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metabilder – ”hyperikoner” – som tematiserar sin 
egen status som bild och därmed destabiliserar re-
presentationens nivåer och gränser. Hyperikonen i 
O’Gormans hyperikonomi fungerar som en nod för 
deltagande och konfiguration, och utgör ett slags 
teorimaskin som etablerar en relation till de nätverk 
som har möjliggjort dess framträdande (O’Gorman 
2006: 19). ”Poängen”, skriver Ingvarsson, ”är alltså 
att bilderna ’hyperikonerna’, inte bara representerar 
och presenterar – de gör något också” (158). Hudd-
maniora fungerar här som en hyperikon.

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

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

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

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

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

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

Per Israelsson

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

Anders Juhl Rasmussens förra bok, Arena-moder-
nisme. En position i dansk litteratur (2012) baserade 
sig på hans PhD-avhandling från 2011, och den bok 
som nu föreligger om Peter Seeberg (1925–1999): 
Under stadig skælven. Peter Seebergs arkiv og værk, 
baseras i sin tur på hans doktorsavhandling, vilket 
är imponerande med tanke på att en sådan bru-
kar komma som krönet av en livsgärning och inte 
från en såpass ung forskares hand. Bokens omfång 
(432 sidor) ansluter också till doktorgradens of-
tast voluminösa avhandlingar, men samtidigt präg-
las den av den grundlighet som man finner i Juhl 
Rasmussens föregående bok. Den här boken damp 
ner i brevlådan när jag gick i tankar om liknande 
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problematiker som de Juhl Rasmussen behandlar i 
sin bok, så rent privatfilosofiskt kom den dessutom 
mycket lägligt. Jag läste Seebergs roman Biperso-
nerne i översättning för cirka fyrtio år sedan, och 
kan inte säga att jag minns mycket av den, men läs-
ningen av den här avhandlingen har ändå inte vål-
lat några problem, eftersom läsaren leds i handen 
vänligt men bestämt redan från första sidan. Stu-
diet av Seeberg baserar sig, som undertiteln preci-
serar, på arkivstudier i författarens efterlämnade ar-
kiv på Hald Hovedgaard, där Juhl Rasmussen hu-
vudsakligen utgår från den generiskkritiska meto-
den. Lägger man till detta att han är en driven när-
läsare som låter teorin växa fram ur materialet i en-
lighet med Walter Benjamin och grounded theory, 
så tror jag att jag har ringat in den här publikatio-
nens stora värde både för seebergforskningen och 
för den som är intresserad av Friedrich Nietzsche, 
Oswald Spengler, Vilhelm Ekelund, Ludwig Witt-
genstein, dansk litteratur, mystik, kristendom och 
kristendomsuppror, samt i största allmänhet tids-
andan från 1940-talet till en av Seebergs senare ro-
maner: Ved havet 1978. Boken är dessutom både 
välskriven och intressant, så det har varit ett sant 
nöje att läsa den.

Syftet med monografin är dock inte tydligt for-
mulerad, förutom att Juhl Rasmussen har fått till-
gång till Seebergs arkiv och utifrån detta ställt upp 
sin tes om ”sammenhængen mellem evangelium 
og nihilisme hos Seeberg” (7). Men, syftet fram-
går indirekt, då han i dialog med tidigare forskning 
kan utpeka ”forfatterens egen stadige skælven mel-
lem et fra barndommen tillært evangelisk livssyn 
og så en siden ungdomsårene intensiv tilegnelse 
af Friedrich Nietzsches dionysiske filosofi” (8), ett 
spår som följs upp troget genom hela monografin. 
Juhl Rasmussens tes formuleras däremot tidigt i bo-
ken, utifrån de arkivstudier som ligger till grund för 
studiet: ”en produktiv modsætning som skabende 
kraft i forfatterskabet” (8), och ”en religiøs og en ir-
religiøs tydning af tilværelsen” (291) som det så fint 
formuleras i konklusionen. Det är dock en svaghet 
i monografin att syftet inte skrivs ut explicit, då lä-
saren får hålla till godo med en beskrivning av ar-
betsgången, samt polemik mot en ”påfaldende re-
duktionisme” (8) i receptionen, som huvudsakligen 
ser antingen till den ena eller den andra polen. Ar-
betets utgångspunkt i Seebergs eget arkiv bör inte 
förhindra att syfte med studiet formuleras explicit, 
och inte heller finns det någon frågeställning i bo-
ken, något som hade varit enkelt att formulera uti-
från de sammanfattande konklusioner som istället 

återfinns redan i inledningen. Det är möjligt att 
just arkivstudier gör författare blinda för vad som 
är syfte och frågeställning, men inte desto mindre 
bör dessa formuleras klart och tydligt, så att läsa-
ren aldrig finner sig villrådig om vad en avhand-
ling behandlar. Detta är inte desto mindre viktigt 
om man, som jag, i stort sett saknar insikt i see-
bergforskningen. Detta sagt, så vill jag än en gång 
framhålla att det inte är några som helst problem 
att följa Juhl Rasmussen i den här välskrivna mono-
grafin, utan min invändning rör snarare behovet av 
att lotsa läsaren än varligare genom det stora mate-
rial som författaren har genomgått.

I kapitel ett ger Juhl Rasmussen en översikt över 
”Arkiv, intertekstualitet og receptionshistorie”, som 
inleds med en genomgång av arkivstudiet och dess 
teoretisering sedan mitten av 1990-talet. Det är en 
genomgång som borde vara obligatorisk läsning 
både på avancerad nivå och doktorandstudiet i lit-
teraturvetenskap och dansk. Detta eftersom den 
rådande digitaliseringen gör det alltför lätt för stu-
denten att surfa omkring istället för att besöka uni-
versitetsbibliotek och arkiv, något som blir alltmer 
tydligt inte minst i universitetsundervisningen. 
Juhl Rasmussen ger alltså en överblick över arkiv-
studiet idag, vad som görs för att digitalisera arkiv, 
och vad ett arkiv kan bidra med för forskning om 
författare. Utgångspunkten för teoretiseringen är 
naturligtvis det som kallas the archival turn, som tar 
sin utgångspunkt i Michel Foucaults epistemolo-
giska arkivbegrepp och den diskussion av detta som 
förts av bland annat Jacques Derrida: utan viljan att 
glömma och förstöra, skulle det inte finnas behov 
av en archive fever (17). (Det är dock en feber, som 
även om den genererat spännande projekt som ex-
empelvis ”Archive in Motion” vid Universitetet i 
Oslo, för övrigt verkar ha lämnat forskarvärlden i 
stort sett oberörd, vilket gör Juhl Rasmussens bok 
extra angelägen). Arkiv kan ge upphov till ny kun-
skap och ska ge upphov till det, men samtidigt är 
de präglade av den auktoritet som ligger till grund 
för institutionen i sig, något som diskuteras och 
problematiseras av Derrida.

Juhl Rasmussen diskuterar också den problema-
tik som ligger i att moderna författararkiv kan vara 
tillrättalagda av författaren själv, något som illustre-
ras med det tidiga exempel som Søren Kierkegaards 
arkiv utgör, där beståndet var noga utvalt av förfat-
taren själv. Seebergs intention var dock att doku-
mentera hela sin arbetsprocess utan att på något vis 
styra forskaren, en intention som förhoppningsvis 
följdes när arkivet skapades, vilket också indikeras 
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av att han vid ett tillfälle sade sig inte vilja se resul-
tatet av ett sådant arkivstudium för att inte ”cen-
surere” (20). Juhl Rasmussen påpekar också att ti-
digare studier av Seeberg bygger på ett helt annat 
arkiv än det han själv fått tillgång till, eftersom det 
”nuværende arkiv har siden 2005 ligget ordnet og 
registreret af Lotte Thyrring Andersen” (22), vilket 
innebär att Juhl Rasmussen har haft en helt annan 
möjlighet att skapa sig överblick än tidigare fors-
kare. Vad gäller Seeberg tar Juhl Rasmussen också 
upp en intressant problematik för manuskript-
forskning överhuvudtaget, nämligen att Seeberg 
tillhör det slags författare som koncipierar sina verk 
i huvudet (Kopfarbeiter, sida 51), innan dessa ner-
skrivs mer eller mindre färdiga. ”Det er med andre 
ord sandsynligt, at Seeberg har tilstræbt den samme 
rå ’førsthaands’-stil, en stil, der passede som hånd i 
handske til hans mentale disposition og litterære ar-
bejdsform” (55). Ett sådant förfaringssätt utgör na-
turligtvis ett stort problem för den som vill studera 
ett verks tillkomst, ett problem som Juhl Rasmus-
sen smidigt undviker genom att koncentrera sig på 
den idémässiga bakgrunden till Seebergs verk och 
den intertextualitet som förekommer, och detta 
ägnas en betydande del av kapitel ett. Här gör Juhl 
Rasmussen också ett viktigt val genom att istället 
för traditionell textkritik, liksom i sin föregående 
bok, välja den generiska kritiken, där man foku-
serar spåren i manuskripten själva framför manu-
skriptet i sig (41). Detta gör Juhl Rasmussen genom 
en genomgång av intertextualiteten i Seebergs no-
vellsamling Eftersøgningen og andre noveller (1962).

Kapitlet avslutas med en viktig genomgång, dels 
av Seeberg i nietzschereceptionen (i Danmark), 
dels av Nietzsche i seebergreceptionen, två under-
kapitel som lägger grunden för en utforskning både 
av Seebergs betydelse för Nietzsches roll i danskt 
kulturliv, och sist, men inte minst, den måhända 
bristande förståelsen för just Nietzsches roll för 
Seebergs författarskap. Detta är inte desto mindre 
viktigt, som seebergbilden ofta kommit att präglas 
av dennes ”indremissionske” uppväxt (85) och den 
ungdomstro författaren själv tidigt gav uttryck för, 
en bild Juhl Rasmussen nu kan precisera genom att 
– utifrån sin tes – just se på ”den produktive mot-
sætning” mellan evangeliets roll i författarskapet 
satt i relation till den nietzscheanska nihilismen.

I den andra delen, som utgör den resterande bo-
ken och består av fyra kapitel och en konklusion, 
studeras Seebergs författarskap utifrån de linjer 
som dragits upp i inledningen och kapitel ett. Ka-
pitel två diskuterar den inverkan som Nietzsche 

haft på författarskapet, och det faktum att den 
mycket unge – troende – Seeberg läste Also sprach 
Zarathustra 1940 (samtidigt som Ole Wivel och 
Thorkild Bjørnvig gjorde det oavhängigt av var-
andra, sida 95). Den högstämda stilen talade sä-
kert till någon som var uppväxt i ett religiöst hem, 
vilket belyses av att Carl Roos har karaktäriserat 
Zarathustra som ett nytt blasfemiskt testamente 
(103), vilket gjorde att nietzscheläsningen kom att 
sprida svallvågor som varade livet ut för Seeberg. 
Juhl Rasmussens speciella vinkling är att kontras-
tera Nietzsches dionysiska filosofi mot både ung-
domsförfattarskapet och Seebergs (problematiska) 
gymnasiestil om Adolf Hitler, i båda fallen texter 
som föreligger innan det frivilliga uppehåll i Ber-
lin som Seeberg hade under några av krigets höst-
månader 1943. I polemik mot Marianne Juhls be-
toning av familjeförhållandena som orsak till See-
bergs Berlinresa som frivillig tysklandsarbetare, så 
kan Juhl Rasmussen med hjälp av arkiven påvisa en 
komplexare bild, där inte minst Seebergs läsning av 
Nietzsche, Hölderlin och Spengler utgjorde impe-
tus för resan. Denna resa, liksom hans gymnasie-
stil, har gjort att forskare och andra har undrat om 
han var nazist eller sympatiserade med nazismen. 
Seebergs politiska tillhörighet är helt klart en vik-
tig, i Danmark rent av avgörande, fråga, som Juhl 
Rasmussen ger sig in på att besvara. Och det han 
finner är att Seeberg, som lite senare faktiskt blev 
medlem i motståndsrörelsen, var anti-nationalist 
och ville åka till Berlin för att dels (dionysiskt) ta 
del av faran och kriget, dels uppleva något som var 
en del av hans släktbakgrund: hans ”skiftevis søn-
derjyske og nordtyske forfædre” (100).

Likheterna med Nietzsche måste dessutom ha 
attraherat Seeberg: ”[o]gså Nietzsche var i sin barn-
dom under stærk kristen prægning” (114), och de 
fick därför båda göra uppror mot detta arv – ett 
uppror som i båda fallen resulterade i en stark mot-
sättning mellan det kristna å ena sidan och det dio-
nysiska och nihilistiska å andra sidan. Lägger man 
till detta Hölderlins starka spänning mellan det 
tyska och det grekiska, och det hopp denne hade 
om en återförening av just det kristna och det dio-
nysiska, samt den genitanke som fanns i bakgrun-
den som en ofrånkomlig del av romantiken, för-
står man varför Seeberg översatte Hölderlin – en 
översättning som dock refuserades. Samma splitt-
ring kände Seeberg inför Adolf Hitler, ”foruden at 
besidde en væmmelse ved ’dæmonen Adolf Hitler’ 
nærede [han] en fascination af ’geniet Adolf Hit-
ler’ ” (115), vilket resulterade i den nämnda gym-
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nasiestilen. Juhl Rasmussen vill, till skillnad från 
den forskare han huvudsakligen polemiserar mot: 
Marianne Juhl, visa att Seeberg präglas av en att-
raktions-repulsionsfigur när det gäller Hitler, och 
inte entydigt kan frikännas från politiska motiv för 
sin Berlinresa 1943 som Juhl hävdar. För en yngling 
som kunde sin Nietzsche, Hölderlin och Spengler 
vid den här tiden, så var det inte heller märkligt att 
det fanns en attraktion till den av Goebbels geni-
förklarade Führern, och den vämjelse Seeberg sam-
tidigt känner tyder snarast på en abjektal dragning 
till en person vars ondska han samtidigt kunde se 
tydligt, som Juhl Rasmussen klokt skriver så ”vil 
[det] naturligtvis være en fejltagelse at slutte di-
rekte fra Seebergs fascination af ’geniet’ Hitler til 
en sympati med nazismen” (122). Det är lätt att 
idag utifrån vår egen historiska position fördöma 
alla yttringar som detta som nazism, men så är inte 
nödvändigtvis fallet. Vid den här tiden fanns en ut-
bredd beundran för Hitler, och ibland också nazis-
men, som dock inte betydde att man var blind för 
det onda. Det vet vi inte minst genom de undersök-
ningar om folkhemmet som genomförts de senaste 
årtiondena, där samma idémässiga barlast har påvi-
sats, och som på precis samma sätt ledde till över-
tramp och grymheter som exempelvis kastrering av 
dementa och romer – ett rastänkande som inte ens 
har upphört idag, då samerna förnekas rätten till 
sitt land med hänvisning till rasbiologiska lagar och 
dokument från 1800-talet. För att förstå Seebergs 
beundran för Hitler måste vi alltså gå till Zeitgeist 
och den idémässiga bakgrund som var roten till 
det som skedde, och då inte bara nazismen, utan 
också den röda och svarta fascismen, samt de uto-
piska drömmar som förverkligas helt demokratiskt 
utan respekt för mänskligt lidande och förtryck 
(vilket får en att fasa inför dagens längtan efter den 
starke ledaren i Brasilien, Ryssland, Turkiet, USA 
etc.). Juhl Rasmussens analys lyfter därför mycket 
väl fram att vi måste ta ”det gode med det onde”.

Juhl Rasmussen avslutar med att placera in See-
berg i det samtida Danmark, där två andra stora 
författare, Ole Wivel och Thorkild Hansen, hyste 
samma beundrar för Zarathustra, Hölderlin och 
Spengler, och Juhl Rasmussen lyfter här fram att 
Seeberg efter de ungdomliga försyndelserna gjorde 
upp med både genitanken och övermänniskoidea-
let, och konkluderar kapitlet:

Nazist i betydningen antisemit og pangermanist 
var Seeberg med sikkerhed aldrig. Når spørgsmålet 
er diskuteret i nærværende kapitel, skyldes det først 
og fremmest, at det selvopgør, der kommer til ud-

tryk som en radikal vendning bort fra det åndsaris-
tokratiske geni til hverdagens ”bipersoner” i årene 
efter krigen, og som sætter sig kunstnerisk igennem 
med den modernistiske debutroman Bipersonerne, 
ender med at føre Seeberg frem til en særegen op-
mærksamhed over for det tilsyneladende inferiøre 
og upåagtede i tilværelsen, der slet ikke havde været 
tænkelig uden en overdimensioneret livsanskuelse 
at gøre op med. For at komme dertil måtte vejen 
gå gennem oversættelsen af Nietzsches dionysiske 
aforismer. (152 f.)

Och det är dessa aforismer som är föremål för nästa 
kapitel (tre), efter att nästan precis halva boken äg-
nats bakgrunden till Juhl Rasmussens forskning 
och Seebergs författarskap, en väl avvägd fördel-
ning av materialet. Den stora styrkan i genom-
gången är att Juhl Rasmussen inte bara uppvisar 
ingående kunskap om Seeberg själv och tidens po-
litik och kulturliv, utan också Juhl Rasmussens för-
måga att läsa in sig på de religiösa och filosofiska 
traditioner som Seeberg ansluter till: inte minst 
gäller detta instuderingen av Nietzsches filosofi. 
Här har också Seebergs efterlämnade bibliotek va-
rit till stor hjälp, så att man inte utgår från dagens 
situation i nietzscheforskningen, utan förhåller sig 
till det som Seeberg själv läste och den kunskap som 
fanns vid den tiden – starkt präglad som den fortfa-
rande var av systerns missbruk av Nietzsches Nach-
lass, samtidigt som en uppgörelse med denna (na-
zistiska) syn var på väg efter kriget.

Nietzsche bröt med den akademiska traditionen 
1876, och vände istället blicken mot aforismen som 
kunskapsbärande form, den oavslutade poängte-
rade iakttagelsen. Seeberg påpekar i sitt förord till 
sin översättning av ett urval aforismer, att man inte 
kan läsa Nietzsche i brottstycken (vilket ju i hög 
grad hade gjorts under kriget), utan måste förstå 
honom i sin helhet. Det kan tyckas vara en motsätt-
ning att då utge ett urval, men det görs alltså med 
tron på att läsaren sätter sig in i helheten, och att 
urvalet enbart är en gest till den danske läsaren. Det 
är dessutom ett idiosynkratiskt urval som Seeberg 
gjorde när han kallar dem ”dionysiske aforismer”, 
och i ett brev till sin vän Carl-Göran Ekerwald 1945 
betonar han att han fokuserar ”Unschuld des Wer-
dens, amor fati et Dionysos” (161) hos Nietzsche. 
Dessa tre teman knyter sedan Juhl Rasmussen till 
Seebergs författarskap i det följande, genom att dis-
kutera både översättningen och de romaner och 
noveller som Seeberg skriver under inflytande av 
dessa temata. Nietzsche inför begreppen ” ’aktiv’ 
og ’passiv’ nihilisme” (166), där båda förhåller sig 
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till ”Guds död” och vetskapen att all kunskap är il-
lusion, men där den förste ändock försöker skapa 
mening i livet, medan den andre ännu inte erkänner 
konsekvenserna av ”Guds död”. De dionysiska afo-
rismerna blir på så sätt en väg bort från det elitära 
tänkande som präglade Seebergs ungdom, samti-
digt som det förhindrar återfallen till barndomens 
kristendom, och utgör därmed en väg mot den 
kristen-islamska mystik som enligt Juhl Rasmus-
sen kom att prägla författarskapet (här använder 
han omväxlande begreppen ”mystik” och ”mystisk”, 
men borde ha hållit sig till förstnämnda som är den 
korrekta benämningen). I samband med den här 
genomgången passar Juhl Rasmussen på att göra 
upp med en ofta (över)betonad likhet mellan See-
berg och Albert Camus, genom att påpeka att See-
berg inte enbart såg det absurda som Camus, utan 
också den andra sidan av myntet: den dionysiska 
livsglädjen och skrattet.

Förutom det dionysiska är det alltså världens 
oskuld och Nietzsches betoning av amor fati som 
ligger till grund för Seebergs omvändning vid den 
här tiden, och till det får man lägga den eviga åter-
komst som Nietzsche predikar. Juhl Rasmussen 
följer sedan förtjänstfullt upp dessa teman i See-
bergs författarskap, och kan visa en kontinuitet 
och styrka i den idévärld som växer fram, något 
som yttrar sig i den påtalade spänningen mellan 
kristet och dionysiskt, det metafysiska och nihilis-
men. Denna spänning tar sig uttryck i att världen 
ses som oskuldsfull, liksom människorna initialt, 
där man kan leva om man accepterar ödet – amor 
fati. Under den korta tid som krigsåren utgör, från 
cirka 1940 till 1945, så har alltså Seeberg gått från 
genidyrkan och elitism, till den ödmjuka (mystika) 
hållning som amor fati innebär.

Det är därför ett naturligt steg att i nästa ka-
pitel diskutera ”hverdagslivets filosofi”, ett var-
dagsliv som i stort och mycket fortfarande base-
rar sig på tyskt tänkande, förmodligen i förmed-
ling av Carl Roos. Men, också från Nietzsche, nu 
utifrån Morgenröthe, den minst dionysiska av den-
nes skrifter (187). Nu är det ett moderat tonfall 
som Seeberg söker, i linje med idealen om amor fati 
och morgonrodnaden. Seeberg följer föreläsningar 
vid universitetet, och planerar dessutom en speci-
ale om Nietzsche. Thorkild Bjørnvig, som stude-
rat Nietzsche oavbrutet sedan början av 1940-talet, 
publicerade vid den här tiden sonetter som skild-
rar Nietzsche som en patetisk gestalt i uppror mot 
kristendomen i ett försök att övervinna nihilismen 
(i Figur og ild 1959). Seeberg läste dikterna med 

intresse, men samtidigt inte okritiskt. För honom 
framstod motsvarande kamp inte det minsta pate-
tisk – motsättningen utgjorde istället en skapande 
utgångspunkt för honom själv, enligt Juhl Rasmus-
sen. Det gör att han finner en frände i Vilhelm Eke-
lund som på samma sätt läst in ett sammanhang hos 
Nietzsche, där andra finner brott och avvikelser, 
och som för tillvarons konflikt med sig själv myn-
tade begreppet: ”motsättningarnas harmoni” (193). 
Genom Ekelund får Seeberg dessutom tillgång till 
Mäster Eckhardt och dennes kristna mystik. I sin 
speciale framhäver Seeberg just kampen som ett mål 
per se, och inte Nietzsches olika segrar eller neder-
lag som Bjørnvig gör. Det är vägen som är målet, 
inte målet i sig, vilket också det tyder på tankeba-
nor influerade av mystiken. Ytterligare en influens 
för Nietzsche och därmed Seeberg, som Juhl Ras-
mussen förtjänstfullt lyfter fram, är Epikuros och 
dennes förnöjsamhet – ”lev i det dolda”. Genom 
Nietzsche kommer Seeberg dessutom till insikt om 
att ”Gud overhovedet ikke ’angår’ menneskene” 
(205), vilket tyder på ett närmast gnostiskt förhåll-
ningssätt i förhållande till indremissionens världs-
bild. Livet kan levas utan gud, men det kräver en 
individualistisk självövervinnelse, med ytterligare 
en term han lånar från Nietzsche. ”Foremålsløshe-
den giver derimod legitimitet til den egenrådige in-
divids kamp for at blive helt sig selv i uafhængighed 
af andre” (219). Juhl Rasmussen följer som tidigare 
upp analysen med läsningar av Seebergs skönlitte-
rära verk, här i en diskussion om självuppgörelsen 
i Bipersonerne (1956) och Ariadne-motivet i Fugls 
føde (1957).

Det avslutande kapitlet följer upp den nietzsche-
anska tråden, och diskuterar ”Nihilismens (op)løs-
ning”. Bipersonerne sågs som en hyllning till just 
nihilismen, men Seeberg började sedan ändra sin 
uppfattning under påverkan av Ludwig Wittgen-
stein, vilket gör att Seeberg kan distansera sig i för-
hållande till den kulturfilosofiska värdenihilismen 
– utan att helt överge nihilismen som grundtanke. 
Det är också Wittgensteins privatspråksfilosofi 
som Seeberg prövar ut i novellen ”Patienten”, uti-
från Wittgensteins berömda postulat i Philosoph-
ische Untersuchungen (§43): ”Die Bedeutung eines 
Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache” (257). 
Wittgensteins språkfilosofi ger Seeberg ett verktyg 
som gör att han kan övervinna Nietzsches indivi-
dualism, liksom mystiken hjälpte honom att över-
vinna självet. Istället för att det gudomliga finns till 
i den av Nietzsche avskydda eftervärlden, finns det 
hos mystikerna i den här världen, som något högre 
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gudomligt. Gud är, just det som Wittgenstein skri-
ver, det vi inte kan tala om – språket räcker inte till 
för att beskriva gud, det är därför så många mysti-
ker inskränker sig till att skriva vad gud inte är – via 
negativa, som vi känner så väl från Gunnar Ekelöf. 
Från mystiken glider sedan Juhl Rasmussen över 
till den nya franska romanen och Michel Butor, 
eftersom Seebergs roman Hyrder (1970) har liknats 
vid Butors roman La Modification. Juhl Rasmussen 
konstaterar att Hyrder ”er ikke kun på det formelle 
niveau beslægtet med Butors La modification [sic]” 
(287). Hyrder är, liksom Ved havet (1978), en av See-
bergs mest omdebatterade romaner, men Juhl Ras-
mussen lyfter här fram sin tes som förklaringsmo-
dell för båda dessa två romaner, och kan i en intres-
sant närläsning visa att det är just motsättningen 
mellan kristet och irreligiöst som präglar dem.

I konklusionen, som är både sammanfattande, 
diskuterande och vidareförande, konstaterar Juhl 
Rasmussen att Seeberg är en sekulär mystiker som 
söker den produktiva motsättningen mellan det 
kristna evangeliet och Nietzsches nihilism. Juhl 
Rasmussen skriver också, återigen, in sig själv i den 
arkivbaserade forskningen, som hade haft före-
gångare innan Foucault startade the archive fever, 
men där den har tagit fart sedan dess – delvis med 
nya medel och metoder. På så sätt sluter Juhl Ras-
mussens den cirkel som påbörjades i inledningen 
och första kapitlet på ett fint sätt, och inte bara 
Seeberg får ett avslut, utan också forskaren själv.

Det har förmodligen framgått av min diskussion 
om bokens innehåll ovan, att jag har funnit ett nöje 
i att läsa den. Juhl Rasmussen är påläst, grundlig 
och låter själva texten, eller kanske hellre texten 
och arkivet, stå i fokus och styra analysen av ett av 
Danmarks främsta och, får jag tillägga efter att ha 
läst Juhl Rasmussens bok, mer komplexa författar-
skap. Jag är rädd att jag enbart kunnat göra några 
nedslag i min beskrivning och diskussion ovan, i en 
på alla vis både kunskapsrik och stimulerande bok. 
Den kunde ha blivit ännu bättre om författaren re-
dan i inledningen klart och tydligt hade formulerat 
sitt syfte och sina frågeställningar, så att läsaren ini-
tialt förstår avsikten med diskussionen. Detta sagt 
så finns det inga som helst svårigheter att följa Juhl 
Rasmussens resonemang, och den röda tråden hålls 
i en fast hand genom hela monografin. Jag kunde 
önska mig en stringens i användandet av begreppen 
mystik och mystiker i förhållande till det new age-
flummiga mysticismbegreppet (nu när vi på skandi-
naviska språk har en möjlighet att distingera mellan 

begreppen, vilket till exempel engelskan inte har), 
och ibland upprepas tes och argument någon gång 
för mycket, men hellre det än att bli vag och otydlig 
i sin diskussion och polemik. Juhl Rasmussen för-
håller sig varsamt till den tidigare forskningen, och 
korrigerar den med största humilitas, inte någon 
gång går han respektlöst tillrätta med en forskare. 
Hans bas i arkiven ger honom möjlighet att ge en 
annan bild av Seeberg, och detta är inget som andra 
forskare klandras för. Juhl Rasmussen har själv hela 
Seebergs författarskap present, men för den oini-
tierade hade det varit fint med till exempel årtal ut-
skrivna första gången av Seebergs böcker nämns, 
och därtill för en svensk hade Seebergs egna årtal 
varit till hjälp, själv fick jag googla hans födelse- och 
dödsår. Detta är en risk som en forskare tar, kanske 
allra helst när man utgår från ett rikt arkiv, och där-
med har mer material än vanligt att hålla reda på. 
Detta är dock mindre skönhetsfel som på intet sätt 
uppväger mitt intryck av en i högsta grad läsvärd 
monografi, som med sin beläsenhet och kunskap 
inte bara belyser Seebergs författarskap, utan också 
flera andra tanketraditioner under andra hälften av 
1900-talet (noga räknat från cirka 1940). Till skill-
nad från anglosaxisk forskning, där införståddhet 
och minimala citat utan kontext utgör utgångs-
punkten för diskussionen, så släpper Juhl Rasmus-
sen aldrig greppet om sin läsare utan för hen genom 
boken i vad som kan liknas vid en sträckläsning. 
Det är också imponerande att han så grundligt 
läst in sig olika tanketraditioner som, primärt, den 
nietzscheanska (med utblickar mot receptionen i 
Danmark och till och med i Sverige med Ekelund 
och Ekerwald), den wittgensteinska, den evange-
liska kristendomen och mystiken. Juhl Rasmussen 
betonar själv sin plats i den generiska kritiken, och 
även om denna som sagt är arkivbaserad, vill jag ka-
raktärisera Juhl Rasmussens metod som en i bästa 
bemärkelse utförd explication de texte.

Jag hoppas därför att Juhl Rasmussens bok inte 
bara ska locka till läsning och omläsning av Peter 
Seebergs författarskap, utan också belysa arkivstu-
diets många avgörande företräden som grund för 
en följande analys (istället för att börja med sin 
teori par préférence och sedan underordna texten 
denna). Detta är inte minst viktigt idag när univer-
sitetens alltmer pressade arbetssituation och krav 
på publiceringspoäng utan några medföljande kva-
litetskrav (visst finns det peer-review-system, men 
dessa är kraftigt ifrågasatta inte bara inom huma-
niora, utan i än högre grad inom naturvetenska-
perna), leder till snabba slutsatser och påståenden 
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som alltför sällan beläggs med fakta. För unga dok-
torander borde Juhl Rasmussens bok vara obligato-
risk läsning, för även om det ofta saknas författar-
arkiv som det han studerar, så finns det idag oöver-
träffade mängder arkivstoff på nätet, inte minst di-
gitaliserade tidnings- och tidskriftsarkiv, etc. etc. 
Juhl Rasmussens bok insisterar på att vi ska läsa 
författarnas verk, belägga våra teser och hypoteser 
i det material och de arkiv som finns att tillgå, och 
samtidigt låta den teori som används växa fram ur 
materialet självt. På så sätt blir hans bok förutom 
en revitalisering av seebergforskning, också en upp-
maning, för att tala med nyss avlidne Sven Lind-
qvist, att ”gräv där du står!”

Per Bäckström

Martin Kylhammar, Ett hemligt liv. Verner von 
Heidenstam och Kate Bang. Albert Bonniers för-
lag. Stockholm 2019.

Med viss förförståelse om Ett hemligt liv. Verner 
von Heidenstam och Kate Bang, vilken recenserats 
och diskuterats ovanligt intensivt i dagspressen, re-
flekterade jag inför läsningen över namnens ord-
ning i biografins titel. Enligt min förväntan skulle 
den handla mer om Kate Bang, Verner von Hei-
denstams enligt dess författare Martin Kylhammar 
största och sista kärlek, än om diktaren själv och 
därmed ställas främst. Efter läsningen vidhåller jag 
min förförståelse. Biografin sträcker sig nämligen 
långt utöver det att Heidenstam, i biografin kallad 
H, gått ur tiden. År 1976, då Kate Bang gjorde det-
samma, hade hon sedan många år fortsatt att styra 
och ställa på Övralid. ”Vägen dit ett kärleksäventyr, 
tiden där en dröm och vägen därifrån en vunnen 
kamp.” (625) Med dessa tre fraser sammanfattar 
Kylhammar kärnfullt biografins kronologi. Sista 
tredjedelen av de närmare 650 sidorna handlar om 
de nästan fyrtio årens kamp om diktarens eftermäle 
och äreminne representerat av parets gemensamma 
hem vid norra Vätterns strand. Heidenstam ligger 
begravd på gården – bredvid sin första hustru. Pla-
ceringen är ett resultat av försöket att återförena 
skalden med hans första kärlek för att utplåna spå-
ren av hans sista. Kate Bang finns inte där, men kvar 
finns de källor som berättar om henne. Till syvende 
och sidst är det dem som har huvudrollen i biogra-
fin. Och de tidigare kända har utökats med nya. ”Vi 
vet nu vad vi inte visste förut” (450) är en av cen-
trala fraser i biografin bredvid sådana som ”Detta 
vet vi ju nu inte är sant.” (444) och ”Nästan ing-

enting är vad det verkar vara.” (555) Dessa konsta-
teranden sammanfattar väl biografins upptagenhet 
med sken och verklighet.

Varför kommer biografin om paret nu – nästan 
åttio år efter diktarens frånfälle – kan man fråga 
sig. Förklaringen ligger i att Martin Kylhammar, 
professor i litteraturvetenskap vid Linköpings uni-
versitet och medlem i Stiftelsen Övralid, för när-
mare ett decennium sedan genom Kate Bangs barn-
barn fick tillgång till ett stort privatarkiv som ta-
git tid att genomsöka. Arkivet undangömt på en 
vind i en stor trälåda innehöll anmoderns dagbok, 
en så kallad tankedagbok, hundratals brev och en 
mängd estetiskt tilltalande foton, vilka bidrar till 
att ge biografin en vacker inramning. Bilderna är 
för övrigt också intressanta tidsdokument. Kate 
Bang framträder som en duktig och kreativ foto-
graf. Med källorna som utgångspunkt och språng-
bräda har Kylhammar också genomsökt svenska 
och danska offentliga arkiv och intervjuat famil-
jemedlemmar och släktingar till Kate Bang. Hans 
involvering i Heidenstamkretsar genom stiftelsen 
har placerat honom i en position i vilken han, lik-
som tidigare stiftelseledamöter, har inflytande över 
eftermälet, vilket fyllts av mytbildningar och efter-
handskonstruktioner. Det har handlat om vilken 
bild av diktaren som skulle presenteras för efter-
världen. I denna biografi följer ännu en. Kylham-
mar beskriver den som ”ny och modern” (633) i sin 
genre. Jag finner den relativt traditionell, vilket inte 
hindrar att den ger spännande läsning om intres-
santa människor i en förgången tid. Dock dröjer 
den sig inte kvar i känslan av förflutenhet genom 
att exempelvis gammalstavning och äldre plural-
former i breven tagits bort. Kylhammar eftersträ-
var inte att skapa Verfremdungs-effekter utan när-
het. Och han lyckas. De agerande personerna trä-
der fram som högst levande.

Kylhammar, som presenteras i boken som en av 
de främsta Heidenstamforskarna i Sverige, synes 
högst passande för uppgiften. Som litteraturvetare 
delar han redan i sin avhandling från 1985 sitt in-
tresse mellan Strindberg och Heidenstam, och i es-
säboken Den tidlöse modernisten (2004) ägnar han 
en essä åt Heidenstam och politiken. Som histori-
ker med särskilt intresse för källkritik har Kylham-
mar därutöver gått till storms emot så kallade fak-
toider, det vill säga ”något som liknar ett faktum” 
eller med biografins ord ”för sant hållna felaktighe-
ter, som traderas genom generationer” (339). Trots 
brevens och dagbokens ”påtagliga autenticitet och 
trovärdighet” (28) tillåter han inte att sätta käll-


