten. Visserligen talade Lick-
lider inte om nya sätt att organisera texter, även om
tankarna på översättning till ett mer formaliserat
språk eller systemspecialistens länkar pekar åt det 
hållet. Men han föreslog nya sätt att navigera i texter,
nya system för att söka igenom dem, liksom nya 
medier för att lagra och distribuera dem. I hans vision
av datornätverkens framtid var boken avskaffad. Och
de traditionella enheterna i den bokliga texten (me-
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ning, stycke, kapitel) var satta ifråga. 
Var ryms då böckernas värld i det prokognitiva sy-

stemet? Det framstår närmast som en motvillig tröst 
åt den när Licklider säger några avslutande ord om
bibliotekariens roll. Varje prokognitivt system ska ha
två särskilda knappar, en i silver och en i guld. De ska
hjälpa en vilsen användare att orientera sig. Silver-
knappen trycker användaren på för att få svar på frå-
gan »Var är jag?» medan guldknappen gäller frågan
»Vad ska jag göra härnäst?». Och genom bägge dessa
knappar ska användaren kunna kontakta en bibliote-
karie. Men dessa knappar framstår mest som en in-
formationssamhällets sentimentala tribut till en äldre
kultur. Silverknappen kan blänka ikapp med guld-
knappen – några pappersböcker kan bibliotekarien
knappast plocka fram. För ingenting finns utanför
den väldiga, gemensamma databas som det prekogni-
tiva systemet utgör. I Lickliders digitala vision har Nä-
tet efterträtt Boken.

I större skala utvecklades den visionen under de
kommande åren av Ted Nelson. Han skapade termen
hypertext, men var också mannen bakom det väldiga
Project Xanadu, ett försök att skapa en global databas
av verk länkade till varandra. Ted Nelson är sociolog
och informationsteoretiker. Mer konkret än Bush och
Licklider såg han hela världens litteratur som ett nät-
verk, ett system där olika verk förenades av länkar och
där enskilda verk också innehåller länkar. De externa
länkarna består av citat, fotnoter och andra hänvis-
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ningar, medan de interna utgörs av hänvisningar
inom ett verk (fraser av typen »som vi redan har sett»
eller »som kommer att framgå i kapitel 5»). Nelsons
syn på länkar som ett system av distinkta utpekanden
(både inom och utom verk) skiljer sig alltså från Lick-
liders uppfattning. För Licklider var länkarna mellan
verk en logisk relation snarare än en konkret förbin-
delse.

För Nelson är problemet med den traditionella
tryckkulturen att den inte kan återge det mänskliga
tänkandet. I skriftens och tryckprodukternas natur
ligger att de tvingar på läsaren en viss given sekvens.
Därför kan den inte göra rättvisa åt den väv av idéer
och associationer som alltid finns i ett resonemang el-
ler ett konstverk. Hypertexten och Project Xanadu är
Nelsons försök att komma till rätta med problemet. 

Att få exakta tidsuppgifter är notoriskt svårt vad gäl-
ler Nelson, men hela hans arbete lär ha börjat som ett
studentprojekt 1960 (det gick ut på att skapa en da-
toriserad miljö för informationshantering) som så
småningom växte ut till Project Xanadu. Ordet »hy-
pertext» skapade han enligt egen uppgift 1963 och
ska ha presenterat termen vid en konferens 1965
(hans bidrag trycktes dock inte). Även om det inne-
håll som termen hypertext täcker finns beskrivet tidi-
gare (exempelvis hos Bush och Licklider), var Nelson
den som skapade termen. Från 1967 föreligger en
tryckt definition där han beskriver hypertexten som
en text som knappast kan förmedlas av en boksida,
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utan som är beroende av datormiljön. En »hypertext»
är en text som svårligen kan tryckas på papper, som är
strukturerad som träd eller nätverk, som kan ha flera
nivåer av detaljrikedom och som kan innehålla rörli-
ga bilder och rörliga texter. »At last, with the appear-
ance of the computer display and appropriate back-
up systems, such texts are possible and practical.»

I boken Literary Machines (först utgiven 1980 och
sedan i flera versioner) har Nelson definierat termen
hypertext som all slags »non-sequential writing», allt-
så även sådan som kan förmedlas av tryckta sidor.
Med icke-sekventiella texter menas all slags text där
läsaren själv har möjlighet att välja väg: Nelson talar
om »different pathways for different readers». Lay-
outen i en tidskrift eller tidning (med illustrationer
och hänvisning till att artiklar fortsätter på annat 
håll) är därför hypertexter. På samma sätt är rollspels-
böcker hypertexter (läsaren får svara »ja» eller »nej»
på frågor och sedan gå vidare till en viss sida). Länken
(den direkta förbindelsen mellan två textbitar) är ett
viktigt inslag i hypertexten. Men den är inte nödvän-
dig, menar Nelson. Även textbitar som förenas av när-
het ska enligt honom räknas som hypertexter – detta
eftersom läsaren enkelt kan flytta blicken mellan tex-
terna, trots att de saknar förbindelse med varandra.
Ett bra exempel på detta slags hypertext är en tid-
ningssida med flera artiklar. 

Som Nelson betonar är hypertexten inte beroende
av datorer. Men datoriserade nätverk är dess bästa
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miljö. Genom Project Xanadu vill Nelson förverkliga
hypertextens möjligheter genom att lägga in verk i ett
stort och öppet nätverk, ett dokuversum för att låna
en annan av Nelsons termer. Där blir verken tillgäng-
liga för flera användare som kan förse dem med två-
vägslänkar, alltså ömsesidiga kopplingar mellan doku-
menten. Dessa länkar ska dessutom vara synliga som
streck mellan olika fönster på datorskärmen. Länkar-
na leder till ett visst textparti, men lika litet som hos
Otlet eller Licklider är den minsta enheten i systemet
verket (»boken», »kapitlet» eller »artikeln»), utan
stycken och meningar. Verken i Project Xanadu be-
står i praktiken av textbitar, länkade till innehållsför-
teckningar. Därför kan varje användare enkelt sätta
samman nya verk genom att foga bitar till varandra.
Dokuversum är ett ändlöst collage av textbitar som är
ömsesidigt länkade till varandra.

Alltsammans liknar en blåkopia för Internet. Och
Nelson fanns med bland inspiratörerna (bredvid Van-
nevar Bush och Douglas Engelbart) till det världsom-
spännande nätverk, kallat World Wide Web, som ut-
vecklades av Tim Berners-Lee omkring 1990 och som
i praktiken har blivit synonymt med Internet. Men
Nelson ogillar WWW. Felet med systemet, säger han,
är att det bygger på envägslänkar (från dokument A
till B men inte åter från B till A) och att länkarna där
inte fungerar om måldokumentet byter adress. Dess-
utom bygger WWW alldeles för mycket på analogier
med pappersvärlden. Försöket att efterlikna tryckkul-
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turen förlamar, enligt Nelson, tänkandet kring doku-
versums möjligheter: »paper simulation, as in ’word
processing’, is a dumb-down bargain with the devil». I
Xanadus skimrande hypertextuella lustslott ska an-
vändaren slippa denna djävulspakt, prasslande av
papper. 

Lika litet som Memex eller det prokognitiva syste-
met har Project Xanadu förverkligats. Också detta
projekt har hejdats av verklighetens knackningar, lika
oförsynt som Samuel Taylor Coleridge lär ha blivit av-
bruten i sitt författande av »Kubla Khan» av en besö-
kare. Coleridge hejdades av »en person i ett ärende
från Porlock», Nelson av att miljontals människor
gjort sig ärende till Internet.

I Nelsons tankar är inte bara pappersboken avskaf-
fad, utan själva tanken på ett stabilt, sammanhållet
verk. Project Xanadu representerar fem nya sätt att
hantera text. Där finns nya metoder för att organise-
ra, navigera och söka i dem, liksom nya kanaler för att
lagra och förmedla dem. Men ur Nelsons egen syn-
vinkel är projektet snarast ett sätt att förverkliga skrift-
kulturens verkliga potential: »Hypertext is a pre-
destined form of media. Just as writing was im-
plicit in speech, hypertext is implicit in writing.» 
Nelsons dröm, hägrande som ett väldigt, vitt lust-
slott, är att föra skriftkulturen bortom textradernas
och böckernas monosekventiella tyranni.
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lustslott eller luftslott? Trots att Nelsons fan-
tasi ibland verkar komma ur kurs lika oåterkalleligt
som en felprogrammerad rymdsond, är en hypertext
egentligen en mycket vardaglig företeelse. Det är fak-
tiskt svårt att läsa tryckta texter utan att snart stöta på
en hypertext (eller åtminstone hypertextuella inslag).
När den bokliga texten skapades, under 1100- och
1200-talen, bestod det just i att texten »länkades upp»
på olika sätt: genom alfabetisk uppställning, register,
innehållsförteckningar och andra metoder som hjälp-
te läsaren att orientera sig i texten. Därför är själva
den tysta läsningen förknippad med hypertextens sätt
att fungera.

Akademiska uppsatser, tidningssidor, Bibeln, kok-
böcker, en textkritisk utgåva av en litterär klassiker –
allt är exempel på hypertexter, texter som innehåller
länkar till andra textställen eller ger läsaren andra
möjligheter till vägval. Viktigt att minnas är då att des-
sa vägval inte har att göra med läsarens tolkningar el-
ler associationer kring det lästa. Vägvalen är läsarens
avgöranden om hur hon eller han ska navigera mel-
lan textbitarna. Att läsa en hypertext är som att 
vandra runt i en stad. Hela tiden kommer man till 
nya gathörn, nya tillfällen att välja en annan rikt-
ning. Man kan skynda till en viss adress. Men lika gär-
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na kan man flanera utan mål, följa infallet att titta in
på en gård, gå runt en stund i en park, följa gatorna i
alfabetisk ordning, gå som efter ett tärningskast. Då
finns ingen rak väg till målet – kanske inte ens något
mål.

Att termen hypertext föddes i den vetenskapliga
världen är inte underligt. Varje vetenskapsidkare dril-
las i konsten att skriva hypertexter och att använda
dem. Tänk dig att du arbetar med en fackbok i ett 
bibliotek. Du läser texten, följer framställningen och
argumentationen framåt. Varje notsiffra innebär ett
vägval – följa brödtexten eller slå upp fotnoten? Du
väljer det senare, förflyttar dig till bokens källarvå-
ning (notavdelningen) och finner en litteraturhänvis-
ning, »Jfr Ceruzzi 1998, s. 302». Du blir intresserad,
reser dig, går ner till boksamlingen i bibliotekets käl-
lare, letar fram boken och slår upp den. Just så: du
har använt fötter och händer för att följa en länk.
Tillbaka igen vid arbetsbordet märker du att boken
rymmer mängder av andra länkar (register, tabellför-
teckningar och litteraturlistor) som ofta leder till
många slags material: tryckta böcker, mikrofilmer,
URL-adresser, unika dokument i handskriftssamling-
ar. Länkar i ord, länkar i rummet – de lockar använ-
daren till den sorts tillägnelse som kan kallas »zapp-
läsning», navigeringen mellan flera olika dokument.
Snart finner du att ditt arbetsbord är översållat av
uppslagna böcker som din blick söker sig mellan.

Hypertexten är en form som hela tiden strävar ef-
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ter att bryta sig ut ur boken. Mer än om att ta del av
en bok påminner läsningen av hypertext om att gå
runt på ett museum, betrakta föremålen, läsa skyltar-
na som hör till dem och ströva mellan de olika mont-
rarna – långa eftermiddagar av utforskande medan
solens ljus faller in snett genom höga fönster … Och
ibland liknar det att spela ett spel, att välja drag och
svara på motståndarens utmaningar. 

Termen »hypertext» glider ibland mellan att be-
skriva en viss sorts text (multisekventiell), ibland tex-
ter i en viss miljö (länkade digitala texter). Det har
fått Espen Aarseth att avvisa den till förmån för be-
greppen »ergodicitet» och »cybertext». Bägge orden
vill beskriva hur läsaren interagerar med en text, men
ordet text förstås då i mycket vid mening och kan
täcka också former som filmer och dataspel. En cy-
bertext är en text som innehåller mekanismer för
återkoppling. Cybertexten är den sorts text som för-
ändras efter läsarens val, exempelvis så att en ny
skärmbild med text eller bild matas fram när läsaren
har klickat. Och ergodicitet är användarens möjlighet
och makt att göra icke-triviala val vad gäller navige-
ring i en text – alltså inte det slags val som gäller att
vända sida eller följa en sidhänvisning från en inne-
hållsförteckning eller ett index, utan det val som be-
står i att fatta ett beslut i ett dataspel eller i vad Aar-
seth skulle kalla en cyberroman. Dataspelaren som le-
tar sig fram i Baldur’s Gate tar del av en cybertext 
präglad av ergodicitet, men liknande inslag kan fin-
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nas i tryckta texter. Cybertext och ergodicitet är alltså
smalare och mer precisa begrepp än hypertext. De av-
ser inte alla slags texter som innehåller länkar eller
andra snabba möjligheter att navigera mellan text-
ställen, utan begränsas till de former som kräver aktiv
och icke rutinmässig medverkan av läsaren.

En grundläggande skillnad måste också göras mel-
lan hyperverk och hypertext, mellan de verk som har
skrivits för att innehålla länkar och de verk som får
dessa länkar när de publiceras. En traditionell roman
är inte ett hyperverk, men den kan naturligtvis publi-
ceras som hypertext, med mängder av interna länkar
och länkningar till annat material i form av kommen-
tarer, litterära parallellställen, och så vidare – så görs
i textkritiska upplagor, både i bokform och i digital
form. På motsatt sätt kan ett hyperverk berövas sin hy-
pertextuella form, som när man skriver ut de enskil-
da »sidorna» eller »skärmbilderna» från ett digitalt
hyperverk och därmed lamslår länkningen.

Hypertexten kan vara en målinriktad form. Fack-
boken använder hypertextens grepp för att nå maxi-
mal precision. Fotnoterna ska ge exakta besked om
källor och anknytande litteratur, registren och för-
teckningarna ska hjälpa läsaren att snabbt orientera
sig i verket. Fackboksförfattaren kan också använda
hypertextuella grepp för att bryta upp kronologi och
resonemang, ungefär som Sven Lindqvist gjorde när
han organiserade sin Nu dog du med 22 »ingångar»
(eller system av hänvisningar). Boken består av 22 se-
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rier av numrerade fragment som var och en kan läsas
som ett »kapitel», men varje serie är spridd över stora
delar av boken och läsaren kan därför enkelt hoppa
över till de andra serier av fragment som finns på sam-
ma bokuppslag. På det sättet inbjuds läsaren att göra
framställningen multisekventiell. Lindqvist ansluter
till en skönlitterär estetik, där andra insatser står på
spel än facklitteraturens traditionella sökande efter
klarhet och exakthet. Inom skönlitteraturen används
hypertextuella grepp ofta för att skapa mångtydighet,
för att göra läsaren sensibel för hur svårfångad verk-
ligheten är. Det är ett litterärt motiv mer slitet än en
gammal plastskål. Men i hyperverket finns mångty-
digheten inte bara som tema, utan i själva formen.
Där finns den sorts mångtydighet som läsaren skapar
genom att trampa upp sin egen väg genom verket.

Skönlitteraturens kraftfält skapas mellan möjlighe-
ter och konventioner. Och visst finns det tidigare ex-
empel på skönlitterära verk som utnyttjar hypertex-
tens form. Oftast nämnda är vishetsboken I Ching
(där läsaren sätter samman spådomar genom slump-
mässiga val av textställen), Apollinaires bilddikter
Calligrammes, Raymond Queneaus Hundra tusen mil-
jarder dikter (en sonettmaskin där läsaren sätter sam-
man dikter genom att välja mellan diktrader på text-
remsor). Det finns teaterpjäser där åskådarna får rös-
ta om slutet, »romaner» bestående av lösbladssystem,
rollspelsböcker där läsaren själv får välja väg genom
att svara på frågor. Sådana verk tänjer på tryckkultu-
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rens traditionella gränser och utmanar vaneseendet
vad gäller den bokliga texten. Därför är de teoretiskt
intressanta. Men de har aldrig varit mer än droppar i
bokfloden, undantag som bekräftar den regel som sä-
ger att skönlitteratur och hypertext inte går ihop.
Denna konvention har mer med estetik än med me-
diet att göra. Romanen är nästan alltid gjord så att lä-
saren ska underordna sig författarens berättelse, inte
söka sig fram i den själv. Tänk bara på hur sparsamt
romanen använder också fackbokens enklaste grepp
– personregister, sakregister, fotnoter. Hur annorlun-
da skulle inte läsningen av en sådan berättelse bli!
Men hur sällan används de inte? Vem åtar sig att
plocka fram tio sådana skönlitterära verk i ett biblio-
tek?

Det var denna bokliga konvention Lars Gustafsson
lekte med när han i Förberedelser till flykt lät en novell,
»Fragmentarisk text», utgöras av en lång textkritisk
utläggning till ett fiktivt manuskript som läsaren dock
aldrig fick ta del av – utgivarens kommentarer kring
tidigare forskares tolkningar gav de enda upplysning-
arna om dess innehåll. Överhuvudtaget lekte det tidi-
ga sextiotalets svenska författare gärna med formen
hos den bokliga texten, delvis inspirerade av cyberne-
tiska teorier, delvis av datorernas utveckling och deras
löften om en möjlig förnyelse av den litterära formen.
Men även hos dessa experimentlystna sextiotalister
härskade en monosekventiell konvention, en vana
som gör författare och läsare överens om att läsning-

255

om sätt att lagra och ordna texter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 255



en av ett skönlitterärt verk ska börja på första sidan
och sedan fortsätta sida för sida fram till slutet. 

I de flesta skönlitterära genrer ordnas verken efter
det här sättet att skriva och läsa: utvecklingsromanen,
pikareskromanen, kärleksromanen, detektivromanen,
de flesta diktsamlingar, för att bara nämna några ex-
empel. Läsaren följer med från första sidan till den
sista, som om han eller hon fick verket läst högt för
sig. Alltsammans bygger på ett antal tysta överens-
kommelser. En är att läsaren förväntas ta del av hela
verket, en annan att han eller hon inte ska läsa de av-
slutande sidorna först för att se hur verket slutar. För-
fattaren, å sin sida, kommer med ett verk där delarna
hänger samman med varandra, exempelvis tematiskt,
miljömässigt eller händelsemässigt. Läsning, »litterär
kompetens» och litterär tolkning består i hög grad av
att kunna urskilja sådana förbindelser, både inom ett
verk och mellan verk. 

Sådana förbindelser brukar kallas konstnärliga
strukturer eller intertextuella förbindelser. Men de är
alltså något annat än de hyperlänkar som direkt för-
enar ett textställe med ett annat. I själva verket kan hy-
perlänken framstå som en skandal i skönlitteraturens
värld. Den gör helt enkelt förbindelserna för tydliga,
låser läsarens tanke – och förstör därmed den mång-
tydighet som brukar ses som en skönlitterär dygd.
Skönlitterära verk rymmer författarens personliga as-
sociationer, allusioner och inspirationer, men det är
inte säkert att läsaren vill ha reda på vilka de är. För
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många upplysningar kan skära av verkets hälsenor.
Det blir stympat, orörligt. 

När Arne Sand beskrev hur han tänkt sig sin roman
Ljugarstriden avtäckte han en sinnrik väv av allusioner
(Shakespeare, Sandemose, Darwin, Fröding, Carl 
Fredrik Hill, Anna Maria Roos, med flera), detalje-
rade hänvisningar som fick P. O. Enquist att förtvivlat
utbrista att romanen verkade vara »ungefär så okom-
plicerad som en genomsnittlig datamaskin» och att
den representerade en konstnärlig återvändsgränd.
Vilken var hans synd? Han hade försett sitt verk med
länkar. Han hade bundit associationerna istället för
att låta dem springa fria. Ändå gjordes, typiskt nog,
länkningen inte i det skönlitterära verket, utan i
Sands kommentarer till dem. Han undvek att ge sina
verk noter, olikt T. S. Eliot i The Waste Land. Men Eliot
ångrade att han publicerade sina noter till dikten. Vis-
serligen hade han cirkulerat noter till de införstådda
som fick läsa dem i manuskript, men skälet till att han
publicerade dem var att förläggaren krävde det. Eliot
menade dock att läsarnas tolkning av dikten begrän-
sades av de detaljerade hänvisningarna i noterna. De
förvandlade levande mångtydighet till mekaniska län-
kar.

Hypertexten fullföljer den bokliga texten, snarare
än att förnya den – hypertextens grepp är inget annat
än olika sätt att hjälpa läsaren att navigera mer själv-
ständigt. Men samtidigt förnyar hypertexten skönlit-
teraturen, detta eftersom den hjälper till att flytta in
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facklitteraturens formgrepp och läskonventioner i
fiktionens värld. Och resultatet blir en etnisk bland-
ning av olika textuella kulturer, textuella kulturmö-
ten som ibland leder till utstötningsmekanismer och
fiendskap, ibland till oväntade äktenskap. Hyperro-
manen liknar en flykting från fackböckernas konti-
nent, sökande medborgarskap i skönlitteraturens
land. Vid gränsen avkrävs den ständiga förklaringar.
Vad gör du här? Vad kan du tillföra? Varför liknar du
inte oss?

Ett svar är att hyperromanen passar bra överens
med tidens sätt att ordna samhället. Millennieskiftets
värld ordnas kring digitala nätverk och i detta nät-
verkssamhälle svarar hyperromanens form mot de
nya sätten att ordna ekonomi, produktion, mänskliga
relationer och mänsklig sensibilitet. Den är vatten-
droppen som berättar om oceanen, myntet från vilket
man kan sluta sig till Riksbankens existens. Men ett så
övergripande svar säger ingenting om de enskilda ver-
kens sätt att fungera och hyperromanen är fortfaran-
de i färd med att söka sin estetik. Här finns ett nytt
medium (datorer) som möjliggör en form som byg-
ger upp verk på ett visst sätt (med digitala länkar) –
men hur ska författarna använda dessa möjligheter
på ett konstnärligt fruktbart sätt? Nycklarna söker
sina lås.

När den digitala hyperromanens estetiska möjlig-
heter behandlas teoretiskt präglas det ofta av den mo-
derna kulturanalysens tre efteråt-tankar: postmoder-
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nism, poststrukturalism och posthumanism. Ibland
kan det faktiskt verka som om dessa tankar skulle få
sin verkliga relevans först genom den digitala hyper-
texten, präglad som den är av fragmentering, inter-
textuella länkningar och upplösta jagbegrepp. Den
skönlitterära hypertexten betyder festdagar för post-
tänkarna. Samtidigt är de konstnärligt vitala hyper-
verken fortfarande få och späda. De är ett rum med
spädbarn i kuvöser, beläget i en världsstad av tryckta
romaner.

Många av de mest intressanta hyperromanerna är
skrivna av en liten grupp intellektuella på den ameri-
kanska östkusten, knutna till universitet och ofta verk-
samma både som skönlitterära författare och essäis-
ter. Och flera av dessa verk ges ut som diskettböcker
av Eastgate Systems, en amerikansk firma som fun-
gerar både som förlag, bokhandel och anslagstavla
för hyperfiktion och hypertextteori. Eastgate säljer
också programmet Storyspace, som har utvecklats
speciellt för skönlitterära hyperförfattare.

Den mest framträdande av dem är Michael Joyce,
vars afternoon, a story (1987) med rätta räknas som
den konstnärligt mest lyckade hyperromanen. Mi-
chael Joyce var inte den förste som skrev en digital 
hyperroman, men han var den som mest intelligent
utnyttjade formens möjligheter – han gjorde för 
hyperromanen vad James Joyce gjorde för den inre
monologen. Huvudpersonen i afternoon är en man,
Peter, som tror sig ha sett sin fru och son förolyckas i
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en bilolycka. Berättelsen fungerar så att han försöker
pussla samman sanningen om vad han har sett. Det
sker genom fragment av samtal, minnesbilder och
scener på nuplanet, allt skildrat med ett poetiskt för-
tätat språk, tätt av allusioner till litterära klassiker. En
refräng är frasen »There is no simple way to say this»,
och Peter (som är den huvudsaklige berättaren) gör
det sannerligen inte enkelt för läsaren att få fram
sanningen. Berättelsen består av 539 »innehållsfält»
(på allt från ett ord till motsvarande en eller ett par
boksidor), alla med länkar till andra fält – genom att
exempelvis klicka på ett ord eller besvara en fråga tar
läsaren sig vidare, men i regel utan att veta något om
vart länken leder. Ideligen återvänder man till samma
textställe, men omgivande innehållsfält laddar det
ofta med nya innebörder. Läsaren svävar inte sällan i
tvivelsmål om vem som egentligen för ordet i ett visst
innehållsfält, och berättelsen tycks också ha flera var-
andra motsägande slut. Alltsammans leder till en
känsla av osäkerhet och frustration. Vad hände egent-
ligen under eftermiddagen? Varför är berättelsen
ordnad så att läsaren inte kommer fram till sanning-
en? En mycket rimlig tolkning av berättelsen är att Pe-
ter själv har orsakat olyckan och att berättelsen, med
alla dess utvikningar och motsägande besked, gestal-
tar hans egen kris. När berättelsen tycks falla sönder
uttrycker det hans inre motstånd mot att få fram san-
ningen och upplösningen av hans personlighet. Hy-
perromanen afternoon är som en mekanisk labyrint
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där väggar klädda med speglar ständigt byter form
och plats.

Ett liknande grepp används i Shelley Jacksons
Patchwork Girl (1995), som är en variation över Mary
Shelleys Frankenstein. I Jacksons roman är det Mary
Shelley som själv skapar ett »monster», den kvinnliga
ledsagare till monstret som Victor Frankenstein ska-
pade men dödade i den ursprungliga romanen. De
bägge författarna och den kvinnliga ledsagaren glider
samman – berättelsen anges vara skriven av »Mary/
Shelley, & Herself» och cirklar kring frågan om iden-
titet (vilken »personlighet» har egentligen den som
har fogats samman av delar från andra varelser?, vil-
ken »identitet» byggs upp hos en kvinna vars »per-
sonlighet» präglas av andras förväntningar?). Detta
tema får också slå igenom i formen. Patchwork Girl är
i sig en berättelse som är sammanfogad, inte bara på
det sätt en hypertext sätts samman av länkade bitar,
utan också genom att den tidvis byggs upp av citat.
Kulturteoretiker, fiktionsförfattare och skribenter av
programhandböcker – alla får låna ut formuleringar
till Jacksons språkliga väv. Patchwork Girl syr, kort sagt,
ihop trådslitna bitar ur den postmoderna lappkorgen
till en berättelse där hyperlänkarna får fungera som
de trådar som håller monstrets kropp samman.

»What if the word will not be still?» Så lyder mot-
tot till Stuart Moulthrops Hegirascope (ursprungligen
publicerad 1995). Den tekniska idén bakom verket
(som innehåller cirka 175 innehållsfält och drygt 700
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länkar) är att utnyttja de möjligheter som datorskär-
men erbjuder att arbeta med rörliga texter. I Hegira-
scope syns enskilda innehållsfält på skärmen och er-
bjuder läsaren möjligheten att klicka vidare, men om
inte det sker, byts innehållsfältet ändå ut efter en halv
minut. Från varje innehållsfält finns i regel fyra län-
kar, oftast i form av rubriker som tycks ansluta till det
aktuella fältet – men som i verkligheten oftast tar lä-
saren i en helt ny riktning. Någon handling i egentlig
mening finns inte i detta verk, som med kärnfull och
hårdkokt prosa (och ibland poesi) kommenterar den
mänskliga tillvaron. Att läsa denna bokstavligen fly-
tande text ger en upplevelse som är mycket annor-
lunda än i en tryckt bok. Läsaren tvingas ta till sig tex-
ten snabbt, samtidigt som verket tycks lösas upp fram-
för hans eller hennes ögon. Det är som att föras upp
från en tunnelbanestation av en rulltrappa vid vilken
höglitterära textfragment har ersatt reklamen på väg-
garna. Men det är texterna som rör sig, inte läsaren.

De här exemplen gäller vad Michael Joyce har kal-
lat »explorativa» hyperverk – sådana där läsaren äg-
nar sig åt att utforska en given fiktionsvärld. Bredvid
dem finns »skapande» hyperverk – sådana där läsaren
inbjuds att skriva vidare. De bägge typerna av hyper-
verk är mycket olika. I det senare fallet blir läsaren di-
rekt medskapande. Ett sådant hyperverk kan för-
vandlas till ett »hypertext-system», en uppsättning av
språkliga möjligheter som läsaren kan arbeta med
själv – som Umberto Eco har påpekat kan en stor
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uppslagsbok ses som ett hypertext-system där alla
tänkbara romaner ligger förborgade (eftersom an-
vändaren kan kombinera de förtecknade orden till
vilka berättelser som helst). Den som rätt använder
Websters uppslagsbok kan skriva både Paradise Lost
och Ulysses, påpekar Eco.

Också de bokstavsbaserade explorativa hyperver-
ken inbjuder läsaren till medverkan, men på ett annat
sätt. Att läsa dem är ovant eftersom de består av skri-
ven text, men ändå inte liknar tryckta böcker. Proble-
men ligger inte främst i att de kräver mer av läsaren
(klickningar, val, ergodisk navigering), utan att de
fungerar annorlunda estetiskt sett. Självironin tycks
ligga nära till hands för hyperverken – de ifrågasätter
ofta sig själva och rubbar därmed hela berättelsens
auktoritet. De syftar inte till den slags tålmodiga psy-
kologiska fördjupning eller spänningsteknik som ofta
finns i pappersböckernas värld – och därför kan de
likna misslyckade romaner. Eftersom hyperromaner-
na ofta saknar »slut» i traditionell mening (läsaren
kan alltid klicka sig vidare), behöver författarna ock-
så lugna läsaren med insprängda kommentarer. De
syftar till att ge läsaren en »hyperlitterär kompetens»,
beredskap att öppna sig för hyperverkets sätt att fun-
gera.

Samtidigt liknar hyperromanen traditionellt struk-
turerade romaner på många sätt. Här finns berättel-
ser med idédebatt, psykologiska skildringar och allu-
sioner. Här finns återkommande tematik, konflikter,
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mysterier och spännande händelser. Genom att den
öppnar möjligheten för läsaren att välja ger hyperro-
manen samtidigt en mer realistisk (eller illusorisk)
bild av hur världen fungerar. Ofta är det en realism
skapad med modernistiska grepp. Hyperverkens frag-
menterade form gör dem besläktade med alla de mo-
dernistiska skolbildningar som har sökt former för att
fånga livets komplexitet, känslan av samtidighet och
upplösning. Ett exempel är kubismen. Ett favorit-
grepp hos kubisterna var att skildra objekt ur flera oli-
ka synvinklar, perspektiv som samtidigt var synliga för
åskådaren i en och samma målning. Och ett annat var
att arbeta med collage. Bägge dessa metoder använ-
der hyperverken ofta och gärna.

Vad gör du här? Vad kan du tillföra? Varför liknar du
inte oss? Kanske har hyperverket sitt särskilda estetiska
berättigande i förmågan att låta läsarens egna val bi-
dra till att gestalta upplösning och osäkerhet. Läsa-
rens frihet att välja hjälper till att skapa en fiktions-
värld där allt fast måste förflyktigas. Det sker genom
att hyperlänkarna öppnar nya möjligheter att skapa
alternativa händelseförlopp. Läsaren vet att varje val
kan påverka hur berättelsen utvecklar sig. Läsarens
klickning kan vara det som avgör om en person ska
leva eller dö, om stolthet eller känslighet ska segra. I
denna form finns helt nya möjligheter för estetiska ef-
fekter, nya sätt att låta läsaren känna skuld, lättnad,
glädje eller nådens närvaro. I det ergodiska hyper-
verket finns enorma estetiska resurser för att låta lä-
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saren utforska ett spektrum av valmöjligheter – eller
valångestens pina.

Läsarens möjlighet till egen navigering är egentli-
gen hyperverkets enda egna estetiska bidrag till ro-
mankonsten. För just förmågan att skildra alternativa
händelser ger hyperromanen egenskaper som brukar
förknippas med romanen. Milan Kundera har ut-
tryckt det som att romanen bör ses som en ironisk
genre, en form där författare (och läsare) aldrig kan
vara tvärsäkra, utan tvärtom får uppleva världen som
mångtydig, en plats för ständigt förflyktigad sanning.
Själva romanens vishet ligger, säger Kundera, i insik-
ten om det ovissa. Enkelt är att fortsätta Kunderas re-
sonemang genom att påpeka att denna insikt om det
ovissa uttrycks just i hyperromanens form, i läsarens
möjlighet att göra egna val vad gäller navigeringen
genom texten. 

Också på andra sätt liknar hyperromanen hur skri-
ven fiktion brukar fungera. Hyperlänkarna liknar ju
associationer som drar iväg läsaren åt oväntade håll –
drömmar, fantasier, dagdrömmar. På det sättet blir
hyperromanen en motsvarighet till själva handlingen
att läsa en roman. Att öppna den är att länka sig till
en annan värld, att vara sig själv och samtidigt bli nå-
gon annan. James Thurber beskrev en gång i novel-
len »Walter Mittys hemliga liv» hur en alldeles vanlig
man dagdrömmer om att vara hjälten i en serie brag-
der och äventyr. Under ett kort stadsbesök hinner
Walter Mitty med att vara stridsflygare, kirurg, mäs-
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terskytt och hjältemodig dödsdömd, detta medan han
kör bil, köper hundkex och uträttar andra ärenden. I
denna humoristiska bagatell används olika populära
klichéer (Mitty ser sig hela tiden som en matinéhjäl-
te) för att hylla den mänskliga fantasin – på samma
sätt som huvudpersonen i en prosadikt av Baudelaire
känner sin själ föras bort på en lång sjöresa vid doften
av en kvinnas hår, eller som den blide Löwenborg i
Selma Lagerlöfs berättelse, han som bara kan spela
sin musik riktigt på den målade klaviaturen på ett trä-
bord och på det sättet botar Gösta Berling från hans
mjältsjuka. De har alla förmågan att drömma sig bort,
att höja sig över det givna. På samma sätt förverkligar
den skönlitterära hypertexten ett romanens hemliga
liv. Den säger oss att någonting annat är möjligt, sam-
tidigt som den hjälper romanen att överskrida sig
själv, att bli en berättarform utanför pappersbokens
sedvänjor. 

Den digitala hyperfiktionen må ha växt fram ur
djärva försök att ordna upp i bibliotekens samlingar
av böcker. Men bibliotek är ingenting annat än olika
metoder för att ordna den mänskliga tanken, doku-
menterad i det medium vi kallar bok och i den grafis-
ka form som vi kallar den bokliga texten. Hyperro-
manen är en fantasivärldens ättling i denna stora fa-
milj av sätt att ordna tankar, texter och böcker. Ge-
nom att lämna över navigeringen i texten till läsaren
påminner den oss om att fantasin är ett nätverk av
möjligheter, snarare än en korridor där tanken 
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vandrar rakt fram från ingång till utgång. Den låter
läsaren själv öppna dörrar, ströva runt fritt. Därför är
hyperromanen den bokliga texten, tillämpad fullt ut
på skönlitteraturen.

Så ser tankarna ut. Verkligheten är en annan. In-
ternet må vara en ättling till tankarna på Den Sista
Boken. Men hittills utgör nätet inget radikalt alterna-
tiv till boken. På nätet publiceras främst sammanhåll-
na verk, skrivna för att läsas monosekventiellt. Och
skönlitteraturen har knappast använt nätets möjlighe-
ter för att åstadkomma ergodiska hyperverk, trots att
Internet är uppbyggt kring hypertexten – de flesta do-
kument på nätet hämtas hem genom ett »HyperText
Transfer Protocol» (därför inleds varje adress med
förkortningen http), samtidigt som de görs tillgängli-
ga i ett format kallat HyperText Markup Language
(HTML), vilket låter författaren lägga in länkar i tex-
ter och mellan texter. Men de flesta svenska berättel-
ser och dikter som hittills har publicerats på Internet
är inte länkade nätverk av det slag som Ted Nelson
drömmer om. De är hypertexter genom att hänga
samman med varandra, inte genom att själva innehål-
la nämnvärda mängder av interna länkar. Därför ska
hypertextens konstnärliga möjligheter inte bedömas
efter vad som finns tillgängligt på nätet. Istället för-
medlar Internet den traditionella bokliga texten.
Snarare än genom skönlitterära hypertexter är nätet
nydanande för den svenska litterära kulturen dels ge-
nom nätbokhandeln (som gör ett stort nationellt och
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internationellt utbud av böcker enkelt tillgängligt
över hela landet), dels genom de olika debutantdo-
mäner och litterära diskussionsgrupper som låter lit-
terära amatörkulturer bli långt mer synliga än de va-
rit tidigare.

På Internet finns mest skönlitterära texter som är
gjorda för att läsas från början till slut, skrivna som
om de varit avsedda att tryckas i en bok. Vad gäller
skönlitteraturen är Internet, kort sagt, ännu så länge
den bokliga textens revansch på datorernas värld.
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är datorerna Den Sista Boken? De kan lagra enor-
ma mängder data och köra program för att söka ige-
nom och analysera stora mängder information. Flera
användare kan interagera samtidigt via datoriserade
nätverk, samtidigt som datorerna har multimediala
egenskaper genom att bära text, ljud och rörliga bil-
der. Allt detta gör att datorerna tycks hota att svälja
boken (och alla andra medier). Då skulle datorerna
bli mediernas medium – Den Sista Boken, Den Sista
Radion och Den Sista Tv:n i en enda apparat. I fram-
tidens globala ström av information och underhåll-
ning kan allt flyta samman till ett slags världshav av
text, bild och ljud, det världsomspännande flöde av
tecken som sociologen Manuel Castells har kallat »su-
pertext». I denna datorburna multimediala supertext
hänger allt samman, allt är direkt åtkomligt, sökbart,
navigerbart och kopierbart. »Alla kulturella uttryck,
från de värsta till de bästa, från de mest elitära till de
mest populära, förenas i detta digitala universum som
kombinerar det kommunikativa medvetandets för-
flutna, nuvarande och framtida manifestationer till
en jättelik, historisk supertext.»

Bokens och skriftkulturens framtid lär ligga på 
andra ställen än enbart i trycksvärtans, papperets och
pärmarnas land. Den bokliga kulturen har ständigt
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muterats för att överleva i nya mediala miljöer. Bruket
av papper, flyttbara typer och automatiska tryckpres-
sar hjälpte en gång till att rationalisera tillverkningen
av codex-böcker, detta för att den bokliga texten skul-
le kunna spridas till fler. Datorerna öppnar nya vägar
för denna bokliga text – men inte bara bortom pap-
persboken, utan också bakom den ganska klumpiga
apparat som persondatorn är, vare sig den är statio-
när eller bärbar.

Under 1990-talet lanserades olika slags e-böcker
(så kallade »läsplattor»), Rocket eBook och Soft-Book.
De är bärbara apparater med ett läsfönster där text
och illustrationer syns på samma sätt som på en bok-
sida. Mest av allt påminner de om en textuell Game
Boy eller Walkman för bokläsare. Jämsides med dem
kom också flera typer av handhållna små datorer
(PalmPilots, Pocket PC och andra) som förutom text
också kan förmedla musik och rörliga bilder. De kan
rymma textmängder motsvarande hundratals böcker
och väger ungefär lika litet som ett tredeciliters mjölk-
paket. Sådana apparater kostar från ett par tusen kro-
nor och uppåt och när detta skrivs finns redan tusen-
tals verk tillgängliga för dem – verk som tidigare har
givits ut som pappersböcker. 

Dessutom pågår försök att skapa »digitalt bläck»
och »digitala papper», avsedda att bindas samman till
bläddringsbara volymer. Sådant digitalt »bläck» och
»papper» finns ännu inte, men utvecklingsarbetet,
som pågår sedan flera år vid MIT, utgör bokstavligen
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en strävan att skapa Den Sista Boken. I en pärmför-
sedd volym (kallad Scientiae Liberorum av de tekniker
som utvecklar den), sitter hundratals elektroniska
papper. Läsaren väljer den titel han eller hon vill ha
med hjälp av en knapp på volymens rygg. Med den
typ av minneskort som beräknas existera i den nära
framtiden kan Scientiae Liberorum rymma motsvarande
det antal volymer som finns i USA:s Library of Con-
gress, ungefär 20 millioner. En sådan bok är ett bib-
liotek i en volym – och en apparat som kan användas
för att skapa nya »böcker» utifrån de verk som ligger
lagrade i den, på samma sätt som i Vannevar Bushs
Memex eller Ted Nelsons dokuversum.

Alla dessa apparater vill lösa pappersbokens pro-
blem på ungefär samma sätt. De är portabla, hanter-
liga hjälpmedel där texter kan laddas ner i ett rymligt
minne och där en skärm visar en sida åt gången (el-
ler möjligen några) med den layout vi känner från
den bokliga texten. De är för biblioteken vad en Sony
Walkman är för konsertlokalen. Men i bästa fall är de
mer än försök att apa efter pappersboken. Mer än
böcker är de multimediala släktingar till skivspelaren,
film, radio, tv och datorn, detta eftersom de inte bara
fyller bokens traditionella funktioner att rymma text
och illustrationer utan också kan förmedla ljud, rörli-
ga bilder och rörlig text. De kan konkurrera med bo-
ken genom att vara en apparat som erbjuder mer än
den tryckta boken – en skivspelare, anteckningsbok,
tidning och bok i ett. Sådana fickdatorer ger en glimt
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av en framtid där text, ljud och bilder förmedlas av
monitorer i alla storlekar – från små bärbara system,
motsvarande urtavlan på ett armbandsur, till väldiga
skärmar för hembruk, motsvarande en storbilds-tv. I
en sådan värld skulle fickdatorerna också vara en e-
bok, en av många versioner av Den Sista Boken.

För att de ska bli ett verkligt alternativ till boken
måste dock e-böckerna, som Frederick G. Kilgour på-
pekar, uppfylla högt ställda praktiska krav. De bör er-
bjuda bättre läsbarhet än de flesta böcker. Skärmen
ska rymma minst femhundra ord. E-boken ska väga
mindre än en genomsnittlig roman. Den ska kunna
hållas och skötas med en hand. Inköpskostnaden ska
vara lägre än för en ny roman. Och den ska när som
helst enkelt kunna kopplas upp mot stora databaser
för att ladda ner nya texter. (Till det kan läggas att de
rimligen ska ha bra anordningar för uppladdning
och vara möjliga att läsa från i solsken.) Innan e-böck-
erna uppfyller de här kraven förblir de lyxleksaker.

Dessa tänkta portabla underböcker liknar den
oändliga bok som Jorge Luis Borges föreställde sig i
en novell: en bok där antalet sidor och texten på dem
förändras varje gång man slår upp den, en volym som
rymmer alla tänkbara texter och bilder, men där ing-
enting kan läsas två gånger. Lika litet som sanden har
boken i Borges novell någon början eller något slut.

Biblioteksmannen Borges novell kan läsas som en
kommentar till 1900-talets olika försök att ersätta
pappersboken. Från början avsåg de att förbilliga
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hanteringen av tryckt material med hjälp av nya me-
dier (mikrofilmer, datorer). Sedan riktades intresset
mot nya sätt att ordna texter och förbinda dem med
varandra (länkar, hypertexter). Och till sist har, i de
mest radikala visionerna, själva tanken på ett avgrän-
sat verk lösts upp. Mikrofilm, Memex, digital hyper-
text – tillsammans liknar utvecklingen av dessa tankar
ett försök att i ultrarapid förstöra en pappersbok.
Först slits bokens pärmar bort. Sedan rivs avsnitt loss
så att de enklare kan läggas bredvid varandra. Till sist
klipps själva sidorna sönder i små bitar, konfetti av
text för läsaren att blanda efter eget behag. Det är en
bok av fragment, ett bibliotek av sönderklippta böck-
er. Där kan ingen säga hur lång en bok är – för boken
har varken början eller slut.

Kapten Nemos bibliotek omfattade 12 000 voly-
mer, fördelade på många språk och alla upptänkliga
ämnesområden och placerade i ett behagligt rum.
»Det var en kombinerad salong och bibliotek, med
böcker i höga hyllor, bekväma divaner, lätta läspulpe-
ter och ett stort bord, täckt med broschyrer och di-
verse redan gamla tidningar och tidskrifter. Allt i lju-
set från fyra mattslipade glober, till hälften infällda i
taket.» Pierre Aronnax baxnar över den syn som mö-
ter honom när han skärskådar hyllorna: »Bland alla
dessa arbeten fanns alla de stora antika och moderna
mästarnas främsta verk, allt det skönaste som mänsk-
ligheten skapat inom historieskrivningen, lyriken,
prosan och vetenskapen». 
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Hur stort är ett sådant bibliotek? I hyllutrymme
motsvarar det bortåt 45 fullpackade Billy-hyllor i full-
höjd. I antal volymer är det vid pass lika stort som hela
den nuvarande svenska bokutgivningen under ett år.
Och räknat i lästid motsvarar samlingen ungefär vad
en flitig läsare mäktar med under ett helt liv. 

I detta submarina herrum helgat åt läsning verkar
alla tankar på Den Sista Boken avlägsna. Men bara
flyktingar från jordens yta – sådana som kapten Nemo
– kan i längden undgå att höra talas om försöken att
skapa alternativ till den tryckta pappersboken. Publi-
cering via Internet har redan haft sina succéer. Våren
1999 publicerade Stephen King en ny spökhistoria på
Internet, Riding the Bullet. Den kunde antingen laddas
ner på en persondator eller på en handhållen dator.
Efter första dagen hade förlaget fått 400 000 beställ-
ningar! King är en författare som har skapat ett litte-
rärt världsrykte i pappersbokens värld, och Internet-
publiceringen får väl främst ses som en lyckad re-
klamkupp av en författare inriktad på att också i fort-
sättningen sälja böcker i codex-format. Men också
andra slags författare offentliggör skönlitteratur på
Internet. Enligt en undersökning från sommaren
1999 publicerade flera tusen svenskar redan då egna
dikter på Internet. Dessa dikter är inte avsedda för
kommersiell spridning och räknas inte ens i bokbran-
schen som något som ingår i böcker (Svenska Förläg-
gareföreningens branschstatistik för samma år anger
antalet »elektroniska utgåvor» till 50 titlar, omfattan-
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de cd-rom och disketter men inte publicering on-
line). Men de representerar en bred litterär amatör-
verksamhet som gör tydligt att skriftkulturen och pap-
persboken går i olika riktningar.

Pappersboken kommer knappast att utrotas av hy-
pertexten eller de digitaliserade formerna, lika litet
som den tidigare slogs ut av filmen, grammofonen,
radion, tv:n, videon eller cd-spelaren. Listan över pap-
persbokens fördelar är välbekant men relevant. Den
är enkelt bärbar, textuellt stabil, slitstark, enkel att an-
teckna i och i bästa fall vackert och särpräglat form-
given. Dessutom har den litterära världen byggt upp
sofistikerade system för urval, kvalitetskontroll och
redigering – procedurer som ofta saknas i den dator-
värld som är ett intellektets Vilda Västern.

Ändå kan Nautilus bibliotek inte förbli sig likt, lika
litet som verseposet förblev opåverkat av romanen, ol-
jemålningen av fotografiet eller poesin av grammofo-
nen. Sanningen om Den Sista Boken är ju att den re-
dan är mitt ibland oss. Den finns i miljontals exem-
plar över hela världen: persondatorer uppkopplade
mot Internet, OmniBooks, iBooks, handhållna dato-
rer, e-böcker. De finns överallt. Men de imponerar
inte så mycket på den gestalt som vi kan kalla Bok-
människan – en person som inte alls behöver vara 
bibliofil eller boksamlare, men som har lärt sig älska
pappersböckerna. Bokmänniskan älskar dem för de-
ras skönhet, hanterlighet och vardaglighet, för deras
mängd, tillgänglighet och typografiska individualitet,
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för att de är lätta att anteckna i och enkla att kopiera
ur, för deras lukt och för tyngden av dem i handen.
Bokmänniskan älskar att omge sig med böcker och
reser aldrig bort utan åtminstone tre extra böcker.
Bokmänniskan skulle trivas i Nautilus salongsbiblio-
tek och längtar i hemlighet dit.

Kommer en dag när Bokmänniskan ser skriften på
väggen. Där står: Den Sista Boken. Men varför skulle
Bokmänniskan bry sig särskilt mycket om det? Det
finns ju så många väggar nuförtiden. Och det står så
mycket på dem. Och vad är en vägg annat än en gam-
mal slags bärare för text? 

Förresten har Bokmänniskan Den Sista Boken stå-
ende på skrivbordet därhemma. Där har datorn med
Internetuppkoppling funnits i fem år, ett fönster ut
mot det nät som kunde blivit ett dokuversum. Den
Sista Boken? Via den har Bokmänniskan genom åren
beställt mängder av pappersböcker.
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holm 1996 (The Adam Helms Lecture 1995), s. 13 ff.
192 Amis om romanpersonerna som aspekter av honom

själv, Bryan Appleyard, »Smart Mart», Sunday Times.
Magazine den 19 mars 1995 [s. 31–38], s. 36 (»They’re
both me»).

Den sista boken

Fantasins nätverk

198 Projektet heter »IT, berättandet och det litterära sy-
stemet» och bedrivs vid Avdelningen för litteraturso-
ciologi vid Uppsala universitet med författaren som
projektledare och med finansiering från Axel och Mar-
garet Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ända-
mål. (Projektet presenteras på http:// www. littvet. uu.
se/lsoc/itlit.) Jag tackar projektdeltagarna för stimule-
rande samtal under arbetet och Anna Gunder för vär-
defulla synpunkter på manuskriptet, liksom Svante Lo-
vén för synpunkter på essän om Philip K. Dick. För vik-
tiga kommentarer tackar jag vidare Katharina Leibring
(hela manuskriptet) och Ola Larsmo (en tidig version
av Dick-essän).

Den sista boken

206 »The late age of print», Jay David Bolter, Writing Space:
The Computer, Hypertext, and the History of Writing (Hills-
dale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1991), s. 1–3.

207 Definitionen av »bok», Nationalencyklopedin, 3: Bit-Car
(Höganäs: Bra Böcker, 1990), s. 124.

207 Albert Labarre, Vad vet jag om bokens historia, övers. och
bearb. Gunnel Hedberg & Lea Niskanen, Alhambras
Pocket Encyklopedi, 50 (Furulund: Alhambra, 1996),
s. 5 (Labarre bygger på La Grand Encyclopédie [1895]).

209 Bakgrunden till ordet »bok», Elof Hellquist, Svensk 
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etymologisk ordbok, 1, 3 uppl. (Lund: Gleerups, 1948), 
s. 88–89.

209–214 Den bokhistoriska översikten nedan bygger på uppgif-
ter i Frederick G. Kilgour, The Evolution of the Book
(New York & Oxford: Oxford University Press, 1998),
som summerar ett stort antal andra arbeten.

210 Bokens sju revolutioner, se översikten i Kilgour 1998,
s. 5.

210 Bokens fyra perioder, Kilgour 1998, s. 3–4.
211 Skrivkonstens utveckling, se Kilgour 1998, s. 12–20,

24–28, 35–38.
212–213 Skrivmaterialen, se Kilgour 1998, s. 11–12, 16–17 och

21 (lertavlor), 22–24 och 28–33 (papyrus), 38–40
(pergament) och 49–56 (codex-formens genom-
brott).

213 Den mest fundamentala förändringen i bokens histo-
ria, Kilgour 1998, s. 6–7. Bakom codex-formen fanns
den tidigare nämnda bokliga formen polyptych, vaxa-
de tunna träskivor som fästs samman. Under de första
seklerna e.Kr. levde dessa olika former jämsides med
varandra (rulle, polyptych, pergament-codex), men
codex-formen tog över alltmer och på 700-talet e.Kr.
var bokrullen i princip övergiven. Polyptychen, däre-
mot, levde kvar ända till 1600-talet, om än som en ano-
mali. Egentligen var den ju ingenting annat än en
klumpig förfader till pergament-codexen.

213 De tidiga böckerna präglade av hantverk och kropps-
lighet, jfr Michael Camille, »Glossing the Flesh: Sco-
pophilia and the Margins of the Medieval Book», The
Margins of the Text, ed. D.C. Greetham, Editorial Theo-
ry and Literary Criticism (Ann Arbor: The University
of Michigan Press, 1997), 245–267, s. 259.

214–217 Framställningen nedan (läskulturens avgörande förän-
dringar från 1100-talet) bygger på Ivan Illich, In the Vi-
neyard of the Text: A Commentary to Hugh’s Didascalicon
(Chicago & London: The University of Chicago Press,
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1993), kap. 6–7, s. 93–124. Jfr Kilgour 1998, s. 76–80.
215 Registret som den viktigaste uppfinningen, Illich

1993, s. 103.
216 Boken som korridor, Illich 1993, s. 95.

217–218 Uppgifter om Gutenbergs liv och bokhistoriska bety-
delse från Stephan Füssel, Gutenberg och hans verk,
övers. Per Lennart Månsson (Nora: Nya Doxa, 2000),
s. 9–37; Kilgour 1998, s. 85–92.

218 »Gutenberg-förmågan», se Johan Svedjedal, The Litera-
ry Web: Literature and Publishing in the Age of Digital Pro-
duction. A Study in the Sociology of Literature, Acta Bibli-
othecæ Regiæ Stockholmiensis, LXII (Stockholm:
Kungl. Biblioteket, 2000), s. 26–48.

219 Miljontals tryckta böcker, jfr översikten av olika fors-
kares beräkningar (mellan cirka 12 och 20 miljoner
exemplar) redovisade i Kilgour 1998, s. 82.

219–220 Olika sätt att ordna boksamlingar, se Henry Petroski,
The Book on the Bookshelf (New York: Alfred E. Knopf,
1999), s. 15 (MNVW), 26 (tapetrullar), 60–67, 79–81
(fastkedjning), 93–94 (numrerade platser), 124 (rygg-
titel), 233–252 (olika system för att ordna boksam-
lingar).

221 Befolkningsunderlaget för varje titel vid början och
slutet av 1900-talet: Siffrorna för år 1900 är hämtade
ur Svensk Bokhandels-Tidning 1901:25, s. 107 (jfr Johan
Svedjedal Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareförening-
en och svensk bokmarknad 1887–1943, 1–2 [Stockholm:
Svenska bokförläggareföreningen, 1993], s. 184, tab.
9). Den svenska bokutgivningen var 1998 11 418 titlar,
1997 12 154 och 1996 12 500 titlar. Siffrorna omfat-
tar både böcker och broschyrer (det senare definierat
som en bok innehållande färre än 49 sidor, oavsett
bindning). De härrör från Kungl. Biblioteket och re-
dovisas i Statistisk årsbok för Sverige, 86, 2000 (Stock-
holm: Statistiska centralbyrån,1999), s. 495, tab. 537.
Folkmängden i Sverige var år 1900 5 136 441 perso-
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ner, 1998 8 854 322 (s. 46, tab. 47). USA: Kilgour
1998, s. 159.

221 Utvecklingen under efterkrigstiden, se diagrammet i
Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten. Om bokmarkna-
dens historia och framtid, 2., bearb. och utökade uppl.
(Stockholm: Rabén Prisma, 1997), s. 194.

221 Mängden av nya typsnitt efter 1975 enligt Warren
Chappell & Robert Bringhurst, A Short History of the
Printed Word, 2 rev. ed. (Point Roberts, Washington:
Hartley & Marks, 1999), s. 278.

223 »Bokfabrikationen sinar icke», August Hånell i Sorti-
mentaren 1926:50, s. 255, citerad efter Svedjedal 1993,
s. 414.

224 Cederblads studie av bokbeståndet, se Martin Kristen-
son, Böcker i svenska hem. Carl Cederblads litteratursociolo-
giska undersökning 1928-–1931, Litteratur och samhälle
1987:1/2, Uppsala: 1988, s. 66–67. 

226 Den hittillsvarande användningen av Print On De-
mand, se t.ex. Erik Peurell, Users and Producers On Line:
Producing, Marketing and Reading Swedish Literature
Using Digital Technology, Acta Bibliothecæ Regiæ Stock-
holmiensis, LXIV (Stockholm: Kungl. Biblioteket,
2000), s. 121–141.

228 Derek J. de Solla Price, Little Science, Big Science…and
Beyond, Foreword Robert K. Merton & Eugene Gar-
field (New York: Columbia University Press, 1986), s.
9, 16 och 34.

228 Skillnaden mellan mängden tryckt material och mäng-
den information, jfr t.ex. Geoffrey Nunberg, »Farewell
To the Information Age», The Future of the Book, ed. Ge-
offrey Nunberg with an afterword by Umberto Eco
(Berkeley & Los Angeles: University of California
Press, 1996), 103–138, s. 108–115, 119.

228 Olika sätt att spara hyllutrymme, jfr Petroski 1999, 
s. 199, 205–212.

229–230 Om Paul Otlet, se t.ex. W. Boyd Rayward, »Visions of
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Xanadu: Paul Otlet (1868–1944) and Hypertext», His-
torical Studies in Information Science, eds. Trudi Bellardo
Hahn & Michael Buckland, ASIS Monograph Series
(Medford, N.J.: Information Today, Inc., 1998),
65–80.

230 Urvalet av verk i den följande översikten av olika för-
sök att ersätta pappersboken bygger huvudsakligen på
Andy Duffy, The Replacement of Printed Text: Alternative
Media Forms from the 1940’s to the 1980’s, Biblioteks- och
informationsvetenskap 2000:14, Borås 2000. (Mina
synpunkter på de enskilda projekten skiljer sig dock
från Duffys.)

230 Om Watson Davis, se Duffy 2000, s. 16–17.
230–232 Om mikrokorten, se Fremont Rider, The Scholar and the

Future of the Research Library: A Problem and Its Solution
(New York: Hadham Press, 1944), s. 89–234.

232 Tillkomsten av »As We May Think», se James M. Nyce
& Paul Kahn, »A Machine for the Mind: Vannevar 
Bush’s Memex», From Memex to Hypertext: Vannevar
Bush and the Mind’s Machine, eds. James M. Nyce & Paul
Kahn (San Diego: Academic Press, 1991), 39–66, sär-
skilt s. 51–56.

232–237 Vannevar Bush, »As We May Think», Atlantic Monthly
176:1, 1945 (July), 101–108. I nedanstående referat
använder jag delvis annorlunda termer än Bush för att
göra diskussionen konsistent med övriga partier i den-
na essä. Bush talar exempelvis om »records» eller
»data» för »verk», »item» för »dokument» och »stored
material» för både »verk» och »dokument».

237 George P. Landow, Hypertext 2.0: being a revised, ampli-
fied edition of Hypertext: The Convergence of Contemporary
Critical Theory and Technology (Baltimore & London:
Johns Hopkins U. P., 1997), s. 97.

238 Bushs »As We May Think» som den första beskrivning-
en av ett automatiserat nätverk för hantering av infor-
mation, Brian Winston, Media Technology and Society: A
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History: From the Telegraph to the Internet (London & New
York: Routledge, 1998), s. 323.

238 Bush som inspiratör för Douglas Engelbart, Paul E. Ce-
ruzzi, A History of Modern Computing, History of Com-
puting (Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press,
1998), s. 260, 301.

238 Bush som medskapare av framtiden, jfr t.ex. Rosemary
Simpson et. al., »50 Years After: ’As We May Think’:
The Brown/MIT Vannevar Bush Symposium», Interna-
tions 3:2, 1996, 47–67, s. 50.

249 ENIAC och von Neumann, se t.ex. Ceruzzi 1998, s.
20–24.

240 Licklider, ARPANET och Internet, se t.ex. Ceruzzi
1998, s. 259, 295.

240 Dedikationen till Vannevar Bush, J.C.R. Licklider, Li-
braries of the Future (Cambridge, Massachusetts: The
M.I.T. Press, 1965), s. xiii.

241 Fördubblingen av mängden vetenskapliga publikatio-
ner, Licklider 1965, s. 15.

242 Kritiken mot boken som medium, Licklider 1965, s.
4–7.

242 Termen »nätverk» introduceras av Licklider på s. 42;
jfr fig. 3, s. 41.

243 »You are now», Licklider 1965, s. 48; »Over the week-
end», Licklider 1965, s. 53.

243 Länksystemet, Licklider 1965, s. 114.
244 »The rationalization of semantics», Licklider 1965, 

s. 68. Se även s. 71, 88, 112.
245 De bägge knapparna, Licklider 1965, s. 127.
246 Nelsons introduktion av termen hypertext år 1965 kan

inte beläggas i skrift. Den referens som Nelson själv
brukar anföra lyder: Theodor H. Nelson, »The Hyper-
text». Paper presented at 1965 Congress of the Inter-
national Federation for Documentation, Washington,
D.C., October 1965. Uppsatsen trycktes dock ej i kon-
ferensvolymen Proceedings of the 1965 Congress. Interna-

460

noter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 460



tional Federation for Documentation. 31st Meeting and Con-
gress, Washington D.C., USA, October 7–16, 1965, vol. II
(Washington: Spartan Books, 1966).

247 Föregångare till termen »hypertext», jfr Nelsons dis-
kussion av relationen mellan termerna »trail» och »hy-
pertext» i Ted Nelson, »As We Will Think» (urspr.
publ. 1972), From Memex to Hypertext: Vannevar Bush
and the Mind’s Machine, eds. James M. Nyce & Paul
Kahn (San Diego: Academic Press, 1991), 245–260, 
s. 253–255.

247 »At last, with the appearance», Theodor H. Nelson,
»Getting It Out of Our System», Information Retrieval: A
Critical View, ed. George Schechter. Based on Third
Annual Colloquium on Information Retrieval, May
12–13, Philadelphia, Pennsylvania (Washington, D.C.:
Thompson Book Company, 1967), 191–210, s. 195.

247 »Non-sequential writing», Theodor Holm Nelson, Lite-
rary Machines [93.1]: The Report on, and of, Project Xa-
nadu Concerning Word Processing, Electronic Publishing,
Hypertext, Thinkertoys, Tomorrow’s Intellectual Revolution,
and Certain Other Topics Including Knowledge, Education
and Freedom (Sausalito, C.A.: Mindful Press, u.å.
[1993?]), 1/14–19.

248 Tim Berners-Lee, se t.ex. Ceruzzi 1998, s. 302 och
367, not 47.

249 Project Xanadu presenteras av Nelson på: http://www.
xanadu.net. Se särskilt historiken på http://www.xana-
du.net/HISTORY. Kritik mot World Wide Web, se Ted
Nelsons artikel »Xanalogical Media: Needed Now
More Than Ever», http://www.sfc.keio.ac.jp/~ted/
XU/ XuSum99.html (därifrån citatet »paper simula-
tion»). En historik över Xanadu och kritiska synpunk-
ter på World Wide Web finns även i Nelson 1993,
1/22–38.

249 Coleridges kommentar till »Kubla Khan» (»en person
i ett ärende») citerad efter Och drog likt drömmar bort.
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Coleridge, Wordsworth och deras epok, urval och presenta-
tion Gunnar Harding (Stockholm: Wahlström & Wid-
strand, 2000), s. 224.

249 »Hypertext is a predestined», Ted Nelson, »Xanalogi-
cal Media: Needed Now More Than Ever», http://
www.xanadu.com/XANASTRUX/XuSum99.html
(avsn. 2: »The Xanadu Paradigm for Literature»).

251 Zapp-läsning, Svedjedal 2000, s. 88–92.
252 Termerna ergodicitet och cybertext, se Espen J. Aar-

seth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (Balti-
more & London: Johns Hopkins U. P., 1997).

253 Relationen mellan hyperverk och hypertext, se Svedje-
dal 2000, s. 51–63. Se även Johan Svedjedal, »Från hy-
pertext till hyperverk», Gudar på jorden. Festskrift till
Lars Lönnroth, red. Stina Hansson & Mats Malm (Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion,
2000), 576–584.

253–254 Sven Lindqvist, Nu dog du. Bombernas århundrade
(Stockholm: Bonniers, 1999).

254 Exempel på skönlitterära verk som utnyttjar hypertex-
tens form, se t.ex. Aarseth 1997, s. 9–10.

255 Lars Gustafsson, »Fragmentarisk text», Förberedelser till
flykt och andra berättelser (Stockholm: Norstedts, 1967),
81–98.

257 Arne Sand, »Ljugarstridens baksida», BLM 26:1, 1957,
43–52.

257 »Ungefär så okomplicerad», Per Olov Enquist, »Våren
med Väderkvarnarna», BLM 33:4, 263–271, s. 263.

257 Noterna till The Waste Land, se t.ex. A. Walton Litz,
»The Waste Land Fifty Years After», Eliot in His Time:
Essays on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of The
Waste Land, ed. A. Walton Litz (Princeton: Princeton
U. P., 1973), 3–22, s. 8–13.

259 Eastgate Systems URL: http://www.eastgate.com. 
259–261 Den mest perspektivrika tolkningen av afternoon (med

utförliga hänvisningar till tidigare forskning) finns i
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Anna Gunder, »Berättelsens spel. Berättarteknik och
ergodicitet i Michael Joyces afternoon, a story», Hu-
man IT 3:3, 1999, 27–127.

261 Om Patchwork Girl, se t.ex. Landow 1997, s. 198–205;
N. Katherine Hayles, »Flickering Connectivities in
Shelley Jackson’s Patchwork Girl: The Importance of
Media-Specific Analysis», Postmodern Culture 10:2, 2000
(URL: http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/is-
sue.100/10.2hayles.html).

261–262 Hegirascope finns tillgänglig i flera versioner via
http://raven.ubalt.edu/staff/moulthrop. Om Hegira-
scope, se t.ex. Aarseth 1997, s. 79–80.

262 »Explorativa» och »skapande» hyperverk, se Michael
Joyce, »Siren Shapes: Exploratory and Constructive
Hypertexts», (först publ. 1988), Of Two Minds: Hyper-
text Pedagogy and Poetics, Studies in Literature and Science
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995),
39–59.

263 Websters uppslagsverk som hypertext-system, se Um-
berto Eco, »Afterword», The Future of the Book, ed. Ge-
offrey Nunberg with an afterword by Umberto Eco
(Berkeley & Los Angeles: University of California
Press, 1996), 295–306, s. 302–303.

263 Termen »hyperlitterär kompetens», se Gunder 1999,
s. 63–65; jfr s. 76–78.

264 Kubismens metoder, jfr t.ex. Paul Waldo Schwartz, The
Cubists, The World of Art Library. Modern Movements
(London: Thames and Hudson, 1971).

265 Milan Kundera, Romankonsten. Essä, övers. Mats Löf-
gren (Stockholm: Bonniers, 1986), s. 15 (vishet och
ovisshet), 127–128.

265–266 James Thurber, »Walter Mittys hemliga liv», Walter
Mittys hemliga liv och andra noveller, övers. Birgitta
Hammar (Örebro: Samspråk, 1989), 5–12. 

266 Charles Baudelaire, »En hemisfär i en hårkorg», Pro-
sadikter (Paris Spleen), övers. och med efterskr. Erik

463

noter

W&W/Den sista boken.4/2.p  04-03-31  12.39  Sida 463



Blomberg (Stockholm: Natur och Kultur, 1957),
42–43. 

266 Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga. Senare delen 
(Stockholm: Frithiof Hellberg, 1891), kap. 8, »Fru
Musica», 81–91.

267 Bristen på hypertextuella grepp i svenska skönlitterära
verk på Internet, jfr Johan Svedjedal, »Det skönlitterä-
ra nätet. Internet och svensk skönlitteratur», Medialise-
ringen av Sverige, red. Anders Björnsson & Peter Lut-
hersson (Stockholm: Carlsson, 1997), 29–40, s. 39–40;
Peurell 2000, s. 20.

269 »Alla kulturella uttryck», Manuel Castells, Informations-
åldern. Ekonomi, samhälle och kultur, 1: Nätverkssamhäl-
lets framväxt, övers. Gunnar Sandin (Göteborg: Daida-
los, 1999), s. 376 (jfr s. 378).

270 Om det tekniska läget för e-böcker sommaren och hös-
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