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är just genom Agnesdotters diktanalyser detta blir 
tydligt, till exempel när hon visar hur en och samma 
dikt används i flera sammanhang under flera år.

De många insiktsfulla och ögonöppnande dikt-
analyser Agnesdotter gör förtjänar också att fram-
hållas och att läsas av flera. Diskussionen av de 
olika versionerna av ”Gräset och stenarna” inspi-
rerar och borde användas exempelvis i undervis-
ningssammanhang för att belysa förtjänsterna med 
reto rik analys av lyrik och situationsteorins värde. 
Personligen fångades jag särskilt av analysen av dik-
ten ”Otänkbart” som också tematiserar kärnvapen-
hotet. Agnesdotter framför tanken att faktauppgif-
terna i dikten framstår som främmande element 
hämtade från en ofattbar yttre verklighet som ska-
ver i den poetiska texten och därmed blir till bilder 
för en verklighet byggd på en logik som avsändaren 
inte erkänner, vilket är både tankeväckande och sä-
ger oss något centralt om de möjligheter poesin har 
till skillnad från traditionell debatterande prosa. 
Det påminner oss både om diktens och diktana-
lysens betydelse, för oss som individer och för oss 
som samhällsvarelser.

Sofi Qvarnström

Carolina Ignell, Du och jag men inte vi. Om omöj-
liga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion. 
(Critica litterarum lundensis, 12). Avdelningen för 
litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, 
Lunds universitet. Lund 2013.

Carolina Ignells Du och jag men inte vi är den första 
svenskspråkiga avhandlingen som ägnas enbart 
Coetzees författarskap. Redan med detta konsta-
terande händer någonting intressant. Kastar man 
loss från den ibland alltför familjära engelsksprå-
kiga diskursen kring författarskapet framträder, i 
bästa fall, nya horisonter. Coetzee blir en annan. 
Mer om detta snart.

J. M. Coetzee – John Maxwell Coetzee – är tvek-
löst en av vår tids mest uppburna författare. Han 
föddes 1940 i Sydafrika och debuterade relativt sent 
med romanen Dusklands 1974 (Skymningsmarker). 
Skymningsmarker var ett djärvt och formellt nyska-
pande verk som utgavs av ett radikalt sydafrikanskt 
förlag, Ravan Press. Därmed förblev den en ange-
lägenhet endast för en liten, litterärt intresserad 
krets i Sydafrika. Roman nummer två, In the Heart 
of the Country (I hjärtat av landet) som kom 1977, 
var den första att ges ut både i Sydafrika och i Stor-

britannien, och Coetzees tredje roman, Waiting for 
the Barbarians (I väntan på barbarerna), innebar 
ett internationellt genombrott när den publicera-
des 1980. Det är från detta år man kan börja räkna 
upp den långa – mycket långa – rad litterära pri-
ser som förärats Coetzee, däribland två Bookerpris 
samt Nobelpriset i litteratur 2003.

Det som numera allt oftare betecknas som ”the 
major phase”, den stora perioden, i Coetzees för-
fattarskap sträcker sig från I väntan på barbarerna 
fram till och med Disgrace (Onåd), som kom 1999. 
Denna period omfattar sju romaner, men också åt-
skillig litteraturkritik samt den knivskarpa essän 
White Writing från 1988. Med romanen The Mas-
ter of Petersburg (1994; Mästaren från Sankt Peters-
burg) som enda (eventuellt) undantag har i princip 
allt Coetzee skriver fram till Onåd anknytning till 
Sydafrika och/eller koloniala maktförhållanden. 
Den kopplingen försvinner inte helt efter Onåd, 
men något har förändrats i författarskapet de se-
naste 14 åren, vilket i princip sammanfaller med 
författarens flytt från Sydafrika till Australien.

Forskarna fick upp ögonen för Coetzee sent på 
1980-talet, och idag kan man med fog tala om en 
akademisk industri kring hans verk. En sökning 
på MLA:s databas i september 2013 gav 1057 träf-
far på sökordet ”J. M. Coetzee”. Knappt 1000 av 
dessa gällde akademiska artiklar. 42 träffar hänvi-
sade till monografier, 67 till avhandlingar, helt eller 
delvis ägnade Coetzee. Resultaten var dessutom 
inte heltäckande – det finns (minst) ytterligare nå-
got dussin böcker och avhandlingar på olika språk 
samt en mängd artiklar som MLA helt enkelt inte 
har registrerat. Det är således ett minst sagt liv-
fullt forskningsfält som Carolina Ignell oförväget 
beger sig in i.

Ignell inleder med att presentera Coetzees förfat-
tarskap samt syftet med avhandlingen och val av 
metod. Därefter placeras Coetzee kortfattat i en 
sydafrikansk historisk kontext. På detta följer ett 
längre avsnitt om postkolonialismen. Huvudde-
len av avhandlingen, ungefär tre fjärdedelar, ägnas 
den egentliga analysen av sex romaner av Coetzee. 
Analysen avrundas dels med en sammanfattande 
diskussion, dels ett efterord som tar upp Coetzees 
senaste roman, The Childhood of Jesus (2013; Jesus 
barndom).

De sex romaner – av sammanlagt femton så här 
långt – som behandlas är, i nämnd ordning, I vän-
tan på barbarerna, Onåd, I hjärtat av landet, Järn-
ålder, Diary of a Bad Year (2007; Ett dåligt år) 



282 · Recensioner av doktorsavhandlingar

samt Summertime (2009; Sommartid). Urvalet är 
ganska jämnt utspritt i tid över författarskapet. I 
syftesformuleringen konstaterar Ignell att hon vill

lyfta fram fyra aspekter i de sex romanerna av Co-
etzee: det opålitliga språket, Jagets relation till den 
Andre, att skriva mot (writing back), det vill säga 
att delge sin historias version, och huvudperso-
nernas upplevelser av skam och skuld. (17)

Romanerna diskuteras parvis, och därmed betonas 
också de fyra aspekterna olika starkt i analyserna.

Ignell menar sig tillämpa en ”tematisk metod” 
(18) för att frilägga dessa aspekter i romanerna. 
Hon motiverar metoden med att den är särskilt 
lämpad för en undersökning av postkolonial pro-
blematik, och förklarar att hon fokuserar på det 
Menachem Brinker kallar ”surface structures” (19) 
snarare än djupnivån.

I sin kortfattade kontextualisering knyter Ignell 
författarskapet till Sydafrika och landets komplexa 
utveckling från apartheid till demokrati och pro-
blematisk försoning på 1990-talet, särskilt genom 
sannings- och försoningskommissionen. Hon anger 
samtidigt att Coetzee själv har problematiserat för-
hållandet mellan skrivande och samhälle, eller ”his-
torien”. Det skedde framförallt på 1980-talet, då han 
särskilt intensivt försvarade romanens autonomi 
från yttre politiska och sociala krav. Detta har varit 
vägledande för flertalet forskare – även för Ignell, 
som slår fast att hon ”därför inte kommer att disku-
tera historiska händelser” (27). Här finns en proble-
matik som jag strax återkommer till.

Sedan följer ett längre avsnitt som utreder inne-
börden av ”postkolonialism” och dess relevans för 
avhandlingen. Postkolonialism kan enligt Ignell 
”ses som studiet av och reaktionerna på det kultu-
rella arvet efter en koloniseringsprocess i ett om-
råde, där en viktig infallsvinkel är att ge utrymme 
åt många röster, och i synnerhet de som tystades 
ned tidigare” (35). Detta utvecklar Ignell genom 
att utreda begrepp som kolonialism, imperialism 
och postkolonialism i dialog med forskare som Ro-
bert Young, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen 
Tiffin och Ania Loomba. I linje med dessa skiljer 
Ignell mellan kolonialism som en platsberoende 
social praktik, och imperialism som utgår från en 
centralmakt och har en mer ideologisk prägel. Post-
kolonialism, och i synnerhet så kallad postkolonial 
teori (termer som Ignell använder synonymt), kan 
då förstås som det sammansatta kulturella och in-
tellektuella gensvaret på kolonialism och imperi-
alism. Postkolonialism är dock ett spretigt feno-

men och per definition mångdisciplinärt. Använd-
ningen av termen i en avhandling bör därför vara 
stipulativ.

I sin bestämning av postkolonialismen lyfter Ig-
nell särskilt fram Frantz Fanons tänkande och den 
grundläggande koloniala polariteten mellan ”Ja-
get” och ”den Andre”, där Jaget inte ska förväxlas 
med ett empiriskt subjekt utan betecknar det do-
minerande perspektivet inom en kolonial makt-
ordning. Den Andre är följaktligen det marginali-
serade perspektiv – vanligen definierat i termer av 
”ras” – som Jaget på en och samma gång etablerar 
och utdefinierar.

Det är utifrån denna polaritet som Ignell ringar 
in de tidigare nämnda fyra aspekterna av postko-
lonialism som hon undersöker i romanerna, näm-
ligen Jagets relation till den Andre, det opålitliga 
språket, att skriva mot, samt skuld- och skampro-
blematiken. Alla dessa aspekter härleds ur Frantz 
Fanons, och senare postkoloniala tänkares, teore-
tisering av det koloniala samhället och dess kun-
skapsregimer.

Mot bakgrund av detta teorikapitel, där genus-
teorin lyser nästan helt med sin frånvaro, kan det 
tyckas förvånande att Ignell i analyskapitlen ägnar 
särskild energi åt genusfrågor. Samtidigt är genus-
perspektivet högst motiverat. I väntan på barba-
rerna och Onåd präglas av sexuella maktrelatio-
ner, där huvudpersonerna tar sig rätten att utnyttja 
kvinnor, ofta av annan ”ras”. Den parvisa läsningen 
av dessa två romaner lyfter fram många slående lik-
heter i de manliga protagonisternas beteende, trots 
att det rör sig om så olika berättelser: I väntan på 
barbarerna är snarast en allegorisk fiktion berättad 
i jagform av en namnlös person som Ignell välfunn-
net kallar ”fredsdomaren” på svenska; Onåd är en 
synbart realistisk historia berättad i tredje person 
som utspelar sig i ett igenkännbart Sydafrika efter 
apartheids upplösning. Den postkoloniala temati-
ken i bägge romanerna är dock tydlig: ”kvinnan är 
som ett land som de [huvudpersonerna] vill erövra 
som kolonialherrar” (75). Händelseutvecklingen 
leder emellertid dessa huvudpersoner till att om 
inte försonas, så åtminstone hitta möjligheter till 
en framtida försoning.

Från de två männen i I väntan på barbarerna 
och Onåd förflyttar vi oss i I hjärtat av landet och 
Järnålder till vita kvinnliga berättare som befin-
ner sig i maktpositioner men samtidigt är margi-
naliserade som kvinnor. I hjärtat av landet berät-
tas av Magda, en ung kvinna som lever på en gård i 
vad som liknar Kapprovinsen. Texten består av 266 
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numrerade avsnitt, och handlingen följer inte några 
realistiska genreförväntningar. Här förekommer 
omtagningar, självmotsägelser och illusionsbrott i 
de korta scenerna som kretsar kring makt, sex och 
desperation inom en trång kolonial värld. Järnål-
der berättas istället av en äldre kvinna, fru Curren, 
på väg att dö i cancer. Enligt fiktionen är romanen 
ett enda långt brev som hon skriver till sin dotter 
i USA, utan några garantier att det någonsin når 
fram. Här dras vi, liksom fru Curren själv, in i det 
politiskt akuta läget i 1980-talets Sydafrika.

Det Ignell lyfter fram är hur den kluvna ställ-
ningen som kvinna och vit även leder till ett slags 
sammanbrott för språket: ”Kvinnornas berättelser 
utesluts ur den manliga diskursen och de står inför 
ett icke-val att välja det språk som exkluderar deras 
röster eller tystnaden. Därför är sökandet efter en 
ren kommunikation och en väg ur skammen och 
skuldkänslorna omöjlig, vilket resulterar i en rund-
gång där de skapar sina egna misslyckanden.” (146)

I Ett dåligt år och Sommartid kompliceras detta 
problematiska förhållande till språket ytterligare 
när berättarrösterna mångfaldigas. Här, mer än ti-
digare, lägger Igenll betoningen vid romanernas 
formegenskaper och konstaterar att Coetzee ”un-
dersöker språkets funktion” (169) genom att rela-
tivisera, ibland undergräva, berättarrösternas auk-
toritet. I Ett dåligt år löper flera textflöden och be-
rättarröster parallellt utmed sidorna; en av rösterna 
tillhör Anya, en ung filippinsk kvinna. I Sommartid 
möter vi en sammanställning av en rad olika berät-
tarröster varav flertalet är kvinnliga. Enligt roman-
fiktionen håller en fackboksförfattare på att sam-
manställa en biografi över den nyligen avlidne för-
fattaren John Coetzee. Romantexten består därför 
dels av efterlämnade anteckningar av denne Coet-
zee, dels av intervjuer med fem personer som ska 
ha känt Coetzee på 70-talet.

Som Ignell framhåller kan det förefalla som om 
Coetzee i dessa sena verk lämnar utrymme åt de 
”andras” – särskilt kvinnornas – röster på ett sätt 
som han tidigare avstått ifrån eftersom detta att ”ge 
röst” också är en makthandling. Kännetecknande 
för dessa romaner är nämligen att berättarrösterna 
har spritts ut och mångfaldigats, vilket är förhål-
landevis nytt i författarskapet (även om Skym-
ningsmarker lekte med denna möjlighet). Emel-
lertid problematiserar också dessa romaner frågan 
om röst eftersom kvinnornas berättelser ändå fil-
treras genom manliga berättare. ”Jaget”, slår hon 
fast, ”kan inte ge den Andre auktoritet genom att 
erbjuda textutrymme.” (177)

Ignells läspraxis i dessa kapitel är huvudsakli-
gen deskriptiv: med sammanfattningar, parafraser 
och citat ur romanerna bygger hon steg för steg 
upp en bild av hur de behandlar de teman hon vill 
belysa. Det kan kallas ”närläsning” i en grundläg-
gande och oteoretisk bemärkelse. Syftet tycks vara 
att få romantexterna att tala för sig själva, utan att 
i förväg hänvisa till andra, etablerade uttolkningar.

I den avslutande diskussionen sammanfattar 
Ignell sina resultat och drar tydliga linjer mellan 
samtliga sex romaner, vilket därigenom bidrar 
till en övergripande bild av författarskapet. Slut-
satserna samlas under rubrikerna ”Jaget och den 
Andre”, ”Den Andres kamp”, ”Sex som maktme-
del”, ”Kvinnans roll”, ”Jagets skuld och skam”, ”Det 
opålitliga språket” samt – vilket kanske kan gälla 
som avhandlingens centrala fråga – ”Har Jaget rätt 
att med auktoritet återge sin historias version?” I ef-
terordet sammanfattar Ignell sina resultat i följande 
formuleringar: ”jag har visat att vare sig den Andre 
eller Jaget till fullo ges auktoritet att berätta sin his-
torias version i de sex romanerna. I stället har jag 
påtalat vad dessa misslyckanden innebär. […] Det 
beror på att språket och dess uttrycksmöjligheter är 
problem för protagonisterna och att de dessutom 
bär på skuld och/eller skam.” (214)

Till sist, i ett vältajmat appendix, berör Ignell 
helt kort Coetzees senaste roman, Jesus barndom, 
och slår fast att den tematik hon har belyst i av-
handlingen även genomgår detta verk.

Med sin avhandling Du och jag men inte vi kan man 
konstatera att Carolina Ignell med stor uthållighet 
tagit sig an ett rikt författarskap som dessutom är 
grundligt genomforskat. Det faktum att hon gör 
det på svenska skakar om perspektivet på ett väl-
görande vis. Genom att inte kunna förlita sig på en 
redan etablerad kritisk vokabulär, utan tvärtom be-
höva sammanställa en fungerande begreppsappa-
rat på svenska, skapas också delvis nya förutsätt-
ningar för att läsa Coetzee. Detta översättnings-
arbete, som det ju faktiskt rör sig om, kan förklara 
många av avhandlingens styrkor, men även en del 
av dess svagheter.

Till svagheterna – om vi börjar där – måste räk-
nas alltför många korrekturfel (minst ett 40-tal), en 
svältfödd metoddiskussion, samt en bristande pre-
cision i etableringen av teoriramen. Särskilt den se-
nare bristen skulle jag tillskriva ”översättningsarbe-
tet”. Här finns tre problem. Det första har jag redan 
berört, nämligen bristen på genusteoretisk diskus-
sion. Det andra är att avsnittet om postkolonialism 



284 · Recensioner av doktorsavhandlingar

inte är helt uppdaterat och inte heller når så djupt 
i sin redogörelse. Det tredje och mest avgörande 
är att kopplingen till närläsningarna inte överty-
gar, trots upprepade uppräkningar av ”de fyra as-
pekterna”.

Låt mig utveckla detta. Som jag antydde tidigare 
är historiens betydelse, dels för Coetzees förfat-
tarskap, dels för Ignells egen undersökning, kom-
plicerad men knapphändigt utredd. Vi kan börja 
med Coetzee själv: hans syn på ”historien” kom till 
skarpt uttryck i en berömd men aldrig återpubli-
cerad essä, ”The Novel Today”, som Coetzee först 
läste upp offentligt vid en litteraturfestival 1987, 
då det politiska läget i Sydafrika var som allra mest 
brännande. I brant förkortning menade Coetzee 
att romanen och historien är två skilda diskurser 
som inte bör förväxlas med varandra. Tvärtom kan 
en av romankonstens främsta uppgifter vara att av-
täcka själva historiens ”mytiska status”, en tanke 
som David Attwell utvecklade i en tidig studie av 
författarskapet.

Men frågan om historien berör också Ignells val 
av postkolonialismen som teoretisk ram. Här finns 
en rad oklarheter. För det första förlitar sig Ignell 
på Frantz Fanon som en övergripande och närmast 
transhistorisk auktoritet (även om hon också radar 
upp flera invändningar mot honom). Detta sker 
utan att någon egentlig koppling görs mellan Fa-
non och Coetzee. Fanon och andra postkoloniala 
tänkare som åberopas i avhandlingen – som Robert 
Young och Bill Ashcroft – används just som ”teore-
tiker”, frikopplade från specifika historiska omstän-
digheter. Det väcker den djupare frågan om Ignells 
egen syn på den historiska dimensionen i Coetzees 
författarskap. Ignell vill som bekant inte diskutera 
”historiska händelser” (17) eftersom Coetzees ro-
maner inte direkt förhåller sig till historien. Men 
i nästa stycke slår hon fast att ”Coetzee förhåller 
sig till Sydafrika – mer eller mindre uttalat – i syn-
nerhet i den senare delen av den litterära produk-
tionen, men de tidigare verken kan ändå uppfattas 
som en kommentar till apartheidstyret”. Strax där-
efter tar Ignell delvis tillbaka detta: ”Det är dock 
otillräckligt att endast läsa hans romaner som en 
kommentar till situationen i Sydafrika, före, under 
och efter apartheidstyret.” (29)

Här vet jag till sist varken ut eller in. Först slår 
Ignell fast, i linje med ”The Novel Today”, att när 
Coetzee tar avstånd från ”historien” syftar han på 
en diskurs. Sedan kopplar hon författarskapet en-
tydigt till ett historiskt skede i Sydafrika – utan att 
undersöka denna historia närmare. Därutöver för 

hon fram den överraskande hypotesen att den se-
nare delen av författarskapet är mer upptaget med 
Sydafrika. Och när allt detta sagts förblir frågan 
om hur ”postkolonialismen” egentligen förhåller 
sig till Coetzee och historien outredd.

För att ta bladet från munnen: Ignell närmar sig 
frågan om postkolonialism från fel håll. Hon utgår 
från termen, tvingas konstatera att den inte kan de-
finieras entydigt, och stöder sig sedan på Fanon för 
att ändå staka ut en riktning. Det kan delvis bero 
på att Fanons perspektiv har fått en ikonisk status 
särskilt i svensk postkolonialism, på bekostnad av 
mer noggrant historiserande tillvägagångssätt. Det 
hade dock gett analysen en annan stadga om Ignell 
hade utgått från historiska omständigheter i Sydaf-
rika och sedan kopplat detta till diskussioner inom 
det postkoloniala fält som bäst kan förstås som ett 
akademiskt (och aktivistiskt) fenomen inom ra-
men för avkoloniseringens epok. Ett konkret ex-
empel: Ignell nämner som en eftertanke att Black 
Consciousness-rörelsen på 1970-talet, särskilt dess 
intellektuella ledare Steve Biko, tog intryck av Fa-
non (59). Det stämmer, men det är hos Biko och 
dennes principiella kritik av välmenande vit libe-
ralism som hon skulle ha börjat. Det är nämligen 
så man kan kontextualisera Coetzees tidiga förfat-
tarskap och hans annars något förbryllande val att 
inte ge röst åt den Andre. En konkret koppling är 
dessutom att Ravan Press, där Coetzee först publi-
cerade sig, främst gav ut skrifter med koppling till 
Black Consciousness.

En mer energisk brottning med tidigare Coetzee-
forskning hade löst det här problemet åt Ignell. Det 
råder ingen tvekan om att hon har en imponerande, 
rentav exemplarisk, överblick över forskningen – 
däremot går hon aldrig i närkamp med den handfull 
starka läsningar av framförallt Teresa Dovey, Da-
vid Attwell, Derek Attridge, Carrol Clarkson samt 
Mike Marais som har fungerat som riktningsgivare 
för hela fältet. Ett samlat grepp om några auktori-
teter hade även kunnat resultera i en starkare sam-
manhållande tes för avhandlingen som helhet. Man 
kan utläsa en svag allmän tes (kopplingen till post-
kolonialism), samt en rad underteser (exempelvis 
gällande genusrelationerna, det opålitliga språket) 
som dock adderas snarare än integreras i slutreso-
nemanget. Därmed sagt att Ignell gärna hade fått 
vara ännu djärvare och mindre deskriptiv när hon 
närmade sig såväl Coetzee som tidigare forskning.

Men paradoxalt nog hör försiktigheten också 
till avhandlingens styrkor. Det gäller såväl det om-
fattande arbete hon har lagt ned på att leta fram 
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sekundärkällor, som själva läsningarna av roma-
nerna. I läsningarna är det som om hon försöker 
stryka tavlan ren från tidigare kritikers insatser och 
närma sig de sex verken på nytt – och utifrån denna 
grund bygga sin samlade tolkning. Eftersom Coet-
zee-forskningen på engelska är så övermättad blir 
en sådan läsart endast möjlig på ett nytt språk.

Mitt samlade intryck är att den största energin och 
skärpan ägnas romanernas genusaspekter, särskilt 
de sexuella relationerna men också de kvinnliga ka-
raktärernas komplexa, ofta underställda position i 
berättelserna mer allmänt. I sina tolkningar visar 
Ignell hur det koloniala arvet präglar genus i Co-
etzees fiktioner, men det är den grundlighet med 
vilken hon utreder den ofta obehagliga (men för-
såtligt skildrade) sexualiteten i romanerna som hör 
till avhandlingens starkaste bidrag till forskningen. 
Detta är ett obekvämt område som de oftast man-
liga, engelskspråkiga kritikerna har sneddat förbi. 
Tonje Volds avhandling At the Heart of Coetzee 
(2010) är ett viktigt undantag, men här måste även 
Ignells avhandling lyftas fram.

Andra övergripande resultat gällande till exem-
pel språkets opålitlighet och skuld- och skampro-
blematiken är också som regel övertygande, men 
bekräftar snarare än förnyar etablerade tolkningar. 
Här finns samtidigt en imponerande bredd i läs-
ningarna som gör det tydligare än tidigare vilken 
genomgående tematik författarskapet uppvisar.

Sammantaget ger Du och jag men inte vi ett rikt 
bidrag till svensk litteraturvetenskap som lite för 
sällan vågar sig bortom skandinaviska och europe-
iska horisonter.

Stefan Helgesson

Roger Edholm, The Written and the Unwritten 
World of Philip Roth. Fiction, Nonfiction, and Bor-
derline Aesthetics in the Roth Books (Örebro Studies 
in Literary History and Criticism, 12). Örebro uni-
versitet. Örebro 2012.

På grund av ett tekniskt missöde i samband med 
tryckningen av Samlaren 2013 återges denna recen-
sion på nytt.

För inte så länge sen – kring årsskiftet 2008/2009, 
närmare bestämt – utbröt en smärre folkstorm när 
journalisten Monica Antonsson gav ut en bok som 
gjorde klart att Liza Marklunds Gömda. En sann 

historia (1995) ingalunda var så dokumentär som 
omslagstexten fått många att tro. Många menade 
att Marklund i och med detta förlorat sin trovärdig-
het, och tvekade inte att beteckna Marklund som 
lögnare. Marklund själv försvarade sig med att det 
rörde sig om en dokumentärroman. Som så ofta är 
fallet med historier av det här slaget var tonen ofta 
hård, och uppståndelsen stor men kortvarig. De-
batten fick i alla fall ett konkret resultat: BTJ änd-
rade klassificeringen av Gömda från Vnamb (som är 
fackboksklassificeringen för Samhällsmedicin, hy-
gien och sexologi, med särskilt fokus på ”Kvinno-
misshandel”) till Hc.01 (svensk roman), alltså från 
fackbok till fiktion.

Om de direkta konsekvenserna inte var så stora 
av denna debatt, så visar den ändå att det uppen-
barligen spelar roll om vi uppfattar det vi läser som 
fiktion eller icke-fiktion. Roger Edholms doktors-
avhandling The Written and the Unwritten World 
of Philip Roth. Fiction, Nonfiction, and Borderline 
Aesthetics in the Roth Books tar sig an just denna 
fråga: hur skiljer vi mellan fiktivt och icke-fiktivt 
berättande? Undersökningsobjektet i Edholms av-
handling är nu inte Liza Marklunds skriverier, utan 
fem relativt sena böcker ur den amerikanske för-
fattaren Philip Roths digra produktion, närmare 
bestämt de så kallade Rothböckerna, The Facts. A 
Novelist’s Autobiography (1988), Deception (1990), 
Patrimony. A True Story (1991), Operation Shylock. 
A Confession (1993), samt The Plot Against Ame-
rica (2004). Roth betraktas allmänt som en av den 
samtida amerikanska litteraturens giganter, och 
har ända sedan debuten 1960 med kortromanen 
Goodbye, Columbus arbetat med att omvandla sitt 
eget liv till litteratur – därav titeln på Edholms av-
handling. Men där Roth tidigare använt sig av olika 
jagberättare som fungerat som hans alter egon – 
främst bland dessa Nathan Zuckerman, som är hu-
vudperson i inte mindre än nio av Roths böcker 
– tar han i Rothböckerna tekniken ett steg längre 
genom att göra sig själv till huvudperson i böck-
erna: Philip Roth står alltså inte bara som förfat-
tare till dessa böcker, utan utgör också berättelser-
nas huvudperson. Med detta sagt är de fem böck-
erna högst olikartade – The Facts och Patrimony är 
tydligt självbiografiska såtillvida att de återberät-
tar händelser som faktiskt inträffat, medan de två 
sistnämnda lika tydligt är romaner som gestaltar 
fiktiva förlopp. Deception hamnar någonstans där-
emellan – den liknar närmast ett kammardrama i 
dialogform vars sanningshalt inte är lätt att avgöra.

Det har ibland hävdats att Rothböckerna blan-




