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dio); en textanalys (som undersöker seriernas form 
och innehåll) samt en receptionsanalys (som dis-
kuterar seriernas ställning och mottagande). Det 
är ett ambitiöst grepp som genomgående fungerar 
alldeles utmärkt. Serierna jämförs sinsemellan och 
placeras in i större kontexter, samtidigt som de-
ras särdrag uppmärksammas. Analyserna är över-
lag perspektivrika, nyanserade och övertygande.

Svagaste länken är, som Björck själv också skri-
ver, receptionsanalysen. Detta är inte avhandlings-
författarens fel utan beror helt enkelt på att mate-
rialet här är ganska litet, och mycket ojämnt för-
delat på de olika serierna. Björck har grävt fram 
recensioner, debattinlägg, lyssnarbrev med mera 
– men detta tillåter inte alltför långtgående slut-
satser. Men det hindrar inte att intressanta recep-
tionsresonemang kan föras, till exempel öppnar 
lyssnarbreven apropå Hundsjöviken (s. 305f ), som 
ju sändes i P1, för intressanta diskussioner om smak, 
kulturella hierarkier och intimitetssträvan. Flera 
lyssnare skriver med emfas att de egentligen inte 
uppskattar såpor, men att denna serie är ett un-
dantag. Både i lyssnarnas brev och i producenter-
nas svar finns en fascinerande tendens att behandla 
såpans karaktärer som verkliga personer. Björck vi-
sar andra intressanta exempel på detta fenomen i 
samband med flera av de andra serierna.

I receptionsanalyserna framträder en intressant 
principiell problematik. Å ena sidan medger inte 
materialet alltför tvärsäkra slutsatser om vilken be-
tydelse serierna egentligen spelade för lyssnarnas 
tankar och känslor kring familjen. Å andra sidan 
är det just detta Björck vill komma åt med sin un-
dersökning (hypotesen att serierna ”aktivt ingår i 
en process av skapande och omskapande av lyss-
narnas föreställning om vad en samtida familjevar-
dag är eller bör vara. (s. 10)”. Ibland kan man tycka 
att Björck gör tolkningar som inte har tillräckligt 
stöd i empirin (t.ex. på s. 318), men överlag klarar 
hon balansgången väl. Till det verkligt givande i 
analyserna hör resonemangen om hur familjese-
rierna dras in i kraftmätningarna mellan högkul-
tur och populärkultur. Ingenjör Björck hade t.ex. 
dubbel kretsloppstillhörighet: både masskultur 
och folkbildande public service. Hos andra serier 
kan Björck påvisa alltifrån populism och finkultur-
förakt (Hemma hos Hanssons, s. 118) till populär-
kulturell självförminskning (Hällebäcks gård, s 155).

Sammanfattningsvis är detta är en mycket stark 
avhandling. Den utgör ett pionjärarbete inom 
forskningen om familjeserier på radio och den ger 
oss mängder med insikter om denna forms estetik, 

utveckling och interaktion med sin samtid. Den 
utgör också ett förebildligt exempel på hur littera-
turvetenskapen kan vidga sina domäner och bredda 
sin både metodologiska och teoretiska repertoar.

Magnus Persson

Cecilia Pettersson, Märkt av det förflutna? Min-
nesproblematik och minnesestetik i den svenska 
1990-talsromanen. Makadam förlag. Göteborg/
Stock holm 2009.

En viktig utgångspunkt för Cecilia Petterssons av-
handling är det allmänna intresse för minnet som 
varit påtaglig i västerländsk kultur- och samhällsde-
batt en tid. Inom samhälls- och beteendevetenskap 
har diskussionen bland annat gällt minnets tillför-
litlighet och ny forskning har på olika sätt aktua-
liserat minnesproblematiken medan så kallad vitt-
nes- och förintelselitteratur är fenomen där pro-
blematisering av minnet blivit särskilt tydlig inom 
humaniora. Pettersson konstaterar inledningsvis 
att det finns en paradox i detta starka intresse för 
minnet eftersom det samtidigt blottlägger ”de stora 
svårigheter som är förknippade med detta” (s. 15). 
Det är denna paradox som skall undersökas i av-
handlingen och det sker genom att jämföra den 
minnesdiskussion som förs inom den vetenskapliga 
teoribildningen med den i den samtida skönlittera-
turen, den senare representerad av fem svenska ro-
maner som utkom mellan åren 1991 och 2000. Det 
rör sig om Per Olov Enquists Kaptens Nemos bibli-
otek (1991), Niklas Rådströms Medan tiden tänker 
på annat (1992), Bodil Malmstens Nästa som rör 
mig (1996), Marie Hermanssons Musselstranden 
(1998) och slutligen Cilla Naumanns Dom (2000). 
Texterna har valts som exempel på 1990-talets min-
nesproblematiserande skönlitteratur och därför att 
deras författare intresserat sig för minnesrelaterade 
frågor i flera av sina verk. Romanerna sägs vidare 
ta upp liknande frågeställningar, inte minst beho-
vet att minnas och svårigheterna med att göra det.

I avhandlingens ”Inledning” görs en del preci-
seringar om minnet som också visar sig styra av-
handlingens disposition. Denna utgår från de tre 
nivåer Pettersson menar att minnet framträder på 
i romantexterna: en första explicit nivå där de kon-
kreta utsagorna om minnet återfinns, en andra som 
kallas gestaltningsnivå och en tredje tematisk nivå. 
Minnesdiskussion, minnesestetik och minnespro-
blematik är de termer som senare används i såväl 
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rubriker som i själva texten. De fem romanernas 
minnesproblematik beskrivs som postmodern och 
att analysera de olika sätt på vilken denna är gestal-
tad är ett av avhandlingens primära syften liksom 
att kartlägga de olika sambanden med den sam-
tida forskningen om minnet, främst inom trauma-
forskning och minnespsykologi. Petterssons ambi-
tion är att analysera skönlitteratur och teorier om 
minnet som två jämbördiga storheter i dialog med 
varandra, ”som delar av samma stora minnesdiskus-
sion” (s. 23). Här betonas samtidigt att det är fråga 
om två olika texttyper som måste läsas utifrån sina 
specifika förutsättningar och konventioner samt 
att jämförelsen mellan dem även syftar till att lyfta 
fram skillnaderna. Pettersson kommenterar också 
sin metod att likställa skönlitterära och vetenskap-
liga texter i sina analyser och tar bland annat stöd 
för detta hos forskare som Thomas Wägenbaur, 
John S. Rickard och Evelyn Enders.

I avhandlingens första kapitel, ”Romanernas 
minnesdiskussion”, relateras romanerna till olika 
tanketraditioner de går i dialog med och här be-
skrivs hur de ger en mångfacetterad, ibland mot-
sägelsefull, bild av minnet. Det är de episodiska 
eller självupplevda minnena som dominerar och 
dessa har ofta en stark känslomässig laddning. Pet-
tersson menar att romanernas minnesdiskussion 
dels kan relateras till frågan om minnets autenti-
citet och sanningshalt, dels till frågan om minnets 
betydelse för den enskilde eller för relationen mel-
lan människor. I slutet av detta kapitel formule-
rar avhandlingsförfattaren den paradox hon me-
nar vara utmärkande för romanernas minnesdis-
kussion: misstron mot minnets förmåga att ge en 
objektiv bild av det förflutna kombineras med före-
ställningen om minnets grundläggande betydelse 
för den enskilde, för dennes liv och identitet. Det 
är en paradox avhandlingen ofta återkommer till 
och som också kan betraktas som ett av dess vik-
tigaste resultat.

”Minnesestetik” heter det andra kapitlet och 
här analyseras hur minnet konstrueras i romanerna 
liksom vilken betydelse gestaltningen av minnet 
har för det synsätt texterna förmedlar. En viktig 
utgångspunkt för Pettersson är ”att ett skönlitte-
rärt verk kan säga något om minnet genom hur 
det är gjort” (s. 69) och hon anknyter här till En-
ders tanke att gestaltningsförmågan är det som 
skiljer skönlitteratur och vetenskap liksom till En-
ders idé att även människans minne måste estetice-
ras. Pettersson drar slutsatsen att även minnesteo-
rier inrymmer föreställningar om form, vilket gör 

det möjligt att jämföra deras formföreställningar 
med litteraturens. Textanalyserna i kapitlet visar 
att minnet fått en mycket konkret rumslig utform-
ning i Enquists och Rådströms romaner, medan 
mönstren i de tre övriga romanernas minneskom-
positioner är mer komplicerade. I Hermanssons 
Musselstranden förekommer två minnesberättelser 
och det är först i romanens slut som det framgår hur 
de är relaterade medan minnena i Malmstens Nästa 
som rör mig aldrig inordnas i någon övergripande 
form. Snarare visar huvudpersonens rörelser i sta-
den och de många övergångarna mellan nutid och 
dåtid på minnets oförutsägbara rörelser liksom på 
dess närvaro i och betydelse för nuet. Naumanns 
Dom har en komplicerad tvåstegsanaleptisk kom-
position: från romanens nutidsplan görs en mängd 
tillbakablickar, dels relaterade till huvudpersoner-
nas familje- och äktenskapsliv och dels till deras 
respektive uppväxt, vilket åstadkommer ett slags 
dubbelexponering av det förflutna. I kapitlet un-
dersöks också förhållandet mellan upprepning och 
bortträngning av minnen, bland annat i relation till 
Freuds teorier, och den associativa minnesteknik 
som förekommer i romanerna vill Pettersson knyta 
till dessa samtidigt som anknytningen till moder-
nistisk stream of consciousness-teknik lyfts fram.

Avhandlingen tredje kapitel, ”Traumatiska min-
nen”, är ägnat en jämförelse mellan romanernas ge-
staltningar av traumatiska minnen med motsva-
rande i traumaforskning och traumateori. I samt-
liga romaner finns det enligt Pettersson traumatiska 
minnen som fungerar som paradoxala drivkrafter: 
de utgör smärtpunkter som samtidigt driver berät-
tandet framåt. Detta är avhandlingens längsta ka-
pitel och det är där dialogen mellan skönlitteratur 
och minnesteori är utförligast genomförd. En vik-
tig utgångspunkt är att det finns strukturella lik-
heter mellan trauma och minne som gör det möj-
ligt att se traumateori som en form av minnesteori. 
Efter en redovisning av traumaforskningens dis-
kussion av traumabegreppet och efter en defini-
tion av begreppen traumatiska händelser respek-
tive traumatiska minnen, följer så textanalyserna. 
Pettersson kan visa att romanerna i vissa avseenden 
anknyter till traumaforskare som Laura S. Brown 
och Cathy Caruth, men att de i andra också skiljer 
sig: romanerna är sällan centrerade kring en enda 
händelse och de skildrar heller inte trauma uteslu-
tande utifrån offrets perspektiv. Tvärtom proble-
matiserar de relationen mellan offer och förövare 
och romanernas syn på förövarens skuld som trau-
matiserande är också annorlunda än inom forsk-
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ningen och traumateorin. Skillnaderna gäller även 
synen på hur de traumatiska minnena kan bli till-
gängliga och den enskildes förmåga att själv min-
nas. Romanerna ger överhuvudtaget en mer mång-
facetterad bild av trauma än sitt jämförelseobjekt. 
I kapitlets slut diskuteras romanerna i relation till 
begreppen talkur och skrivkur, och Pettersson visar 
att romanernas problematisering av den förra ligger 
i linje med den moderna teoridiskussionen av den.

I det fjärde kapitlet, ”Minnet – autentiskt eller 
konstruerat?”, behandlas frågor som har med min-
nets karaktär att göra. Det gäller frågan huruvida 
det är autentiskt eller konstruerat liksom frågan 
var gränserna går mellan fakta och fiktion, mel-
lan minne och fantasi. Det gäller också i vilken ut-
sträckning minnet påverkas av så kallad postevent 
information, av det som hänt efter att något inträf-
fat. Pettersson poängterar att den samtida minnes-
forskningen – vars grundsyn är att minnet är dyna-
miskt och delvis konstruerat och fiktivt – generellt 
sett hyser en misstänksamhet då det gäller minnets 
tillförlitlighet. Annorlunda förhåller det sig inom 
filosofin, där forskare som Ricoeur, Casey och Mar-
galit på olika sätt pekat på minnets betydelse, bland 
annat för förståelsen av det förflutna. Utan att för-
neka inslaget av fiktion har dessa också velat sär-
skilja minnet från fantasin genom att peka på att 
minnet är förknippat med en särskild form av in-
tentionalitet. Pettersson konstaterar här att roma-
nerna trots den problematisering som finns av min-
net i dem uttrycker en liknande tilltro till minnets 
konstruktiva förmåga. En annan sak avhandlings-
författaren lyfter fram är att romanerna, i motsats 
till samtida minnesforskning, söker lösa upp grän-
serna mellan minne och fantasti/fiktion, något som 
demonstreras i analyser av Musselstranden, Medan 
tiden tänker på annat och Kapten Nemos bibliotek.

I ”Minnets betydelse”, avhandlingens femte och 
avslutande kapitel, diskuteras till att börja med den 
existentiella betydelse romanerna tillmäter min-
net, inte minst dess identitetsskapande funktion. 
Då det gäller denna aktualiseras teoretiker som Ri-
coeur, Chodorow och Butler. Även den teoretiska 
diskussionen kring frågor om minne och skuld lik-
som minne och förlåtelse aktualiseras och här visas 
hur romanerna på olika sätt griper in i och relate-
rar sig till dessa diskussioner. Återigen poängteras 
att romanerna främst framställer frågor om skuld 
och förlåtelse i relation till den skyldige eller den 
som upplever skuld vilket problematiserar dikoto-
min förövare – offer. Samtidigt påpekar Petters-
son att romanerna inte realiserar det som är något 

av en idealsituation för teoretiker som Ricoeur och 
Margalit – att såväl den skyldige som offret är när-
varande samtidigt i minnesprocessen/minnesbe-
arbetningen. Romanerna kan trots detta ses i rela-
tion till deras idealmodell och Pettersson vill se det 
som att romanerna iscensätter en situation där den 
skyldige ges möjlighet att förlåta sig själv. I kapit-
lets sista avsnitt, ”Minnets metaforer”, ges först en 
historisk exposé över de olika metaforer för min-
net som varit i bruk från antiken och fram till idag 
och här refereras bland annat till psykologiforska-
ren Draaisma som pekat på att det växlande bru-
ket av metaforer för minnet genom historien ofta 
speglat den tekniska utvecklingen från skriften och 
vaxtavlan fram till dagens dator och hologram. Pet-
tersson visar avslutningsvis att de fem romanerna i 
stor utsträckning använder sig av en metaforik som 
i ett historiskt perspektiv kan te sig som mycket 
traditionell men att de samtidigt problematiserar 
och förändrar betydelsen av dessa gamla metafo-
rer så att de mer kommer i överensstämmelse med 
en modern syn på minnet som dynamiskt och för-
änderligt.

Cecilia Petterssons Märkt av det förflutna? är en 
mycket välskriven avhandling som är tydlig med 
vad den gör och varför. Den kommer också med en 
rad intressanta resultat som är förankrade i gedigna 
och ofta subtila textanalyser med en tydlig teore-
tisk grund. Akribin är mycket god liksom överhu-
vudtaget hanteringen av formalia. Korrektur- och 
citatfelen är ytterst få och vad som i övrigt saknas 
i exempelvis not- och litteraturförteckning är av 
mindre vikt. Det enda som kan ha en viss betydelse 
för innehållet är de nio gånger romantext citeras 
utan att styckeindelningen i originaltexten marke-
rats. Förutom att citat aldrig skall förvanskas utan 
att detta anges så riskerar man att förlora den när-
mast prosalyriska kvalitet som är ett viktigt inslag 
i såväl Enquists som Malmstens roman. Avhand-
lingens disposition är tydligt presenterad och mo-
tiverad, också konsekvent genomförd. En nackdel 
med den genomförda dispositionen är dock att de 
fem oftast mycket intressanta romananalyserna lig-
ger utspridda i avhandlingen, vilket kan te sig svår-
överskådligt för den som i första hand vill skaffa 
sig en bild av hur Pettersson har analyserat en spe-
cifik text. Ett sakregister över var de olika roma-
nerna analyseras och under vilken aspekt hade va-
rit till hjälp här.

På avhandlingens inledande sidor visar Cecilia 
Pettersson skickligt hur de fem valda romanerna är 
representativa för det stora allmänna intresset för 
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minnet i samtiden. Här sägs emellertid litet om 
varför just dessa valt, utifrån vilka kriterier, eller 
varför vissa andra, av exempelvis Kerstin Ekman 
och Peter Kihlgård, valt bort. Inte heller ges nå-
gon bild av hur stort det samlade materialet vad 
gäller minnesdiskuterande och minnesproblema-
tiserande romaner var under 1990-talet. Eftersom 
avhandlingsförfattaren inte är ute efter att i första 
hand lyfta fram det författarspecifika utan i stället 
vill se romantexterna som en del av en större diskus-
sion om minnet, är frågan om representativitet vik-
tig: vad täcker de valda romanerna in? hur vanliga 
var dessa teman i den svenska 1990-talsromanen? 
En annan fråga som den inledande beskrivningen 
av de fem romanerna väcker är var gränsen går mel-
lan just inledande beskrivning och problemformu-
lering, av vad de kommande romananalyserna skall 
behandla, och av mer eller mindre färdiga analysre-
sultat. Ibland är den goda textanalytikern Petters-
son lite för ivrig att presentera sådana redan här, 
innan läsaren sett något av hur själva analysen gått 
till. Även om avhandlingsförfattaren naturligtvis 
redan vet allt detta kan det ur retorisk synpunkt 
vara klokt att visa återhållsamhet med analysresul-
tat redan i inledningskapitlet. I detta utlovas som 
nämnts att romantexterna och de i avhandlingen 
använda minnesteorierna skall behandlas som 
två jämbördiga storheter i dialog med varandra. I 
samma kapitel finns det dock en tydlig prioritering 
eftersom det i första hand är romantexterna som 
får en utförlig presentation. Detta förhållande är 
ganska representativt för avhandlingen som helhet, 
även då dialogen får sitt mest utförliga genomför-
ande i det tredje kapitlet, ”Traumatiska minnen”.

De teorier som utförligt diskuteras i avhand-
lingen är de som har med minne att göra. Tillsam-
mans med romantexterna utgör de avhandlingens 
primärmaterial. Denna teoretiska nivå i avhand-
lingen är väl presenterad och integrerad i tolknings-
arbetet. Dock saknas i stort sett motsvarande då 
det gäller teori i den mer allmänna meningen, det 
vill säga teori i betydelsen hypotes och tolknings-
ram. I det aktuella fallet handlar det om hur upp-
fattningen om och gestaltandet av minnet, i såväl 
romaner som minnesteorier, skall förstås och tol-
kas historiskt, socialt, kulturellt och så vidare. Även 
denna nivå är viktig i avhandlingen, vilket namn 
som Andreas Huyssen och Susannah Radstone ta-
lar för, dock utan att det diskuteras på det sätt min-
nesteori görs. Detta kan tolkas som att avhand-
lingen bitvis är teoretiskt skarp, bitvis otydlig, nå-
got som också kan sägas gälla metod. Här är Petter-

son mycket noga med att markera och diskutera sin 
metod att jämställa romantext och teoritext, men 
diskuterar inte att avhandlingen i stor utsträckning 
också använder sig av komparativ och av idéhisto-
risk/ idéanalytisk metod. Här hade det varit intres-
sant med en diskussion av hur dessa olika metoder 
kombinerats, särskilt då jämförelser mellan de olika 
romantexterna och minnesteorierna löper som en 
röd tråd genom hela avhandlingen. Hur gör man 
konkret då man jämför två olika texter? Hur kon-
staterar man att det föreligger likheter och skillna-
der? Frågor som dessa har av och till diskuterats och 
det hade varit bra om denna metoddiskussion hade 
aktualiserats något även här. Man kan också ställa 
en del frågetecken kring valet av den dialogiska me-
toden i avhandlingen. Vad betyder det egentligen 
att romantext och teoritext ställs i dialog med var-
andra och på vilken nivå ligger dialogen? Vad be-
tyder begreppet i avhandlingen, när är den genom-
förd? Även här hade man önskat en utförligare me-
todisk diskussion, särskilt då avhandlingen i vissa 
delar mer har karaktären av en mycket noggrann 
och konsekvent genomförd systematisk kompara-
tion. Det gäller till och med det tredje kapitlet som 
är representativt för avhandlingens metod: först en 
genomgång av vad forskningen säger om trauma 
som utmynnar i en modell för textanalyserna, där-
efter textanalyser som resulterar i att ett mönster av 
likheter och skillnader friläggs.

Även ett par andra begrepp skulle behövt defi-
nieras tydligare. I avhandlingens inledning dekla-
rerar Pettersson att hon inte är intresserad av för-
fattarspecifika uttryck i romantexterna utan av de 
tids- och kulturspecifika. För det första kan man 
undra hur man skiljer dessa åt och hur det gjorts i 
avhandlingen. För det andra så är ju ett av avhand-
lingens främsta resultat en rad författar- och text-
specifika egenskaper som textanalyserna utpekar. 
Här verkar inledningen onödigt kategorisk i rela-
tion till den analyspraktik som annars härskar i av-
handlingen. Minnesdiskussion och minnestematik 
spelar vid sidan av minnesestetik stor roll i avhand-
lingen som centrala begrepp. Det är dock inte helt 
klar vad som skiljer de två förra åt, hur de ”uttryck-
liga utsagor om minnet” (s. 22) som behandlas i av-
handlingens första kapitel, ”Romanernas minnes-
diskussion”, kan avgränsas från den tematiska nivån 
i det som kallas ”minnestematik”. På ett ställe i av-
handlingen sker det en sammanställning av termen 
heterodiegetisk berättare med allvetande berättare 
(s. 22), två termer som överhuvudtaget inte är syno-
nyma. Även om textanalyserna nästan alltid både 
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är gedigna och lyhörda för texternas komplikatio-
ner, skulle de också då och då tjänat på en mer be-
rättarteknisk precisering. Det gäller inte minst den 
i prosaanalys komplicerade frågan om fokalisering 
som är särskilt viktig för tolkningen av Cecilia Nau-
manns roman Dom.

Som redan påpekats är Cecilia Pettersson en 
skicklig och mycket övertygande textanalytiker 
med sinne för såväl betydelsefulla detaljer som för 
övergripande strukturer och dessas komplexitet. 
Detta demonstreras framför allt i de två ypperliga 
analyserna av Kapten Nemos bibliotek och Nästa som 
rör mig men också på en rad andra ställen. Till kva-
liteterna hör också att hon lockar till invändningar 
och diskussion. Det gäller exempelvis tolkningen av 
slutscenen i Medan tiden tänker på annat. Här tol-
kar Pettersson romanens slutscen, som återknyter 
till inledningens garderobsscen, som uttryck för ”ett 
cirkulärt och slutet minne” och som ett tecken på 
att minnesarbetet i romanen är ”både oavslutat och 
ändlöst” (s. 73). Denna tolkning återkommer senare 
då det om huvudpersonen heter att denne ”fortfa-
rande klamrar sig fast” (s. 139) vid sina minnen. Till 
intäkt för detta tar Pettersson romanens sista me-
ning, som lyder: ”Jag vet inte när jag någonsin ska 
vakna.” Nu kan ju denna mening liksom romanen i 
stort tolkas på ett annat sätt eftersom Medan tiden 
tänker på annat är en roman som tydligt tematise-
rar gränsöverskridande i olika former, mellan liv och 
död, mellan fantasi och verklighet liksom mellan 
minne och glömska. Pettersson har själv flera gånger 
kommenterat vinden och havet som redan i roma-
nens inledning är metaforer för minne och glömska 
liksom för växlingen mellan dem. Den för huvud-
personen så viktige morfadern är den gestalt i roma-
nen som tydligast står för olika gränsöverskridan-
den och eftersom det är minnet av denne som står 
i centrum för minnesarbetet behöver inte huvud-
personens slutord tolkas som att denne är fastlåst, 
vare sig i sina minnen eller i sin egen position i nuet.

Petterssons tolkning av berättaren och Johannes 
som på en gång samma och olika personer i Kapten 
Nemos bibliotek är på en gång briljant och mycket 
övertygande. Resonemanget skulle dock kunnat 
byggas ut och understödjas genom att kopplas till 
dubbelgångarmotivet som bland andra Michail 
Bachtin skrivit om och då betonat det agonistiska 
i förhållandet mellan jaget och dennes dubbelgång-
are där den laddade spänningen mellan identifika-
tion och avståndstagande är ett av de utmärkande 
dragen, något som också karaktäriserar Enquists 
roman. Mindre övertygande är Pettersson då hon 

vill se ett incestmotiv i relationen mellan berätta-
ren/ Johannes och Eeva-Lisa. Det är svårt att hitta 
något starkt textstöd för en sådan tolkning och 
man kan ställa frågan om inte det laddade och för-
bjudna i relationen i stället ligger i den riktning 
romanen själv pekar ut, nämligen i det faktum att 
flickan kommer utifrån, från den ”syndiga” världen 
utanför byn och församlingen. Härför talar histo-
rien om hennes bakgrund och föräldrar liksom fos-
termodern Josefina Marklunds rädsla och vrede.

Romanens längsta och kanske viktigaste kapi-
tel handlar om ”Traumatiska minnen”. Pettersson 
för inledningsvis en diskussion om vad trauma är 
för något och anknyter till olika teorier om trauma 
inom forskningen. Pettersson konstaterar att trau-
matiska minnen kan vara av olika slag och orsa-
kade av olika faktorer, men att det som binder sam-
man dem är den traumatiserades tillstånd. Med Ca-
thy Caruths ord: ”To be traumatized is precisely 
to be possessed by an image or event.” (s. 109) Pet-
tersson fortsätter själv: ”Just en sådan besatthet av 
det förflutna är också det som ytterst känneteck-
nar och förenar karaktärerna i de romaner som jag 
undersöker. Med eller mot sin vilja återkommer 
de gång på gång till vissa plågsamma minnen.” (s. 
109) Här görs sedan en beskrivning av de fem ro-
manerna och det är lätt att hålla med om beskriv-
ningen av trauma i dem med ett undantag, Marie 
Hermanssons Musselstranden. Att adoptivdottern 
Majas försvinnande utgjort ett stort trauma i fa-
miljen Gattman är ställt utan allt tvivel, däremot är 
det lite som tyder på att detta också skulle vara ak-
tuellt för romanens huvudperson Ulrika. Att hän-
delserna utgjort ett stort mysterium för henne, en 
gåta som hon som vuxen på romanens nuplan be-
arbetar, delvis genom att själv minnas, delvis ge-
nom att läsa en berättelse om dem, räcker inte för 
att tala om ett trauma. Inget av det romanen berät-
tar om huvudpersonens liv tyder på att hon skulle 
varit traumatiserad.

De synpunkter som framförts ovan på textanaly-
serna har varit synpunkter i marginalen vars främ-
sta funktion varit att peka på alternativa tolkningar 
än de som görs i avhandlingen. Då det gäller ana-
lysen av Cilla Naumanns Dom, som likt de andra 
romananalyserna ligger utspridd över de olika av-
handlingskapitlen, är invändningarna både fler och 
mer fundamentala. Ett grundläggande problem är 
att det finns brister i den narratologiska analysen 
vilka medför att det även efter Petterssons analys 
råder en osäkerhet om vad romanen egentligen sä-
ger och av vem. Hon utreder förtjänstfullt hur de 
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olika tidsplanen är kopplade till varandra liksom 
hur romanens berättarinstans ser ut, däremot läm-
nas frågan om fokalisering ofta obesvarad. Det är 
synd med tanke på hur viktig frågan om minnes-
processer är i avhandlingen liksom i denna roman. 
Här förblir man tyvärr osäker på vem det egentli-
gen är som minns i romanen, om allt det viktiga 
som berättas om de två huvudpersonerna Olof och 
Sonja, vars son står anklagad för mord, återfinns på 
deras egen medvetandenivå, helt eller bara delvis, 
eller enbart på berättarens. Att veta detta är avgö-
rande för hur man skall tolka huvudpersonernas 
agerande på romanens nuplan. En rad av de resul-
tat Pettersson presenterar i anslutning till Dom blir 
därför mycket svåra att ta ställning till. Även här up-
pehåller sig analysen ganska utförligt vid de trau-
matiska minnenas betydelse, men Pettersson har 
förvånande nog utelämnat viktiga händelser ur ana-
lysen. Att broderns död varit traumatiserande för 
Olof är något som poängteras, men att han också 
haft ett mycket nära förhållande till denne med 
incestuösa drag är något som förbigås liksom att 
mönstret upprepas då det gäller Olofs förhållande 
till sonen. Sonja har skuldkänslor visavi det andra 
foster som aldrig utvecklades under den tid hon var 
gravid med sonen, något analysen flera gånger åter-
kommer till, däremot aldrig till en dramatisk hän-
delse i hennes ungdom. Som mycket ung inleder 
hon ett förhållande med en man, ett förhållande 
som efterhand helt kommer att präglas av hennes 
skräck för att bli gravid. Då hon tror att hon är det, 
ber hon mannen sparka henne i magen, vilket han 
också gör varvid en blödning framkallas, oklart av 
vad sort. Även denna händelse hör rimligen sam-
man med en analys av trauman i romanen liksom 
av huvudpersonernas minnesprocesser.

Det finns en fråga avhandlingen ofta återkom-
mer till och det är frågan om skönlitteraturens re-
levans och värde, här primärt i relation till min-
nesteoretiskt inriktad facklitteratur och forskning. 
Cecilia Pettersson kan övertygande visa att skönlit-
teratur kan säga något annat och annorlunda om 
minnet än vad minnesteorin inom exempelvis psy-
kologin och psykiatrin kan och att den därför är 
viktig. Utan att Pettersson nämner det så anknyter 
hennes resultat till Anneli Brännström öhmans 
idé om romanen som en särskild kunskapsform, en 
idé som aktualiserats i inledningskapitlet. Avhand-
lingen lämnar på så sätt ett viktigt bidrag till forsk-
ningen om minnets olika uttryck under senare tid 
liksom till den svenska 1990-talsromanens ställning 
i den diskussionen. Både för den som är intresserad 

av den litterära gestaltningen av minne och trauma 
liksom för den som är intresserad av den samtida 
svenska romanens olika uttrycksformer är Märkt 
av det förflutna? en spännande och intellektuellt 
stimulerande läsning.

Peter Forsgren

Anna Höglund, Vampyrer. En kulturkritisk stu-
die av den västerländska vampyrberättelsen från 
1700-talet till 2000-talet (Acta Wexionensia nr 
193/2009: Humaniora). Växjö University Press. 
Växjö 2009.

Anna Höglunds doktorsavhandling Vampyrer. En 
kulturkritisk studie av den västerländska vampyrbe-
rättelsen från 1700-talet till 2000-talet kunde inte ha 
kommit vid en bättre tidpunkt. Vampyren är popu-
lärare än någonsin i litteratur, film, tv-serier, data-
spel och rollspel samtidigt som fansen har bildat 
vampyrsällskap eller startat fanklubbar på inter-
net. Massmedia har följt upp trenden med repor-
tage och recensioner och några återkommande frå-
gor har varit: Varför attraheras så många av fiktiva 
vampyrer och vampyrberättelser? Vad represente-
rar vampyren för dagens publik?

En del av förklaringen till vampyrgestaltning-
ens tjuskraft och symbolvärde genom tiderna ges 
i Anna Höglunds avhandling. Syftet är att stu-
dera den fiktiva vampyrberättelsen ur ett kultur-
kritiskt och historiskt perspektiv. Höglund utgår 
ifrån att gestaltningen av vampyren endast kan be-
skrivas och förstås utifrån dess historiska rötter, 
dess samhälleliga och kulturella kontext. Avsikten 
är därför att göra en kronologisk historieskrivning 
av vampyrgenrens utveckling och förändring från 
1700-talet till idag, med fördjupade analyser av ett 
urval litterära berättelser. Det kulturkritiska per-
spektivet innebär att Höglund studerar texterna 
ur ett maktperspektiv; hon förutsätter att vampyr-
berättelsen är vad hon kallar ”en arena för makt-
kamp” och fungerar inom olika ”maktrelationsstri-
der” (14). Hon väljer därför att se vampyrberät-
telserna som det teoretikern Stephen Greenblatt 
kallar maktimprovisationer, hur någon använder 
sig att sin motståndares föreställningsvärld och uti-
från den utarbetar eller improviserar en strategi för 
att uppnå ett önskat mål eller för att förbättra och 
befästa sin egen position.

Vampyrer är en omfångsrik avhandling, över 350 
sidor och 1 000 noter, och det är ett stort antal vam-




