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Abstract

In Peter Weiss debut Från ö till ö (1947) the ‘I’ travels from island to island as a castaway. The island here can 

signify, or work as a synecdoche for exile and the feeling of  isolation that exile often induces. But the move-

ment from island to island also implies a restless state: Peter Weiss shifting from painting to writing to film-

making and theatre, from German to Swedish and then back to German. The years during exile and the 

years that followed the exile until his breakthrough in Germany with Schatten des körpers des Kütchens (1960), Ab-

schied von den Eltern (1961) and Fluchtpunkt (1962), were the formative years of  Peter Weiss authorship. In Swe-

den he abandoned a Hesse-influenced new-romanticism – an aesthetic and political dead-end in the 1940s – 

and oriented towards the Swedish modernists – fyrtiotalisterna – discovered psychoanalysis and became po-

litically “aware”. These happenings – or machines as this essay likes to view them – all influenced and pro-

duced Weiss Swedish prose which is this essay’s main focus. Following Gilles Deleuze and Félix Guattari this 

essay understands Weiss Swedish authorship as a minor authorship. As Franz Kafka was in the German lan-

guage, Peter Weiss was a stranger in Swedish and in Sweden, a “foreign bird” as one critic calls him. As a 

minor writer he is a political writer, the political realities are connected to him, his half-Jewish body is inter-

twined in the (bio)political realities of  mid-century Germany; and those realities are visible in his prose, even 

if  he himself, or his contemporaries, see him as an unpolitical author. Therefore there is no unpolitical and 

political period in the œuvre of  Peter Weiss. Instead there are different flows and movements, from the politi-

cal, from the production of  the psychoanalytic-, modernist- and romantic-machine among others. There are 

lines of  flights, deterritorialization and reterritorialization. This essay aims to follow some of  these lines in the 

Swedish prose of  Peter Weiss.
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Att närma sig Peter Weiss svenska prosa

Från ö till ö. Titeln på Peter Weiss debut från 1947 lockar till två olika läsningar. Det svenska 

ö:et har dubbla betydelser dels som substantiv,  en ö,  dels  som bokstav, ett ö. Om titelns ö lä-

ses  som bokstav frammanas en känsla av stagnation,  ett stakande ”öö…”, ett harvande på 

samma punkt, något som inte rör sig framåt,  oförlöst. Men på samma gång kan ö till ö även 

vara en cirkulär rörelse som går hela det alfabetiska varvet runt. Om vi å andra sidan läser 

titelns ö som substantiv får vi helt andra bilder: ön som en geografiskt avgränsad plats vilken 

kan vara såväl en idyll i skärgården som något obefolkat och skrämmande. Här är avståndet 

till ett psykologisk tillstånd är inte långt: det att vara avskärmad från ett sammanhang och en 

omvärld,  ensam,  isolerad i ett främmande element, vattnet. Det är ingen slump att ordet iso-

lation stammar från latinets ord för ö,  insula. Och i en intervju beskriver Peter Weiss erfaren-

heten av att befinna sig i exil,  att vara avskärmad, som att man internerar tillståndet och 

bygger ”upp en ö inom sig”.1 Vi har alltså att göra med både ett inre och yttre tillstånd där 

den exilerade kastas från ö till ö kanske på väg mot ett Ithaka,  precis som exilhistoriens första 

litterära hjälte, Odysseus.

 Från ö till ö. Det är ett oroligt, rastlöst tillstånd av resande och flackande från den ena 

platsen till den andra, men samtidigt ett stillestånd som om rotlöshetens leda består oavsett 

hur långt och vart man flyr och hur ofta man lämnar en plats. Denna känsla av stillestånd 

som leder till att man med än större viljestyrka strävar efter att resa till nya platser,  lära sig 

nya språk och utvidga sina kunskapsområden,  som tvingar en till rörelse och att förändras 

istället för att stagnera. 

 Peter Ulrich Weiss föds  i Nowawes  utanför Berlin 8/11 1916 mitt under brinnande 

världskrig. Han föds  som medborgare i kejsardömet Österrike-Ungern och blir vid två års 

ålder, efter första världskrigets slut,  denationaliserad när Europas  gränser ritas om. Nu 1919 

tjeckisk medborgare och familjen bosatt i Bremen;  i Novemberrevolutionens  dyningar upp-

rättas  en kortlivad socialistisk rådsrepublik i staden; systern Margit dör i en bilolycka och 

familjen lämnar det land de aldrig varit medborgare i 1935 för London där Weiss målar, 

skriver och studerar fotografi;  1936 flyttar de till Varnsdorf och Weiss  följer med, han skriver 

snart in sig vid Prags  konstakademi och familjen flyr Centraleuropa för Sverige och Alingsås. 

Peter Weiss beger sig till Schweiz,  Münchenöverenskommelsen undertecknas i Augusti 1938 
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mellan Tyskland,  Italien,  Storbritannien och Frankrike; han vandrar i alperna och bosätter 

sig tillfälligt hos sin litterära ungdomsidol Hermann Hesse. Peter Weiss reser i början av 

1939 till Sverige – där fadern hoppas  att han ska gå i hans fotspår som textilfabrikör – bara 

en månad innan Tyskland ockuperar hela Tjeckien. Som döpt halvjude utan ”J” i passet och 

son till en burgen fabriksdirektör reser han utan problem till det neutrala Sverige och blir 

därför ett undantag från de många politiska och judiska emigranterna som skickas tillbaka 

till en säker död i förintelsemaskineriet Auschwitz,  Belzec och Theresienstadt där Weiss ung-

domsvänner Lucie Weisberg och Petr Kien mördas.

 Resan till ön är Weiss  litterära födelse,  inledningen på hans författarskap. Här fram-

ställs ön till en början som något ouppnåeligt, en paradisö – ett Ithaka.

 Å, denna ö vid horisonten, flimrande i  solgasset, med vit lysande strand! Vit, vit smälter solen i 
havet.  Bara skymningen flyttar ön närmare mig, så ror jag dit över. Bara båtens stora sår läks, så 
ror jag dit över. […] Bara jag kommer till krafter igen, så ror jag dit över.2 

Ön är platsen dit han aldrig kommer,  dit han alltid är på väg. Han är ständig ”trogen ön” 

som han skriver till sina ungdomsvänner och under kriget växer längtan efter denna difusa 

geografisk eller imaginära plats.3 Ön är en abstrakt föreställning, en idé eller ett begär vilken 

hägrar framför flyktingen. Men ön är även ett vara,  ett konkret tillstånd som alltid förutsätter 

ett nytt tillstånd och möjligt sådant. Ön är potentialen som aldrig uppfylls.4 Ön är också ett 

fängelse – det berömda fängelset Alcatraz,  Napoleons sista exil på Sankta Helena,  den gre-

kiska ön Ikaria dit den fascistiska regimen exilerade 13 000 kommunister;  Robben Island 

som inte bara tjänstgjort som fängelseö för de holländska och brittiska imperialisterna, utan 

även för Apartheidregimen. Vidare till ön Lampedusa där de väldiga flyktinglägren lånar sin 

form av fängelset, delar fängelsets uttryck. 

 Paradis,  isolation,  exil,  dröm och fängelse. Ön är inte en,  utan en arkipelag och Peter 

Weiss  färdas mellan öar,  som aldrig är samma ö och som alltid är samma ö: stagnation; 

stammande och stakande sig mellan språkområden,  länder och konstnärliga uttrycksmedel. 

Men resan kanske inte är en födsel utan en resa mot döden, som i Arnold Böcklins  Die To-

teninsel,  där en ensam båt med en vit gestalt glider över det stilla stilla vattnet mot ön där 

klipporna och cypresserna reser sig vertikalt. Orden ”bara skymningen flyttar ön närmare 

mig” antyder det. Födsel och död: att återfödas, reinkarneras? Därmed återvänder vi till det 

cykliska men också till en ständigt pågående resa: ön kan vara platsen som jaget strävar mot, 

4

2 Peter Weiss, Från ö till ö, Bonnier, 1947, s. 5.
3 Ola Holmgren, Peter Weiss i transit, Carlssons förlag, 2014, s. 35f.
4 Det är ofta på ön ett utopiskt och idealt samhället skapas i kulturen. Från Platons Atlantis och Euhemeros Panchaea till 
Sir Thomas Mores Utopia vidare till Aldous Huxleys Island.



verklig eller imaginär, mot döden eller livet eller dit man vill men inte kan eller förmår 

komma till. 

 ”Jag revs upp utan rötter ur denna jord,  som jag sedan ständigt återsökte,  men aldrig 

fann.”5 Detta är en nyckelmening där vi mellan orden kan läsa denationalisering,  förlusten 

av ett hemland (”denna jord”),  ett öde som drabbade en stor del av Europas befolkning efter 

första världskrigets slut. Denna omdragning av kartans gränser förändrade i grunden det täta 

sambandet mellan nation och födelse, ett samband som antyds i att själva begreppet nation 

härrör från vulgärlatinets  nacere (att födas). Den italienska filosofen Giorgio Agamben skriver 

att: ”När det dolda glappet mellan födelse och nation trädde i dagen som sådant, efter det 

sammanbrott för Europas geopolitiska ordning som följde på det första världskriget,  och na-

tionalstaten inträdde i en långvarig kris,  då uppträdde fascismen och nazismen, det vill säga 

två i egentlig mening biopolitiska rörelser […].”6 En kontroll av vilket liv, vilka kroppar,  som 

passar in i detta avgränsade territorium, ett begrepp som stammar ur latinets  terra,  jord, 

”denna jord” som ”Jag”, den halvjudiska kroppen, ”revs upp” ur av en geopolitisk denatio-

nalisering vilket kräver ett svar, ett ständigt sökande efter symboler som kan kopplas  till den-

na jord. Ordet territorium – från franskans  territoire (ett begrepp jag får lov att återkomma 

till) – härbärgerar multipla kopplingar: etniska, språkliga, kulturella och politiska. 

 Hemlandet är där man har sina rötter,  och med denna metaforik förvandlas  människan 

till ett träd som därmed tillhör en plats, är sprungen ur dess jord och dör vid förlusten av 

denna jords näringsämnen (kulturen och språket) tynar bort. Språket som sugs  upp som vat-

ten av rötterna. Flödet är enkelriktat. Från moderjorden överförs det till modersmunnen som 

vidareförmedlar det till barnet som därmed tillhör detta språk och endast det språket.7 Den-

na idé som kan kallas för ett ”enspråksparadigm”.8

 Detta hemland som jaget rycks  upp ur kan här läsas  som ett negativt rum, en föreställ-

ning om brist (förlusten av hemlandet och den förlorade kontakten mellan Blut und Boden) 

som jaget strävar efter att fylla med innehåll och mening, genom exempelvis  ett konstnärligt 

5

5 Weiss, 1947, s. 6.
6 Giorgio Agamben, Homo sacer: den suveräna makten och det nakna livet, sv övers, förord och efterskrift: Sven-Olov Wallen-
stein, Diadalos, 2010, s. 140. Agambens tankar kring den utstötte och förvisade (figuren Homo Sacer) är viktig i denna 
uppsats som en bakgrund, en tänkare jag lite i skymundan balanserar och tänker med.
7 Markus Huss, Motståndets akustik: språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946-1960, ellerströms, 2014, s. 54ff  tar även han upp 
denna ideologiska fara att falla tillbaka på nationalism när man talar om exilförfattare, hemland och modersmål. För en 
vidare diskussion om språket och modersmunnen se Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800/1900, Glänta, 2012. 
8 Enspråksparadigmet, eller the monolingual paradigm kommer från Yasemin Yildiz’ Beyond the Mother Tongue, 2012. Yildiz 
skriver: ”According to this paradigm, individuals and social formations are imagined to possess one ’true’ language only, 
their ’mother tongue’, and through this possession to be organically linked to an exclusive, clearly demarcated ethnicity, 
culture, and nation.” Denna modersmålsnorm hör enligt Yildiz och Huss samman med nationalstatens framväxt, en 
romantisk föreställning om att det endast är på modersmålet man kan tänka och känna ordentligt. Yildiz citerad ur 
Huss, 2014, s. 53.



skapande. Genom att den som befinner sig i exil – med Edward Saids ord – ”är avskuren 

från sina rötter, sitt land, sitt förflutna” upplever den ”därför ett trängande behov att åter-

skapa sitt sönderslagna liv”.9 De, så kallade ”självbiografiska” verken Abschied von den Eltern 

(1961)  och Fluchtpunkt (1962)  kan läsas som en nödvändighet att återskapa livet,  liksom hans 

magnum opus Die Ästhetik des Widerstands (1975–81)  kan läsas  i termer av ett omskapande av 

det sönderslagna livet till ett nytt liv – en önskebiografi som den så ofta kallats. Men i detta 

resonemang blottas  ett dolt antagande om det fullständiga,  hela och färdiga subjektet som 

inte blir till med sin miljö, den sociala ordningen,  i livsföringens påverkan av DNA-koder. De 

franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari skriver (polemiskt)  i L'Anti-Œdipe (1972) 

– en bok som gick till angrepp mot sin tids psykoanalys  men framförallt den freudianska psy-

koanalysen: ”Inget lider av brist, inget kan definieras som brist […].”10 De menar att bristen 

konnoterar att det finns något som saknas hos  subjektet. Som om det skulle existera en för-

teckning om vad som konstituerar en hel individ: en fallos,  ett hemland, en nationstillhörighet 

och så vidare när vi vet att både begreppet hemland och nation är historiska och sociala kon-

struktioner,  om än både högst reella, viktiga och verkande. Människor är aldrig hela, lika lite 

som vi är halva,  vi är men framförallt blir vi. Vi blir medborgare (genom födseln, blodsbandet 

eller genom att förvärva det),  blir exilerade,  hemmastadda,  isolerade,  vi blir av med medbor-

garskapet, vi blir författare,  sjuka och så vidare. Det konstanta blivandet är att leva, föränd-

ringen inskriven i livet och kroppens celler byts ut med jämna mellanrum.

 Att genom litteraturen och läsningen återskapa det sönderslagna livet;  att skapa livet 

och därmed läka den ”oläkliga rispa som rivits upp mellan en människa och en födelseort”, 

mellan jaget och dess sanna hem; det Edward Said talar om är exilen som ett ”tillstånd av 

slutgiltigt förlust”.11 Jag ser detta som föreställningar,  regressiva tillbakafallanden på essentia-

listiska idéer om det autentiska och ursprungliga jaget som skadas av sina omständigheter,  av 

själva livet. Men Saids  syn på exilen ger ändå en idé om hur den föreställs och hur exilen 

kan upplevas,  hur den tolkas,  inte minst av den exilerade själv. Subjektet uppfattar sig själv 

som mer enhetlig än vad hon egentligen är. Vad Said emellertid gör – och som jag kommer 

ta fasta på – är att han varnar för att skriva om exilens villkor allt för generellt, och framför-

allt från en allt för privilegierad position. Det är därför som denna uppsats inte är menad att 

6

9 Edward Said, ”Tankar om exil”, Från Exilen [essäer 1976-2000], sv. övers. Löfgren, Mikael, Ordfront, 2006, s. 133.
10 Gilles Deleuze & Félix Guattari, L'Anti-Œdipe, Éditions de Minuit, 1972, s. 70. ”Rien ne manque, rien ne peut être 
défini comme un manqu […].” Guattari och Deleuze  främsta måltavla är här psykoanalysens föreställning om penis-
avund och kastrationsskräck, som att fallosen skulle vara en fysisk brist hos kvinnor och en föreställd förlust hos män. 
Men resonemanget kan överföras, för att bristens lag sammanfaller på andra områden och fungerar endast i den imagi-
nära föreställningen om det fullständigt subjektet och istället för brist vill de tala om begär. Om begäret är affirmativt är 
bristen ett reaktiv. 
11 Said, 2006, s. 130f.



vara en text om exilens villkor hos Peter Weiss, för vad är egentligen exilens villkor bortom en 

sliten fras? Saids varning riktar sig mot litteraturvetenskapens blick, vilken vilar över de he-

roiska författarnamn vilka skriver och därmed ”objektivierar på sin höjd en ångest och ett 

predikament som de flesta människor sällan upplever själva”,  som riskerar att dölja snarare 

än uppenbara lidandet hos alla hundratusentals  människor som tvingats i förvisning utan 

möjlighet eller intresse av att nedskriva sin rotlöshet eller genom litteraturen skapa sig ett 

namn; människor som därmed inte kan bli heroiska i sin exil.12

 Samtidigt är det omöjligt att inte tala om exilen när man talar om Peter Weiss tidiga 

prosa. Peter Weiss litterära produktion drivs delvis av en producerande exil. Vi kan säga,  för 

att återvända till Deleuze och Guattari – som vi ofta kommer hänvisa till och låna begrepp 

av – att den litterära maskinen är sammankopplad med exilmaskinen.13  Att i läsningen av 

och skrivandet om Peter Weiss författarskap negligera den infallsvinkeln, eller frånse exilens 

betydelse gör läsningen fattigare;  exilen är ett villkor för såväl Weiss  tidiga texter som för 

hans senare, den omgärdar och infiltrerar dem. Exilen finns  inbränt i själva texterna och är 

lika reell som trycksvärtan på pappret. Ingen exil, inget svenskt språk,  inga svenskspråkiga 

böcker. Det vi däremot måste göra är att ta flyktingtillvaron på allvar. Att inte falla för illu-

sionen om att Författaren, det manliga geniet, är den mest isolerade,  den mest utsatta varel-

sen, trots vad denne själv säger. Vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt, dels  fråga hur 

exilen fungerar i Peter Weiss författarskap, dels ständigt påminna oss om de fruktansvärda 

erfarenheten som flyktingtillvaron kan innebära. 

 Men exilen är inte det enda som verkar, producerar och arbetar i Peter Weiss författar-

skap och i den tidiga svenska prosan – vilken är den del av Weiss œuvre som står i denna 

uppsats blickfång. Det finns  andra kopplingar här, till den sociala ordningen och den histo-

7

12 Said, 2006, s. 131f. Said skriver bland annat, att man ”måste föra Joyce och Nabokov åt sidan och i stället tänka på de 
oräkneliga massorna för vilka FN-organ har upprättats. Man måste tänka på bönderna som flyr utan hopp om att nå-
gonsin få återvända hem, enbart utrustade med ett ransoneringskort och ett flyktingnummer. Paris må vara en huvud-
stad känd för sina kosmopolitiska landsflyktingar, men det är också en stad där okända män och kvinnor har tillbringat 
år av förfärande ensamhet: vietnameser, algerier, kambodjaner, libaneser, senegaleser, peruaner.” 
13 Begreppet maskin kan framstå som främmande i en litteraturvetenskaplig uppsats, människan och psykoanalysen är 
inte maskiner utan en organisk varelse respektive ett ideologiskt och teoretiskt ramverk. Begreppet maskin lånar jag från 
Deleuze och Guattari och kommer vara ett av de begrepp jag laborerar med i uppsatsen, som begrepp pendlar det mel-
lan metafor och materialitet. Och läsaren ombeds vara öppen och vidga sin förståelse för vad en maskin är och kan va-
ra. Maskin behöver inte stå i motsatsförhållande till det levande, inte heller till det organiska, en maskin kan vara en 
cyborg, det vill säga en sammansättning av organiskt och icke-organiskt material. Användningen av begreppet maskin 
betyder inte att exempelvis människan reduceras till mekaniska processer, snarare handlar det om att hitta ett språk för 
en posthumanistisk verklighet där allt står i förbindelse med varandra, där ingen kropp eller teori är autonomt, där allt 
befinner sig i ett blivande med varandra, mikrobakterierna med värdkroppen, Weiss med psykoanalysen, Weiss med 
exilen. Filosofen Rosi Braidotti förklarar varför begreppet maskin är ett användbart begrepp: ”The human organism is 
[…] plugged into and connected to a variety of  possible sources and forces. As such it is useful to define it as a machine 
[…] something that is simultaneously more abstract and more materially embedded […]. Being environmentally bound 
and territorially based, en embodied entity feeds upon, incorporates and transforms its (natural, social, human or tech-
nological) environment constantly.” Rosi Braidotti, The Posthuman, Polity, 2013, s. 139. 



riska utvecklingen,  till svensk modernism (40-talsmaskinen) och tysk ny-romantik;  det finns 

kopplingar till psykoanalysen (den psykoanalytiska maskinen som också kunde stavas den freu-

dianska maskinen),  till tyskan och till svenskan. Dessa hänger ihop,  de är sammansatta i ett ag-

gregat (Peter Weiss)  och påverkar varandra på olika sätt, de påverkar den litterära maskinen 

och den litterära maskinen påverkar dem. Tillsammans producerar de innehåll och vad vi 

kanske kan kalla för mening. Maskiner är alltid produktiva och ju fler maskiner som kopplas 

till varandra desto större flöden skapas.

 Maskinmetaforen är tacksam, för maskiner är osentimentala,  de betyder inte utan de ver-

kar. Tillsammans verkar de bättre, en maskin går att koppla in i en annan, liksom det går att 

koppla ur en maskin ur aggregatet. Maskiner arbetar tillsammans, de driver på varandra, 

genom att kopplas till flera stärks  de och ökar i intensiteter, även om man måste undvika 

överhettning, eller felslut. Gilles  Deleuze och Félix Guattari skriver: ”Vi ska fråga vad [bo-

ken] fungerar med, i förbindelse med vilka andra ting den utsänder eller inte utsänder i in-

tensiteter […]. [B]oken själv är en liten maskin; vilka är de mätbara förhållandena mellan 

denna litterära maskin till en krigsmaskin,  kärleksmaskin, revolutionsmaskin,  etcetera 

[…]?”14 Jag ska försöka ställa samma fråga. Maskinen som bild bör inte förstås  som abstrakt 

utan högst konkret. En maskin är en maskin,  ett abstrakt begrepp omstöpt i konkret form, 

eller om förhållandet är omvänt. Om exilmaskinen kopplas ur den litterära maskinen blir 

läsningen improduktiv, om vi kopplar ur språkmaskinen kortsluts  texten. Om vi skulle koppla 

in Kafka-maskinen eller Boye-maskinen skulle vi producera litterära komparationer.15  Sam-

tidigt, maskinen är en metafor,  ett begrepp som jag använder för att åskådliggöra något, 

även den metaforiska apparaturen som jag i hög grad använder mig av i min uppsats produ-

cerar innehåll, tankar och läsningar.

 Peter Weiss fyra (utgivna)  svenska prosaböcker Från ö till ö (1947),  De besegrade (1948), 

Dokument 1 (1949) och Duellen (1953) kan framstå som en ö i författarskapet. En till synes  av-

skärmad period på sex år då Weiss skriver på svenska, blir utgiven av Albert Bonniers förlag 

och ger ut sig själv. De två första titlarna ges ut på Bonnier; Dokument 1 skrivs  först på tyska 

under namnet Der Vogelfreie [Den fågelfria], när den refuseras skriver Weiss om den (eller 

8

14 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille plateaux, Éditions de Minuit, 1980, s. 10, min översättning. Här följer stycket i 
sin oöversatta helhet: ”On ne demandera jamais ce que veut dire un livre, signifié ou signifiant, on ne cherchera rien à 
comprendre dans un livre, on se demandera avec quoi il fonctionne, en connexion de quoi il fait ou non passer des in-
tensités, dans quelles multiplicités il introduit et métamorphose la sienne, avec quels corps sans organes il fait lui-même 
converger le sien. Un livre n'existe que par le dehors et au-dehors. Ainsi, un livre étant lui-même une petite machine, 
dans quel rapport à son tour mesurable cette machine littéraire est-elle avec une machine de guerre, une machine 
d'amour, une machine révolutionnaire, etc. – et avec une machine abstraite qui les entraîne?”
15 Gällande Karin Boye menar Magnus Bergh att Kallocain (1940) var en av de allra första svenska böckerna som den 
unge Peter Weiss läste, Bergh, 2014, s. 116. Karin Boye figurerar dessutom i en central del av Die Ästhetik des Widerstands, 
se kapitlet ”Den politiska vändningen”.



översätter) och ger ut romanen på eget förlag i Sverige, liksom han några år senare själv ger 

ut Duellen. Han skriver dramat Rotundan (1948) och Försäkringen (1952), skriver verk som för-

blir liggande i byrålådan, konstnärsromanen Situationen skriven på 50-talets  andra hälft publi-

ceras först 2001; han skriver filmmanuskript och färdigställer filmer under 50- och början av 

60-talet. Därutöver påbörjar han romaner, skriver fragment, drömvisioner och noveller. Vis-

sa av dem utvecklas till romaner,  andra förblir brottstycken. Att förstå den tidiga svensksprå-

kiga prosan som en ö är dock att bedra sig,  för den saknar inte kopplingar till annan svensk 

litteratur, till hans  senare skrifter eller hans tidigare utkast;  inte heller till hans  måleri eller 

filmer. Förbindelserna dem emellan är aktiva och produktiva.16 Svenskan och tyskan används 

växelvis. Sitt genombrott Abschied von den Eltern skrevs  i viss mån först på svenska.17 Dokument I 

skrevs  först på tyska och översattes därefter av Weiss själv till svenska vilket gör den till både 

en översättning och en slags litterär text i sin egen rätt, åtminstone kommer jag betrakta den 

som så i uppsatsen;  i hans dagböcker från 50- och 60-talet blandas de två språken.18 Han sä-

ger själv att han började skriva på svenska 1944 eller 45 och att han slutade 1952,  även om 

Situationen som skrevs  1957 motsäger detta.19  Denna period (1946–1960) kan betraktas som 

en del i rhizomet Peter Weiss.20 Rhizomet är heterogent och vilken punkt som helst av rhi-

zomet kan kopplas till en annan punkt.21 Rhizomet har ingen början eller slut utan är ett 

nät, ett bo ett trassel;22 när man läser Weiss  sena verk kan man inte undkomma hans tidiga 
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16 En av Deleuzes och Guattaris bärande teser i sin bok om Kafka är att Kafkas brev, noveller, romaner och dagböcker 
återinvesterar i varandra. Jag väljer att betrakta förhållandet mellan Weiss olika konstnärliga uttryck på ett liknande sätt. 
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Kafka. För en mindre litteratur, Diadalos, 2012, sv. övers. Vladimir Cepciansky och Daniel 
Pedersen, s 80.
17 Sverker R. Ek, ”På spaning efter ett eget liv – Peter Weiss ungdomsproduktion”, Landskapen i drömmarna, s. 7–78, Gid-
lunds, 1991, s. 15. Holmgren kallar det manus som bara finns i manuskriptform för den ”svenska ‘urtexten’ (1950) till 
vad som skulle komma att bli hans stora genombrott på tyska; den självbiografiska berättelsen Abschied von den Eltern 
(1961). Här ger [Peter Weiss] på 144 maskinskrivna manussidor en helhetsbild av sin livshistoria. Den inleds med det 
första minnet av de färgade fönsterglasen på dörren till barndomshemmet på Grünenstraße i Bremen och slutar med 
ankomsten till Tessin på den första vallfärden till Hermann Hesse sommaren 1937.” Holmgren, 2014, s. 30f. I fortsätt-
ningen kommer förkortningen Abschied att användas och jag kommer följa Holmgrens val av titel ”En glasdörr med röda 
och blå rutor” för den svenska förlagan, till Abschied, manuskriptet PWA 1898. 
18 Se Archiv des Akademie der Künslter, Peter Weiss Archiv, 2139 & 2140. I fortsättningen kommer förkortningen PWA 
följd av diarienummer att användas. 
19 Peter Weiss, Peter Weiss im Gepsräch, Surhkamp Verlag, 1986, s. 27f. 
20 Jag väljer här att beteckna författarskapet Weiss för ett rhizom, ett begrepp Deleuze och Guattari har hämtat från väx-
triket. Rhizomet är ett underjordiskt rotsystem som finns hos bland annat svampar och vitsippor. Hos Deleuze och Gu-
attari ställs rhizomet mot trädet som får representera det västerländska tankesystemet. Trädet ”är En som blir Två”, det 
en bild av dialektikens och de binära systemens förhärskande ställning i det västerländska tänkandet. Trädet är fixerat, 
som lingvistikens betecknade träd, rhizomet däremot är rörligt, icke-hierarkiskt det saknar början eller slut, det har en rad 
kopplingar, inte endast till det betecknade, till det lingvistiska, utan till det biologiska, politiska, ekonomiska, se Deleuze 
& Guattari, 1980, s. 11ff. 
  Det finns en tendens i Weissforskningen att se de tidiga svenska verken, inte som verk som står för sig själva, i egen 
rätt som litterär text utan som föregångare till senare mer lyckade verk. Se Sven Hugo Persson, Från grymhetens till motstån-
dets estetik: Peter Weiss tidiga författarskap och dramat Marat/Sade, 1979, s. 35ff. m.fl. Begreppet Rhizom är ett sätt att ta sig ur 
detta sett att betrakta ett œuvre. 
21 Deleuze & Guattari, 1980, s. 13.
22 Deleuze & Guattari, 1980, s. 20.



och vice versa – detta lär oss även intertextualitetsteorier – vi kan inte tala om Weiss  liv utan 

att tala om hans litteratur och vi kan inte tala om hans litteratur utan att tala om hans liv. Vi 

kan närma oss  hans tavlor och hans  filmer men vi kan inte komma ifrån hur de genomkorsar 

hans texter eller hans liv. För Deleuze och Guattari är denna sammanblandning av liv och 

text en ofrånkomlig del i den mindre litteraturen, ”leva och skriva,  konsten och livet, står in-

te emot varandra”.23 Jag delar denna syn, även om jag ser att läsningar som kopplar ur för-

fattarmaskinen kan visa sig produktiva och öppna ögat för den litterära textens struktur och 

tematik. Författaren kan dölja sin text eller stå i vägen för den, författaren kan bedra oss  ge-

nom att sprida falska utsagor om sin skapelse. Författaren kan visa sig ointressant, skriva för 

att försvinna och kanske bör vi då acceptera denna vilja att bli osynlig. I Peter Weiss  tidiga 

prosa läser jag emellertid en motsatt rörelse,  den att bli synlig;  en strävan efter att bli en del 

av sitt nya hemlands offentlighet genom skriften, ”aldrig kan ensamhetens  kristalliserade 

tecken förneka att de vill bli hörda och sedda!”24 Kristalliserade tecken – bokstäver, skriften 

som önskar bli läst,  tecken som skrivits  av fingrar vilka genomkorsas av nervtrådar, vilka löp-

er genom kroppen, skickar signaler med elektrokemiska impulser,  sammanlänkade av synap-

ser till ryggraden och språkcentra liksom lustcentra,  reptilhjärna etcetera – liknande nerv-

trådar som registrerar bokens sträva papper vilket gör det klart och tydligt att det är en bok 

vi läser och inget annat. Och pennan som raspar i marginalen liknar ljudet författaren hör 

när den skriver. Det är en litteraturvetenskaplig metodik vi sällan talar om. Peter Weiss är en 

författare som i hög grad använder sitt liv som stoff, vissa andra författare gör motsatsen; jag 

tror att det är viktigt att betrakta vilka flöden som finns  i texten och arbeta utifrån dem,  an-

passa litteratursynen till vilken litteratur synen vilar på, arbeta med små,  lokala och öppna 

system (och teorier) istället för allomfattande, totala och slutna.

 Det finns en rotad idé om att de svenska prosaböckerna är ett steg på vägen mot ett 

författarskap,  förstlingsverk där exempelvis  tematik utvecklas till (en mer)  konstnärlig full-

ändning. Vi läser gärna människors, konstnärers liv som en utvecklingsprocess,  en orgiastiskt 

utveckling (förspel, uppbyggnad, klimax, insomning), där en höjdpunkt antingen kommer 

tidigt, som hos Stig Dagerman, eller sent,  som hos  Peter Weiss. För Weiss  själv är de tidiga 
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23 Deleuze & Guattari, 2012, s. 85. Det Deleuze & Guattari säger angående skiljelinjen mellan liv och litteratur är att en 
skarp gräns mellan de två ej står att finna: att den är öppen. Inte bara det att det finns läckage mellan dem, utan att ge-
nom och mellan boken och livet pågår ett ständigt flöde. Det kan ses som en sorts radikalisering av tanken om läckage 
men samtidigt finns det något annat här, en grundläggande tanke om att dualismer är ett förenklat, tillplattat tänkande: 
boken och livet kan lika lite skiljas åt som människan och naturen. Det rör sig alltså om sammansättningar, eller anord-
ningar (den posthumanistiska tänkaren Donna Haraway, föreslår exempelvis ordet natureculture stället för ”nature and 
culture”, se Donna Haraway, When Species Meet, University of  Minnesota Press, 2008) som separerade blir ofruktbara, 
eller improduktiva.
24 Peter Weiss, Dokument 1, Björkmans eftr, 1949.



svenska verken endast en nödvändig process  i en konstnärlig utveckling.25 Den tidiga prosan 

är fångad i en ”estetisk återvändsgränd” som på sin höjd fungerar som en övergång till de 

senare ”mera komplexa” och ”rika” verken.26 Det kan finnas poänger i denna beskrivning av 

författarskapet men problemet blir att den tidiga prosan reduceras  till frön vars  potential rea-

liseras  först i senare verk;  jag vill mena att en sådan läsning är reduktiv och missar litterära 

teman och grepp som inte passar in i, eller återkopplas till i de senare verken.27 

 Det är lätt att se förbi dessa texter,  eller att behandla dem som förutsägelser för kom-

mande storverk, som ett stadium som bör undersökas i formen av ett stadium och inte som 

verk i sin egen rätt. Man missar då något väsentligt, att dessa tidiga svenska verk skrevs med 

största allvar av någon som gått igenom den långa och plågsamma processen att skicka in 

manus  efter manus till olika förlag,  att först bli publicerad därefter refuserad och publicerar 

sig själv med allt vad det innebär av kostnader och arbete. I den tyska utgåvan av Duellen,  Das 

Duell (1972),  skriver författaren i sitt förord att Duellen var ett resultat av den isolation som 

präglade åren i exil.28 Enligt Heinrich Vormweg hävdade Peter Weiss att det var först 1961 – 

då Der Schatten des Körpers des Kutschers publiceras – som han blev författare,  innan var han 

blott konstnär.29  Längre går Olof Lagercrantz när han i sitt jordfästningstal – publicerat i 

DN 26/5 1982 – skriver att ”Peter Weiss  börjar sitt konstnärsliv i stumhet och förlamning, till 

och med hans språk,  förgiftat av de nazistiska förvrängningarna,  dör ut i hans mun.”30 Det 

är en mening som är lika vacker som den är osann. Men den illustrerar synsättet att Weiss 

författarskap börjar efter 1960, att litteraturen återerövras först när utgivningen i Tyskland 

inleds,  om inte bokstavligt så bildligt. Peter Weiss  ord om att han inte var författare innan 

den tyska debuten utan konstnär är betecknande. Konstnärskapet och filmarbetet är det som 

oftast brukar belysas när forskningen talar om den tidiga Peter Weiss, och möjligen är måla-

ren Weiss mer utvecklad än författaren Weiss, åtminstone säger Hermann Hesse det i ett 
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25 ”Weiss ser numera kritisk på sina tidigare verk, som han anser sysslade för mycket med det egna jaget, men samtidigt 
är han medveten om att det var nödvändiga som en slags process i hans konstnärliga utvecklingsfas.” Dagny Gustafsson, 
Från vision till symbol: en studie i Peter Weiss debutbok "Från ö till ö", Stockholms universitet. Litteraturvetenskapliga inst., 1981, 
s. 11. 
26 Olaf  Berwald, An introduction to the works of  Peter Weiss, Camden House, 2003, s. 69ff. ”Weiss’s early prose is worth 
studying as a transitory but necessary experimental phase of  his writing. Without the excessive exploration of  narrative 
deadlocks […] [Weiss] would probably not have been able to produce his more complex and inexhaustibly richer later 
works. […] Weiss’s Swedish prose from the 1940s seems to be trapped on an aestetic dead-end street.” Min övers.
27 Marat/Sade ”kan ses som något av en sammanfattning av tendenser i Weiss tidiga författarskap.” Persson, 1979, s. 5.
28 Peter Weiss, ”Vorbemerkung”, Das Duell, Suhrkamp Verlag, 1972, s. [7]. 
29 Heinrich Vormweg, ”Der Schriftsteller als junger Künstler” Peter Weiss Leben und Werk, Suhrkamp Verlang1991, s. 31. 
”Weiss selbst hat einmal gesagt, die Jahre bis 1960 […] seien die Jahre des Künstler gewesen, von da an zählten die Jah-
re des Schriftstellers.”
30 Olof  Lagercrantz, ”Advokat för mördade och förslavade miljoner”, Peter Weiss Leben und Werk, Suhrkamp Verlag, 1991, 
s. 16. 



brev,  men han börjar skriva samtidigt som han börjar måla, första texten är daterad hösten 

1934, för övrigt samma år som systern dog.31

 Peter Weiss  syn på sitt tidiga författarskap stämmer alltså väl överens med en stor del 

av hans uttolkare,  kanske för att uppfattningen innehåller ett korn av sanning, kanske för att 

det är enkelt att reproducera en sådan tanke. Från sin temporala position ser uttolkarna och 

författaren bakåt i tiden,  en blick som med nödvändighet ser genom senare tiders  litterära 

verk, utsagor, social och kulturell utveckling, jag skriver ”med nödvändighet” för att det inte 

går att tänka bort de senare verken, Die Ästhetik des Widerstands, Marat/Sade,32  Die Ermittlung 

(1965), Trotzki im Exil (1969), Abschied och Fluchtpunkt med flera när man tar sig an den tidiga 

prosan. Lika lite som det går att tänka bort historiska skeenden som 60- och 70-talets väns-

tervåg,  Sovjetunionens  och Berlinmurens fall,  de fascistiska förintelselägren eller neofascistis-

ka strömningar vid läsningen av Peter Weiss verk idag. Att teckna en kronologisk utvecklings-

linje är en metod som implicerar att vi helt och hållet kan förstå den så kallade empiriska 

tiden – det vill säga en Tid utanför människan med en logisk kontinuitet mellan dåtid,  nutid 

och framtid – och därmed ställa oss utanför den mänskliga varseblivning vilken inte förstår 

historien eller det förflutna som så; i det mänskliga medvetandet är tiden något icke-kronologisk, 

där nutid och dåtid hela tiden blandas och färgas  av varandra på ett sådant sätt att de är 

omöjliga att skilja åt. Lika omöjligt som att ur orange särskilja rött och gult.33  Böckernas 

publiceringsår blir praktiska punkter att hänga upp texterna på. Att däremot se Weiss  texter 

som ett rhizom sänker anspråken, och det är en metod som har varseblivningen och varats 

tillkortakommanden inbyggt i sig.34

 Rhizomatiken går igenom Weiss  tidiga prosa. Från ö till ö och De besegrade består av 

fragmenterade och korta textstycken som saknar en given ordning. Det är inte böcker som 

behöver läsas pärm till pärm utan varje del står sig i egen rätt,  men blir större som en helhet. 

Dokument 1 börjar med liten bokstav och slutar utan punkt vilken ger en upplevelse av ett 
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31 Joanna Sumbor, "Ich weiss, dass ich Maler und Dichter bin oder einmal werde." : Peter Weiss: Die Jugendschriften (1934-1940), 
Freie Univ, 2013, s. 13. Heinrich Vormweg tycks se den singulära händelsen systerns död som konstnärskapet Peter We-
iss utgångspunkt, dess år noll. Weiss är  då 17 år gammal. Först då inträder känslan av nödvändighet att uttrycka sig 
konstnärligt, ett tvingande behov att skapa. Systerns död utlöser en konstnärligt produktiv period. Även Peter Weiss själv 
menar att det var denna händelse som var ”[d]ie entscheidende Umwälzung in meinem Leben” [den avgörande om-
välvningen i mitt liv]. En singulär punkt, en reaktion på en mycket omvälvande händelse som återkommer gång på gång 
i den tidiga prosan. Enligt Vormweg själva utgången för författarskapet, Vormweg, 1991, s. 26ff.
32 Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des 
Herrn de Sade (1964), i fortsättning kommer den förkortade titeln Marat/Sade att användas.
33 Weiss skriver själv om detta, i ett brev från 1949 talar han om en upplevelse av tidlöshet, det vill säga ett tillstånd där 
Då och Nu är ”oupplösligt invävt i vartannat”. PWA 1381.
34 Ett exempel på en sådan rhizomatisk praktik går att finna i Mieke Bal, Of  What One Cannot Speak. Doris Salcedo’s Political 
Art, University of  Chicago Press, 2010. Mieke Bal talar där om att varje nytt verk stöper om förutsättningarna för hur 
det gamla förstås, konstnärskapet befinner sig i ett ständigt blivande, där det föregående är närvarande i det nuvarande 
och i det kommande, det är ett ständigt produktivt blivande som enligt Bal formar ett slags rhizom, ett underjordiskt 
nätverk utan ett bestämt centrum. 



konstant flöde som man stiger ned i. Vissa teman löper som oregelbundna linjer i prosans 

textväv, namn återkommer, dyker upp här och var som svampkropparna över ytan. Men å 

andra sidan – vad säger det egentligen att tala om Weiss som ett rhizom, ger det oss någon 

djupare förståelse om texterna? Kanske inte,  men det ger utrymme att tala om ett författar-

skap,  inte som en rät linje – en konstant utveckling,  framåtskridande, tillväxt (ja,  alla dessa 

termer som är så intimt förknippade med en kapitalism som exploaterar jordens ändliga re-

surser till bristningsgränsen) – utan som något plattare och icke-hierarkiskt där de tidiga 

svenska prosastyckena får stå i sin egna rätt som litterära texter och konstnärliga gestaltning-

ar. Likväl som det inte utesluter att se ett dialogiskt förhållande mellan tidig prosa och senare 

verk, dramatiken såväl som romanerna. Vi kan koppla in offer-bödel-relationerna i De beseg-

rade och Från ö till ö till Marat/Sade och se en linje vilken Sven Hugo Persson kallar grymhetens 

estetik.35 Rhizhomet har liksom Peter Weiss  författarskap multipla ingångar (det politiska,  exi-

len, intertextualitet, psykoanalysen, det tyska, det svenska, måleriet, modern med mera). Det 

är bara att ögna genom sekundärlitteraturen för att upptäcka dem. Jag vill i denna uppsats 

vandra i några av dessa ingångar, öppna några dörrar och visa på hur ingångarna strålar 

samman, hur rhizomet hänger samman, koppla ihop det som tidigare inte blivit hopkopplat 

och se hur dessa kopplingar fungerar i varandra,  hur Peter Weiss  litterära maskin arbetar 

och vad den producerar. Vi kan inte täcka hela rhizomet här,  endast vissa linjer och 

förbindelser.36  Framförallt kommer jag fokusera på den del av rhizomet som utgörs  av de 

svenskspråkiga litterära texterna, men i och med att de är invävda i hela rhizomet Peter We-

iss kan de mest produktiva ingångarna emellanåt vara tyskspråkiga verk,37 andra gånger so-

ciala och icke-litterära omständigheter. Det kan framstå som omvägar men jag ser det inte 

riktigt som så och det är även min övertygelse att resan kan vara lika betydelsefull som målet. 

Jag kommer upprepa mig,  jag kommer blanda jag  och vi. Det är meningen. Det är också ett 

sätt att skriva akademisk text på.

 Jag har talat om rhizom och linjer men vi kan även tala om öar i förbindelse med var-

andra. Öar sammankopplade av färjor, flottar,  båtar och broar eller varför inte av icke-

männskliga kopplingar: luftströmmar,  vattnen, vindar eller frön, bakterier och virus som fär-

das med fåglar eller däggdjur som binder samman och verkar på öarna: psykoanalys, exil, 

fyrtiotalisterna, tyskan,  svenskan, konstnärsidentiteten, modern/fadern,  Peter Weiss etcetera. 
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35 Persson 1979, s. 35ff. 
36 Deleuze & Guattari, 1980, s. 15.”Il n'y a pas de points ou de positions dans un rhizome, comme on en trouve dans 
une structure, un arbre, une racine. Il n'y a que des lignes.” Min kurs.  
37 Ibland illustrerar de tyska böckerna tydligast de maskiner som verkar under den perioden de svenska böckerna förfat-
tas. Den litterära slutprodukten (boken) är verkningar av (ibland mycket) tidigare orsaker. Den psykoanalytiska maski-
nens fördröjda, stora produktion i Abschied och Fluchtpunkt, tidigare stoft som ansamlas första efter en period till en litterär 
bok (en ansamling) den fascistiska dödsmaskinen får sin effekt för Weiss inte under men långt efter kriget.   



Det jag försöker göra är att rita upp en (ofullständig)  karta över Peter Weiss, inte att spåra 

ursprung eller följa en utveckling till en singulär händelse, som är psykoanalysens metod: 

Weiss  frånvarande far, dominanta mor, systerns tragiska död. Jag vill komma ifrån en tolk-

ning där allt leder till dessa singuläriteter, bort från fallosen och modersbröstet.38 ”En karta 

har multipla ingångar” skriver Deleuze och Guattari ”i motsats till spårandet som alltid åter-

vänder ‹‹till samma››”; kartan är performativ, den är skapande på så sätt att dess punkter exi-

sterar och blir till i relation till varandra – som maskinerna som förändras beroende på hur 

man kopplar dem.39  Exilen blir tillsammans  med psykoanalysen, psykoanalysen förändras i 

exilen,  svenskan tillblivelse sker delvis  genom tyskan, och så vidare. Framförallt blir Peter 

Weiss  och hans texter till i relation med de andra öarna. Sakta men säkert framträder ett 

landskap, en arkipelag. Peter Weiss  resa från ö till ö, från språkområde till medium,  från för-

lag till egenutgivning bygger upp en skärgård: några öar är större,  andra är mindre, vissa är 

bara kobbar,  men det är oväsentligt,  för de utgör alla en ofrånkomlig del i landskapet och av 

sjökartan. 

 För att skriva ut: mitt syfte är att undersöka Peter Weiss svenska prosa och visa på 

kopplingar till 1) senare tyska verk och 2) samtida litterära strömningar och peka på hur det 

3) politiska och 4) psykoanalysen ”fungerar” samt visa på 5)  hur exilen och exilerfarenheten 

hela tiden verkar och 6)  lyfta fram genomgående teman hos  Weiss. Detta kommer jag att gö-

ra med hjälp av Deleuzes & Guattaris  begrepp en mindre litteratur – ett begrepp som kom-

mer förklaras närmare nedan – samt med av övrig begreppsapparat och tankesystem som 

framförallt utvecklas  i deras gemensamma skrifter,  L'anti-Oedipe (1972)  och Mille plateaux 

(1980).

 Att skriva är i hög grad att läsa men den färdigförpackade texten döljer i hög grad 

denna läsning. Det är mycket som brusar under denna text som inte alltid blir synligt, allt 

ifrån skrifter och citat om exil,  bilder från de tyska förintelselägren,  Anders Johanssons  kritik 

av den humanistiska forskningen vid svenska universitet, Hannah Arendts och Giorgio 

Agambens  texter om nation och migration. Men även posthumanistiska teoretiker som Don-

na Haraway med flera har varit viktiga eftersom de ständig fordrar att uppmärksamhet rik-

tats mot vissa materiella förhållanden vilka för mig framstår som mer angelägen än litteratu-

rens  kopplingar till förlag, bokmarknad med mera – alltså de kopplingar som tillhör littera-
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38 Se exempelvis Bengtssons analys av Peter Weiss första film Studie I (1952) där Weiss cigarett betecknar fallosen och den 
kvinna som förekommer i filmen betecknar modern. Relationen mellan betecknande och betecknat är fastlåst, entydig 
och singulär (det vill säga det betecknande endast betecknar ett), Jan Christer Bengtsson, Peter Weiss filmer: från de korta små 
lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut : filmer - filmidéer - utkast, Stockholms universitet, 2010, s. 19–32.
39 Deleuze & Guattari, 1980, s. 20, ”Une carte a des entrées multiples, contrairement au calque qui revient toujours «au 
même»”.



tursociologins domäner – även om inte de är helt oviktiga i läsningen av Peter Weiss  tidiga 

författarskap.

 Vissa texter kommer poppa upp då och då som svampkroppen med mycel som löper 

under texten – för mycelet (svampens rotsystem)  är betydligt större och viktigare än själva 

svampkropparna vilka bara utgör en bråkdel av svampen – andra kommer förbli osynliga. 

Det kommer av sig själv att de texter som är synligast,  och som i slutändan kanske också är 

viktigast är de som också behandlar Peter Weiss  författarskap och i synnerhet hans tidiga för-

fattarskap. I Sverige har det skrivits  två avhandlingar om denna tidiga period: Sven Hugo 

Perssons Från grymhetens till motståndets estetik: Peter Weiss tidiga författarskap och  dramat Matat/Sade 

(1979) och Markus  Huss’ Motståndets akustik: språk och  (o)ljud hos Peter Weiss 1946-1960 (2014) 

utöver dessa två har Jan Christer Bengtsson skrivit avhandlingen Peter Weiss filmer: från de korta 

små lekfulla kopparslagen till kommersiell långfilmsdebut: filmer - filmidéer - utkast (2010)  om Peter We-

iss filmiska arbeten och är därför av mindre relevans för denna text. Utöver dessa tre av-

handlingar har Ola Holmgren skrivit en monografi om Peter Weiss  tidiga arbeten,  Peter Weiss 

i transit. Från fängslande modersmål till frigörande författarskap (2014). Av avhandlingarna är det 

framförallt Huss’  som är av intresse för mitt eget tänkande kring Weiss: för det första för 

hans tydliga avgränsning i tid,  för det andra delar vi ett intresse för det materiella eller icke-

språkligas inverkan på språket. Hos Huss speglas detta i hur själva upplevelsen av krig och 

exil i krigs- och efterkrigstidens Europa griper in i textens  språkliga struktur. Huss utgår från 

en kritik av vad han kallar enspråksparadigmet,  det vill säga föreställningen om att männi-

skan endast har ett språk, modersmålet, och att det är detta språk som är ”tänkandets,  käns-

lolivets och identitetens enda möjliga ursprung”.40 Ett paradigm som Weiss med flera andra 

tyska exilförfattare under efterkrigstiden underminerar genom att samtidigt skriva på flera 

språk och ifrågasätta språkets möjlighet att beteckna en verklighet utanför språket. Hos We-

iss ger sig detta,  enligt Huss,  till känna, genom akustiska uttryck – som kråkans  klagande skri 

i Der Schatten des Körpers des Kutschers – vilka aktiveras när ett hot mot kroppen inträder i tex-

ten. Huss blickpunkt ligger på Weiss  återinträde i det tyska skriftspråket,  det är därför natur-

ligt att han främst skriver om de tyska skrifterna som tillkom under denna period: manu-

skriptet Der Vogelfreie och Der Schatten des Körpers des Kutschers. 

 Sven Hugo Perssons  gör i sin avhandling en tematisk analys  av Marat/Sade. Den tidiga 

litteraturen använder han sig främst av för att förstå det senare dramat. Kort undersöker 

Persson motiv och teman i den tidiga prosan och visar att de återkommer i senare texter. 

Perssons avhandling är viktig eftersom det är det första svenska vetenskapliga arbetet om Pe-
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ter Weiss;  emellertid används den tidiga prosan allt för instrumentellt och får tyvärr alldeles 

för lite utrymme i studien. Perssons undersökning av våldet och viljan till destruktivitet är 

däremot betydelsefull för mitt skrivande;  liksom jag kommer att göra, kopplar Persson sam-

man detta intresse, eller begär, till det politiska. 

 Om den svenska prosan får allt för litet utrymme hos Persson beskriver Ola Holmgrens 

monografi den mycket genomgripande och utförligt. Holmgren ligger nära texten med en 

läsning som nästan uteslutande sker genom en psykoanalytisk begreppsapparat. Holmgren 

går igenom i princip allt Weiss  skrev på svenska, förutom vissa noveller, dramat Förskingringen 

och hans  kortare, mer fragmentariska manuskript och gör det noggrant och ingående. Fram-

förallt skriver Holmgren förtjänstfullt om Weiss tidiga tyska skrivförsök som ”Die Insel” och 

vilken idéhistoriskt kontext den stammar ut. Holmgren visar att Weiss  var långt ifrån en mo-

dernist och en romankonstens  förnyare i sin ungdom, utan snarare en i Hermann Hesses ef-

terföljd nyromantiker där moderniteten och det industriella samhället vänds ryggen för att 

istället bejaka ett svunnet och harmoniskt förflutet; där manliga sällskap sluter sig mot om-

världen för att bejaka andliga intressen. Tyvärr sluter snarare än öppnar den psykoanalytiska 

läsningen böckerna för läsaren. Utöver de två avhandlingarna har den svenska Weiss-forsk-

ningen varit tämligen påver i relation till hans internationella betydelse och kopplingar till 

det svenska,  Sture Packalén har länge varit tämligen ensam med vetenskapliga artiklar, dels 

om Peter Weiss  som brevskrivare41 dels  om språkproblematiken, Packalén talar om att Weiss 

inte full ut tillhör eller behärskar något språk – varken barndomsspråket eller svenskan – och 

att han som en främling inför dessa språket använder dem som byggstenar.42 Slutligen har 

förläggaren Magnus Bergh författat två essäböcker – Mörkrets litteratur: Peter Weiss i Motståndets 

estetik (1999) och Peter Weiss stora dröm (2014)  – där han med en bred pensel sveper över, och 

tecknar kopplingar mellan biografi, Motståndets estetik och Weiss andra verk. 

 Den tyskspråkiga forskningen om Peter Weiss är extensiv men av förklarliga skäl inrik-

tad på de tyska verken och i synnerhet dramatiken samt Die Ästhetik des Widerstands. Det gör 

stora delar av den irrelevant för denna uppsats. En del tysk forskning har emellertid riktat 

fokus mot den svenska prosan: Wiebke Annik Ankersens "Ein Querschnitt durch  unsere Lage" : die 

Situation und die schwedische Prosa von Peter Weiss (2000) och Annie Bourguignons Der Schriftsteller 

Peter Weiss und Schweden (1997). Vidare är Juliane Kuhns ”Wir setzen unser Exilen fort”: Facetten 

des Exil im literarischen Werk von Peter Weiss (1995) av intresse genom sin behandling av exilen 

som tema och producent av litteratur. Ankersens avhandling anlägger ett psykoanalytiskt 
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41 Sture Packalén, ”Peter Weiss - brevskrivaren”, Samlaren 111, 1990, s. 5-33.
42 Sture Packalén, ”’Som om det under varje ord låg en skugga’, Peter Weiss- författare mellan två språk”, Samlaren 113, 
1992, s. 27-33.



perspektiv,  hennes  fokus ligger på Situationen men innehåller kapitel om den tidiga litterära 

produktionen från ungdomsverken till Das Gespräch der drei Gehenden (1962). Utöver ett klargö-

rande resonemang om berättarposition,  rums  och tidsbestämmelse i Situationen läser hon den 

som självterapeutisk, som en önskan att läka och befria jaget från ”förträngda känslomässiga 

konflikter och skador”,  där skrivandet utlöser ”katharsis”.43 Den litterära texten stannar här 

vid och reduceras till självanalys. I Weiss tidiga svenska prosa ser hon en flykt från det för-

gångna och ett begär till frihet men samtidigt en vilja att tillhöra ett sammanhang. Även 

Kuhn förlitar sig på psykoanalytiska teorier om exil, där migrationen ger upphov till ett 

språktrauma vilket leder till en störning av Jag-funktionen,  en psykologisk brist i det fullständi-

ga och hela (ursprungs)subjektet,  vilket äger två val: antingen läkas  eller bli litteratur. Kuhn 

delar upp exillitteraturen i två delar en första (och faktisk)  exil (1934–1945)  och en andra, 

psykologisk och språklig exil eller emigration (1946–). Hon menar att Peter Weiss  börjar 

skriva i sin andra psykologiska exil – den som tar vid efter tredje rikets  kapitulation och varar 

ända till hans död – och undersöker vilka implikationer detta får,  och vilka teman som den 

för med sig in i Peter Weiss skrifter. Det är teman som långt ifrån är unika för Weiss utan, 

menar Kuhn,  går igenom hela den tyska exillitteraturen. Hon exemplifierar med: konstnären 

i exil, hemlängtan, död, stumhet,  ensamhet och lidande i hemlandet. Trots ansatser att un-

dersöka de svenskspråkiga verken är det den tyska prosan som ställs i centrum. 

 Bourguignons  mycket deskriptiva och biografiska avhandling gör en intertextuell ana-

lys  av Peter Weiss  prosa,  hon visar hur Strindberg flödar in i hans  texter genom läsningar 

och översättningar av Strindberg och hur detta flöde kristalliseras  i exempelvis  citat och pa-

rafraseringar,  ett flöde som tilltar i slutet av femtiotalet med översättningar av Fröken Julie och 

Fadern och därför har mindre betydelse för den svenska prosan,  hon visar även kopplingar till 

Knut Hamsun (det hungrade jaget som driver genom staden i Dokument I minner om Sult),  till 

Henrik Ibsen, liksom till Gunnar Ekelöf vars poesi rymmer, liksom hos Weiss,  en tro på 

drömmen och ifrågasättande av den så kallade verkligheten. Utöver dessa fyra manliga för-

fattare, skriver Bourguignon om Weiss  plats bland fyrtiotalisterna,  hur de delar litterära influ-

enser (Kafka, Rilke, Hölderlin,  Sartre),  en etisk pessimism, hur han passar in, men samtidigt 

inte. Istället för fyrtiotalets ”ovanliga och förfrämligande ordassociationer” som man finner 

hos exempelvis Erik Lindegren, drar Weiss  mer åt expressionismen.44 I Bourguignons  läsning 
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43 Wiebke Annika Ankersen, "Ein Querschnitt durch unsere Lage": die Situation und die schwedische Prosa von Peter Weiss, Röhrig, 
2000, s. 81. ”[…] verdrängte seelische Konflikte und Verletzungen.” Katharsis bör här förstås som ett psykoanalytiskt 
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utkast till en självbiografisk text med titeln ”Katharsis” där jaget gör upp med både modern och fadern och den borger-
liga uppväxten. Die Notizbücher (Herbst 1950, Seite 42–45).
44 Annie Bourguignon, Der Schriftsteller Peter Weiss und Schweden, Röhrig Universitätsverlag, 1997, s. 139.



av Weiss  fortsätter det svenska fortsätter att påverka Weiss när han börjar skriva i en tysk 

kontext; på samma sätt som det tyska arvet påverkar den svenska prosan, tyskan bor i svens-

kan, svenskan bor i tyskan. Slutligen bör man inte glömma Helmut Müsseners breda av-

handling Exil in Schweden (1974),  där inte Weiss  befinner sig i centrum, men dess  grundliga 

pionjärinsats  att kartlägga i princip alla tyska emigranter som anlände till Sverige efter 1933 

förtjänar ett omnämnande och kommer brusa under uppsatsens synliga tecken.

Peter Weiss som en mindre författare

alla poeter är judar i en kristen värld – Marina Tsvetajeva

I Kafka: Pour une litterature mineure (1975)  definierar Deleuze och Guattari en mindre litteratur 

som en litteratur skriven av en minoritet i majoritetens språk. Exilförfattare skriver sällan på 

sitt nya sammanhangs  språk: Joseph Conrad gjorde det, Samuel Beckett gjorde det delvis, 

men Nelly Sachs, Paul Celan och W. G. Sebald gjorde det inte. Franz Kafka talade om 

”omöjligheten att inte skriva,  omöjligheten att skriva på tyska, omöjligheten att skriva på nå-

got annat sätt”.45 Deleuze och Guattari lägger emellertid emfas på att en mindre litteratur 

inte nödvändigtvis måste vara skriven av en från en minoritet, det ska istället ses  som ett bli-

vande,  ett bli minoritär, som alla så kallade ‘viktiga’ författare går igenom: ”Mindre författare 

är främlingar i sitt eget mål” och därför behöver de erövra sitt språk.46 Vi kan jämföra Peter 

Weiss  situation i Sverige med Kafkas i Tjeckien (eller Habsburgska riket)  – så som den utmå-

las i Kafka. För en mindre litteratur – men en sådan jämförelse blir alltid bristfällig. De personli-

ga,  historiska och sociala omständigheterna är allt  för olika. När Weiss i sin exil ställs inför 

nödvändigheten att appropriera ett nytt språk för att skriva,  får Kafka förhålla sig till att det 

dominerande tyska skriftspråket inte är hans  egna språk. Kafka talar tjecktyska och jiddisch, 
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45 Deleuze & Guattari, 2012, s. 34.
46 Deleuze & Guattari, 1980, s. 133. ”L'auteur mineur est l'étranger dans sa propre langue.” Mindre författare bör inte 
läsas som små, obetydliga eller bortglömda författare utan författare som de- och rerritorialiserar språket, det vill säga 
förskjuter dess betydelser, får läsaren att uppleva språket på nytt. Utsäger det som inte tidigare utsagts, på ett sätt inte 
tidigare utsagts. Det ligger inte långt borta att kritisera – vilket har gjorts – hur Deleuze och Guattari nästa uteslutande 
skriver om kanoniserade, manliga och europeiska författare samtidigt som de talar om kvinnoblivande, minoritetsbli-
vande, djurblivande, att dessa begrepp blir allt för abstrakta, när det handlar om konkreta kroppar: kvinnors, minorite-
ters, djurs faktiska förtryckta kroppar, det är alltid en manlig individ som ska bli, men vad ska kvinnan, djuret, minorite-
ten bliva – mer kvinna, mer djur, mer minoritet? Donna Haraway kritiserar dem för vad hon menar är ett förakt mot de 
ordinära kropparna, kvinnan, hunden (Donna Haraway, When Species Meet, 2008, 28ff.) just de kroppar som de i sin 
post-/anti-humanism kritiserat den klassiska humanismen för att inte räkna in.



två talspråk som radikalt skiljer sig på helt olika sätt mot skriftens högtyska. Jiddisch, tjeck-

tyskan, hebreiska och högtyskan verkar alla inom Kafka och varken som tysk och jude passar 

han in i det tjeckiska och som jude och tjeck passar han inte in i det tyska. Språk och identi-

tet flödar över de stagnerade (eller stratifierade) gränserna,  territoriet kan inte hålla kvar 

språken inom sina gränser. Kafkas språk är deterritorialiserat,  liksom det är hos Peter Weiss 

där språket har brutits upp från morderjorden, dragit iväg på en linje av exil och språkinlär-

ning som satt det i gugning. Bandet mellan tunga och territorium, mellan tyska och Tyskland 

har klippts av. 

 När fadern berättar för sina barn vintern 1937/38 att de är av judisk börd,  blir Peter 

Weiss  utstött ur ett land som han egentligen aldrig tillhörde. Fadern Jenö (ungersk variant av 

Eugen) Weiss  konverterade strax efter giftermålet med Frieda Thierbach (född Hummel)  till 

katolicism och räddade kanske sitt och sina barns liv med detta beslut och val av religion 

som kan betecknas som en personliga angelägenhet. För Weiss är,  eller blir det tyska språket 

intimt förknippat med den fascistiska och antisemitiska vålds- och propagandaapparaten: 

”Jag hör en lärare tala till sin klass,  en mor till sitt barn, en man till sin hustru, och genast 

hör jag detta samband mellan straff, viljebrytning, lydnad och patriarkalism.”47 Men svens-

kan är fri, Weiss  kan bemäktiga sig svenskan, skapa ett eget språkligt rum, bli en mindre för-

fattare som inte skriver tysk nyromantik utan svensk modernism eller fyrtiotalism.48  Våldet 

mot den judiska kroppen som finns  inbegripet i det tyska språket kräver en reterritorialise-

ring – det blir omöjligt att fortsätta vara bunden till tyskan eftersom det språket är omistligt 

förbundet med den tyska nationens anspråk på att innesluta allt tyskt (och därmed utesluta 

allt icke-tyskt)  och därmed oförenligt med den (halv)judiska kroppen, Agamben skriver: ”Åt-

skiljandet av den judiska kroppen är omedelbart produktionen av den egentligt tyska krop-

pen […].”49 Vi blir i relation till det vi inte är, när Weiss  märks  som jude, förlorar han möj-

ligheten att bli,  majoritär,  skriva majoritärt, han kan aldrig bli Hesse,  därför måste han bli 

något annat, han måste bli mindre – det är ingen slump att han först efter flykten som Kafka 

verkar bli viktig för honom.

 Vad som skiljer den mindre litteraturen från den större är att den förra alltid är politisk:
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47 Peter Weiss citat är hämtade ur Jenny Willner, ”’...men vi hör döden i orden…’ Om antisemitism och språklig trauma-
tisering hos Franz Kafka, Victor Klempere, Peter Wiess och George-Arthur Goldschmidt”, Språket, makten och härligheten, 
Helmut Müssener, Per Jegebäck (red.), Hugo Valentin-centrum, 2011, s. 110. 
48 Rörelsen kan knytas till en annan tysk exilförfattare, Nelly Sachs vars tidiga diktning, innan hennes exil i Stockholm, 
radikalt skiljer sig från hennes senare. Det är i exilen hon blir modernist, som hon gör något nytt med lyriken, de tidiga 
verken kan med Peter Sagers ord beskrivas som ”en nyromantisk diktning”, ”vilken medvetet viker undan för tidens sur-
realistiska och expressionistiska konsttendenser och istället går tillbaka på den tyska romantikens traderade bild- och 
formkanon”. Citerad i Anders Olsson ”Nelly Sachs, exilen och den svenska modernismen”, Aiolos, 2007:30–31, s. 77–
87, s. 77.   
49 Agamben, 2010, s. 184. 



 I de ”stora” litteraturerna tenderar de ”individuella angelägenheterna” [Kafka skriver einzel-
ne Angelegenheit och Deleuze och Guattari affaire individuelle] (familjens, äktenskapets,  osv.) 
att förenas med andra lika individuella angelägenheter, där den sociala miljön utgör omgiv-
ning och bakgrund,  så att ingen av dessa oidipala angelägenheter är oumbärlig i sig, ingen är 
absolut nödvändig,  utan de alla går samman i en stor rymd. Den mindre litteraturen är helt 
och hållet annorlunda: dess trånga rymd gör att varje individuell angelägenhet är omedelbart 
kopplad till det politiska.50

Hos den mindre författaren står alltså de individuella angelägenheterna i omedelbar förbin-

delse till det politiska, faderns konvertering till kristendom är inte en fråga om personlig tro 

utan om liv och död. Vidare hävdar Deleuze och Guattari att eftersom färre skrivande per-

soner befinner sig i en minoritär position inuti det majoritära språkets  territorier får den 

mindre litteraturens  utsagor större tyngd. Litteraturen har en stor potential att skapa en ak-

tiv solidaritet mellan läsare och berättare (tänk Vladimir Nabokovs Lolita51), för en författare 

i marginalen ”eller på avstånd från sitt ömtåliga samhälle sätter den här positionen honom  

desto mer i stånd att ge uttryck åt en annan potentiell gemenskap, att skapa medlen för ett 

annat medvetande och en annan sensibilitet”.52  Den mindre litteraturen är i denna mening 

revolutionär i sig eftersom den har förmågan att förändra vår perception, vidga den och 

räkna in andra existenser som betydelsefulla; i detta fall Peter Weiss  – den halvjudiska flyk-

tingen,  en existens  som kan verka nog så majoritär idag men vars position under krigstiden 

var mer osäker, mer värdelös.

 I flera recensioner och anmälningar av utställningen Konstnärer i landsflykt i Stockholm 

och Göteborg 1944, beskrivs  verken påfallande ofta som förvirrade och allt för påverkade av 

en kontinental,  modernistisk konst. Helmut Müssener skriver att de unga svenska konstnä-

rerna till en början hälsade sina tyska kollegor med återhållsamhet,  man ville avvakta och se, 

ängsliga för att förlora sina maktpositioner. Av de äldre etablerade möttes  de av en nedlåtan-

de hållning, det provinsiella Sverige var inte riktigt redo.53 Signaturen Holm skriver att ut-
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50 Deleuze & Guattari, 2012, s. 35f.
51 I essän ”The Palpable Lolita: Form and Affect from the Perspecive of  Pooetics” gör Erik van Ooijen en ingående ana-
lys av hur Nabokov skapar identifikation med Humbert genom att auditivt och oralt koppla in sig i läsarens kropp med 
sin fonetiskt medvetna inledning, ”Lo-lee-ta”. von Ooijen skriver: ”No narrator is ever pronouncing the syllables, but the 
passage demands of  us to do so, and before we know it, we have followed in those three steps of  the tripping tongue. Lo. 
Lee. Ta.” Ur Jakob Lothe & Jeremy Hawthorn (red.), Narrative ethics, 2013, s. 239–252, s. 241. 
52 Deleuze & Guattari, 2012, s. 37.  I Kafka. För en mindre litteratur talas det om hur Kafka i den senare delen av sitt förfat-
tarskap överger det individuella uttrycket (i en jagfixerad litteratur med en tydlig berättare) och låter individens utsaga 
smälta samman med ett kollektivt utsägande, som i den sena novellen ”Josefin, sångerskan eller I mössens rike”. Det är i 
dessa kollektiva röster som Deleuze och Guattari menar härbärgera en revolutionär potential. Liknande kan Weiss œuv-
re betraktas: Weiss går från en jagfixerad prosa till en annan. En bit in på 60-talet blir hans verk mer kollektiva. Hans Die 
Ermittlung framstår här som ett portalverk, ett flertal anonyma vittnen vittnar i elva ”Gesänge” (sånger) om Auschwitz 
fruktansvärda brott. Och i Die Ästhetik des Widerstands smälter jagberättaren in i det kollektiva utsägandet, ”jag” blir ”vi” 
något som ökar med romanens gång. I motståndstrilogin blir jaget inte så mycket ett subjekt som en funktion som möj-
liggör alla yttranden. Jaget är en textuellt radio som tar in en multiplicitet av röster, från kommunister, sovjettrogna, sov-
jetmotståndare, socialdemokrater, motståndskämpar till frihetskämpar, författare, arbetare och så vidare.    
53 Helmut Müssener, Exil in Schweden : politische und kulturelle Emigration nach 1933, Stockholm Univ., 1974, s. 295f.



ställningen ”förefaller förvirra[d] eller rent frånstötande” i Göteborgs Tidningen; i Nya Dagligt 

Allehanda betecknas utställningen som ett ”[f]rämmande gästspel”, en recensent skriver i 

obehagliga ordalag om de landsflyktiga konstnärerna som subventionerade parasiter,  där 

flyktingarna ”får sälja sin usla konst – om man nu kan tala om konst – medan goda svenska 

konstnärer ställs utanför”; vidare anförs i artikeln tesen att de bästa konstnärerna stannade 

kvar i Tyskland och endast de som misslyckats hemmavid flydde, den avslutas med uppma-

ningen: ”Svenskt konst i svenska hem,  i samlingslokaler,  på kontor och expeditioner!”54 Och 

signaturen ”Puck” skriver angående en konflikt inom förbundet för konstnärer i landsflykt 

att den konflikten beror på ”att de judiska konstnärerna skor sig på andras bekostnad”.55

 Genom läsningen, igenkänningen, identifikationen med det litterära subjektet skapas 

kopplingar som kan vara produktiva, det vill säga,  när känslan av ensamhet och isolation de-

las skapas en gemenskap som gör dessa känslor mer uthärdliga. Man kan argumentera att 

detta inte är något unikt för den mindre litteraturen,  men man kan likafullt argumentera för 

att i exilens utsatta position är det viktigare att bryta denna isolation,  och för det omgivande 

samhället att förstå denna isolations  och främlingskaps reella existens för att skapa en aktiv 

och human flyktingpolitik och ett inkluderande samhälle. När kritikerna beskyller exilkonst-

närerna för att inkräkta på de svenska konstnärernas territorium kan minoritära skrifter,  så-

dana som Peter Weiss´ skrifter hjälpa till att överbrygga klyftan, skapa en sensibilitet för des-

sa villkor och en potentiell gemenskap mellan invandrad och infödd, eller åtminstone visa: 

att ‘jag’ skriver eller: jag är också människa och därför äger jag rätt till uppehälle och med-

borgarskap. Visserligen går det att ifrågasätta dessa marginella skrifters politiska potential 

men här tror jag att vi bör ta fasta på det möjliga, virtuella, snarare än det aktuella.

 Peter Weiss  skriver sina första publicerade verk på svenska men Deleuzes  och Guattaris 

slutsats i Kafkaboken är däremot att författaren måste skriva på sitt eget språk: den tyska ju-

den måste skriva på tyska även om han lärt sig att skriva på svenska.56 Svenskan är inte Peter 

Weiss  språk,  det är ett andraspråk (eller snarare tredjespråk)  som han approprierar för att 
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54 PWA 2549.
55 PWA 2549.
56 Deleuze & Guattari, 2012, s. 39. Vad Deleuze och Guattari menar med egna språk är inte nödvändigtvis modersmå-
let, barndomsspråket eller det dominerande språket i det land man bor i. Det egna språket varierar från författare till 
författare, för den irländska Beckett är det franskan (och engelskan) för James Joyce är det engelskan även när han bor i 
Trieste, för Kafka är det tyskan liksom för Weiss. Men varför är det tyskan för Weiss? Jo, för att det är i det tyska språket 
han skapar bestående litteratur, finna ”sin egen dialekt” (Deleuze & Guattari, 2012, s. 39) även om dialekten är synlig i 
de svenska verken, synligt genom en lätt brytning. 
 Med dialekt menar jag ett visst Weisskt sätt att skriva, ett eget språk, vi kan kalla det stil och stildrag. I Tusen platåer 
talar de om en författarens idiolekt, det vill säga, varje språkvarelser personliga och unika sätt att tala. Författaren måste 
”trouver la langue mineure, dialecte ou plutôt idiolecte, à partir de laquelle il rendra mineure sa propre langue majeu-
re.” [hitta det minoritära språket, dialekt eller snarare idiolect, varifrån man kan göra ens egna majoritära språk minori-
tärt] Deleuze & Guattari, 1980, s. 133.  



över huvudtaget kunna skriva, ett övergångsspråk eller nödvändigt deterritorialisering för att 

åter igen reterritorialisera sig i tyskan med mirco-romanen Der Schatten des Körpers des Kutschers 

(1960) och i det återvunna språket etablera sig som författare,  det vill säga gå från en själv-

publicerande författare och konstnär i marginalen till en av det sena 1900-talets mer bety-

dande tyska dramatiker och författare.57 Men Weiss  färd in i det svenska språket måste fort-

farande betraktas  som en första deterritorialisering – vilket är Deleuzes och Guattaris första 

kännetecken för en mindre litteratur – och denna deterritorialisering är i sig värd att 

undersöka.58 

 Territorialisering, deterritorialisering och reterritorialisering. Alla tre begrepp kan här-

ledas ur franskans  territoire som inte bara betyder territorium/område utan även jord. Territo-

rialisering,  att skapa eller organisera ett territorium,  föreslår en bundenhet;  att ryckas upp från 

jorden,  utan rötter kan däremot betecknas  som en deterritorialisering;  att söka denna jord som 

en reterritorialisering  det vill säga att återfinna sin jord,  rötterna som åter börjar växa,  bli ett 

träd igen: en territorialisering.59 Det intressanta är hur, hur denna återplantering ska ske,  hur 

det är möjligt att återfödas (märk cirkelrörelsen): ”Allt jag gjorde i detta liv var att söka efter 

symboler för denna jord som ägde mina rötter.”60 Det görs  alltså genom att hitta det beteck-

nande för denna mentala föreställning om hemlandet: modern,  bröstet och kvinnan med 

mera. Var gång dessa bilder dyker upp: bröst som avsöndrar mjölk,  män som faller ner i till-

fälliga kvinnors sängar så innebär detta en territorialisering till moderjorden (men även till 

det manliga, heterosexuella territoriet eller barndomens territorium). Deterritorialisering 

utlös  däremot genom att bejaka rotlöshet,  frihet, pånyttfödelse,  att bli kvinna. Exilen och 

utanförskap kan trigga eller följa på en sådan deterritorialisering,  men det är rörelser som 

hela tiden slår tillbaka, som gör romankaraktärerna redo, varje gång bröstet, modern och 
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57 Ola Holmgren betecknar svenskan som ett ”transitspråk” som gav Weiss möjlighet att återvända till tyska med ”en 
annan auktoritet” som gav honom möjlighet att bestämma över språket, göra det till sitt ”eget konstnärliga instrument” 
och därmed få möjlighet att skapa verk som Marat/Sade och Die Ästhetik des Widerstands. Holmgren, 2014, s. 13f. 
Jag tänker även att det är mer än möjligt att beskriva det att Weiss åter börjar skriva på tyska som ännu en deterritoriali-
sering. För det är en tyska som har blivit annorlunda som skiljer sig från den tyska som används efter kriget, en mindre 
användning av tyskan och det är ju först som tyskspråkig författare som Weiss skriver nyskapande litteratur och drama-
tik. Men detta är ett ämne för en annan uppsats eller avhandling.
58 Begreppet deterritorialisering (déterritorialisation) är medvetet mångtydigt och ligger när såväl territorium som jord. Det 
kan översättas till en av-jordifiering: ett upplösande av gränser och ett avstamp från bestämda och låsande territorier 
samt ett upplösande av objektets/subjektets gällande funktioner. Medan reterritorialisering inträder är när tinget återfår 
en (ny) funktion som låser det inom (nya) gränser och territorier. En reterritorialisering följer nästan alltid på en deterri-
torialisering. Territorium bör här inte uppfattas som endast en geografisk plats, utan kan vara med Anders Johanssons 
ord ”ett språk, en bok, en tolkning, en nation, en familj, en moral, en genusidentitet”, Anders Johansson, Avhandling i 
Litteraturvetenskap. Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter, 2003, 45f. Territorierna deterritorialiseras för att därefter reterri-
torialiseras. Ofta sker deterritorialiseringen och reterritorialiseringen samtidigt. Territoriet blir rörelser, de blir oordning, 
de mångfaldigas, för att därefter återfå form, bestämdhet, enhet. 
59 Weiss, 1947, s. 6: ”Jag revs upp utan rötter ur denna jord, som jag sedan ständigt återsökte, men aldrig fann.”
60 Weiss, 1947, s. 6.



den tillfälliga kvinnan dyker upp som en slags frälsning att reterritorialiseras tillbaka till de 

välbekanta. Texten och jaget stelnar, stratifieras.

 Det verkar rimligt att fråga varför Weiss  skriver på svenska? Han ger själv ett svar i sina 

anteckningsböcker: ”Barndomsspråket är bundenhetens språk. Med det nya språket accepte-

rar jag min lösryckthet.”61 Att bli en mindre författare blir en nödvändighet för att kunna 

skriva, det blir en deterritorialisering, men viktigare en acceptans för varat utan rötter,  ett 

slags nyktert konstaterande över jublet att vara obunden och nomadisk. Men lösrycktheten är 

länge kopplat till ett begär att reterritorialiseras – ’kvinnas trygga famn’,  modersmjölken (alla 

dessa slitna klichéer och psykoanalytiskt stoff)  – och därför blir inte svenskan en tillräcklig 

deterritorialisering, en tillräckligt stark flyktlinje.62  Det är anmärkningsvärt hur Peter Weiss 

blir svensk författare bara efter några år i det nya landet, närmare bestämt åtta år – även om 

han fick hjälp med att arbeta bort germanismer – ”[n]u kunde han plötsligt tala svenska” 

konstaterar hans första hustru Helga Henschen i en självbiografi efter sitt andra möte med 

den centraleuropeiska mannen.63 

 Men om Kafkas  strategi för skriva,  för att skapa en mindre litteratur – om vi får tro 

Deleuze och Guattari –, var att ”vara särdeles nykter” verkar Weiss gå åt ett annat håll.64 

Han löper in i hallucinationernas, drömmarnas, minnesbearbetningens  och introspektionens 

domäner. Platsen för Weiss  där nykterheten härskar,  där ”det talas  nyttiga ord, nyktra ord” 

är fabriken och kontorsmiljön. Det som är faderns, fabrikörens arena. Det är ett rum där det 

inte gror ”tvivel” eller ”grubbel”,  där alla ”är viktigt fyllda av sina uppgifter,  nyttiga,  sunda 

länkar i en produktionsapparat”. Det är ett rum där individen och det individuella förintas 

där det arbetande kollektivet förvandlas  till en organism,  där fabriken blir en kropp: ”Se,  den 

stora pulserande fabrikskroppen med den till livslång hälsning upplyftade bolmade armen,  se 

hur den näres, hur den smälter sin mat,  se hur dess  inälvor fullgör sina plikter! Se in i hjärt-

centralen med dess ledare,  se hur han vaksam,  beräknande reglerar puls  och omlopp,  se alla 
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61 PWA 2149, s. 23. 
62 Om flyktlinje [ligne de fuit] skriver Vladimir Cepciansky i sitt efterord till Kafka. För en mindre litteratur att begreppet till-
hör ”bildproduktionens sfär. I perspektivlära är en ‘flyktlinje’ (till exempel horisontlinjen) linjen som bildas av ’flyktpunk-
terna för alla linjer i en valfri serie av parallella plan’ (Larousse [franskt uppslagsverk]), dvs. linjen där min blick upphör 
och vilken i sin förlängning drar iväg ut ur blickfånget eller bildens ram […] den som bryter upp stratifikationens linjer i 
jordens historia, det som ‘deterritorialiserar’ segmenterade [dvs. stelnade] territorier”, Vladimir Chepciansky, ”Efter-
ord”, Kafka. För en mindre litteratur, Daidalos, 2012, s. 176f.
63 Helga Henschen, Åren med Peter, Värnamo, 1991, s. 24. När hon träffar Weiss för andra gången blir aldrig klart, men 
troligen rör det sig om 1941–42. Annie Bourguignon skriver att Nils Lindström hjälpte Weiss med att färdigställa De 
besegrade och troligen även Från ö till ö, hjälpen handlade exempelvis om att rensa ur germanismer ur texten. Men Weiss 
skrev inte bara en svensk prosa med germanismer, utan även en tysk prosa med skandinavismer, han använder exempel-
vis ordet ”Landflucht” i meningen exil i Fluchtpunkt, ett ord som på tyska betecknar rörelsen från landsbygd till stad sna-
rare än flykt från en stat, landsflykt. Detta mindre användande av språket, där Weiss framstår som en främling i såväl det 
folkliga språket som det officiell sanktionerade språket med sina germaniser i svenskan, skandinavismer i tyskan förtjänar 
en betydligt grundligare genomgång. Bourguinon, 1997, s. 32f  och s. 42f.
64 Deleuze & Guattari, 2012, s. 41.



nervsträngar och blodådror som här löper samman […].”65 Efter en lång skildring av fabri-

ken och dess funktioner med en grammatiskt intressant och vågad stil – vad vi förenklat skul-

le kunna kalla för en mindre användning av språket – avslutas  prosastycket med en resigne-

rad utsaga: ”Två år av mitt liv tillbringade jag på fabriken.”66  I De besegrade har motviljan 

mot fabriken som förkroppsligande av en nykter och nyttig ”tidsande” intensifierats, här ”ha-

tar” jaget ”dig, stålgud med den kalla blicken, härskare över turbinhallar och exercisplatser 

[…] dina grymma tabeller och din robotproduktions flammande kurvor”.67  Deleuze och 

Guattari menar i Mille plateaux (1980)  att den mindre användningen av det majoritära språket 

ofta resulterar i ”överladdning och parafraser”.68 Weiss språk är nästan till brädden laddad 

av expressivitet och symbolik, det är ett tungt språk som i bland ter sig svårforcerat och tröt-

tande. Gerhard Bonnier poängterar just det när han 1951 refuserar manuskriptet Duellen; 

”de allt för många bilderna” klagar han efter att ha meddelat att fantasin är både manu-

skriptets förtjänst och fel.69 Denna intensifiering av språket läser jag som ett försök att ladda 

verket med mening,  göra det tungt och betydande, en litteratur som passar epoken, eller om 

det är epoken som laddar verket – det är inte alltid helt enkelt att utröna vad producerar och 

vad som produceras. Tankarna leder till den svenska 40-talismen som Peter Weiss stod nära, 

såväl privat som litterärt.70 40-talismen, denna korta litterära epok som samlade en rad unga 

författare framförallt kring organet, tidskriften 40-tal. Peter Weiss tillhör dem men samtidigt 

inte,  han passar inte riktigt in. När De besegrade jämförs med Stig Dagermans  Tysk höst (1947) 

bleknar den förras subjektiva verklighetsframställning,  skriver anmälaren i Upsala Nya Tid-

ning,71 i Expressen skriver signaturen C. B. att Weiss  Dokument I kommer för sent,  40-talet – tid-

skriften och den litterära epoken – är redan litteraturhistoria,72 han tillhör sina generations-
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65 Weiss, 1947, s. 24f.
66 Weiss, 1947, s. 25. Fabriken och maskinen, nykterheten kopplas här även till nationalsocialismen, fabrikens skorsten 
blir en upplyft arm, höjd till en hälsningar, en maskin som närs av människokroppars arbete, förvandlar det till produk-
ter som de judiska kropparna förvandlades till tvål.
67 Peter Weiss, De besegrade, Bonnier, 1948, s. 107.
68 Deaulize & Guattari, 1980, s. 131, ”la surcharge et de la paraphrase” min övers. Här kan vi även notera vad Edward 
Said säger om exilförfattare, Said menar att den moderna läsningen och tolkningen har ignorerat specifika egenskaper 
för litteratur skriven i exil, att den är skriven som kompensation för en hemhörighet med ”en unik tyngd av ängslan, 
omsorgsfullhet, kanske till och med överdrift” (min kurs.), Said, 2006, s. 17.  
69 PWA 165. 
70 Weiss publicerar ”Fyra prosastycken” i fyrtiotalisternas organ 40-tal, vilket kan ses som hans litterära debut, Peter We-
iss, ”Fyra prosastycken”, 40-tal, nr 9–10, 1946. 
 Weiss översätter Dagermans pjäs Den dödsdömde (Der Verturteilte) till tyska åt det till Sverige exilerade förlaget Bermann-
Fischer Verlag som publicerade dramat i tidskriften Neuen Rundscahu, Markus Huss, ”Hinter schwedischen Sprachgittern 
Peter Weiss in Stockholm” Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Jahrbuch 2011, 2012, s. 82f. Weiss umgås även privat 
med Dagerman, men även med andra 40-talister som Erik Lindegren, Werner Aspenström och Axel Liffner enligt en 
muntlig intervju av Weiss, se Persson, 1979, s. 21. 
71 PWA 2717.
72 PWA 2709.



kamrater men ändå inte,  en 40-talets ”främmande fågel”.73 Weiss  är inkopplad i en produk-

tiv 40-talsmaskin som producerar flöden, som påverkar och förskjuter den litterära maski-

nen;  40-talsmaskinen är ingen extern maskin som kopplas in,  Weiss ansluter sig själv: ”Att 

jag valde att skriva på svenska under fyrtiotalet hörde ju ihop med att det då fanns en rikt-

ning inom litteraturen som man kände sig besläktad med. Man var i en naturlig miljö och 

kunde därför skriva.”74 Vi har alltså blottat två svar på frågan varför Weiss  skriver på svens-

ka: det nya språket är för Weiss  deterritorialiseringens språk och svenskan ger en möjlighet 

för Weiss  att reterritorialisera sig i 40-talismen. Men Weiss linje in i det svenska språket och 

den svenska litteraturen kan även förstås  i relation till en psykoanalytisk maskin: Weiss anslu-

ter sin kropp, sin mun och sitt mål till analytikern. Genom psykoanalysen finner han ett 

språk, genom att tala och åter tala på svenska i en psykoanalytisk kontext.75 Psykoanalysen 

blir en maskin som re-producerar sig själv hos Weiss i en elliptisk rörelse: psykoanalys –> 

text –> psykoanalys. Jag menar att när Peter Weiss litterära maskin kopplas till en psykoana-

lytisk maskin och till en exilmaskin intensifieras ett flöde eller ”ett kontinuerligt, oändligt 

flux”. Detta flux eller flöde som stammar ur den litterära maskinen är och blir litterär text, 

här blir det tydligt att varje maskin är beroende av andra producerande maskiner.76  Från 
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73 PWA 2708, uttalandet om den främmande fågeln kommer från S. Borgvalls anmälan i Göteborgs Morgon Post av Från ö 
till ö. I en kopia av recensionen – som vi kan anta är Weiss egen – som finns i arkivet är ”främmande fågel” flera gånger 
häftigt understruket. Weiss återvänder sedan detta uttryck, bland annat i sina Notizbucher, se Helmut Müssener, ”Ich lebte 
eben da”, Peter Weiss Leben und Werk, 1991, s. 40.
74 Persson, 1979, s. 20 f. Intervjun är hämtad ur Stockholmstidningen 8/9 1963. 
75 Ek, 1991, s. 18.  Ek skriver: ”Först genom den psykoanalytiska behandlingen nådde såväl berättarjaget [I Abschied och 
Fluchtpunkt] som Peter Weiss själv successivt fram till ett språk, som gav både den ena och den andre ett instrument som 
gjorde honom oavhängig av, eller åtminstone marginaliserade, det förgångnas destruktivt determinerande verkan”.
76 Deleuze & Guattari, 1972, s. 44. De skriver: ”La machine ne produit une coupure de flux que pour autant qu'elle est 
connectée à une autre machine supposée produire le flux. Et sans doute cette autre machine est-elle à son tour en réalité 
coupure. Mais elle ne l'est qu'en rapport avec une troisième machine qui produit idéalement, c'est-à-dire relativement, 
un flux continu infini. Ainsi la machine--anus et la machine-intestin, la machine-intestin et la machine-estomac, la ma-
chine-estomac et la machine-bouche, la machine-bouche et le flux du troupeau (<< et puis, et puis, et puis... »). Bref, 
toute machine est coupure de flux par rapport à celle à laquelle elle est connectée, mais flux elle-même ou production de 
flux par rapport à celle qui lui est connectée. Telle est la loi de production de production.” [Maskinen producerar ett 
brott i flödet bara så länge som den är ansluten till en annan maskin som producerar flödet. Och utan tvekan är denna 
andra maskin i sin tur ett brott, men detta är den bara i förbindelse med en tredje maskin som idealt producerar, det vill 
säga relativt, ett oändligt flöde. Alltså anus-maskinen och tarm-maskinen, tarm-maskinen och mag-maskinen, mag-ma-
skinen och mun-maskinen, mun-maskinen och flödet från boskapshjorden (”och sedan, och sedan, och sedan ...") Kort 
sagt, alla maskiner är ett brott av flödet i förhållande till den maskin till vilken den är kopplad, men den är samtidigt 
själv flöde, eller produktion av ett flöde, i relation till den maskin som i sin tur är ansluten den första maskinen. Sålunda 
lyder lagen om produktionen av produktion.]
 Man noterar en viss barnslighet, en besatthet vid anus, bröstmjölk och kön, som återkommer i Deleuzes och Guattaris 
skrifter, kanske en psykoanalytisk rest hos Deleuze som innan mötet med Guattari var s.a.s. mindre kritisk till psykoana-
lysen och Guattari var psykoanalytiker till yrket. Men man kan också se det som en drift, en skämtsam jargong som på 
ett humoristiskt sätt illustrerar en poäng. Vad vi kan utläsa är att produktion inte uppkommer av sig själv, att ingen en-
sam maskin producerar texten. Det är när maskinerna kopplas samman som någonting händer. När Peter Weiss litterära 
maskin kopplas in i konstnärsmaskinen som kopplas in till exilmaskinen som kopplas in till 40-talsmaskinen, som kopplas 
in till den psykoanalytiska maskinen som senare kopplas in till den politiska maskinen och så vidare som ett författarskap 
skapas, som ett textflöde produceras. Eller för att vara trognare Deleuze och Guattari: flödet är texten som går igenom 
de olika maskinerna som producerar litterär text, liksom mjölken som går genom juvermaskin, pastöriseringsmaskinen, 
munmaskinen, magmaskinen, tarmmaskinen till anusmaskinen, förändrar textens konsistens.



denna rörelse – text som flödar in och ut ur skrivandet – är det egentligen inte så långt till 

Roland Barthes  idé om ett vidgat textbegrepp,  en text som flödar över boken, hyllorna som 

bryter dess bestämda rum inför marginalerna.77

 Liksom texten flödar över gränserna kan den filosofi som Deleuze och Guattari presen-

terar framstå som gränslös och ogripbar men det är kanske däri som dess värde ligger. I alla 

fall framstår det som så för mig;  Deleuzes och Guattaris texter får mig att tänka bättre, eller 

ja, annorlunda, det nomadologiska och rhizomatiska tänkande är inget man gör fasta och 

stelnade teorier av,  det skulle vara att frångå själv idén med deras rörliga tänkande och sy-

stem. Tänkandet bör egentligen ske utan i förväg utmejslade modeller för att istället utgå 

från det partikulära, det som studeras. Teorin är inte total, utan lokal,  hävdar Deleuze i ett 

samtal med Michel Foucault, och den bör användas  som en verktygslåda. Inte som färdig 

byggsats.78 Applicerad teori implicerar ”att teorin är något som kan undvaras, eftersom det 

därunder finns en icke-teoretisk bas,  ett naturligt läsande som inte kan bytas  ut”.79 Därför är 

det viktigt att erkänna att teorin, i detta fall Deleuzes  och Guattaris  begrepp en mindre littera-

tur, utgör delvis  själva läsningen, att läsningen inte är oavhängig teorin förändras  i teorins 

raster liksom teorin i viss grad förändras av primärmaterialet. Det är också viktigt att förstå 

att den läsning som jag gör kan inte göras om av en annan,  att resultatet inte blir detsamma. 

Vi sysslar inte med positivistisk naturvetenskap här utan med humaniora. Jag kommer därför 

inte försöka genom uppsatsens  form eller anslag försöka efterlikna eller imitera den positivis-

tiska naturvetenskapen.
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77 Roland Barthes, ”Från verk till text”, Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2, Entzenberg, Claes & 
Hansson, Cecilia (red.), 2. uppl., 1993, s. 381. 
78 Gilles Deleuze, Desert Island and Other Texts 1953-1974, Semiotext(e), 2004, s. 206ff.
79 Johansson, 2003, s. 55. Men applicerad teori menas en teoretiskt ramverk som läggs över primärtexten, exempelvis att 
man göra en genusläsning av Röda Rummet, en marxistisk läsning av Jane Eyre eller en psykoanalytisk  läsning av Herr Ar-
nes penningar. 



Den politiska vändningen

Dass der Kampf,  der draussen geführt wurde, auch meine 

eigene Existenz anging, berührte mich nicht.80

De tyska förintelselägren – eller Auschwitz för att använda mig av en synekdoke – kan fram-

stå som 1900-talets epicentrum; seklets första halva kan med svårhet förstås eller läsas  utan 

förintelsen i åtanke,  liksom seklets andra hälft med sina transnationella sammanslutningar, 

statsbildningar och dess  kulturella uttryck. Auschwitz är även en central ort i rhizomet Peter 

Weiss. I den dokumentära pjäsen Die Ermittlung  gestaltas rättegångarna mot förintelselägrets 

vakter,  replikerna är hämtade ur autentiska rättsprotokoll och i elva sånger [Gesängen] ställs 

namnlösa vittnen mot namngivna åtalade.81 Die Ermittlung  uppfördes  1965, 18 år efter den 

litterära debuten och 17 år innan hans  sista verk Der neue Prozeß (1982)  uruppfördes  på Dra-

maten. Det är härifrån som allt tycks strömma ut ur, som en nollpunkt,  en aska från vilken 

författarskapet kan födas, istället för att utrotas. Det går att skriva poesi efter Auschwitz, för 

att parera Theodor Adornos berömda uttalande. Men den kommer hela tiden vara märkt av 

detta dödsmaskineri. 

 ”Jag kommer hit 20 år för sent” skriver Weiss i ”Min Hemvist”,  hemvisten är just den-

na nollpunkt, denna centrala ort som han ovetandes lyckades undvika insnärjd i introverta 

drömmar om framtida konstnärskap,  när han motvilligt reser till Sverige 1939 på inrådan av 

sin far.82 I ”Min hemvist” skriver Weiss om hur kunskapen om Auschwitz blir extra plågsam 

när hans  relativt trygga exil-vara ställs  i ljuset från andra judiska och halvjudiska kroppars 

öden: ”Vad gjorde jag den 14 oktober 1943,  när Wladislaw Mata skrapade in sitt namn i 

dörren, innan han hämtades ur källaren till svarta väggen. Satt i en fredlig stad,  sov i en 

varm säng, gjorde inget, för att hjälpa honom.”83 Exilens vara ställs mot ett möjligt politiskt 

handlande vilket får dess  motsats,  ett icke-politiskt handlande att framstår som direkt omora-

liskt. Det blir denna insikt som får Weiss att hänge sig åt den direkt politiska – det vill säga 

handlande,  uppmanande och kritiserande – skriften med målet att nå en faktisk verkan. Skrif-

ter som genom sitt material och sin utformning motarbetar glömskan av fascismen och dess 

verkningar. Just minnet och glömskan är något som lyser klart i Weiss  senare författarskap, 
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80 Weiss, Abschied von den Eltern, Suhrkamp Verlag, 1961, s. 170. 
81 Peter Weiss, Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen, Suhrkamp Verlag, 1965. 
82 Peter Weiss, ”Min Hemvist”, Rapporter, sv. övers. Ingemar Wizelius, 1968, s. 92. 
83 Weiss, 1968, s. 97.



där Die Ästhetik des Widerstands kan läsas som ett enda stort motstånd mot glömskans 

mekanismer.84  Genom att skildra, publicera och uppföra påminner Weiss  oss  ständigt om 

brotten (Die Ermittlung) och de som gjorde motstånd (Die Ästhetik des Widerstands) varför det blir 

så mycket svårare att glömma. Men hur skriver Weiss när det fortfarande inte finns något att 

glömma, när förintelsen och den fascistiska statsapparaten inte är historia,  utan något han 

befinner sig mitt i, när det enda sättet att inte se är att blicka inåt eller vända sig bort. 

 När Peter Weiss skriver sina tidiga svenskspråkiga verk finns det en mycket påtaglig 

närhet till krigets  våld och fascismens dödsmaskineri. Sture Packalén menar att Weiss under 

själva kriget vände ansiktet bort från omvärlden: ”Svallvågorna från krigets  pansarfartyg når 

aldrig Peter Weiss kanot, världshändelserna blir till teater och de personliga bekymren över-

väger trots allt hela tiden […].”85 Även hans kommande förläggare, Peter Suhrkamp, som 

Weiss  träffade under sin resa till Berlin 1947, där han skriver de reportage för Stockholms-Tid-

ningen som ska komma att utgöra förlagan till De besegrade, bekräftar den bilden. Hemma i 

Sverige skickar han ett tysk manus,  Der Vogelfreie, till Peter Suhrkamp som refuserar det 

med orden att det ”är ett skriftstycke från en som är van vid samtal med sig själv. En vars 

språk har förlorat en väsentlig egenskap,  nämligen att meddela sig förståeligt, att översätta 

till det synliga.”86 Texten äger, menar Suhrkamp, ingen allmängiltighet vilket har kommit sig 

av en odlad isolering. Den är skriven av någon som vänt bort sitt ansikte. Det framstår här 

som att Peter Weiss slutit sig under kriget och i exilen. Att de psykoanalytiska sessionerna 

han gick i under 40-talet helt och hållet har fått honom att gå in i sina individuella angelä-

genheter. Som att det yttre inte längre intresserade honom.

 Peter Weiss  tidiga prosa är inte uppenbart politisk, vilket gör det enkelt att måla upp en 

bild av att en politisk vändning  sker i författarskapet, just en sådan vändning som han talar om i 

en artikel i Dagens Nyheter 1965. Weiss skriver: ”Varje ord jag skriver ner och överlämnar till 

offentligheten är [numera] politiskt”,  författarskapet har nu ett bestämt syfte att komma i 

”kontakt med större befolkningsgrupper för att hos dem uppnå en bestämd verkan”. I denna 

artikel deklarerar han att socialismens  riktlinjer innehåller den giltiga sanningen och åbero-

par sin konstnärliga frihet att kritisera såväl kapitalismen som de socialistiska staterna från 

ett frihetligt perspektiv.87 Det finns här en insikt om, eller en konstruerad självbild där Weiss 

nu, 1965,  insett vad som är riktigt och det är den konst som sätter verket i direkt förhållande 
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84 Mats O. Svensson, ”Peter Weiss motstånd”, Horisont, 2012:1–2.
85 Packalén, 1991, s. 9. 
86 Archiv des Akademie der Künstler, Peter Weiss-Archiv, 1124, sv. övers. Packalén, 1990 s. 11. 
87 Artikeln i Dagens Nyheter återtrycktes i Peter Weiss, ”Tio arbetspunkter för en delad värld”, Rapporter, sv. övers Ingemar 
Wizelius, 1968, s. 154ff.



till de politiska krafterna i världen.88  De tidiga arbetena blir därigenom ett misslyckande, 

byggda på den vanföreställning om att konsten i sig har potential att befria konstnären (We-

iss)  från instängdhet, fördomar och egoism, egenskaper som karaktäriserar den borgerliga 

uppväxtmiljön. Men att förhålla sig opolitiskt, eller att ge intrycket att man saknar politiskt 

intresse kan vara en nödvändighet som statslös flykting. I Peter Weiss  medborgaransökan 

1946 framkommer det med all tydlighet att begreppet ”opolitisk” ses  som positivt i hans 

”undernådiga ansökan” om att upptas som medborgare i kungariket Sverige. I kriminalpoli-

sens rapport till justitiedepartementet tillstyrker flera personer att Weiss  är ”fullständigt opo-

litisk”, vidare har Weiss ”icke några politiska intressen”, en fabrikschef, Dr. Slava Morch ha-

de aldrig ”hört denne [Weiss] tala om politik”.89  Opolitisk är liktydigt med oförarglig,  en 

opolitisk medborgare är en för riket säker medborgare som inte hotar status quo.

 Trots att Peter Weiss tar avstånd från sina ungdomsarbeten finns  i de tidiga svensk-

språkliga skrifterna från 40– och 50–talet (här har Sture Packalén helt rätt)  en vilja att kom-

municera denna inre värld för att den kan äga giltighet hos  flera.90 I brevväxling med sin bli-

vande förläggare svarar Weiss  Peter Suhrkamp: ”jag vill meddela mig”. Han vill göra den 

personliga eller individuella erfarenheten till något mer, till vad den egentligen är,  det vill 

säga ett tillstånd som löper genom kroppar, exilerade kroppar och efterkrigskroppar.91 Den 

trånga rymden i den odlade isoleringen hos  den som vill meddela sig förstoras  upp,  läggs 

”under mikroskopet” genom att socioekonomiska,  migrationspolitiska, biopolitiska faktorer 

är närvarande på ett helt annat sätt hos  den mindre författaren än hos  de majoritära förfat-

tarna,92 i Peter Weiss  fall: de svenska generationskamraterna. Jag har redan beskrivit detta 

men de individuella angelägenheterna (eller de ”personliga bekymren”)  är politiska hos den 

som skriver en mindre litteratur.93 Därmed blir det svårare att tala om en vändning,  möjligen 
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88 I ett föredrag håller vid Princeton universitet beskriver Weiss själv denna utveckling, från ett skrivande av att endast 
tänka på sin egen existens (”dachte ich nur an meine eigene Existenz”) till en fråga om var det skrivandet behövs, för 
förändring (”wer bracht meine Arbeit”) Peter Weiss, ”I Come out of  My Hiding Place”, Über Peter Weiss, red. Volker Ca-
naris, översättning från engelska av författaren själv, 1970, s. 9ff.
89 Stockholm, Riksarkivet, Justitiedepartementets arkiv, konseljakt 1946-11-08, nr. 38, Mb 76. 
90 Packalén, 1990, s. 11f.
91 PWA 1124, brev till Peter Suhrkamp, 30/9 1948. Att Peter Weiss vill meddela sig tycks gå stick i stäv med att betrakta 
de svenska litterära verken som självanalys, för vad finns då poängen med att meddela sig om själva funktionen av skri-
vandet är att enbart lösa de egna problemen.
92 Deleuze & Guattari, 2012, s. 36.
93 Man kan ställa sig frågan: Är inte allas liv politiskt på ett eller annat sätt. Under sena delen av 1900-talet har senten-
sen att det privata är politiskt kommit att blir ett slags feministiskt slagord, som syftar till att visa att det mest vardagliga som 
att gifta sig, föda barn, ingå heteronormativa förhållanden är politiska akter, poststrukturalismen visade  att språket inte 
är neutralt (opolitiskt) och posthumanister så som Donna Haraway menar att äta är att döda (Haraway, 2008), det vill 
säga alltid en politisk handling. Varför får den s.k. mindre litteraturen detta privilegium att vara politisk? Denna problematik 
utelämnar Deleuze och Guattari, att den mindre litteraturen är politisk och revolutionär, tas för givet, eftersom Kafka 
var politisk och revolutionär och begreppet en mindre litteratur emanerar från Kafka. Teorin skapas ur det undersökta och 
det undersökta skapar teorin.



om förskjutningar och förändringar av flöden. Men vi bör också undersöka glappet här, 

mellan den publicerade svenska prosan och det tyska genombrottet. Den svenska prosan 

publiceras mellan 1947 och 1953, ”Tio punkter för en delad värld” där Weiss  kommer ut som 

politisk författare publiceras 1965. Det finns  alltså en period på över tio år som är värdefull 

att titta närmare på, den tid då det politiska blir politiskt. Nyåret 1950 skriver Peter Weiss en 

artikel i A.T. Det en nyårsfantasi där han talar om ett ännu inte offentliggjort dokument – 

undertecknat av Mao, Stalin och Truman – med nio punkter som ska säkerställa freden, för 

att ”inga som helst politiska, ideologiska och ekonomiska problem” kan rättfärdiga ett krig  

och Weiss drömmer om en omdaning av världen som förändrar ”hela mänsklighetens psyko-

logiska struktur”. Punkterna rör desarmering av alla världens  länder,  avskaffande av alla ar-

méer, att all krigsapparatur antingen förstörs eller omvandlas  till civila ändamål;  slopande av 

alla världens  gränser och tullar för att därmed tillåta ett fritt flöde av människor och varor; 

allmän amnesti för alla politiska och militära fångar;  att USA blir mer ”vänsterorienterat” 

och Sovjet mer ”individualiserat”;  slutligen att ett internationellt  samarbete inrättas mellan 

alla länders  intelligentia – ”forskare, läkare, ingenjörer, försörjninsorganisatörer, psykologer 

och konstnärer” – för att ”få tillstånd en världsordning som är värdigt det 20:e århundradets 

människa”.94 Artikeln är utopisk – en dröm – och vi ska hindra oss  från att dröja kvar i en 

fullödig ideologisk analys av den utan endast se hur några intressanta drag och linjer fram-

träder. Som att det är långt till den kommunistiska ideologin Weiss senare kommer – inte 

helt oproblematiskt – omfamna; liksom det är långt till ställningstagandena för de antikolo-

niala befrielsegruppernas rätt att ta till våld mot imperialismen, Weiss  är fortfarande pacifist. 

Däremot finns  en annan sort internationalism här (riv alla gränser, låt människor flöda fritt, 

var rörligt och icke hierarkisk, en rhizomatisk form snarare än arborisk), ett internationellt 

engagemanget som är så grundläggande både för arbetarrörelsen och för Weiss  senare enga-

gemang för Vietnam och Angola. Därutöver tron på de intellektuellas förmåga att förändra 

sakernas  tillstånd och nödvändigheten i att just de engageras  i offentligheten.95  Här finns 

också en stark ideologikritik som var vanlig hos  fyrtiotalisterna. Erik Lindegren talar exem-

pelvis om ”ideologiernas tyranni” i första numret av Prisma,  en av de tidskrifter som blev 40-

tals arvtagare, och han fortsätter med påståendet ”att vara internationell i en nationalistisk 

tidsålder som behärskas av maktpolitisk […] är att vara revolutionär”.96 Fem år tidigare, ny-
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94 PWA 2998, Peter Weiss, ”Nyårsfantasi: Fred, allmän avrustning, A.T., 31/12 1950. Jan Christer Bengtsson påvisar 
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om antiimperialismen i Angola tillika pjäsen Viet Nam Diskurs (1968). 
96 Erik Lindegren, ”Introduktion”, Prisma, Norstedts, 1948:1, s. 5–7. 



årsnatten 1945/46 framställer Weiss en liknande text, nedskriven med maskin på ett enkelt 

smörpapper. Detta är slutet på en era, skriver han, slutet på en ”epidemins epok” [Die Ep-

oche einer Seuche] sju månader efter Tysklands kapitulation och andra världskrigets slut i 

Europa. Den sjukdom som benämns  täcker Europas  alla kroppar – fånge, soldat eller civil är 

likgiltigt –,  som sitter i trots att epidemin har avstannat. Vad som betyder något, framhärdar 

Weiss  är medvetenheten om den,  det vill säga att den förstås. Det som betyder något är ”att 

vi andas  och att vissa av oss fortfarande kan se”. Sjukdomen är kriget,  totalitarismen,  fascis-

men, men om de är symtom eller orsak förblir oklart. Liksom nyårsnatten 1950 presenteras 

här en vision,  han ser början på en ny tid där den gemensamma erfarenheten av kriget,  oav-

sett ”var vi överlevt,  i vilken armé, i vilket fångläger, i vilken sönderbombade eller skonade 

stad, det är likgiltigt i vilken fabrik, i vilken fängelsehåla eller i vilken exil”, förenar och 

tvingar fram ett paradigmskifte; ”där det inte längre finns någon skillnad mellan länder, stä-

der, arbetsplatser och arméer, därför det inte längre finns  några gränser,  och därmed inte 

heller några arméer för att försvara gränserna,  och det som består ska bara vara en gemen-

sam arbetsplats,  annat är inte möjligt”.97 Likheterna med den artikel han skrev fem år senare 

är slående, här finns det utopiska, tron på det universella och den internationella gemenska-

pen. De två skrifterna, en författad på tyska och den andra på svenska är knappast ideolo-

giskt mogna skrifter och det tar inte ställning för en ideologi, för en sak. Men i sig bär de helt 

klart på något politiskt,  i sitt drömmande härbärgerar de något revolutionärt, en radikalt an-

norlunda ordning.

 Exemplen på hur det politiska träder fram under 50-talet är fler. Filmen Vad ska vi göra 

nu då (1958)  gestaltar några ungdomars fredagskvällar; beroende på klass förlöper och slutar 

deras nätter olika, när den ena leds bort av polis på grund av fylla,  sätts den andra i taxi. 

Filmen är visserligen ett beställningsverk från Socialdemokraternas  ungdomsförbund men 

den visar ändå på ett klassmedvetande, en insikt om att samhällsmaskinet riktar sina meka-

nismer,  sin sociala och politiska kontrollapparat olika beroende på människors ekonomisk 
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97 PWA 2265.
”Neujahrnacht 1945/46
Ich schreibe dies in der letzten Nacht des Jahres mit eine Epoche zuende [sic] geht. Die Epoche einer Seuche. Ich bin 
noch krank davon wie alle andern auch. Doch ich habe sie überstanden. Dies wird jetzt gerechnet, dass ich sie über-
standen habe. Mit uns allen, die sich noch auf  den Beinen hatte können, ist jetzt zu rechnen. Wir sind aus Bergen von 
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wird nur, dass wir atmen und dass einige von uns noch sehen können. Es ist jetzt gleichgültig, wo wir überlebt haben, in 
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cher Fabrik, in welchem Kerker und in welchem Exil, wir ausharrten es wird jetzt nur danach gefragt, ob wir noch zum 
gebrochen sind. Denn jetzt wird eine Zeit anfangen, in der zwischen Länder, Städten, Arbeitsplätzen und Armeen nicht 
mehr unterschieden wird, denn es wird keine Grenzen mehr geben, und damit auch keine Armeen mehr, zur Verteidi-
gung von Grenzen, und es wird nur noch ein einziger gemeinsamer Arbeitsplatz bestehen, Anders ist es nicht möglich, 
denn es ist nicht möglich, dass es jetzt von uns überlebenden, noch jemanden geben könnte, der am Zustand der Seuche 
festhalten wollte.”



och social ställning.98 Ett liknande medvetande återfinns i dokumentärfilmen Enligt lag  (1957) 

som skildrar livet på en ungdomsanstalt i Uppsala. Internerna är endast i bild med ryggarna 

vända mot kameran, deras  ansikten förblir dolda för betraktaren. Bara fångvaktarnas ansik-

ten syns vilket förstärker deras diametralt olika juridiska status. I en scen letar sig Weiss ut ur 

fängelset och filmar firande studenter, det blir en bjärt konstrast mellan ”[s]amhällets lycko-

barn och samhällets olycksbarn”, att klass spelar roll är svårt att missa.99

 Men Weiss filmar inte bara samhällsengagerat eller skriver visionära artiklar om en 

framtida världsstat. Det finns  under 50-talet en rad fragment, anteckningar och utkast till 

noveller som visar på ett växande samhällsengagemang, ett patos mot klassklyftor samt en 

(fortfarande liberal)  idé om individens okränkbarhet och förståelsen för hur lätt individen 

väger i handen på statens  våldsapparat. Detta är en medvetenhet som inte kan härledas  till-

baka till moderns  hand som tvagar sonens  kön, eller faderns agande men svaga hand100 utan 

produceras av den omgivande sociala ordningen, den historiska situationen med fascistiska 

diktaturer och totalitära stater i Väst- och Östeuropa. I ett tysk manuskript från 1953, ”Ich 

gehe hoch” gestaltas  ett Ungern under Horthy. En lärarinna tas  in på förhör hos  säkerhets-

polisen, hon tvingas  skriva under ett dokument som fastställer att hennes man är kommunis-

tisk spion. Mannen grips och hon interneras, förs  hårdhänt mellan olika instanser utan att 

veta varför,  av en brutal förtryckarapparat och intrikat maskineri för största möjliga osäker-

het och otrygghet. Hon förs iväg med en buss  och ser för första gången havet (denna oerhör-

da bild för frihet som återkommer hos Weiss), och inser att mitt i detta barbari är den enda 

uppgiften den ”att fortsätta vara människa”.101 Denna tematik återvänder flera gånger,  den 

ensamma människan mot en statlig byråkratiskt och totalitär maskin. Weiss skrivande fram-

står som tydligt präglad av en allmän osäkerhet över världsläget och det kalla kriget – men 

novellen är också i hög grad influerad av Kafka. I ett svenskt prosafragment,  daterad 1950, 

talas  det som en mur som löper tvärs igenom kontinenten,  som ”förhindrar att folken kan 

leva fredligt bredvid varandra” och ett jag som opponerar sig mot den.102 I en annan text, 
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98 Peter Weiss, Vad ska vi göra nu då, 1958, han fortsätter på samma spår och filmar samma år SSU:s kongress i filmen 
Ungt rådslag (1958) en sju minuter lång film med klipp från kongressen, avslutningsfesten och en presentation av förbun-
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108–138.
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översättningar ”tvättar min lem”. Se Peter Weiss ”Diagnos”, Exil, två romaner, Bonnier, 1997, s. 33, se också PWA 1898, 
”jag var tvungen att låta mig läggas över hans knä, jag var tvungen att visa honom att jag var liten och svag och att jag 
erkände hans övermakt […] inställsamt måste jag jämra mig, vad du är stark och vad jag är svag, var du kan och vad 
ynklig jag är”.  
101 Peter Weiss, ”Ich gehe hoch”, PWA 2176. ”ein mensch zu bleiben”, s. 20.
102 Peter Weiss, PWA 2277.



också den en halv maskinskriven A4,  daterad 1949, befinner sig ett jag i ett rum med främ-

mande, skrämmande figurer;  jaget förstår att han ska häktas,  att de främmande ringer efter 

polisen; han tar till flykt,  förföljs  av en kvinnlig polis, därefter av en pojke som jaget funderar 

på att mörda. ”Säkerligen är överallt folk uppställda för att förfölja mig” konstaterar jaget i 

den uppjagade, paranoida texten innan den abrupt slutar.103 Ungern återkommer i Situationen 

som löpsidesrubriker vilka möter Knut när han försöker finna en flyktlinje från vardagen ge-

nom att bryta sig loss från det invanda och gå på luffen: ”BUDAPEST TOTALT FÖRLA-

MAT,  STREJKEN FORTSÄTTER I BUDAPEST, BUDAPEST SVÄLTER.”104 I Situationen 

möter Weiss-läsaren för först gången dessa så för honom kännetecknande litterära diskussio-

ner om politik och estetik. 

 I ett halvfärdig drama – daterat 27 augusti 1960, Köpenhamn – skrivs det politiska en-

gagemanget ut. Den litterära texten har för första gången transformeras  till en politisk pam-

flett. Huvudperson i Apokalypse är direktören, en girig och auktoritär rollfigur vars  förmögen-

het kommer från att bygga undermåliga hus  till fattiga och producera undermåliga produk-

ter till överpris. Kring sig samlar han ja-sägare och rådgivare, typfigurerna Herr Eins,  Herr 

Zwai, Herr Drei och Herr Vier som i ena stunden informerar direktören om hyresgästernas 

klagomål för att i nästa bistå om råd om hur man på bästa sätt marknadsför de undermåligt 

byggda husen. Kapitalismens fula tryne vanställs  genom att anti-kapitalistisk kritik – så att 

säga – tas över och utsägs  av kapitalisten själv. Kritiken görs till dygd när direktören med 

stolthet talar om sina strategier för ohederlig vinst. Den omoraliska direktören fungerar som 

synekdoke för ett helt system;  det faller sig naturligt att han även utnyttjar sin sekreterare 

sexuellt. Kapitalism och patriarkat tvinnas samman till ett.105

 Det politiska är en process, ett ständig tilltagande flöde och jag tror inte att det är en 

slump att Peter Weiss författarskap utvecklar sig i linje med sin samtid: från den svenska 40-

talismens existentialistiska tvivel till 60-talets  politiska uppvaknande med våren 68 som kli-

max;  Peter Weiss, tillsammans med Gunilla Palmstierna-Weiss, går denna vår sida vid sida 

med Ulrike Meinhof, studentledaren Rudi Dutschke (som senare skjuts  mer flera skott i hu-

vudet av en högerextremist), den radikala bokförläggaren Feltrinelli (mördas av högerextre-

mister i Italien) och Salvatore (en nära släkting till Salvador Allende som drevs till självmord 

av fascisterna i Chile) i samma demonstrationståg.106 Men att dra upp en linjär linje är otill-

räcklig för linjen riskerar att dölja mer än den visar, fördunklar mer än den förklarar. För om 

33

103 Peter Weiss, PWA 2276.
104 Weiss, 2001, s. 141.
105 Peter Weiss, PWA 1716.
106 Gunilla Palmstierna-Weiss, Minnenas spelplats, Bonnier, 2013, s. 231. 



det vore så enkelt så skulle Dokument 1 vara mer politisk,  eller engagerat i samhällsfrågor än 

Från ö till ö och De besegrade,  och Duellen vara mer politisk än de tidigare nämnda och det av-

slutande dramat Den nya processen (1982) den mest politisk och samhällsengagerade av alla 

Weiss  dramer;  och det stämmer inte. Linjen ger dessutom ett sken av att det politiska alltid 

är ett fenomen som rör sig i de litterära texternas ytskikt, lätt verifierbart och kvantifierbart. 

Samt att detta är kopplat till intention, att författarens uttalande om att text a är politisk men 

att text b inte är politisk gör a mer politisk än b. Men den mindre litteraturen är ju alltid 

kopplad till det politiska och den innehåller alltid en revolutionär potential.107 Som en mind-

re och exilerad författare i 1900-talets Europa är Weiss  oundvikligen, oavsett hur mycket han 

isolerar sig i Sverige och verkar opolitisk, kopplad till ett politisk makt- och dödsmaskineri i sin 

egenskap av flykting och denationaliserad medborgare oavsett intention, vilja eller begär. 

Och detta är viktigt: att Peter Weiss  är politisk snarare än att han i sin tidiga prosa verkar poli-

tiskt. Det politiska kan illustreras  i ett flöde som pumpar in i författarmaskinen och det är ett 

flöde som inte kan regleras, det kan inte minskas  eller stängas av varken av uttolkaren eller 

författaren. Skillnaden mellan de tidigare och de senare texterna kan begripas som en illust-

ration av vara och verka – oavsett om vi läser det politiska som en vändning eller en process  – 

att han i de tidigare texterna är kopplas till det politisk medan han ju längre tiden går, ju 

längre tid efter exilen och efter Auschwitz blir kopplingen till det politiska svagare,  medan 

det politiska uttrycket,  i viss  mån växer sig starkare. Kopplingen försvinner aldrig, men flödet 

avtar och sinar när det temporala avståndet ökar, när de nya territorialiseringarna börjar 

stabiliseras.

 Hotet mot den judiska kroppen. Den våldsamma världen som tränger sig in i männi-

skan genom radions direktrapporter,  dagstidningarnas  och journalfilmernas bilder, det är ett 

våld som ännu inte tydligt artikulerats,  än så länge finns det bara vagt där och brusar och 

skaver eller oroar. Peter Weiss  skildrar detta när han i De besegrade skriver – Weiss  riktar sig 

här mot ett icke-definierat du – att din ”värld oroar dig som en sjukdom,  den är förvrängd 

och plågande men du vågar inte bli medveten om sjukdomen. […] Du är fången; det finns 

ingen som kunde resa klarhetens spegel framför dig. Du förblir fången såsom alla de andra 

är fångna”; han fortsätter lite längre bak i boken med påståendet att Tyskland länge ”härjats 

av en mörk sjukdom”.108 Men vad är det som oroar, vad är det som duet är fångat i, vilket 

ideologiskt nät? Sjukdomar kureras  med medikament eller psykoanalys,  genom att botas eller 

genom att ”bli medveten om sjukdomen” som en kollektiv angelägenhet;  alltså ingen indivi-
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duell problem som bäst avhandlas i ett slutet rum mellan läkare och patient,  för duet ingår i 

ett kollektiv och duet är fångat i en symbolisk ordning och förmår (eller ”vågar”)  inte se 

bortom sin egen cell,  det vill säga att se den omgivande och omslutande sociala ordningen 

vilken ständigt tränger in i subjektets  alla öppningar. Vilken är sjukdomen – det vill säga det 

ideologiska nät som omger duet –, som man måste ”bli medveten om”? Jo, den som lagt sig 

över Europa som en kall hand i över ett decennium – med rötter som sträcker sig djupare 

ner i myllan, längre bak i tiden –, den tid som Weiss tidigare betecknat som en epidemins epok. 

Vi talar om fascismen,  ja just det som ”lämnat efter sig ett fruktansvärt stort sår ur vilket 

blodet sipprar ostillbart” som grep tag i befolkningen och gjorde vanliga människor till böd-

lar i ett fruktansvärt dödsmaskineri.109 

 Den klarhetens  spegel som skrivs  ut är en begreppsvärld som gör omvärlden begriplig, 

som sätter sjukdomen i ett sammanhang,  som visar att sjukdomen inte är en individuell an-

gelägenhet, något som inte kan botas i mötet mellan analytiker och analysand utan en kol-

lektiv angelägenhet. Deleuze och Guattari menar att den traditionella psykoanalysen botar 

individuella och borgerliga problem med en borgerlig metodik; genom att kurera symptomen 

och därmed raderar de personliga problemens strukturella karaktär som i lika hög grad är 

symptom på ett sjukt samhälle;  om psykoanalysen passiviserar (det vill säga skapar icke-revo-

lutionära subjekt)  gör medvetenhet det motsatta, den aktiverar – tänk här på alla de fackligt 

organiserade läsecirklar som anordnades efter Die Ästhetik des Widerstands publicering i Sveri-

ge, de syftar till att medvetandegöra, och därigenom aktiverar den fackliga kampen.110 Att bli 

medveten om sjukdomen är att inse vad sjukdom är och därefter arbetar för att förändra de 

strukturer i vilken sjukdomen kan frodas  i. Men att bli medveten – ”våga” – är inte enkelt, 

för medvetenheten förpliktigar och Peter Weiss är inte där än, han kan blott antyda proble-

matiken, han är fortfarande fast i den enskilda lösningen i sina texter (”ändå finns bara du”; 

”bara du själv kan göra dig fri”111). Hans trygga, borgerliga uppväxt ligger fortfarande som 

en slöja framför hans  ögon och vantrivseln i kulturen är fortfarande en individuell angelä-

genhet men genom psykoanalysen går den att hantera,  och vantrivseln – den som får Weiss 

att gå i psykoanalys – kopplas upp mot en uttrycksmaskin och Weiss skriver och målar sina 

inre drömvärldar. Weiss gick av och till i psykoanalys, sin första secession mellan april och 

augusti 1941, då hos  Iwan Bratt i Alingsås, låg på en svensk soffa,  talade det nya språket och 

tillägnande det sig genom ett psykoanalytiskt raster. Han bearbetar minnen förbundna med 
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ett helt annat språk, barndomens tyska, översatte erfarenheterna som ”när de uttalades” re-

dan var” långt borta från ursprunget”.112

 Michel Foucault försöker ringa in Deleuzes och Guattaris  koncept av fascismen i sitt  

förord till den engelska översättningen av L'Anti-Œdipe. Foucault menar att hos  Deleuze och 

Guattari är fascismen inte ett historiskt specifikt politiskt maktsystem utan begär, vilka existe-

rar och flödar inom oss alla;  det som gör att vi,  för att parafrasera Foucault, älskar makten 

och begär det som dominerar och exploaterar oss.113 Genom att fascismen existerar som be-

gär och kraft men inte nödvändigtvis behöver representeras  av en totalitär stat behöver man 

”inte ens  se fascisten inom en,  fascisten man själv upprätthåller och när och vårdar” utan 

den när och vårdar sig själv,  som både individuell och kollektiv anordning. Fascismen kom-

mer som ogripbara,  svårfångade flöden inom den sociala ordningen och inom kroppen,  det 

är därför den blir så farlig,  en massrörelse,  en cancerogen kropp. Denna begärda fascism, 

mikrofascismen,  sprider sig i samhället innan krafterna fångas upp och centraliseras  i en statlig 

anordning,  vad som kallas makrofascism.114 I Peter Weiss prosa manifesteras  detta inre begär, 

mikrofascismen,  otaliga gånger i de litterära subjektens vilja att plåga och utöva våld,  Weiss 

litterära uttryck tycks vara direkt kopplad till en fascistiska våldsapparat. Vi har redan sett 

prov på det i stycket från De besegrade citerat ovan.

 Deleuze och Guattari menar att fascismen skapar totalitära samhällen, men att det to-

talitära inte är dess  grund, utan ett av dess uttryck; fascismen blir den först en effektiv appa-

rat genom fascistoida mikro-grupperingar och segment i befolkningen – medborgargarden, 

ungdomsorganisationer,  en rädd överklass – som åtrår fascismens organisation,  ordning och 

trygghet.115 Weiss  gestaltar,  framförallt i den tidiga svenska prosan ansamlingar av människor 

som agerar ”utan egen vilja” som endast utför ”en högres  skoningslösa befallning”; 116 män-

niskor som lider av något han betecknar som lydnadssjukan,  det vill säga en oförmåga ”till 

självständig handling inför de dominerade makterna”.117 Lydnadssjukan är begäret och vil-

jan att underordna sig, att avsäga sig sin individualitet och sitt ansvar. Det kryllar av dessa 

grupperingar i Från ö till ö och De besegrade. Och i det senare dramat Marat/Sade upprepas 
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gång på gång hur enkelt massan blir en mob,  hur kort avståndet mellan rättfärdig resning 

och våldsamt urartat och missriktat upplopp är. Men det finns även en annan gestaltning av 

den fascistiska kroppen som rör sig inom eller bortom gruppen och massan – den som existe-

rar inom den enskilda, det berättande subjektet eller en ”han” eller ett ”du”. På sidan 36 i De 

besegrade läser vi: ”Vågar du tänka tanken att det onda fanns inom dig? Att destruktionen ut-

vecklade sig inom dig.”118 Viljan till destruktion har skapats  ut ”det förflutnas slagg” och ho-

tar ständigt att brisera; lösningen är hos den tidiga Weiss inte politiska och samhälleliga för-

ändringar utan en ”självkonfrontation vars grad av kritisk klarhet bestämmer dina möjlighe-

ter till frihet”,  det är alltså hos det enskilda subjektet som lösningen vilar.119 Det fascistiska 

begäret måste mötas med självkonfrontation och desto större kritisk klarhet,  desto större fri-

het enligt Weiss. Berättaren som frågar om vi ”vågar” är liksom varje utsägande subjekt i De 

besegrade anonymt och talar påfallande ofta till en annan anonym gestalt. I ett annat avsnitt 

är det en av ”segrarna” (amerikan, britt,  sovjet eller fransos)  som talar om sin desillusionera-

de tillvaro som ockupationssoldat och befriare: ”De tror: allting är ond vilja, de tror: vi vill 

svälta dem,  förinta dem. […] Då och då överraskar jag mig själv vid att jag säger: vi ska sväl-

ta ut dem, förinta dem […].”120 I ett betecknande prosastycke tar berättaren soldatens, fa-

scistens, chauvinistens perspektiv och leker med tanken att vara förövare: 

Att tillfångata!  Att lägga sin hand tungt på en annans axel och säga:  följ med mig. Att se den 
andres skräck. […] Att våldta! Att inte ens behöva ord, att inte ens behöva vara handgriplig, 
att bara behöva rikta sitt vapens dödshot mot kvinnan och se henne fogligt breda ut sig.121

 

Upprepning av ”Att…” gör utsagan till ett mantra som materialiserar begäret genom att iklä 

det ord. Det att dominera,  härska och utöva makt framställs i citatet som ett begär. Detta att 

känna fascisten inom sig, vårda den genom att träda in i dess kropp, nära den genom att ut-

tala dess tanke, fylla upp sig själv med dess begär för att därigenom uppenbara begäret inom 

sig själv. ”Att plåga: vilken vällust!” varseblir ett ungt jag när han sticker in nålar i levande 

dagsländor i ett prosastycke i Från ö till ö.122 Den här bilden återkommer i Peter Weiss  förfat-

tarskap. Gång på gång möter läsaren av Peter Weiss kroppar som njuter av att plåga (vi har 

redan varit inne på De besegrade, Från ö till ö och Marat/Sade)  som ger efter för våldets  innebo-

ende kraft och rycks med av massan. I Die Ästhetik des Widerstands möter jaget Karin Boye i 

Alingsås kort före hennes självmord. Hon berättar för honom om sin tid i Berlin där hon del-
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tagit i en nationalsocialistisk samling och där ”mitt i massan i Sportpalast, lyft sin raka arm, i 

skogen av uppåtsträckta armar”.123 Lockad av folkmassans  kraft,  det gemensamma agerande, 

kollektivet som sluts  upp till en kropp,  till en rörelse. Hon kommer dock till sans,  inser vad 

hon håller på med och tar ned sin arm. Ändock kvarstår känslan av att här finns något som 

lockar,  som väcker det fascistiska begäret till liv, även hos en medlem i Clarté. De uppsträck-

ta armarna, få kan undgå referensen till den fascistiska massmötena,  till hitlerhälsningen, i 

Situationen minns författaren Paul barndomens klassrum:

När läraren, den vidrige, fläskige diktatorn sa, alla som tycker om mig sträcker upp handen – 
ni  tycker väl om  mig allihop?  Och hur allas  händer sträcktes upp  […] hur vi alla satt med 
våra uppresta armar, utom  en, utom en enda, han som vågade, det var fruktansvärt kallt kring 
honom […] hur vi alla förnekade honom […].124

Skolbarnen underkastar sig auktoriteten,  lider av lydnadssjukan och förnekar den som avvi-

ker. Det är en konformismens ideologi,  en uteslutningens operation, det är mikrofascism,  just 

det beteende som gör fascismen så farlig och som totalitära makter så effektivt har lärt sig att 

utnyttja, som det heter hos Deleuze och Guattari.125

 Denna kraft ryckte med stora delar av den tyska befolkningen, vilket inkluderar Peter 

Weiss  själv, åtminstone om vi får göra något så skamlöst som en direkt koppling mellan per-

sonen Peter Weiss och berättarjaget i det självbiografiska manuskriptet ”En glasdörr med 

röda och blå rutor”. Här finns en lång redogörelse av det självbiografiska jagets upplevelser 

av nationalsocialismens framväxt,  hur hela samhället grips tag i denna rörelse, denna flykt-

linje mot avgrunden.

De oändliga kolonnerna, den entoniga marschtakten, ett skavande av järnbeslagna klackar, ett 
klirr av bälten, dolkar. Nya och åter nya led, standar och flaggor, det svarta emblemet, fanbä-
rarna stelt uppresta, alla ansikten utslätade, trummor och åter trummor, och ett eldsken över 
den nattliga staden. Marschtakten tycktes  pågå oupphörligt som en puls  i stadens innanmäte 
[…] grep  tag  i mig, grep tag  i alla andra […]. [M]ina bröder hade funnits  med i leden, beväpnande 
med knölpåkar, med samma bortryckta uttryck som  präglade de andra ansiktena […].  Jag ha-
de aldrig frågat vad de kämpat för och aldrig hade någon talat om för mig vad de hade offrat 
sig för – det var bara kampen, styrkan, makten som hade omgivit mig  och  dragit med mig  i sitt hypnotiska 
grepp. […] [D]etta tvång att följa med i det hopsvetsade tåget, denna drift att höra samman 
med en nation, med ett gemensamt öde. Jag levde här, jag talade samma språk som alla de 
andra och till mina upplevelser hörde ett att rikspresidentens  kappa snuddat vid mig då jag i 
folkmassan hade hyllat honom, jag mindes lukten av gummi, mindes hans  kantiga ansikte med 
de stora vita mustascherna, till mina upplevelser hörde hur jag stått bland alla de andra och 
sjungit med i nationalhymnen. […] Jag  hade sett den enskildes försvinnande litenhet inför de monstruösa 
allmänna symbolerna. Jag  hade fostrats till underdånighet under faderns, moderns och  lärarens makt. […] 
Hemmet, skolan hade vidgats till livet i en nation. Jag hade fått vänner, Uli,  Dietrich, och 
många andra,  jag ville inte stå utanför, jag ville höra till dem, jag ville vara accepterad, ville 
höra samman med denna ström som grep oss med sin sjuka magi.126  
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Stycket talar i hög grad för sig själv: förförelsen, begäret, den enorma rörelsen som med sin 

kraft tilltar i styrka. Det som hindrar Weiss  att helt och hållet slukas är hans kropp. Synd att 

du inte kan vara med, beklagar sig halvbrodern, varför, frågar den unga Peter Weiss,  nästan 

tårögd efter att ha lyssnar på ett av Hitlers radiotal. ”Därför att din far är jude.”127

 I detta utforskande av våld, makt och fascistiska begär finns  det alltid en dubbelhet,  när 

grymheten bor i oss alla som en potential redo att realiseras  liksom viljan till underkastelse 

antyds det att dessa positioner – den som utövar och den som underkastar sig våld – är ut-

bytbara. Den som uppfostrats  till underdånighet blir på ett märkligt sätt ofta själv beredd att 

själv kuva andra. Persson är inne på detta spår, finner linjen i de tidiga texterna, om Från ö 

till ö skriver han: ”Mellan bödel och offer finns  alltså egendomliga bindningar samtidigt som 

det antyds  att deras  identiteter är utbytbara.”128 Bödel och offer är två möjliga positioner att 

inta, men också: hos bödeln bor offret och i offret bor en bödel. Den unge Peter Weiss – som 

han beskriver sig själv är ”sammansatt,  oklart,  utan linje […] jag är allting, kunde bli allting, 

överallt hittade jag bitar som passade in i mig”.129 I den tidiga svenska prosan finns en rör-

lighet och en föränderlighet som (delvis)  uttrycker sig i att det litterära subjektet skiftar mel-

lan båda dessa positioner – både fascisten och fascistens  offer.130 Identifikationen löper utåt, 

som två linjer åt två håll men som förs samman, korsar och slår knut om varandra för att se-

dan lösa sig; att följa den ena linjen leder nästan alltid till att konfronteras med den andra. 

Han sätter själv ord på detta i De besegrade, ”jag förstod den torterade, för det kunde varit jag, 

men jag förstod även den unge, bländade soldaten, för även han kunde varit jag. […] Jag var 

på båda sidor […]. Jag dödades och jag dödade.”131 En rest av detta spel mellan offer och 

bödel finns kvar i Die Ermittlung, i sång åtta ”Gesang vom Phenol” berättar vittne 6 om hur 

koncentrationslägrets fångar dödades, med hjälp från funktionsfångar (eller kapos),  genom 

en fenol-injektion. ”Vad hette funktionsfångarna” frågar dommaren vittnet. ”De hette 

Schwarz och Weiss  / Schwarz höll fången / vid axlarna / Weiss tryckte hans hand / mot 

munnen /och Klehr stack honom med nålen / i hjärtat”.132 Weiss  skriver alltså in sitt namn 
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som ett tecken,  han blir i dramat till en funktionsfånge, det vill säga på samma gång offer 

som bödel, skyldig och oskyldig. En moralisk omstridd och problematisk position.

 Men det är framförallt i den tidiga prosan som det finns en vilja att utforska dessa två 

sidor,  att spela på dem och göra dem till litteratur. Peter Weiss rör sig ofta med multipla rös-

ter,  kollektiva utsägelser, inte minst i dramatiken men även i prosan. Han sprider ut sitt jag 

till igenkännbara litterära karaktärer exempelvis i Situationen och Duellen vilka skiljer sig från 

den andra tidiga, svenska prosan genom att alternera mellan flera olika röster vars berättel-

ser vävs  samman, går ihop och korsar varandra. Jaget i De besegrade och Från ö till ö blir fa-

scist,  blir fånge och frisläppt, offer;  jaget blir judiskt,  blir majoritärt och uppgår i ett kollek-

tiv;  jaget blir en termit som borrar sig genom träet ”som en dödlig sjukdom, ett litet energi-

centrum […] en kemisk kraftsamling”.133 Genom dessa blivanden kommer jaget till en utsä-

gandets gräns, endast med hjälp av drömmen går det att fortsätta: ”Jag kommer till gränsen, 

som intet ord och inga tankar kan överskrida. Men mitt omedvetna,  mina drömdjup når 

längre”, larven måste bli fjäril som kan ”lyfta sig upp mot himlens oändliga tomhet…”134

Den litterära maskinen 

Jag arbetar som i en dröm där det gäller att sätta samman en 
okänd organism, ett okänt maskineri, alla beståndsdelar förefal-
ler funktionslösa.135

Peter Weiss skrivande är i ett ständigt blivande från konstnärsroman till önskebiografi,  rela-

tionsroman, prosafragment,  dokumentärteater, drömspel och tillbaka igen, men inte nöd-

vändigtvis i den ordningen. Texterna kan upprepa varandra, återanvända stildrag, berättar-

teknik,  tematik, motiv; de går från ö till ö till ö till ö. Men upprepningen måste förstås som 

skillnader, upprepningen är aldrig identisk, utan i den litterära maskinen blir ö och ö aldrig 

samma ö. När Peter Weiss  upprepar händelsen med systerns död,  eller de uppsträckta hän-

derna ser upprepningen inte likadana ut,  utan de förändras,  den litterära gestaltningarna 

förskjuter dem. Den litterära maskinen producerar bok efter bok utifrån (delvis)  samma stoft. 

De ”självbiografiska” (Abschied och Fluchtpunkt)  kan därför framstå som en anomali, där bli-

vandet upphör för ett mer statiskt tillstånd där minne och liv upphör att förändras  för att 
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istället nedskrivas, stoftet stratifieras och livet konstrueras som ett träd med en ingång: barn-

domen,  vilken är underordnat ett territorium: psykoanalysens. Men det finns andra ingång-

ar, det gäller bara att leta,  för självbiografierna är bara självbiografier om de läses som så, 

det är inte en slump eller av feghet som Abschied kallas för berättelse [Erzählung] och 

Fluchtpunkt för roman även om vissa uttolkare tycks mena så,136 för mellan livet och berättelsen 

finns alltid en oöverstiglig översättning, ett omformande som gör det omskrivna till något 

radikalt annat samtidigt som detta radikala andra inte går att koppla bort från dess upphov, 

översättningen från det översatta. Peter Weiss  är inkopplad i dem,  liksom författaren alltid är 

inkopplad till sin text och öser ur jagets alla vrår;  med även andra maskiner producerar ma-

terial eller stoff. Det är med andra ord inte bara livet som är stoffet, utan texten är en ansam-

ling; intertextuella referenser (avsiktliga eller oavsiktliga), drömmar,  social ordning, språkliga 

omgivning med mera,  Ad infinitum. Alla dessa territorier (eller öar)  som förskjuter och föränd-

rar subjektet och hur detta subjekt uppfattar sig själv i perfekt,  som binder ord till ord, byg-

ger samman meningar och till sist det vi kallar litteratur. Texten är alltså både personlig och 

opersonlig, ett kollektivt utsägande och ett individuellt uttryck.

 Det går att spåra en rörelse i Peter Weiss  œuvre som löper från det jag-centrerade,  nar-

cissistiska till det schizofrena,  från det jag-instängda till ett jag-upplösande där författarma-

skinen sprider ut sina delar på flera litterära karaktärer. Dokument I är den svenskspråkiga 

roman som tydligast antar ett subjektivt berättande. Hela den litterära utsagan stammar ur 

ett avgränsat subjekt,  en litterär aktör som simultant upplever och förmedlar upplevelsen i 

presens  och vars intensiva känslor av isolation hindrar honom till meningsfullt socialt sam-

språk. Men Peter Weiss  kan också som i Situationen lösa upp subjektet,  sprida ut sig och anta 

”rollen av en exilerad kvinna, som antar författarrollen av en man som företer stora likheter 

med honom själv”.137 Jag är man,  jag är kvinna, jag är författare, jag är målare, ingenjör, 

trashank, revolutionär, borgare. Denna rörelse från ett till flera finns men den löper inte kro-

nologiskt utan snarare zickzack,  kors och tvärs genom författarskapet för att kulminera i Die 

Ästhetik des Widerstands manifestation av kollektivt utsägande. Arne Ruth uttrycker detta väl 

när han talar om hur jaget ju längre romanen framskrider tynar bort,  där Weiss ”låter berät-

tarjaget blekna så att det knappast längre går att urskilja”; där det som tillslut är kvar endast 

är ”en väldigt ström av kollektiva erfarenheter”;  jagets konturer löses  upp och jaget ingår i 

ett blivande med motståndsrörelsen.138 Det är en jagutplånande och polyfon roman i begrep-
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136 Se bland annat Ek, 1991. Person hänvisar till Helmut Lüttmans avhandling Die Prosawerke von Peter Weiss (en avhand-
ling som endast behandlar den tyska prosan) där Lüttman citerar ett brev där Weiss själv framhåller att Abschied och 
Flüchtpunkt rör sig om självbiografiskt material med fiktiva tillspetsningar, se Persson, 1979, s. 12.   
137 Holmgren, 2014, s. 428.
138 Arne Ruth, ”Konsten som drabbande insikt”, Expressen, 1/10 1981.



pets  breda bemärkelse flerstämmig,  där berättarjaget fungerar som katalysator och medium 

för dessa stämmor till den grad att han uppgår i dem. Men romanen fungerar jagutplånande 

även på ett annat plan. Personen, författaren Peter Weiss försvinner in i den fiktiva jagberät-

taren och vice versa när fakta och fiktion löser upp gränser mellan liv och litteratur,  mellan 

sant och falskt.139

 I den prosalyriska debuten Från ö till ö tillåts  ”jaget” stundtals  uppgå i ett kollektivt ”vi”, 

som i det prosastycke om ett ”nytt avrättningsinstrument” (här kan man ana en linje som 

löper till Kafkas novell ”I straffkolonin”) vilket är så effektivt att döden inträder hos de döm-

da i samma stund som domen faller. Men det är en ordning som inte tillfredsställer detta 

”vi”, den perfekta dödsmaskinen stillar inte deras  begär, utan de kräver att de i alla fall ska få 

”håna de dödsdömda en stund före deras avslocknande”, för detta ger dem ”åter tillfredsstäl-

lelse för en tid […] hur vi njöt av de hjälplösas  hjälplöshet!”.140 Nästa gång jaget kopplas  upp 

i ett kollektivt vi har domstolen blivit ett fängelse, de dömande har blivit dömda och de lever 

sina liv ”inom oöverstigliga murar […] utan förbindelse med yttervärlden […] utan hopp” 

och deras arbete är att forsla stenar,  från en hög till en annan och så tillbaka. Ett sisyfosarbe-

te. De måste uthärda tortyr och regelbundna förhör för ett brott de för länge sedan glömt 

(Kafka lurar även här)  och allt detta ”borde svetsa ihop” dem ”till en anda av oupplöslig 

kamratskap och offervilja”, men fångarna bryr sig inte om varandra. Utan de förtalar var-

andra, ”stjäl varandras svältransoner”,  blir ”glada när någon under tortyren blir särskilt illa 

medfaren”.141  Den kollektiva sammanslutningen är inte självvald, liksom ny-romantikern 

Weiss  genom exilen och av de politiska omständigheterna tvingas in i den mindre litteraturen 

och den kollektiva utsägelseapparaten, tvingas berättaren in i denna ofrivilliga gemenskap. 

Vi kan alltså i denna debut se ett berättarjag som ibland – omärkligt vill jag skriva – flyter in 

i ett kollektivt vi, som blir ett med massan och dess begär,  som värjer sig mot det men kan 

inte värja sig helt. Det är ett anonymt berättarjag som osäkrar läsaren i fråga om vem eller 

vad som talar, om det är ett eller flera. Allt vi kan veta är att det är ett tecken,  ett pronomen. 

Jaget skulle kunna beteckna ett subjekt, ett instabilt, rörligt och skiftande subjekt eller flera. 

 I De besegrade skiftar positionen mer frekvent, det finns ett jag med minnen, en barn-

dom,  det talas  om en hemstad (”Staden där jag föddes”142)  och en död syster (”Min döda sys-

ter”143)  men även om en fader som har dött i ett stenbrott. Textjagets  erfarenheter och min-
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1999.
140 Weiss, 1947, s. 34f.
141 Weiss, 1947, s. 58ff.
142 Weiss, 1948, s. 32. 
143 Weiss, 1948, s. 30. 



nen tillhör inte ett stabilt,  avskärmat subjekt utan rymmer erfarenheterna från den tillfånga-

tagna, från soldaten,  från den överlevande,  från offret och bödeln,  från den till Tyskland till-

resta;  som en vattenspridare delar sig subjekten över boksidorna. Eller fördelade i en rad ki-

nesiska askar som Peter Weiss  själv uttrycker det i Situationen.144 Dessa kinesiska askar för oss 

in på Weiss  två romaner Duellen och Situationen. Skrivna under 50-talet använder sig båda 

romanerna av en annan typ av berättande än de föregående böckerna, här återfinns ett antal 

olika litterära och avgränsade subjekt försedda med namn, yrken och vaga drag. I denna för-

ra finner vi en extern fokalisator och den senare interna fokalisatorer. De litterära texterna 

är, till skillnad mot Från ö till ö och De besegrade (och delvis  Dokument I)  avgränsade i tid och 

rum, och under denna specifika tid och i detta specifika rum (situationer) kopplas  de litterära 

subjekten samman och spelar ut mot varandra i kamper och samförstånd,  en polyfon roman-

struktur, men där rösterna ändå verkar stamma ur samma källa. I slutet av Situationen bryter 

plötsligt ett ”jag” in utan namn,  en berättare som sitter och våndas  vid sitt ”skrangliga nötta 

bord” över sin berättelse och sin romanfigurer:

Jag har inte uppnått perspektiv som kan leda till någon lösning, jag har inte uppnått någon 
överblick. Jag har inte åstadkommit några karaktärstolkningar, jag har inte kunnat förstå och 
tyda annat än vad som har sin motsvarighet inom mig själv. I grunden har jag endast skapat 
ett självporträtt i kinesiska askar.  Men likväl finns där några figurer med underliga anspråk på 
en egen tillvaro.145

Författarmaskinen infiltrerar alla sina romanfigurer – Weiss  är ett av de flöden som ström-

mar in det litterära aggregatet – och skapar endast självporträtt i kinesiska askar,  och inte från 

sig själv fristående och oavhängiga litterära karaktärer.146  Han förmår inte att koppla bort 

livet från litteraturen göra den minoritära litteraturen majoritär i detta sista misslyckade för-

sök att etablera sig som svensk författare. Den avlutande meningen pekar emellertid mot nå-

got annat,  en nyansering där Situationens ”figurer” – Paul,  Fanny,  Knut,  Victor och Thiel – 

inte kan reduceras till endast olika aspekter av författaren Peter Weiss,  de äger en mångty-

dighet, det betecknande (ex. Paul)  har inte en singulär betecknade (dvs Weiss)  utan en mång-
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144 Weiss, 2001, s. 213. Ola Holmgren gör i sin monografi en detaljerad undersökning av hur de olika romanfigurerna 
stämmer överens med delar av Weiss själv utifrån hans biografi, det finns ingen anledning till att göra det igen, Holm-
gren, 2014, s. 444–486. 
145 Weiss, 2001, s. 212f. Ola Holmgren läser detta ”jag” som Fanny, men det finns inget riktigt belägg för det, Holmgren 
refererar till sida 112 där Jaget sitter och skriver vid ett rangligt skrivbord som Holmgren härleder till Weiss egna skriv-
bord på Flemingsgatan 37, (”Jag sitter vid mitt skrangliga nötta bord […]. Jag ser Fanny”) ett jag som i texten senare 
glider över i ett ”hon” som betecknar Fanny (”Hon ler plötsligt, det är ett ömt, erfaret leende, hon tänker på Leo”), för 
att strax åter glida över i ett ”jag” som också det betecknar Fanny (”Jag kommer att ta detta våldsamma, oklara möte 
med mig till mig rum på rue de Seine”). Men detta jag som blir hon som blir jag refererar i min läsning inte till en och 
samma romanfigur utan två, berättaren (som vi kan koppla in till Peter Weiss, men också koppla från Peter Weiss) och 
Fanny. Holmgren gör ett relativt stort nummer av att Fanny är en intern-diegetisk konstruktör av romanen, en läsning 
som är intressant men som jag tycker han saknar täckning för. Holmgren, 2014, s. 428f; s. 444ff.
146 Ankersen beskriver en rörelse i Situationen som går från en osäkerhet i berättarperspektivet – vem talar? – till en kris-
talliserad berättarröst som gör det tydligt att romanfigurerna ska läsas som självporträtt. Ankersen, 2000, s. 41.



fald, de är aggregat men där kopplingen till författarmaskinen är en av flera kopplingar, vil-

ka göra dem till såväl aspekter till Weiss själv som till något mer och något annat. 

 Situationen blev Weiss  sista skrivförsök på svenska,  den refuserades fyra år efter den 

egenhändigt publicerade Duellen. Det fanns ingen plats  för Weiss  i den litterära svenska of-

fentligheten,  den främmande fågelns manuskript var kråkfötter för förlagen. Under 50-talet 

påbörjar Weiss  en lång rad manuskript, framförallt på svenska, men inget färdigställs. I en 

tyskspråkig dagboksanteckning, daterat 1950 på 9 maskinskrivna sidor skriver han:

När jag skrivit inledningen tillräckligt länge, till exempel början av en konfrontation med en av 
mig uttänkt eller bekant person, eller början på en händelse mellan en av mig olika uttänkta 
eller bekanta personer, eller början på en beskrivning av rum, eller början av ett minne, av 
någon resa, eller hållplats någonstans, eller början av en redogörelse av en maskin, eller en 
växt, eller ett skepp, eller ett djur,  antingen i  exakt avbildande [nachzeichnender] form eller i 
en form där förebilden omgestaltats, eller början av någonting som bara kan leda mig till bre-
dare mer vidsträckta områden, som familjegräl, matceremonier, klädinköp och liknande, saker 
som till sin natur är outtömliga och som tar bort andan efter några timmar, och när jag har 
gjort alla dess inledningar i olika varianter utan att finna en tillfredsställande väg att fortsätta 
treva på, vänder jag mig till andra uttrycksformer och vid tidpunkten för övergången tycks mig 
dessa uttrycksmedel som en räddning.147

Vi kan för det första notera ett nästan maniskt listande av olika inledningar, en monomani 

väl känd i Weiss  författarskap.148  Det andra är tecken på mångfaldiga misslyckanden som 

plågar alla författare,  men kanske i synnerhet den som fått sina senaste manuskript refusera-

de av förlag efter förlag. För det tredje uppenbaras en flyktlinje,  övergången till andra ut-

trycksmedel. Vad dessa andra uttrycksmedel exakt innebär blir inte tydligt. Flyktlinjen kan 

löpa mot filmen, Studie I (Uppvaknandet) får premiär 1952, eller mot tyskan (han skriver Der 

Schatten des Körpers des Kutschers 1952) mot dramatiken och pjäserna Rotundan och 

Förskingringen.149 Men flyktlinjen löper också mot ett annat sätt att skriva. Det är efter detta 

han skriver sin mer polyfona prosa, med en berättare som kliver ut ur sin egen prosa,  blir 

filmkamera och texten blir en celluloidremsa som Weiss klipper frenetiskt i. Stig Carlson no-
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147 ”Wenn ich lange genug Anfänge geschrieben habe, zum Beispiel den Anfang einer Konfrontation mit einer von mir 
erdachten oder mir bekannten Person, oder den Anfang eines Geschehnisses zwischen verschiedeneren dachten oder 
bekannten Personen, oder denAnfang der Beschreibung eines Raumes, oder den Anfang einer Erinnerung, etwa von 
einer Reise, oder von einem Aufenthalt irgendwo, oder den Anfang eines Berichtes, vielleicht über eine Maschine, oder 
ein Gewächs, oder ein Schiff, oder ein Tier, entweder in genau nachzeichnender Form oder in einer Form die das Vor-
bild gänzlich umgestaltet, oder den Anfang von irgendetwas das mich nur in immer weitläufigere Gegenden führen 
kann, wie Familienzwiste, Essenzeremonien, Kleidereinkäufe und ähnlichem, Dinge die ihrer Art nach unerschöpflich 
sind und mir schon nach wenigen Zeiten den Atem rauben, und wenn ich dann auch alle diese Anfänge in verschiede-
nen Fassungen vorgenommen habe ohne eine befriedigen Weg zu finden auf  dem ich mich weiter vortasten könnte, 
wende ich mich anderen Ausdrucksmittel zu, und im Augenblick des Uebergans [sic]erscheinen mir diese Ausdrucksmit-
tel wie eine Rettung.” PWA 2266, 1950.
148 Bergh, 2014, s. 15–37.
149 I en dagboksanteckning skriver Weiss en dikt ”filmen – dröm / teaternaturalismens död / genom filmen där / alla 
ting lever. / skälvande väggar”, i Die Notizbücher (Dat 1955, Seite 103). Upptäckten av filmen leder till att de andra medi-
erna förändras, skrivandet, dramatiken och teatern måste förhålla sig till det nya mediet, det förändrar, deterritorialise-
rar medierna, filmens dödar den naturalistiska teatern som återuppstår, förändrad. 



terar detta i sin anmälan av Duellen, han skriver att det redan här märks hur Weiss dragit sig 

t i l l f i lmen som ”konstnärl igt ut trycksmedel” med de ”snabba motiv- och 

perspektivförskjutningarna”.150 Berättaren i Der Schatten des Körpers des Kutschers liknas  beteck-

nande nog av Artur Lundkvist,  i hans förord till den svenska utgåvan, vid ”ett instrument för 

uppfattning, inregistering”, det vill säga en kamera.151 Sitt första filmmanus skriver han re-

dan 1948, med titeln ”Förföljd”. En man, eller ”Flyktingen” som han betecknas som i manu-

skriptet, springer från något, osäker vad, han tar en färja,  springer in på ett kafé och ut på 

ett fält  där han erbjuds arbete mot husrum. När husbonden ber att få tala med honom flyr 

han igen,  in i en stad där människor ropar: ”Vad är det åt honom? Ta fast honom!” I manu-

skriptets högerkolumn finns  instruktioner för ett eventuellt ljudspår, ett slags audiella di-

daskalier vilka förstärker intrycket att flyktingen är förföljd: ”Det är som om ett koppel 

hundar och drivkarlar är bakom honom. Bakom honom en trumvirvel av förföljande steg.” 

Manuset intensifieras  och stavfelen tilltar. Han hamnar på en extravagant maskerad där en 

kvinna dansar med honom i tron att han är en utklädd gäst, när maskens  slits av upptäcker 

de att han inte tillhör festdeltagarna (”Han hör inte hit!”)  och han gör ett sista på förhand 

dömt flyktförsök till ett klocktorn.152

 Ett ofullständigt manuskript med överskriften ”Anteckningar” daterat 1950,  på 15 ma-

skinskrivna sidor, är nog det märkligaste Peter Weiss  skriver under denna period. Berättelsen 

utspelar sig i en fantasyartad,  och möjligen allegorisk (ett spår jag drar mig för att utforska 

vidare) grottvärld befolkad av ”dvärglika” varelser och ”grottjättarna”. En man som inte 

trycks höra hemma någonstans  (här känner vi igen oss)  hålls  i den ena stunden fången, straf-

farbetar i en gruva, lever ”i en tvivelaktig frihet”, i den andra strider han i ett krig han inte 

vet någonting om. Texten hoppar fram och tillbaka i tid och den ofullständiga texten är inte 

alltid lätt att följa. Det beror delvis  på den fragmentariska formen men även på själva an-

språket: när skeenden saknar förklaring,  tiden förlorat sin funktion och rum och gestalter ge-

nomgår metamorfoser beror det på själva varseblivningens bedrägliga vara: ”Jag vill hålla 

mig till det påtagliga, men hur skiftande är inte detta […].” Jaget kommer till grottvärlden, 

tas  till fånga, kommer till en ny plats,  en ny ö (eller grotta)  med ett nytt språk, flyr igen med 

en kvinna till ett hav och en flotte,  de älskar våldsamt ”tills  mjölkstrålar for ut ur spenarna” 
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150 PWA 2710. ”Det hemlösa jaget”, 23/5 1957. 
151 Artur Lundkvist, ”Inledning”, Skuggan av kuskens kropp, s. 5–8, Tiden, 1966, s. 7. 
152 PWA 1782. Samma historia, samma stoft tar samma år formen av en novell. Skillnaden mellan novellen och filmma-
nuskriptet är liten, i den tidigare återvänder jaget till sitt rum han hyr innan han kommer till maskeraden, där har hyre-
svärdinnan tagit alla hans ägodelar i pant och han får ett sammanbrott (”Jag orkar inte mer!”) som leder honom till 
maskeraden. Tempot har emellertid skruvats ner i novellen, flykten är inte lika intensiv, han är inte lika mycket flykting. 
Genom den filmiska blicken förändras skriften och denna novell skiljer sig från andra noveller han publicerar under des-
sa först år som författare. Peter Weiss ”På flykt”, All världens berättare, 371–377, Åhlén & Åkerlund, 1948:5. 



och hon slänger honom överbord och han drunknar men vattnet är torrt ”oceanen hade en 

grötig fasthet”. Han påträffas av dem han flytt ifrån och tvångsvärvas  till en armé och ett 

krig vars  heliga mål han inte begriper. ”När jag förstod att kampen gällde en utrotning hade 

jag redan själv spritt mångfaldig död och därmed fortsatte jag nu i rädsla för att visa mig an-

norlunda än min omgivning. Var detta friheten jag velat erövra?” Han glöms  kvar på slagfäl-

tet,  blir tagen av fienden och förråder sina ”forna vapenbröder” genom att berätta alla 

krigshemligheter ”bara för att få tecken till förklaring” till kriget.153 Flera maskiner är i arbe-

te här, exilmaskinen som gör jaget till en orolig främling där den enda tillfälliga hoppet är en 

kvinnas  trygga spenar, här finns 40-talsmaskinens produktion av en absurd tillvaro där varat 

framstår som meningslöst,  utan mål och riktning samt den psykoanalytiska maskinens pro-

duktion av kvinnobröst,  utvecklingsstadier och minnen av prenatala erfarenheter;  slutligen 

återkommer växlingen mellan att vara offer och bödel. Vi känner igen det men samtidigt är 

det främmande, något som jag finner betecknande för Weiss tidiga period då han färdas  från 

ö till ö, där öarna alltid minner om varandra och samtidigt är annorlunda.

 Weiss  förändras,  han skriver inte samma text om och om igen men samtidigt gör han 

just det. Jag har försökt peka på teman som liksom linjer, eller trådar, löper genom texterna 

(väven)  och kommer fortsätta visa på det. Han slutar skriva ny-romantiskt men är samtidigt 

romantiker,  tron på det autonoma konstnärssubjektet,  geniet, tron på konstens potential att 

förändra samhället, odlandet av ”anden” som inte längre sker inom en sluten krets,  på en 

avskärmad ön utan i högre grad relation till den sociala ordningen,  där målet, himmelriket 

på jorden eller framstegets  och utvecklingens slutgiltiga punkt inte är denna avskärmade ö 

utan det kommunistiska samhället. Detta begär efter en total, allomfattande lösning på varat 

och politiken – som Karl Löwith (filosof i exil)  inte bara spårar till den tyska romantiken 

utan till själva kristendomens frälsningshistoria – där människan tagit guds  plats.154  Weiss 

anammar nya konstnärliga ideal,  men den romantiska maskinen fortsätter att verka,  om än 

med tiden i allt mindre intensitet. Weiss blir i förhållande till sin omgivning,  ingen människa är 

en ö, framförallt är ingen konstnär en ö hur mycket man än försöker;  Weiss  befinner sig mitt i 

en ström av en förnyad modernism där framförallt 20-talets  avantgardistiska litteratur och 

konst står som estetiska förebilder, han ”vårdar […] det omstörtande arvet från såväl dadais-

ter som surrealister” som Magnus Bergh skriver, och följer deras fotspår för att omforma ar-

vet efter en ny efterkrigstid. Peter Weiss collage – tryckta i bland annat förlaget Tidens utgå-
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va av Tusen och en natt (1958–1963) – är tydligt inspirerade av Max Ernsts  (1891–1976)  nyska-

pade bildkonst.155 I ett föredrag om surrealismen, hållet vid Stockholms högskola menar We-

iss att den var ”en slags  revolution inom konsten, den ville bryta med alla vedertagna for-

mer”,  den var ”ett nytt sätt att leva. Surrealismen ville rycka upp människorna ur konventio-

nen. Den ville spränga tvånget och lagarna som omger vårt Liv,  den ville väcka någonting 

nytt till liv,  någonting ursprungligt magiskt,  primitivt,  upproriskt.”156 Weiss  föredrag framhä-

ver det surrealistiska uttrycket och den surrealistiska metoden som ett konstnärligt ideal. Sur-

realismens syntes  mellan dröm och verklighet är dess ”verkliga styrka”,  liksom dess krav på 

att osäkra människan, visa att hon inte är så trygg som hon tror: ”Det är inga oväsentlighe-

ter,  tvärt om, det här är det enda som är väsentligt,  det angår dig,  det är ditt liv” skriver 

han.157

 Weiss  uppfordrande stil och tilltro till konsten går igenom hans författarskap, från tron 

på förändring hos den individuella människan och vidare mot en förändring av samhället, 

här finns det inget brott mellan en introvert och politisk fas utan detta löper som en kontinui-

tet över livslinjen. Däremot skiftar konstens  mål från en individuell angelägenhet till en sam-

hällelig angelägenhet;  men den politiska potentialen existerar i båda. Weiss är inte ensam 

här,  utan delar detta med flera ”tyskspråkiga exil- och emigrantförfattare […] som efter and-

ra världskrigets fasor förmått reaktivera en modernistisk estetik i form av surrealistiska tekni-

ker”,  där själva upplevelsen av kriget och exilen givit upphov till denna strömning genom ett 

brott.158 Tankarna går till de estetiska diskussionerna i romanen Situationen vilka nästan kan 

läsas som en utveckling av föredraget om surrealismen. Flera av tankarna som först presente-

rats i föredraget återaktualiseras här, bland annat den om kontinuiteten mellan åren efter 

första världskriget och andra världskriget. I föredraget skriver Weiss:

I grunden var ju tiden vid slutet på förra kriget inte så olika vår egen tid. Kanske bara med skill-
naden att destruktionen dåförtiden inte var så omfattande som den vi upplevt. Och så fanns det 
lite mera optimism kvar, lite mera lust att experimentera än nu.159

Och i Situationen riktar den gamle tidningsmannen Viktor sig till de yngre Fanny och Paul:
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155 Bergh, 2014, s. 65. Ola Holmgren återkommer gång på gång till Weiss förhållande till surrealismen som jag inte ska 
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157 PWA 2005.
158 Huss, 2014, s. 22. Se även Richard Langston, ”Peter Weiss and the Exilic Body” Modernism/modernity, vol 14, nr 2, 
2007, s. 273–290. 
159 PWA 2005.



Ni hamnar alltid i  det vaga och romantiska […]. Ni avfärdar tjugotalet nuförtiden, ni betraktar 
det som nånting avslutat. Om nånting luktar experiment säger ni, det där är förlegat tjugotal. 
Men tjugotalet kom aldrig till en avslutning, det bara blev avbrott, det kom  trettitalets  kriser och 
politiska svarta hål, sen kom  kriget och intigheten;  men tjugotalets  ansatser finns kvar, där finns 
allting antytt, där finns alla möjligheter till fortsättning.160

I slutet av romanen kommer författaren Fanny, dotter till Viktor, till en middag med pappan 

och två förläggare vilka berättar om en författarinna där de funnit ”berättarglädje, en mus-

tig, saftig realism”. Fanny opponerar sig, talar istället sig varm för det avvikande – en upprö-

rande litteratur. Förläggarparet ställer sig oförstående till Fannys  inställning.161 Här blir det 

tydligt att Weiss  ser sig som ”udda fågel”, en gräns som dragits  mellan dem som är inne och 

ute ur samhället,  mellan den exilerades kroppens surrealistiska erfarenhet och den infödda 

svenskens begär efter det trygga. Fannys möte med förläggarna fungerar som en metakom-

mentar till bokens egen refusering och som en pendang till alla de svar som Weiss skickade 

efter refuseringen av Dokument 1.162 Weiss texter formar sig ofta som flöden. De löper över 

sidorna i lång sjok utan styckesindelningar eller indrag. Weiss skulpterar fram sina textblock 

på boksidan. Framförallt får texterna detta utseende efter de två inledande prosalyriska 

böckerna,  det flödande uttrycket artikuleras tydligt i Situationen för att fullbordas  som form i 

Die Ästhetik des Widerstands. Ingenting i blockstilen accentueras, själva typografin omöjliggör 

meningsbärande hierarkier inom texten. Det är med blocken som den registrerande maski-

nen Weiss tar vid,  han blir en ”seismografnål”163 som inte mäter de inre skälvningarna utan 

de yttre; ”de imaginära berättelser som författaren ägnar sig åt före den svenska exilen 

kommer att lämna plats för sakliga beskrivningar av de bilder vi gör oss  av den så kallade 

verkligheten” skriver Holmgren i en generaliserande men ändå betecknande utsaga.164 Detta 
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160 Peter Weiss, Situationen (1957), 2001, s. 23.
161 Weiss, 2001, s. 209f.
162 Se exempelvis PWA 1381 där Peter Weiss går in i försvar för manuskriptet mot Wahlström & Widstrand, daterat 
1949 och hans brevväxling med Peter Suhrkamp, PWA 1124. 
163 I Dokument I kommer en ordningsväktare fram till jaget och frågar vem han är, vad han gör i staden, jaget svarar då 
”Ett ingenting. Namnlös. Ett slags seismografnål.” Weiss, 1949, s. 49. Christa Grimm finner i romanen en hos berätta-
ren uttalad önskan att bli konstnär, att avbilda den kaotiska främmande världen som den är, bli en ”reproduzierender 
Gott” och ”Ein Nichts. Namenlos. Eine Art Seismopgraph” det vill säga bli något som överträffar den mänskliga varse-
blivningen och kompletterar den. Den registrerande författarmaskinen så som den framträder i Der Schatten des Körpers des 
Kutschers – en roman som bär stora likheter med den nya franska romanen – och genom att bli denna registrerande för-
fattarmaskin övervinna främlingskapet, med Grimms ord: ”Fremdeheit war zu überwinden durch Beobachtung”, Chris-
ta Grimm, ”’Und die einzige Rettung ist der Wundbramd der Wachheit’. Aspekte der Wahrnehmung und Erkenntnis 
im Werk von Peter Weiss”, Peter Weiss Leben und Werk, Suhrkamp verlag, 1991, s. 111.
 Användningen av ordet seismografnål kastar ut en lina mot surrealismen och André Breton. Magnus Bergh skriver 
såhär i sin essä Peter Weiss stora dröm: ”Särskilt Parisskildringen i Motståndets estetik är full av surrealistiska tecken och refe-
renser. Paris gatstenar ‘vibrerar’ under fötterna på den nyanlände berättaren och före detta spanienfrivillige när han 
genomströvar Paris – det slags skälvningar som enligt Breton i romanen Nadja bara kan registreras av den surrealistiske 
författarseismografen.” Bergh, 2014, s. 71.
164 Holmgren, 2014, s. 479. Denna registrering, det deskriptiva berättandet utger sig själv för att vara, eller uppfattas 
ofta som objektivt, seismografen eller kameran är blott instrument, icke-mänskligt och därmed fri från alla subjektiva 
föroreningar. Men som Huss visar är exempelvis den deskriptiva texten endast förment objektiv och i denna uppsats ska 
vi inte ha några andra illusioner. Huss, 2014, s. 164; s. 170ff.   



är en del av Weiss idiolekt,  hans egna litterära stil, hans  minoritära inbrott i det majoritära 

språket. 

 Ett av de tidigaste exemplen på en sådan deskriptiv prosa finner vi i romanfragmentet 

”Rörelser” där själva blicken och synintrycken hos Luc – fragmentets centrala figur – fram-

träder som betydelsefullt. Liksom det ska göra senare i Der Schatten des Körpers des Kutschers där 

jaget, i ett uppmärksammat avsnitt,  strör salt i ögonen för att framkalla visioner. I ”Rörelser” 

öppnas  och riktas Lucs blick mot gatan genom fönstret; ”rummets  intimitet” försvinner när 

en buss  far förbi och han får syn på gatan, hur ena sidan ”dränkt i violett skugga”. När hans 

samtalspartner Leo säger att han ibland ser ”endast deras  kläder” utlöser denna utsaga en 

ingående beskrivning av de framvällande människornas  plagg: ”tygytor av vävnader”, kjolar, 

”egendomliga tältkupoler,  framdrivna av vinden,  ansatser av ben”. Beskrivningarna staplas 

på varandra, men så ändras blicken igen. Den förskjuts från kläderna ”åter mot ansiktena 

med ett ryck”. Denna förskjutning är ”frammanad av en svart skalbagge som klibbade på en 

mans kind”.165 

 Ögat framstår som en maskin vars  inställningar förändras, som kalibreras  av yttre, ex-

terna,  faktorer som maskiner eller organiska sammansättningar: utsagor, bilden av en man 

med en skalbagge på ansiktet eller saltkornets kemiska reaktion med hornhinnan. Detta ak-

tualiserar frågan om blicken eller synen påverkas och deterritorialiseras  av direkta faktorer, 

om inte själva det samtida politiska läget, de fruktansvärda bilderna från förintelselägren för-

skjuter och förändrar blicken så att därmed exempelvis  exilen och psykoanalysen förskjuter 

Weiss  blick. Får den att se på nytt,  eller se något annat. Ögat är inte autonomt, utan vad vi 

ser och vad vi väljer att se, och hur vi omedvetet tolkar synintrycken produceras av den soci-

ala ordningen, av faktorer som ligger utom kroppen, bortom förnuftet.
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Det (o)frivilliga utanförskapet: Främlingen och exilmaskinen

En författare som  skriver: ”Jag är ensam”, eller som Rim-

baud: ”Jag kommer verkligen från de dödas värld” kan tyck-

as komisk. Det är komiskt att bli  medveten om sin ensamhet 

genom att vända sig till en läsare, och det med medel som 

hindrar människan att vara ensam. – Maurice Blanchot166

Från ö till ö,  plats  till plats, konstuttryck till konstuttryck, ö till ö;  kvar blir ett ”öö”, som när 

man söker efter ord och inte finner dem. Ett ögonblick när talmaskinen tillfälligt förlorar 

kontakten med språkmaskinen och strupen med hjärnan – ur munnen kommer ett monotont 

öö. Språket och exilen hänger tätt ihop, det är i exilen han tvingas börja befatta sig på detta 

nya provinsiella språk för att göra sig förstådd, skapa sig en plats  och ett sammanhang. Peter 

Weiss  kommer till Sverige och Alingsås  1939, 23 år gammal, utan ”J” i passet. I skriften 

pendlar han mellan det nya och det gamla språket,  i arbetsprocessen befinner han sig i en 

situation där alla språk är närvarande, en fonetisk kakofoni som är produktiv och hämman-

de,  stammande öö:n och flerspråkiga flöden; hans ”anteckningar på främst tyska och svenska 

men även på engelska samsas  med varandra”.167  I Fluchtpunkt skriver han att det framstår 

som omöjligt för honom att uttrycka sig på det tyska språket, det beskrivs  som en isolerad, 

utdöd ö. Och svenskan är främmande men nödvändig för att överhuvudtaget kunna skriva; 

att slå i ordböcker och stamma sig fram är det mindre dåliga alternativet.168 I en text kallad 

”Lakoon eller Om språkets gränser” talas det om övergången från tyska till svenska,  att det 

nya språket passade till de nya skrifterna. Det stora avståndet mellan ord och tanke, bristen 

på det som binder orden samman med ett förflutet och med den yttre verkligheten fungerade 

”bättre till detta tillstånd av icke-tillhörighet” än det gamla, modersmålet som är så att säga 

fullständigt, som täcker hela upplevelsen av att vara.169 Ett sargat språk för ett sargat varan-

de,  eller med andra ord, ett minoritärt språk för ett minoritärt varande. Genom det nya 

språket kan han göra det personliga till något allmänt eftersom språket inte längre hänger 

ihop med barndom, föräldrar,  födelseort eller det upplevda. Språket har deterritorialiserats. 

Att skriva på det nya språket blir en upptäcktsresa, ett utforskande, det främmande, stam-
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zu äussern.” [Jag förstod att det var omöjligt att uttrycka sig på en isolerad, utdöd ö.] 
169 Peter Weiss, ”Lakoon eller Om språkets gränser”, Rapporter, sv. övers. Estrid Tenggren, 1968, s. 150f.



mande, öö:andet vänds till en affirmativ hållning,  där författarmaskinen intensifieras av exil-

maskinen. Men att det inte gick att uttrycka sig på det gamla språket är – vi kan inte utesluta 

att utsagan bär ett korn av sanning i sig – en fiktion,  han fortsätter skriva på tyska,  framför-

allt brev, men även i sina dagböcker.   

 I Från ö till ö finns  det flera prosastycken som ligger mycket nära personen Peter Weiss 

biografi, hans  liv och erfarenheter. Som när diktjaget ror i en eka över vattnet och upplever 

att allt är stumt. ”Hur kom jag hit?” frågar sig jaget,  därefter: ”Varför ror jag här från en ö 

till en annan ö?”170 Ett tillstånd av rotlöshet,  alienation och främlingskap inför den omgivan-

de världen gestaltas, jaget driver med båten över sjön, låter årorna vila, ser himlen,  öarna. 

Allt är stumt och inneslutet i sig självt. Det är en vacker molande bild som Peter Weiss  första 

fru,  Helga Henschen menar är baserad på en händelse ur deras gemensamma liv. Hon berät-

tar om hur Weiss  for själv ut med båten för att hämta mjölk under en sommarferie och när 

det började skymma blev Henschens  familj oroliga, de letade efter honom och så långt ute i 

fjärden kunde de plötsligt se hur han sakta drev med båten. Peter Weiss hade helt enkelt 

glömt bort tiden och förlorat sig i vågskvalpet och den öppna himlen.171 Som litterär text blir 

denna triviala och något dråpliga händelse något mer. Det som nedskrivs blir,  just på grund 

av att det skrivs ned, en upplevelse som inte är unik för en singulär person. Den litterära tex-

ten kopplar upp sig mot läsaren, som datorn mot det trådlösa nätverket,  och läsmaskinen 

träder i verket: trådar binds mellan läsarens erfarenhet – som så att säga känner igen sig,  förstår, 

drömmer eller vidgas  – och texten blir något mer än bara textuellt avfall från författaren, 

den liksom läsaren vidgas. Den individuella angelägenheten, för att tala med Deleuze och 

Guattari,  blir i litteraturen något mer än individuella. Den personliga erfarenheten som ut-

gör textens förlaga försvinner när den förvandlas till litteratur. Men det räcker inte att stanna 

här,  för trådarna som skjuts upp mot läsarens egna erfarenheter skjuts ut mot andra subjekt i 

exil. De kopplar ihop dem. Scenen i Från ö till ö blir en Immigrantens utsaga som talar om 

meningslöshet, rotlöshet och alienation. Känslor som hänger ihop med erfarenhet av att vara 

exilerad. Prosastycket blir därmed, i någon mening, politiskt.

 Samma rörelser – från individuell till allmän till politisk – finner vi i De besegrade. I ett 

prosastycke går jaget tillsammans med sin bror och försöker finna deras  systers grav,  graven 

är försvunnen och kyrkogården utplånad. Kvar finns endast ett landskap av ”stenfragment 

och ben”. Peter Weiss  två (halv)bröder stannade kvar i Tyskland under kriget, och det är tro-

ligt att Peter Weiss har återvänt till sin systers  grav för att sörja – kanske tillsammans  med en 
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av sina halvbröder,  det är möjligt att kyrkogården var bombad. Men detta är inte viktigt, i 

alla fall inte just nu, vi behöver inte säkerställa samstämmigheten mellan prosastyckets jag,  

dess döda syster och broder med verklighetens  Peter Weiss.172 Nej,  det viktiga är att detta 

prosastycke – liksom i exemplet ovan – blir någonting utöver en redogörelse av en individuell 

angelägenhet,  en upplevd och nedskriven erfarenhet; det är historien om emigranters  åter-

komst till hemlandet, med allt vad det kan innebära av förlust och främlingskap inför det 

man lämnat. Den litterära händelsen behöver inte vara aktuell, det vill säga att den äger, eller 

har ägt rum, däremot virtuell det vill säga möjlig: en potential som väntar på att realiseras  för 

andra kroppar, det vill säga läsare. Det är uppenbart att den tidiga svenska prosan inte tar 

formen av självbiografi, även om texterna i hög grad bygger på upplevda erfarenheter,  det är 

först i den tyska prosa som de individuella angelägenheterna tar självbiografins form och an-

språk, när tyngdpunkten i skriftspråket ändras till tyskan,  det ”som låter sig sägas i ett språk 

låter sig inte sägas  i ett annat”,  och det är kanske därför som den svenskspråkiga versionen 

av självbiografin – den som kallas  ”En glasdörr med röda och blå rutor” – aldrig blir mer än 

ett utkast.173

 Den 8/11 1946 blir Peter Weiss  svensk medborgare,  den ofrivilliga exilen är nu rent 

formellt sett över och han är inte längre statslös. Året därpå debuterar han med Från ö till ö, 

en samling prosalyriska stycken som i hög grad gestaltar exilmaskinen, inte dess  byråkratiska 

sida – den återkommer han till först med Die Ästhetik des Widerstands – utan exilens  psykolo-

giska dimension. Men trots  att han utan problem kan,  återvänder han inte till barn-

domsspråkets domäner,  han känner ”ingen hemlängtan”,  Tyskland är för honom efter kriget 

och fascismen inget land, ingen nation där han kan bosätta sig, endast ”personliga erfaren-

hetsbilder [Erlebnisbilder]”.174  I De besegrade skildras ett återvändande till Tyskland. Peter 

Weiss  skrev boken efter han rest till efterkrigstidens Tyskland 1947 som reporter för Stock-

holms–Tidningen, ungefär ett halvår efter att Stig Dagerman reste dit för att rapportera för Ex-
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den tesen när han skriver, ”barndomen låg årtionden bakom mig, jag kan nu skildra den med genomtänka ord, jag kan 
reda ut den och bred ut den framför mig” Weiss, 1996, s. 18.  
174 Müssener, 1991, s. 58f. 



pressen och samlade reportagen i Tysk höst.175 Boken inleds med att jaget som en fallskärms-

hoppare sjunker ner mot jorden,  han är en återvändare till en förlorade jorden,  till nationen 

som förvägrat hans existens, väl där tar han plats bland andra på ett tåg:

Vi skakas  fram mot horisontstaden. Stentidsnatten är höljd i regn och oro. Jag återvänder mot 
staden som för länge sedan förlorat mig.  Vid horisonten ligger min söndersmulade barndom. 
Jag  är främling  här. Jag vänder inte hem, jag bara konfronteras. Mitt ansikte mitt i  de främman-
de ansiktenas böljande hav. Mitt i ett bottenlöst och grumligt hav svävar min ö av fiktiv säker-
het. Min hemlöshet gav mig säkerhet; ni krossades under spillrorna av era hus.176 

Men det är inte en återvändo som åter bekräftar hans plats  i hemlandet, snarare blir det tyd-

ligt att det är ett band har gått förlorat,  åtminstone så länge han skriver på svenska. Han är 

en främling och bandet till de andra tågresenärerna har gått förlorat genom att han tvingats 

fly och de stannat kvar. Men främlingskapet är också hans  styrka,  genom exilen har han ju 

överlevt, hans bostad är inte bombad,  hans  ansikte är inte på samma sätt märkt av kriget. 

Han kommer inte till Tyskland som tysk men han kommer inte heller dit som svensk, även 

om han nu fått medborgarskap, för inte heller Sverige har blivit ett hemland. Inte heller där 

känner han någon samhörighet med det omgivande samhället. ”Det är inte mitt land”. ”Jag 

bodde helt enkelt där.”177 Det finns  här en total renons på hemhörighet. En utanförposition 

som framstår som överdrivet markerad men samtidigt verkar bottna i något reellt. I Från ö till 

ö står det att läsa:

Det första som närmar sig dig i den gryende dagen är en främmande, evigt främmande, evigt 
osynlig människas främmande röst, som översköljer dig med ljudtecken[…].178 

Det ”du” som tilltalas är omgivet av klockor som tickar, kvicksilvertermometrar,  barometrar, 

tidningar, radio,  allt detta som mäter upp vardagen,  skapar mening i tillvaron, ändå finns  det 

en tomhet. Ordet ”främmande” återkommer. Människor,  röster och ljudtecken är alla främ-

mande, evigt främmande. Så slår tillståndet om. Klockorna blir stumma och det omgivande 

rummet töms,  töms  på mening,  han är ensam, ”ingen väntar dig utom du själv. Dina dörrar 

är låsta. Du finner kraft att uthärda din bild i spegeln.”179 Här händer det något, exilens ali-

enerande kraft är inte något statiskt, den är inte enbart hämmande utan på samma gång 

produktiv, inte ofruktbar utan aktiv. Något verkar hända med konstnären/författaren i exil 

som i sig är ett intressant fenomen;  det kan svårligen vara en slump att Samuel Beckett,  Ja-
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mes Joyce,  Nelly Sachs,  Djuna Barnes eller varför inte Herta Müller skriver sina främsta verk 

just utanför hemlandets territorier,  alldeles oavsett om exilen är självvald eller skapad av en 

nödvändighet. Peter Weiss  återfinns någonstans i gränslandet mellan den självvalda och på-

tvingade exilen, och om man identifierar framförallt den förra med en sorts frihet finns  här 

en dialektik mellan jubel och hopplöshet som kombineras  med vad Krause kallar ”die Dia-

lektik von Sein und Sollen”,  mellan vara och handlade, det vill säga mellan det introverta 

och det politiska.180 I de tidiga svenska skrifterna dominerar bilden av exilen som ett hopp-

löst tillstånd men stundtals  finns  det försök att bryta sig ur, att omvandla det hopplösa till 

något annat, säg,  en frihet. Efter att Lea i Duellen hämtat sitt barn från sina föräldrar, trycker 

hon det mot bröstet. Som ”flyktingen som lämnat sin brinnande by”,  ser hon framför sig sin 

framtida tillvaro med barnet (”Att skratta,  leka med barnet”)  och vill ”bygga en frihet i exi-

len”, något som är omöjligt. Det är omöjligt på grund av omständigheterna,  Lea har ingen-

stans att ta vägen, barnet blir en belastning och hon flyr åter in i det destruktiva förhållandet 

med Gregor, far till hennes  aborterade, andra, barn.181  Denna strävan mot frihet, slår om 

och hon dras tillbaka mot just det som hindrar henne i hennes frihet. Deterritorialisering, 

sen reterritorialisering. 

 Men i denna sekvens finner man även något annat,  något som jag finner illustrativt. 

Inneboende i jublet finns hopplösheten,  den finns där som något möjligt eller potentiellt. 

Om jublet existerar i hopplösheten finns det i varat alltid någon form av handlande och 

handlandet är inte utan vardandet,  liksom det introverta i den mindre litteraturen inte sak-

nar det politiska. Det må låta som plattityder men det jag söker efter är att bryta upp dua-

lismerna som får oss att förenkla en multipel rörlig värld och göra den statisk. Vår vilja att 

ställa det enda mot det andra (natt mot dag,  godhet mot ondska) är slagkraftigt men får oss 

samtidigt att missa det som avviker, det som spretar och svärmar. Dualismerna,  Krauses  Sein 

und Sollen, lämnar bara utrymme åt spelet mellan Marquis  de Sade och Jean-Paul Marat i 

pjäsen Marat/Sade – två roller som kan sägas  förkroppsliga varat och handlandet – resten 

glöms bort,  de mentalsjuka patienterna, kören Kokol, Polpoch, Cucurucu och Rossignol,  den 

sömnsjuka och melankoliska Charlotte Corday,  Jacques Roux,  Heralden,  alla de som inför en 

rad nya kategorier som deterritorialiserar, får dualismen för en stund att bryta samman lik-

som pjäsen på slutet bryter samman till ett oordnat kaos, till handling och varande på sam-

ma gång, till ett dramaturgiskt tillstånd som inte går att avsluta. Pjäsförfattaren i pjäsen, 

Marquis  de Sade säger det själv;  mentalpatienterna gör uppror samtidigt som Markisen 
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skrattar njutningsfullt när de överlämnar sig åt de kroppsliga njutningarna: destruktion, 

handling, vara,  plågande, frihet – samtidigt;  inte i två olika poler med kopplingar mellan sig, 

snarare som ett näste,  ett rhizom – icke-hierarkiskt, utan början eller slut, utan rot – med en 

mängd kopplingar, vissa oupplösliga andra inte.

 Ibland präglas de litterära texterna av ett mer enhetligt stämningsläge, detta gäller 

framförallt de mer sammanhållna svenska texterna;  i Dokument I är alienationen och hopp-

lösheten framträdande konstanter, en syn som jag delar med Christa Grimm. Den tyska ma-

nuskripttiteln Der Vogelfreie tycks peka på det liksom titeln som manuset får när det senare ges 

ut under namnet Der Fremde (1980, Suhrkamp Verlag) samt de två titlar han föreslår i ett brev 

till Peter Suhrkamp Caspar Hauser och Der Emigrant.182 Vogelfreie, på svenska fågelfri,  är en 

germansk och fornnordisk juridisk term för en fredlös,  en person som står fri att döda,  det 

vill säga ett legalt subjekt som står totalt skyddslöst. Ordet fågelfri återkommer flera gånger 

hos Peter Weiss, i Situationen står det att ”målaren är fågelfri, vem som helst kan komma och 

förlöjliga eller brännmärka hans  arbete”, här är dödandet endast symboliskt,  mordet som 

kan utföras utan påföljd, ett karaktärsmord.183 Och i De besegrade står det att ”[d]en som inte 

fogar sig stöts ut. Hans frihet är den hemlöses fågelfrihet.”184 

 Enligt Grimm präglas Der Vogelfreie (detta gäller så klart även för den svenska Dokument 1 

som är av större vikt för denna uppsats)  av en hemlöshet och främlingskap, – så betecknande 

för den exilerade, den bannlysta – de mänskliga relationerna är brutna och nya står inte att 

finna. Jaget kommer bannlyst till en stad, varför vet vi inte,  men det talas om en flykt från ett 

fängelse. Hemlöshet bör här inte endast förstås som avsaknad av en geografisk ort ”utan 

[även] känslan av samhörighet med en social grupp”.185  Det är ett jag som ”inte hör hit”, 

kontakt framstår som omöjliga att finna och när den väl uppstår är den påfallande ofta hot-

full och påträngande.186 Jaget får för några sekunder intrycket att det ”hörde till dessa lediga 

flanörer men då vänder man sig redan som förolämpad bort från mig,  någon rynkar på nä-

san,  ett par flickor fnissar till”.187 Det sociala främlingskapet grundläggs redan i romanens 

inledning. ”Varför stannade du inte där du var?” frågar en grupp arbetare honom retoriskt, 

en ordningsvakt ansätter honom några sidor senare: ”Visa mig era papper! Har ni rätt att 

uppehålla er här?” Två frågor som tycks eka genom immigrationens,  flyktens  och exilens his-
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toria,  framåt och bakåt i tiden, riktad mot alla dem som av nöd tvingats  till en ny plats,  detta 

främlingskap fortsätter romanen igenom.188 Historien om utsattheten är i mångt och mycket 

en historia om att inte tillhöra,  det vill säga sakna en position inom ett samhälleligt system – 

att sakna ett hushåll, en plats  i socknen,  ett medborgarskap i en stat – helt enkelt att vara 

utesluten.189 

 Även om ett stämningsläge tillåts  dominera är det aldrig absolut. Likaså – som vi varit 

inne på – är exilen,  främlingskapet inte entydigt negativt. Emellanåt framträder en bild av 

exil och alienation som något annat,  som en produktiv kraft, ett rus  när det blir en position 

som är självvald.190 Här vill man i Deleuzes och Guattaris anda göra ett affirmerande utrop. 

När Weiss skriver i debuten att han ”revs upp utan rötter ur denna jord” vill man säga bra, 

bejaka detta, bli helt rotlös. Slut inte såret, låt det blöda inåt. Fläk upp såret och låt blodet 

flöda, vårda sårets sårighet.191 Bejaka rotlösheten, avsäg dig dina rötter,  blir inte ett träd, bli 

ett rhziom och bli nomad. Detta är inte tomma ord, snarare är de ett anti-fascistiskt ställ-

ningstagande. När begrepp som Heimat och Nation solkats  ned av nationalsocialismen, kan 

det finnas något befriande i att ta avstånd från hemland,  att så att säga ta avsked från föräldrar-

na och bli något eget,  herre över sig själv och forma sin egen identitet även om detta nästan 

alltid är förbundet med ett trauma eller en djup tragik. Och en total frihet är omöjlig,  kanske 

inte eftersträvansvärd,  och om en sådan liberal dröm om det fria subjektet är möjlig är ovid-

kommande. Det viktiga är istället att se hur Weiss  använder sig av sin position, hur han upp-

fattar den, hur den fungerar. 

 Känslan av alienation blir något som litterärt kan odlas  och förstärkas. Därigenom för-

vandlas  såväl denna upplevelse till en källa att ösa ord, stämning och tillstånd ur,  liksom psy-

koanalysen förvandlas  till en litterär källa,  en locus communis,  blir även exilen det. Ur förhål-

landet mellan självvald/ofrivillig exil eller främlingskap, när dessa territorier kopplas sam-

man uppstår en intensitet i skriften, en intensifiering av den. Man kan tänka sig detta som ett 

dialektiskt samspel,  men det ofrivilliga/frivilliga främlingskapet existerar inte i ett vakuum 

utan göds och förstärks av en rad andra faktorer: det relativa ointresset i Sverige för den eu-

ropeiska modernismen och den, som Gunilla Palmstierna-Weiss skriver ”centraleuropeiska 
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tradition han [Peter Weiss] företrädde”,192 det judiska ursprunget, Suhrkamps refusering och 

svensk förlagspolitik (vem vill satsa på en utlänning, som dessutom knappast är någon bäst-

säljare?), språkproblemet,  svårigheten att nå ut med sina tavlor och de litterära verken. Alla 

de ekonomiska, politiska och kulturella realiteterna som driver fram och driver på en känsla 

och en upplevelse av det egna jaget. Kroppen märker detta, sinnena hos den exilerade för-

ändras. I Dokument 1 framträder en mardrömslik och förvriden varseblivning där den omgi-

vande geometriska världen hela tiden tycks  krackelera.193 En brödbit i munnen visar sig vara 

en fågel,194 en portmynning blir en drivande flotte.195 I den av tidskriften Utsikt publicerade 

novellen ”Ur anteckningar” blir arbetet som skogshuggare en existentiell upplevelse. Här blir 

träden levande offer,  de ”genomilas  av dödsryckningen”, kollegorna framstår som ”stora fåg-

lar” som först efter ett tag ”tar mänsklig gestalt”.196 I ett opublicerat prosafragmentet – oläg-

ligt nog även det betitlat – ”Ur Anteckningar” skiftar kroppsdelar form,  genomgår metamor-

foser: ”hans hand blir slägga hammare yxa skelett hans huvud fågelhuvud djurskalle 

dödskalle”.197 Världen är flyktig,  flytande,  hela tiden i rörelse och stadd i blivande. Varför? 

En av de litterära karaktärerna i Situationen ger sin,  och kanske även Peter Weiss  syn på hur 

de historiska och sociala bestämmelserna givit upphov till denna verklighetssyn:

Vi är födda vid slutet av ett krig och när vi var någorlunda färdiga för att uttrycka oss  drogs vi 
in i ett nytt krig.  Den kontinuitet som  vi  upplevt var destruktiv. Du har inget sinne för det ato-
nala och dissonanta men vi har vuxit upp i en formvärld som blev mer och mer sönder-
sprängd, schizofrenin är ett livstillstånd för oss.198

Det är Fanny,  författarinnan som bor i Paris, som talar till fadern Viktor,  den exilerade tid-

ningsmannen som stängts ute från det Europeiska kulturliv han tidigare varit en del av och 

utsagan utsägs  i en diskussion om vad konst är, och vad konstnären bör göra. Upplevelserna 

av ett söndersplittrat,  krigshärjat och bomat Europa förvrider verkligheten,  förvränger den 

eller åtminstone öppnar varseblivningen för det distorderade. Hur dröm och vakenhet,  schi-

zofreni och andra tillstånd smälter in i varandra i en förtätad hallucinatorisk oskärpa. Värl-
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den kan i Weiss  prosa omformas, ändra skepnad just som i en dröm,199 den kan falla sam-

man, rummet lösas upp och förintas, bli till varm sand.200 Vi har redan varit inne på det här, 

hur Weiss  strategi som mindre författare av mindre litteratur är att gå åt motsatt håll från 

Kafka,  istället för nykterhet och klarhet så drömmar, visioner och verklighetsupplösning. ”Jag 

accepterar inte denna världs  konventionella verklighet” skriver han till det refuserande 

förlagsmaskineriet.201 Nej,  han talar om en annan ”verklighet”,  en som snarare är bunden till 

en inre sanning snarare än till tradition och konvention. En realitet som tar drömmen på 

allvar.202

 Att acceptera drömmen, den andra verkligheten är inte en väg mot avskärmning, det 

är inte som Peter Suhkamp skriver ett medel för att göra visionerna oåtkomliga för andra. 

Tvärt om,  skrivandet är ett sätt att bryta sig ut till världen,  ”allt som jag skriver är en läng-

tan, att bryta sig ur detta ensamhetens fängelse”.203 I det efterföljande brevet utvecklas  detta 

och Weiss för fram sin personliga bild av den mindre litteraturen. Att vara utstött är ingen 

”individuell erfarenhet”, åtminstone inte för den utan hemland. Isolationen och ensamheten 

är snarare ett mer eller mindre allmänt tillstånd. Weiss  skriver att den personliga erfarenhe-

ten är den som ligger bakom det skrivna,  bakom manuskript och utgivna verk men att målet 

hela tiden är att komma i kontakt med andra. Han skriver ”jag vill meddela mig”,  det vill 

säga inte använda texten som självterapi. Han vill inte att texten ska stanna vid en beskriv-

ning om sina ”personliga lidanden” utan önskar använda dem som en beskrivning av ”livet 

som ett tillstånd”.204 För även om han skriver om sina personliga lidanden, så är erfarenhe-

ten inte låst till en individ, den individuella utsagan blir en kollektiv utsaga, det personliga 

blir politiskt och här blir det tydligt att det inte existerar någon apolitisk exil eller flykt. Och 

det är därför som exilen och isolationen blir en produktiv kraft, liksom drömmarna blir det, 

en drömmaskin, ett producerande och producerat undermedvetet. Weiss  skriver att om det 
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är något upphovsmän vet så är det drömmarnas betydelse för i drömmen bor det något 

fantastiskt.205 Vi ska komma att återkomma till drömmarnas  roll, och dess  produktion av text 

i Peter Weiss författarskap.

 Det finns  en rad bilder kopplade till isolationen. Vi har varit inne på en del: ön,  mo-

dersbröstet, det tillfälliga samlaget och fågeln;  det är symboler som framförallt återfinns i 

den tidiga svenskspråkiga prosan. Havet och båten är också ständigt återkommande liksom 

lejonet (det finns ett lejon i dramat Rotrundan;  i Dokument finns karaktären Lejonet, ägare av 

en boxningsklubb, i manuskriptet ”En glasdörr med röda och blå rutor” är den yngre bro-

dern omdöpt från Alexander (Alex)  till Leonhard (Leo); vidare finns det  i Situationen, dramat 

Försäkringen och i romanfragmentet ”Rörelser”206 betydande karaktärer som heter Leo, latin 

för lejon). Bengtsson menar att symbolen lejonet är ”något som fanns slumrade i honom 

[Weiss] själv: styrka förvisso,  men också tvivel och svaghet”.207 Det är långt ifrån unika bilder 

i den västerländska litteraturen och konsten,  utan igenkännbara, inte främmande utan väl-

bekanta inte minst i den samtida 40-tals litteraturen: De dömdas ö:s  lejonfigur,  lejonet i mannen 

utan väg  som ”i dödsögonblicket njuter sin frihet”.208 Och havet är det jaget i Dokument I söker 

sig till,  när det inte är till kvinnan, för vid ”havets  vingar, märker jag inte den gnagande 

oron”.209 Vi har redan varit inne på att bilderna, eller symbolerna,  implicerar en reterritoria-

liseringsrörelse,  ett sökande och återvändande till ”symboler för denna jord som ägde mina 

rötter”.210 Och jorden är det som är rötternas  rätta element för Weiss,  dess  rätta territorium. 

Det blir tydligt i De besegrade när jaget som betecknar sig själv som en fallskärmshoppare – en 

slags från jorden deterritorialiserad och tillfälligt exilerad människa – ”slungas från rymd till 

rymd” (observera likheten mellan att färdas  från ö till ö) avslutar prosastycket med en slags 

reterritorialiseringsproklamation: ”Evigt skall stjärnan söka efter sitt ljus. Evigt skall musslan 

söka sitt hav. […] Evigt skall trädet söka efter sina rötter.”211 

 När känslan av isolation och främlingskap aktualiseras  i texterna så återkommer dessa 

symboler och behovet av reterritorialisering,  fallskärmshopparen söker alltid efter jorden, 
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den skeppsbrutne efter sin ö, mannen efter sin kvinna, sonen efter sitt modersbröst. Vi ser 

den i det opublicerade manuskriptet ”Ur En musikers  anteckningar” där jaget först beklagar 

sig över sin ångest och sitt lidande – ”mitt liv var en dovt malande smärta” – för att sedan 

reterritorialisera sig i barndomsminnet: ”Minns mjukheten under de hårda händerna,  minns 

deras mjukhet på mitt huvud,  mot min kind. Minns  stora mjölkfyllda bröst i vilka jag en 

gång drunknat.”212 Vi ser denna rörelse mycket tydlig i filmatiseringen av Dokument I,  Peter 

Weiss  första långfilm Hägringen (1959). Filmen som inleds med långsamma kameraåkningar i 

morgonens gryende timme, en ung man på vandring i mot en stad, den anonyma, förvräng-

da staden i boken är ersatt med Stockholms igenkännbara miljöer, jaget är utbytt mot ett 

HAN i filmmanuskriptet.213 Liksom i Dokument 1 träffar protagonisten på en grupp arbetare, 

ett flyttlast och flyttarbetare. HAN möts  med misstänksamhet,  vill bara ha ett arbete, en 

plats i det samhälle han just trätt in i. Just här, vid flyttlastet, vid arbetarnas givna plats  och 

uppgift vid platsen där ett nytt hem ska skapas blir ensamhetskänslan påträngande, arbetar-

na lämnar honom och från ett öppet fönster hör han skrik från ett spädbarn. Så ett hastigt 

klipp,  ett bröst och spädbarnets  mun, två producerande maskiner som kopplas ihop, en re-

territorialisering till territorierna modern, barndom, psykoanalys  och den manliga hetero-

sexualiteten. I Hägringen återkommer en kvinna och en kroppslös röst som trånar ”älskade, 

älskade, älskade” vid upprepade tillfällen, mot slutet förenas han och kvinnan i en sandcon-

tainer, på morgonen därefter är hon borta och han letar förgäves efter henne innan han 

lämnar staden. Kvinnan uppenbarar sig som en frälsning, det begärda objekt som rymmer 

en potentialitet att befria honom från isolationen.214  I Dokument I beskrivs  sandcontainern 

som ”livmodern”,  de båda älskande regregerar till ett prenatalt stadium där ”ögon munnar 

händer buk bröst” ligger ”slagna i varandra, blödande gråtande”.215 

 Kvinnan blir sällan ett subjekt i egen rätt, utan fungerar allt som oftast som just en 

frälsningsmaskin, en möjlighet att – åtminstone tillfälligt – befrias  från den känslomässiga 

exilen: ”Får jag stanna hos dig i natt?” utbrister ett ensamt, skrämt och drivande jag i De 

besegrade.216  Och ett annat jag i en annan text går hem med en kvinna för ”att övervinna 

kropparnas  ensamhet med den tätast tänkbara beröring”.217 Knut,  ingenjören i Situationen,  är 

en typisk Weiss-figur: oförmögen att slutföra sitt arbete,  sina ritningar söker han den ena 
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sexuella erövringen efter den andra som för att undfly sin oförmåga.218 Och för konstnären 

Leo (i samma roman) som isolerad sitter i sin ateljé, sin egna ö, blir affären med Fanny en 

räddning och en kreativ katalysator.219 I romanfragmentet ”Anteckningar” flyr jaget från en 

grottvärld,  från tvångsarbete och främlingskap med en kvinna när de under ett arbete ser 

”havets  ofantliga öppenhet”,  hon fungerar som hans tillfälliga räddning, och i detta exilerade 

tillstånd, älskar de på en flotte i ett stormande hav så att mjölken sprutar ur hennes  bröst.220 

Än en gång: när exilen gör sig påmind, främlingskapet hotar,  sker en reterritorialisering till 

de symboler som betecknar jorden,  kvinnan blir modern och hennes bröst en mjölkmaskin 

vars flöden riktas  mot den infantila älskarens modersuktande mun. Flotten,  det stormiga ha-

vet,  bilden återkommer i ”Ur En musikers anteckningar”. Jaget driver runt rotlös och olyck-

lig i en abstrakt omvärld, träffar en kvinna och de är ”två skeppsbrutna som plötsligt finner 

sig på en enslig flotte” och tillsammans går de hem till en sängen där de är ”som nakna 

skeppsbrutna” vilka klamrar sig fast vid varandra,  omgärdade av ett stormigt hav, den plå-

gade pianisten kan för stunden förlösas från sitt lidande.221 Och i manuskriptet som kallas 

”En glasdörr med röda och blå rutor” blir en föreställd,  fantiserad kvinna ett andrum för 

den unga eleven; ”skolans hårda spänning släppte, jag blev likgiltigt för hot och förmaning-

ar”; och även återkommer ön och havet: ”Vi levde på en ö i havet,  vågorna slog mot de höga 

granitklipporna […] nakna låg vi i den varma sanden”.222  Låt oss  gå framåt till nästa text, 

vidare till Dokument I där jaget inte bara söker sig till en kvinna för att bryta sin isolation och 

därmed bli en del av ett sammanhang. Själva staden jaget kommer till beskrivs inte endast 

som den ”gestaltlösa kroppen av kuber och block” vars  ”lemmar verkar brutna sönderslagna 

upptornade på måfå” utan som en moderskropp dit jaget ”tränger in i” och där han ser ”de 

dräktiga brösten” och en ”het mjölkstråle sprutar ner” över honom.223 

 Från flotte till flotte,  kvinna till kvinna, ö till ö. På en resa mot Ithaka och de finala ob-

jekten för begäret, Penelope och hemlandet. Men på väg dit befinner sig Weiss i ständig rö-

relse, det är en obestämd, icke-linjär rörelse,  vars mål framstår som otydligt både för Weiss 

själv och läsaren av Weiss. Han måste befinna sig i en rörelse för att ”för en fördriven männi-
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ska är ’hem alltid provisoriska’”.224 ”Varför ror jag här från en ö till en annan ö?”225 Ön be-

tecknar inget bestämt och singulärt,  utan dessa betydelse skiftar. Ett av Weiss  tidigaste skriv-

försök är Die Insel, här är ön en paradisö, en utopi bortom samhället,  en romantisk till-

flyktsord,  en ö som hyser ett ”förbund av [manliga] konstnärer” och som Weiss  måste lämna 

bakom sig för ett eget uttryck.226 De öar han är på väg till och den arkipelag som det sena 

författarskapet utgör med Abschied, Fluchtpunkt, Die Ermittlung, Marat/Sade och Die Ästhetik des 

Widerstands. Därför är det lätt att se svenskan, så som Holmgren gör,  endast som ett transit-

språk. Men,  vill man fråga: syns inte arkipelagen? Är svenskan endast ett vatten? Ön är inte 

en utan flera, och vattnet inte är ett och samma. Ön är ”en ny strand” där allt är ”främman-

de,  ovisst”, en övergiven stad,  ”den ångestfyllda övergivenheten”.227 I nästa stund är ön ”den 

fridfulla ön” som för tillfället härbärgerar ett rum,  skrivandets eller jagets  rum, 228 för att i 

bok nummer två bli en trygg punkt ”i ett bottenlöst och grumligt hav”,  där rotlösheten, exi-

len ger jaget en ”fiktiv säkerhet”.229 I novellen ”Krönika” bygger jaget en koja på en ö,  till-

flyktsort som skyddar jaget från skolkamraters  hat och hån.230 Ön kan beteckna ett inre till-

stånd, en existentiell position: det vill säga exilens position: ”Man sitter här som på en öde ö. 

Man monologiserar bort sitt liv.”231 Men ön är inte bara ett privat projekt,  den kan lika gär-

na fungera som synekdoke för en negativt konnoterad världsfrånvändhet – kanske en som 

han själv tycker att han stått för och som han nu, 1948, kritiserar andra för att stå för – såhär 

skriver han i De besegrade: ”Alla är vi besegrade. Människan är besegrad av sin tid. Mest be-

segrad är kören som på sin lilla ö av konstgjord säkerhet dömer och fördömer, som inte vet 

vad som har skett,  inte vet vad som sker.”232 Vi möter här en berättare som tar avstånd från 

ön som positionering,  från den som ställer sig utanför samtiden, för när människan är beseg-

rad är den enda möjliga flyktlinjen att erkänna sitt nederlag,  för endast ”den som insett sitt 

nederlag finns ett hopp om seger” och endast för den som frågar ”vem är jag?”. En ödmjuk-

het alltså, och en insikt om ens egen plats i världen,  där ö-varat är en omöjlighet,  no man is an 

island.  
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 Vissa linjer och rörelser uppenbarar sig, en rörelse går från det romantiska begäret att 

vända civilisationen ryggen till ett begär – som kommer från en politiskt realitet – att fly un-

dan det fascistiska förintelsemaskineri som vill utplåna den (halv)judiska kroppen och en exil 

som skapar en isolation där ön fungerar som isolationens territorium och semantiska ur-

sprung (isolation från latinet insula,  ö). En annan rörelse från bejakande till kritik av ön som 

position. Men oavsett hur Weiss förhåller sig kan han inte komma ifrån att han är en ”främ-

mande fågel” i det nya landet,  en migrerande fågel som har strandat,  nedskjuten av realpoli-

tik och av en krigsmaskin som sätter Europa i brand och utplånar ett folkslag. Fågeln som 

figur återkommer ofta i den tidiga prosan. I Motståndets akustik menar Markus  Huss  att krå-

kans oroväckande skri i Der Schatten des Körpers des Kutschers,  ”bryter in i pensionatets helvetiskt 

stagnerade tillvaro,  där människor likt nickedockor lever sina liv i ett existentiellt vakuum” 

den ”förkroppsligar den plågsamma förnimmelsens  imperativ” och ”uppmanar oss att min-

nas” det obeskrivliga våld i koncentrationslägren.233 I andra texter kan de ”främmande språ-

ken” fladdra ”upp som fågelsvärmar” eller så kan fågeln ge upphov till en känsla av frihet, 

när jaget ”med morgonens vita segelbåts-fågel” får en intensiv känsla av frihet, jag ”svävar, 

jag flyger, det finns intet hinder!”234 Fågel kan fungera och beteckna något negativ (fågelfri-

heten)  liksom något positivt (fri som en fågel)  och objekt kopplade till hot såväl som frihet. 

Fågeln är kulor som borrar sig in i kroppar (”de från alla håll visslande dödsfåglarna,  som 

borrar sig in i huvuden, magar,  könsdelar”235) och i ”Ur En musikers anteckningar” är fågeln 

en flygel som inger jaget en känsla av frihet (”jag rörde vid fågeln, smekte den,  och den bör-

jade klinga,  skälva […] allting inom mig löste sig, jag befriade mig”).236 När jaget i Dokument I 

iakttar en samling fåglar har han länge sökt men ännu inte funnit sig någon plats i staden, 

och då, när han betraktar dem, ser han hur människor försöker skrämma fåglarna och kän-

ner inom sig ”möjligheten att förvandlas  till fågel”,  det vill säga inte längre vara fågelfri utan 

genom djurblivandet radera fågel från fågelfri och bli fri. Bli fågel och därmed deterritoriali-

seras från både jorden och det mänskliga varat,  en möjlighet som aktualiseras av identifika-

tionen med utsattheten hos fåglarna, för våldet som riktas mot dem, inte genom släktskap 

utan genom att han liksom en duva vandrar genom staden och pickar upp mat på gatan. 

Denna möjlighet avbryts av en ringsignal, jaget tar upp luren i telefonautomaten och den 

som ringer är den kvinna som ska följa honom genom romanen; därmed stoppar hon 

möjlighet till deterritorialisering genom att åter reterritorialisera honom till modersterritoriet 
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och det heterosexuella territoriet (”Kom till mig,  jag väntar på dig!”)  och därmed utlovar en 

omöjlig frälsning från isolationen. Endast fågeln kan fritt flyga från ö till ö eller sväva över 

dem alla.237 Vi kan dra oss  till minnes myten om Daedalus i Ovidius metamorfoser (ännu en 

av våra många exilförfattare),  Daedalus  som befann sig i landsflykt på ön Kreta och längtar 

”hem till färdernejorden”. Hans  enda flyktväg är luften eftersom luften är den enda plats där 

kung Minos inte härskade: ”’Må Minos’ sade han, ‘spärra länder och hav, men himlen är 

fri.’” Ett flyktförsök som slutade i tragedi när hans son Icarus störtade ner i havet efter att ha 

bränt sina vingar på solen.238 Nej, exilen är sällan smärtfri liksom återvändandet och det för-

löper sällan utan offer.

 Men att bejaka rotlösheten, affirmera främlingskapet och exilen blir nödvändigt för att 

röra sig ifrån dessa reterritorialiserande symboler som för Weiss  in i en återvändsgränd. We-

iss söker efter frihet,  han måste söka efter frihet och spår efter denna frihetslängtan finns 

överallt i den tidiga svenska prosan. En öppning till denna affirmation finns i De besegrade 

som inleds med att jaget svävar ner mot marken med sin ”vita vinge”.239 Han faller och han 

svävar genom prosafragmenten,  han glider ”genom det gemensamma ödet”, söker i ”spill-

rorna” efter sig själv. ”Vem är jag?” frågar han sig och svarar: ”Jag äger den hemlöses  frihet. 

[…] Mitt liv är fallskärmsflygarens obundna liv,  vars  hem är ingenstans och överallt. […] 

Med den fria flyktens fallskärm sjunker jag genom verklighetens  vidöppna tratt och landsät-

tes i mina innersta rum.”240 Det är ett credo för ett författarblivande. Skrivandet är en flykt-

linje, liksom att ta fågelns skepnad eller att ro mellan ö och ö – mellan ö:et och ö:et utarbeta 

en prosa som innefattar alfabetets  alla bokstäver som överskrider gränser både fysiska och 

litterära, även om det först sker i ett senare stadium, med Der Schatten des Körpers des Kutschers 

med Die Ermittlung med Die Ästhetik des Widerstands.
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Mellanspel: Duellen

Den sista roman Peter Weiss  publicerade på svenska är ett ménage à quatre. Huvudparten är  

Gregor, en misslyckad författare som bor i en övergiven fabrikslokal,  han är tillsammans med 

Janna, en kvinna som tagit sin mors plats  i hemmet, och fungerar både som hushållerska och 

hustru till sin åldrade far,  men han har en affär med Lea som bor med Robert,  en lagerföre-

ståndare anställd av Leas far. Fadern är förutom chef även den som tar hand om deras barn, 

kvinnornas  yrken skrivs inte ut. Med Duellen anammar Weiss för första gången i sitt författar-

skap ett berättande i tredjeperson, berättaren riktar ständigt om fokus,  från Robert till Lea 

till Gregor till Janna och inte sällan saknas  det indikation på vem fokus  riktas på, romanen 

brusar och vänder sig inåt,  mot sig själv mot sin egen immanenta fantasivärld.241 Man kan 

tala om en brist på vilja till kommunikation, både mellan de litterära karaktärerna och mel-

lan författare och läsare, men samtidigt finns det en expressivitet, en överlastning av bilder, 

som en förläggare kommenterar i sitt refuseringsbrev.242 Varje kapitel innebär en uppgörelse, 

ett ständigt klimax som till slut slätar ut och utplånar sig självt. Språket hela tiden redo att 

spricka i denna överlastning, det är hyperboler som skapar en slags andnöd, ett slagsmål blir 

en ”mytologisk uppgörelse”, en utspilld sockerskål liknas vid ett vulkanutbrott.243 Vi kan på-

minna oss om att ett minoritärt användande av det majoritära språket – den tyskspråkliga 

halvjuden i Sverige – ofta resulterar i en ”överladdning och parafraser”.244 Enligt kritikern 

Bengt Holmqvist är det Peter Weiss mellaneuropeiska bakgrund,  det vill säga han status  som 

icke-svensk,  som föranleder denna stil,  denna överladdning av språket, denna parafrasering 

av det svenska 40-talet: ”Bland våra yngre skriftställare är Weiss den desperate mellaneuro-

pén, märkt av ett vildare äckel och en oresonligare ångest än sina infödda jämnåriga.”245 

 Humanismens mänska,  den rationella och talande människan har i romanen upphört 

med att existera,  här finns inget tal (det vill säga inga dialoger)  ingen rationalitet. Det stabila 

cartesianska subjektet har decentrerats och det som styr Robert,  Lea, Gregor och Janna är 

inte förnuftet utan sub- och förindividuella krafter eller intensiteter som skapar en rörlig och 

föränderlig människa stadd i blivande. Det mänskliga blir här ett hölje i vilken dessa krafter 
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innesluts;  ett tunt skal som ständigt hotar att brisera och därmed utmynna i en kaskad av 

våld och ohämmad sexualitet.246  Inte sällan resulterar dessa icke-mänskliga krafter av liv i 

djurblivanden, som i slagsmålet mellan Jannas fader och Gregor där de två männen fram-

träder som hästar framför Jannas  ögon.247 Samma rörelse återkommer gång på gång,  som i  

en passage där Lea ”tryckte honom hårt mot sig […] hon brottades med ett djur […] älska 

mig,  älska mig!”248 När Weiss  skriver att ”[u]nder medvetanhetens [sic] tunna hölje låg det 

animaliska” menar han just inget annat än det.249 

 Direkt i inledningen skapas en förbindelselänk mellan människa och icke-mänskligt djur. 

I ett vitt landskap kommer Lea gående 

i en snökappa, glittrande i en yra av vita blomster som dirrade ner från de svarta kala träden. 
[…] Och så svanarna […]. De vita fåglarna kom mot henne, hon vek tillbaka. Vid vägkanten 
låg en död svanunge, hennes fot snuddade vid de stela fjädrarna, baklänges, glidande halkande 
steg hon upp för kullen, svanarna blev kvar vid den döda fågeln,  kristallbuskar stänkte pärlor 
över henne, det var som om hon föll, föll uppåt.250

 
Den vita Lea och de vita svanarna i ett hastigt möte,  Lea är på väg till Gregor för att berätta att 

hon är gravid och på marken ligger en död svanunge,  scenen är både drömsk och förebådande. 

I slutet återupprepas mötet,  men denna gång är Lea på väg från Gregor, hon har brutit upp   

med honom och vid detta möte reser sig svanarna ”majestätiskt och öppnade sina breda 

vingar”.251 Och i denna, svanarnas  gest,  finns  en öppning mot livet,  ett bejakande vilket svarar 

mot Leas uppbrott från sin destruktiva relation. Men förbindelsen gäller inte endast mellan Lea 

och svanarna, utan Lea står i förbindelse med landskapet, med jorden,  hon är ”ett med 

parken”.252  Gång på gång uppträder djuret som liknelse, för sin dotter framstår den okända 

modern Lea som ”ett stort djur som plötsligt hade kommit krypande och som lekfullt sträckte 

fram tassarna med de röda klorna”253 och en lastbil kan framstå ”som ett jättelikt,  frustande 

djur”.254 Men detta är just liknelser och inte tillblivelser, fantasier och inte effekter av att männi-

skan är uppkopplad mot världen där ”[f]löden av intensiteter […] har ersatt världen av 
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subjekt”.255 Vilket leder till en uppfattning om att ”tillvaron är flytande” som Peter Weiss själv 

skriver i ett svar på Gerhard Bonniers refuseringsbrev.256

 Det som framförallt ingår i blivande i romanen är kvinnorna;  vi skulle kunna säga att 

Gregor misslyckas att ingå i ett blivande eftersom han inte begär att bli-kvinna han är allt för 

upptagen vid att vara Konstnär,  det talande (manliga) subjektet,  att göra sitt kön till ett 

vapen.257  Vi kan se åtminstone två tydliga exempel på hur Lea och Janna sätts i förbindelse 

med förhöjda upplevelser eller intensiva livskänslor och affekter och kan därmed ingå i ett bli-

vande med livets  alla flöden och krafter, en affirmativ kraft vars ”elementär[a] glädje” nästan 

”spräng[er]” dem. I en sekvens möter Lea en icke- eller över- eller för-individuell kraft vilket får 

henne att känna ”sig inte som människa,  snarare som havsvarelse, urtidsvarelse, existerande 

endast i sina rörelser fantastiska styrka”.258  Rörelsen föregriper existensen, en sanning som så 

väl gäller Lea som fysiken. Peter Weiss egna teckning på sidan 39 illustrerar denna rörelse, den 

avbildar en kvinna upplöst i linjer, brus och partiklar; att ”upplösas är också att leva” för att lå-

na en formulering av Beckett,  en annan av våra mindre författare.259 Rörelsen, detta tilltagande 

i intensiteter som hon befinner sig i,  och utsätts  för formas av en tanke: att göra abort, det är 

denna tanke som driver henne framåt, som sätter henne i kontakt med världen. Den förhöjda 

livskänslan har sitt ursprung i något negativt, ett förhindrande av liv men för Lea blir aborten 

en nödvändig flyktlinje mot den frihet hon ska komma att uppleva (men inte än), för fostret 

binder henne till Gregor som redan har stelnat och som Lea måste frigöra sig från. 

 Liksom Lea,  på sin väg till abortkliniken,  kommer även Janna in i en förhöjd livskänsla 

när hon ensam – med en tand från Gregors hund som hennes  pappa tog livet av under sin 

kamp med Gregor – går runt i staden. Tanden är en talisman vilken sätter henne i kontakt med 

”en hednisk livskänsla”.260 Hon hör ett ljud och gömmer sig i en trappuppgång, där hon ”kände 

hur hon fanns till,  hon hade med ens  inte längre några avsikter, visste inte vad hon skulle göra 
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255 Deleuze & Guattari, 1980, s. 200. ”Les flux d'intensité, leurs fluides, leurs fibres, leurs continuums et leurs conjonc-
tions d'affects, le vent, une segmentation fine, les micro-perceptions ont remplacé le monde du sujet.” [Flöden av intensi-
tet, deras vätskor, deras fibrer, deras oavbrutna och konjunktioner av affekter, vinden, fina segmentering, mikropercep-
tioner har ersatt världen av subjekt.]
256 PWA 165. ”Består inte allting just av motsättningar, av ständiga glidningar från känsla till känsla? I en dikt tolereras 
ju detta sätt att se. I den korta glimten accepterar man att tillvaron är flytande intill fullständig opåtaglighet.”
257 Deleuze & Guattari, 1980, s. 356, ”tous les devenirs, étant minoritaires, passent par un devenir-femme” [alla blivan-
den, att vara minoritär, passerar genom ett kvinnoblivande]. I sin dagbok talar Peter Weiss om att överskrida könsgrän-
serna: ”När jag onanerade var jag både man o. kvinna, gav o. tog emot. Jag var hermafrodit. Jag lät mig överväldigas av 
mig själv.” Han gör detta för att ”slipp[a] kvinnan” och därmed ungår han ”återföreningen med modern”. Onanin är 
en flyktlinje som löper mot kvinno– hermafroditblivandet för att undgå att reterritorialiseras tillbaka till barndomen och 
till modern, istället för att göra sitt kön till vapen görs det till en njutningsverktyg där han kan ”överväldigas” av sig 
själv”. Die Notizbücher (Herbst 1950, Seite 37f, 1 nov.)
258 Weiss, 1953, s. 37.
259 Samuel Beckett, Trilogin: Molloy, Malone dör, Den onämnbare, sv. övers. Lill-Inger Eriksson, Modernista, 2013, s. 40.
260 Weiss, 1953, s. 56.



när Gregor kom, det fanns endast instinkter, dunkla impulser, en slags urskogstillvaro – med 

hängivenhet åt död och liv […]  När stegen ljöd i gången kom hon till medvetande. Blev till 

människa.”261

 Dessa affekter av känslan att finnas till,  av elementär glädje förändrar upplevelsen av 

kroppen, som ”river med [Janna] i outhärdliga virvlar”262 är elementära i Deleuzes och Guatta-

ris  blivandemetafysik: ”Affekter är blivande”263 och dessa affekter implicerar desubjektifikation. 

Affekter är en av de krafter som för Deleuze och Guattari bryter ner funktioner, förändrar och 

deterritorialiserar, det vill säga alla de rörliga krafter som existerar i jorden och hos människan 

– allt ifrån astenosfären som får kontinentalplattorna att röra sig,  till kvantfysikens instabila par-

tiklar. Motsatsen är ett organisationsplan, som arbetar mot denna rörlighet, ”försöker hindra 

flyktlinjerna, stanna eller avbryta deterritorialiseringsrörelser”.264 Dessa statiska stratan kan va-

ra subjektet, jordytan eller organismens form, just detta som genomgår blivanden. Det rör sig 

inte om blivande som går från punkt A till punkt B för att därefter vara avslutat, utan själva po-

ängen med blivanden är dess rörelse och hur ofta en deterritorialisering följs  av en reterritoria-

lisering (”Blev [åter] till människa”), vatten förångas och blir åter vatten,  rörelser tilltar och 

stannar upp, hos vattenmolekyler såväl som människor.  

 Men Robert och Gregor då? Dessa två som enligt Holmgrens tolkning utgör två sidor av 

samma person,  författaren Peter Weiss: ”Man kan säga att Gregor och Robert är representanter 

för det dubbeliv som klyver exilförfattaren Peter Weiss i två (icke)identiteter; å ena sidan 

förskansar han sig i sin isolerade konstnärsidentitet, å andra sidan försöker han finna sig till rät-

ta i det svenska samhället,  gifta sig och få barn.”265 Weiss sprider ut sitt jag, liksom han fortsät-

ter och går längre med i Situationen. Båda två är till skillnad mot Lea och Janna stabila, låsta vid 

sin bägge positioner och ambitioner,  Gregor i sina försök att bli konstnär, Robert i sitt arbete 

som lagerföreståndare som familjeförsörjare. När Janna och Lea lämnar dem blir de kvar och 

deras stelhet kontrasteras mot Jannas och Leas  rörlighet,  det är rörligheten som går ut ur duel-

len som segrare: när Lea meddelar Gregor att hon är gravid förvandlar hon sig till den starkare 

genom att i graviditeten bli kropp  medan Gregor – vars  ”värld bestod av stela spekulationer” – 

krymper, kanske för att han saknar ”samband med yttre ordning”.266  Just det samband eller 
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261 Weiss, 1953, s. 56f.
262 Weiss, 1953, s. 71. 
263 Deleuze & Guattari, 1980, s. 314. ”Les affects sont des devenirs.”
264 Deleuze & Guattari, 1980, s. 330. ”Si bien que le plan d'organisation ne cesse pas de travailler sur le plan de consi-
stance, en essayant toujours de boucher les lignes de fuite, de stopper ou d'interrompre les mouvements de déterritoriali-
sation.”
265 Holmgren, 2014, s. 398.
266 Weiss, 1953, s. 11 och s. 42f.



förbindelse som Lea redan i romanens  inledning knyter med sin omgivning. Robert bekräftar 

själv sin stelhet i ett samtal med sig själv: ”Lev för den nya människan inom dig,  den som du 

ständigt föder. Nej jag är alltid den samme […].” I sin förlamning inför livet,  ”[f]örlamad av fruk-

tan” formar han ord med läpparna så som de söker ”efter modersbröstet”.267  Gregor och Ro-

bert misslyckas med att greppa tag i livets krafter,  gå in i ett blivande,  de förblir territoriet trog-

na. När Lea och Janna bejakar rörligheten eller åtminstone strävar efter rörlighet, söker Gregor 

och Robert territoriets symboler, vid misslyckandet att deterritorialisera sig,  territorialiserar de 

sig gång på gång. 

 Vi har varit inne på detta förut,  hur exilens erfarenhet,  att rivas  upp ur jorden, får Weiss 

att begära reterritorialiseringen och att ”söka efter symboler för denna jord som ägde mina röt-

ter”; 268 symboler som så ofta betecknas av kvinnor, modersbröst,  modern. Så när Robert befin-

ner sig i tillfällig exil,  intagen på sjukhus/fängelse/institution – texten är vag om exakt plats,  det 

räcker med att de delar en biopolitisk funktion – är det inte förvånande att Roberts läppar sö-

ker det frånvarande modersbröstet,  eller att Gregor när han blivit förnedrad av Leas kyla vän-

der sig till Janna,  ser i henne sin moders ansikte och biter i ”de utslitna spenarna som hade diat 

honom”.269 Det är en regression istället för en affirmation som i slutändan hindrar Gregor från 

att bli konstnär,  och som gör Robert till lagerpackare istället för lagerföreståndare;  och denna 

stagnation är skildrat i en text som allt för gärna vill gestalta dessa reterritorialiseringar – som 

allt för gärna söker efter symbolerna som betecknar territoriet – vilket ger upphov till ett bild-

språk som bidrar till Weiss manuskript refuseras av förlagen.270 

 I Duellen återkommer ön, eller snarare öns  och jordens gräns: havet. Det rörliga flöde 

som ständigt finns i periferin. För när Greger och Janna omfamnas sluts även kring dem ett hav 

”ja,  ett hav fanns därute” som tonar ut när akten är slutförd.271 Havet inträder vid dessa reterri-

torialiseringar, som om de innebär inget annat än en resa från ö till ö. Detta belyses ännu tydli-

gare i ett annat textstycke: ”Inför hennes  [Leas] grymhet och triumf, inför skoningslösheten i 

hennes  kamp för att vinna sitt oberoende blev hans  [Gregors/Roberts] bankrutt total,  ingenting 

fanns  kvar som han kunde hålla fast vid, han drev i ett hav utan kuster.”272 Förlusten av kvinnan 

som också är modern,  symbolen för hemjorden i en deterritorialisering vars  flyktlinje löper ut i 
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267 Weiss, 1953, s. 94 och s. 40. 
268 Weiss, 1947, s. 6. 
269 Weiss, 1953, s. 34. 
270 Gerhard Bonnier skriver i sitt refuseringsbrev att manuskriptets fantasifulla bildspråk är dess förtjänst men också dess 
stora problem. Det är för mycket, ”de allt för många bilder”, en överladdning som skapar en trötthet hos läsaren. PWA 
165.
271 Weiss, 1953, s. 34.
272 Weiss, 1953, s. 108. Huruvida ”hans” syftar till Gregor eller Robert är osäkert, kanske har de både två slutligen, i 
bokens slutskede smällt samman till en. 



ett hav. Gregor upplever en slags alienation i sin städade, omgjorda fabrikslokal,  han är ”[u]pp-

sköljd på dagens strand, skeppsbruten”.273 Den decentrering av subjektet som vi sett sker inte 

endast tematiskt utan i alla högsta grad i den litterära texten. För även om det spelar roll vem 

som talar, så utsägs inte talet från en fast utsägelseposition. Vem ”han” eller ”hon” i texten är 

skrivs  sällan ut och istället för fyra tydligt urskiljbara individer (Lea,  Janna, Gregor och Robert) 

får vi två tecken ”hon” och ”han” som på samma gång kan beteckna två subjekt som glider mot 

och in i varandra. Liksom i drömmen skiftar gestalter skepnad,  tonar ut,  dyker upp, kroppar 

”revs sönder” och såren sluter sig.274 Där Holmgren ser en intertextuell koppling till Kafka vill 

jag istället se kopplingen till Beckett och Hans  Henny Jahnn – två författare Weiss  skrev om och 

introducerade för en svensk publik i Expressen. Hos Jahnn sker ofta en förvandling av människa 

till djur och människa till växt, subjektet hos Jahnn är inte kropp och själ utan en helhet, vilken 

”lever i ett organiskt sammanhang med växt och djur […]. Kärleken till djur och kärleken till 

samma kön [Jahnn var bisexuell] blir naturliga företeelser […] ohämmad livsstyrka som vill 

omfamna allt.” Det är ett subjekt som ”kastas […] in i en värd där han blir ett med djur och 

växtlighet. Han släcks ut och uppgår i den opersonliga, för liv och död fullständigt likgiltiga na-

turen. Han försätts  under andra tideräkningar än de mänskliga, han existerar som jord,  som 

mineral. Hans livsbild omfattar samtidigt början och slutet. Framtidsaningarna blandas med de 

underligt glasklara bilderna ur det förflutna. Överallt ser han det oupplösliga i sitt liv,  de vitt-

förgrenade motiven, de slingrande variationerna.”275 Och Becketts  splittrade och sönderbrutna 

subjekt står kanske inte modell för Weiss romanfigurer men de delar en tanke om ”det absoluta 

avståndstagandet från verkligheten” och samtidigt en ”besatt noggrannhet” i 

beskrivningarna.276  Min poäng är att detronisering av,  och misstänktsamhet mot, det stabila 

subjektet i Duellen inte är något unikt för Weiss utan en rörelse, en flyktlinje som skjuts  ut efter 

kriget och som följs  av anti-humanistiska idéströmningar,  från Michel Foucaults  förklarande av 

människans  död i Les Mots et les choses (1966)  till post-koloniala och feministiska rörelser som 

ifrågasatte att humanismens  vita, manliga subjekt var ”likställd med medvetenhet, universell 

rationalism och ett självreglerande etisk beteende” som förutsätter en andre som negativ 

motsats.277 

 Ja,  här har jag ställt stillastående och regressiva rörelser mot rörlighet och affirmation. 

Jag har ställt Lea mot Gregor och därmed även Fanny mot Paul i Situationen och därmed up-
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273 Weiss, 1953, s. 42.
274 Weiss, 1953, s. 34f.
275 Peter Weiss, ”På spaning efter det ouppnåeliga”, Expressen, 26/7, 1953.  
276 Peter Weiss, ”Den frågande människan” Expressen, 7/12, 1953. 
277 Braidotti, 2013, s. 15. Subjectivity is equated with consciousness, universal rationality, and self-regulating etical beha-
viour, whereas Otherness is defined as its negative and specular counterpart.”, min övers. 



penbaras en linje i det svenska författarskapet,  speciellt nu, mellan 1952–57 när svenskan fasas 

ut ur den litterära maskinen för att försvinna helt;  en flyktlinje mot uppbrottet som utgörs  av en 

nödvändighet hos Weiss. Närmast ett tvång att bryta upp för att äntligen bli den erkända förfat-

taren han begär att vara, även om det innebär att han måste återgå till modersmålet,  till tyskan. 

Vid denna tidpunkt blir inte återvändandet till tyskan en reterritorialisering,  eftersom koppling-

en till territoriet (moderjorden)  delvis knoppats av genom det nya medborgarskapet, genom 

hans långa vistelse i Sverige och genom att det politiska landskapet kraftigt ritats  om i hemlan-

det och själva nationen brutits  upp i två, utan snarare en förnyelse;  det blir en flyktlinje som 

löper mot ett annat sätt att skriva som hämtar kraft och material från den svenska språk- och 

litterära maskinen (de slutar aldrig att producera). 

Drömfabriken

Peter gick i psykoanalys. Varje veckan gick han i psykoanalys 

hos doktor Lajos  Székely ute i Nacka.  Jag hade aldrig hört 

talas om  psykoanalys. Jag trodde det var nån sorts  kvacksal-

veri. Jag sa: ”Kvack kvack.” – Helga Henschen278

Över hela Weiss tidiga författarskap spökar familjen, den judiska,  svaga fadern som blev ka-

tolik och som inte förmådde att straffa sin son, den matriarkala,  kraftfulla Drottning-modern 

som i sin ungdom spelade för Max Reinhardt; den döda systern, de två halvbröderna som 

blev SS-soldater och som därmed visade, det som redan var uppenbart: att steget till bödel 

var osedvanligt kort för den tyska borgarklassens barn under den första halvan av 1900-talet; 

vilka,  enligt W. G. Sebald,  fann ”ett perverst välbehag vid en specifikt tysk form av sedelä-

rande grymhet”.279 För att komma undan gäller det för Weiss  att ta avsked från föräldrarna. 

Bryta upp från sitt ursprung för att därmed återgå till sitt modersmål när det blivit frånkopp-

lat från moderns kropp. Psykoanalysen både binder Weiss  och frigör honom från sitt förflut-

na, till familjen. Deleuze och Guattari menar att det finns en besatthet hos  psykoanalysen vid 

föräldrarna,  vid bilden av fadern och modern,  barnet spelar modern och fadern men också 
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cowboy,  magiker,  prinsessa,  tåg, polis och tjuv.280 Barnets  begär riktas mot flera håll, ändå är 

det begäret till modern och fadern,  till fallosen och avsaknaden av densamma,  som den 

Freudianska psykoanalysen tar fasta på, och därmed misslyckats den med att inbegripa de 

utomfamiljära upplevelserna hos barnet. Det må finnas en så kallad svart pedagogik som präg-

lade uppväxten hos  tyska barn, inneslutna i en oidipal triangel, men Sebald pekar på att 

kanske än viktigare var den oerhörda grymma fantasivärld i sagor och reproduktioner vilka 

mötte den unga Peter Weiss  och som tillsammans tvinnar samman en teckenvärld,  en kod 

som omger subjektet,  och ur vilken det hämtar sina drömmar,  sina begär, sina rädslor, som 

därmed inte blir personliga, utan kollektiva anordningar.281 Redan från början var läsningen, 

det vill säga litteraturen förbundna med två känslor: skräck och begär, ”ju ohyggligare boken 

var desto bättre, desto närmare kom jag det ohyggliga inom mig själv”, skriver han i förlagan 

till sin självbiografi: Dvärgen Skrammelstylta ”som blev så bred så han stampade i golvet, 

trampade med foten rätt genom golvet, tog fatt i sin andra fot,  slet sig själv mitt i tu”,  den 

fängslade Hans  som göds fet hos  häxan Knapriknapriknus, Sopp-Kasper som svälter ihjäl för 

att han inte vill äta soppan: ”det var rätt åt dem!”282 

 Familjetriangeln är aldrig sluten, fadern och modern är alltid kopplade till element ur 

den politiska och historiska situationen, och den sociala och politiska ordningen bryter stän-

digt in i triangeln, familjen genomkorsas och fylls med flöden som är allt annat än familjära: 

fascism, exil,  förintelseläger,  bilolyckor.283 Det är därför det aldrig går att koppla ur den psy-

koanalytiska maskinen ur den politiska maskinen och Weiss skiljer aldrig riktigt de två åt, i 

ett brev skriver han: ”Mitt eget intresse [av psykoanalysen] förstärktes framförallt genom min 

vänskap med läkaren Hodann […]. Han var på nästan samma linje som Wilhelm Reich, 

även om han egentligen var ännu mer ‘politisk’ än Reich […]. Psykoanalysens värde bestod 

för honom enbart däri,  att se människan ställd i sitt sammanhang med det sociala livet, med 

de samhälleliga förhållandena.”284 Max Hodann framstår som en stark impulsgivare för Pe-

ter Weiss,  i Abschied går han under namnet Hoderer,  och i Die Ästhetik des Widerstands är han 

en betydande romanfigur.
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 För avskedet till föräldrarna krävs en iscensättning av en återfödelse. Han måste till en 

ny ö, söka efter en ny jordmån, bli till i ett nytt språk. En sådan iscensättning görs tydligast i 

dramat Rotundan som skrevs 1948,  men sattes upp på Stockholms studioscen 1950,  ett drama 

Ola Holmgren karakteriserar som ”en övertydlig allegorisering av en psykoanalytisk praktik” 

där rollerna ”Förvalterskan och Direktören uppbär moderns  och faderns  roller”, medan 

Carlo är broderlig och den döda Nelly en (död) syster.285  Dramats huvudperson Pablo åter-

vänder från en slags exil till den cirkus,  Rotundan, han en gång lämnat,  en plats som mer än 

en cirkus påminner om ett fängelse – vi kan dra oss Strindbergs  Dödsdansen (1900) till minnes 

– med sin ”runda huskropp av sten”.286  Återkomsten innefattar en uppgörelse – som Weiss 

uttrycker det i ett förord till det tyska manuskriptet – Paolo måste ”än en gång återvända 

djupt in i Rotundan och ta itu med sitt förflutna” för att där, kanske, kunna befria sig från 

det.287 Han kommer tillbaka under annat namn,  istället för ”balanskonstnär” har han blivit 

”utbrytare” (illa maskerade allegoriska epitet) för att kunna fullborda sin frigörelse från Ro-

tundan genom att iscensätta sin befrielse. I slutscenen när Pablo ska visa upp sin utbrytar-

konst inför publik,  händer något, allt tonar bort,  det ”blir fullständigt tyst”, alla andra roller 

försvinner men kvar är Pablo, som ”reser sig långsamt. Repet hänger ner från honom som en 

navelsträng. Han står ostadig – namnlös – märkt med blod –”.288

 Pånyttfödelsen, göms inte under några metaforer eller allegorier,  utan gestaltas  helt 

öppet – den ska inte gå att missa. Liksom det nyfödda barnet, hänger en navelsträng från 

magen,  och kroppen är blodig. Men ingen riktigt återfödelse är möjlig förutom i fiktionen, 

det går inte att födas på nytt,  börja på en punkt 0; däremot en återbörjan, som Deleuze skri-

ver i en av sina tidigaste texter,  en pånyttfödelse som kommer från ägget av det förra livet.289 

Jag har tidigare talat om en kontinuitet i Weiss författarskap, en kontinuitet som inte säger 

emot en förändring,  snarare kan vi betrakta denna iscensatta återfödelse som ett led i en 

ständigt pågående transformation eller ett blivande. Avskedet från föräldrarna, transforma-

tionen, kan gå via psykoanalysen som är en av de maskiner vilken producerar och sätter We-

iss i rörelse, intensifierar författarskapet. Ek skriver till exempel att först ”genom den psyko-

analytiska behandlingen nådde såväl berättarjaget i de självbiografiska verken som Peter We-
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med ens får ett verkligt mod och den verkliga kraften som behövs för att frigöra sig själv från barndomskomplexen. Det 
är samma René de Monchy som var gift med den svenska psykoanalytikern Vera Palmstierna, Gunilla Palmstierna-We-
iss mor. PWA 2199.
286 Holmgren, 2014, s. 232.
287 PWA 1757, ”noch einmal tief  in den Turm einzudringen und sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen 
kann er sich vielleicht befreien”.
288 ”Rotundan: En konfrontation”, PWA 1763, s. 44.
289 Deleuze, 2004 , s. 13.



iss själv successivt fram till ett språk”.290  Det ligger onekligen någonting i det, för trots  att 

den första sessionen med Iwan Bratt bara varar några månader prövar Weiss  för första gång-

en ”på allvar […] att tala svenska när han i juni 1941 inleder sin första psykoanalytiska se-

jour” vilken enligt Weiss – i ett brev till Itta Blumenthal – beskriver som en helt avgörande 

”‘förvandlingsprocess’,  där ”allt [sattes] i rörelse och växande’”.291  Psykoanalysen hjälper 

kanske Weiss att börja skriva – att frigöra sig från sin stelnade, tyska romantiska prosa som 

inte öppnar sig för förnyelse – det vet vi väldigt lite om. Klart står dock att Weiss  tidiga litte-

rära projekt,  handlar mycket om bearbetning och omvandling av minnen, som systerns död, 

och en besatthet vid sexuella konflikter,  eller dueller, det vill säga en reproduktion av psyko-

analytiska troper och praktiker. Weiss reproducerar psykoanalysen i sin prosa,  använder sig 

av den eller om det är de psykoanalytiska praktikerna – den psykoanalytiska maskinen – som 

använder sig av Weiss som litterär producent. En psykoanalytiskt flöde som egentligen inte 

avstannar förrän Weiss  kopplar in nya maskiner,  som den registrerande filmkameran i Der 

Schatten des Körpers des Kutschers eller den byråkratiska maskinen i form av domstolsnotariens 

protokoll i Die Ermittlung och finner ett annat sätt att skriva och att finna stoft till litteratur.292

 Trots det förblir psykoanalysen i hög grad osynlig i Peter Weiss tidiga svenska prosa.  

Den verkar framförallt existera som ett eko under den tryckta texten. Först i Situationen blot-

tas  och uttalas den. Det är Paul – en av Weiss skuggor – som talar om hur han under kriget 

imponerades ”av den nationalistiska kraftutvecklingen” var ”politisk oskolad”, ”fick pengar 

hemifrån”,  hur han först efter kriget började sitt konstnärliga arbete. Han berättar hur han 

reste runt i Tyskland och gjorde en ”dokumentärfilm om de bombade städerna” med press-

kort i hand och med distans till de drabbade: ”jag var en främlingen, med säkerhet bakom 

sig”. Han upplever en ”personlig bakrutt” och skyller på föräldrarna,  söker sig till psykoana-

lysen ”för att finna bot mot min letargi,  min oförmåga, min vånda” – i allt detta finns  det 

analogier till Weiss  egen biografi. Men analysen blev aldrig den frälsning som Paul hoppades 

på, han upplever endast emellanåt ”en sällsam lättnad” som kommer från möjligheten att få 

tala ut hos  den lyssnande analytikern,  faderssubstitutet (”Det var välgörande att […] kunna 

tala med analytikern; min egen far hade för mig alltid framstått som stumheten och blindhe-

ten själv”); men psykoanalysen innebär ingen radikal förändring bara en större anpassning 

inför ”livsvillkoren” (”Ville jag anpassa mig de allmänna normerna,  bli mera ’livsduglig’”) 

och därmed en förlust av den ungdomliga närheten till känslorna (”Jag kan längta efter 
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stunderna då jag helt kunde acceptera en barnslig hjälplöshet och ge mig hän åt gråten”), 

sessionerna resulterar även i en lägre konstnärlig produktivitet och innebär dessutom en 

ständigt pågående pengatransaktion,  där Paul överför allt han ”förtjänar [sic] på analytiker-

na bankkonto”.293 Här anar vi psykoanalysen som något som snarare än frigör subjektet stel-

nar det, som anpassar individer,  gör dem livsdugliga, funktionella subjekt i kapitalismens 

produktionsapparat. Paul återkommer till detta några sidor senare, denna gång än mer arti-

kulerat:

 
Med min avtagande arbetsförmåga tog även de nödvändiga pengarna slut och jag kunde inte 
förlika mig med analytikerns förslag att ta vilket jobb som helst för att kunna fortsätta behand-
lingen. Denna idé riktade sig mot allt jag hade strävat efter,  det var i mina ögon en väg tillbaka 
till gamla faderliga principer. […] Analytikern gjorde sig till förespråkare av samhällets nor-
mer […].294

I Weiss framställning fungerar analytikern som en fadersinstans,  han blir ett substitut för en 

frånvarande eller stum fader och psykoanalysen blir en reoidipalisering. Precis  som fadern 

får stå för det nyktra, fabriksmiljön,  det vanliga arbetet och det omgivande samhällets nor-

mer i Weiss  tidiga prosa blir analytikern en representant för den sociala ordningen,  och när 

Weiss  i sina litterära arbeten väl tar ett vanligt arbete som skoggshuggare är det inte av nå-

gon annan anledning än att spåra upp en flyktlinje,  fly från sig själv eller som han uttrycker 

det ”röja [sig] själv ur vägen”.295 Weiss kritik är inte helt olik den Deleuze och Guattari rik-

tar mot psykoanalysen 15 år senare i L'Anti-Œdipe där de talar om psykoanalysen som ett 

”avtalsförhållande”, vars  inneboende syfte är att reproducera sig själv, göda ”en ändlös 

transaktion” vars valuta är den skuld som psykoanalysen (re-)producerar.296  Den psykoanaly-

tiska praktiken blir en maskin som göder sig själv, som göder litterära tolkningar,  litterära 

skrivförsök och skrivpraktiker. 1957 lanserar Weiss  en uppgörelse med psykoanalysen som en 

borgerlig praktik, som tycks krävs allt mer tid och allt mer pengar och vars  mål – om det ens 
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293 Weiss, 2001, s. 187ff.
294 Weiss, 2001, s. 196.
295 Peter Weiss, ”Förflyttning”, All världens berättare, 125-133, Åhlén & Åkerlund, 1953:2, s 125. Novellen är en bearbetad 
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l'infini, en alimentant un inépuisable transfert, en nourrissant toujours de nouveaux « conflits ».
[Från början är den psykoanalytiska relationen modellerad efter avtalsförhållandet med den mer traditionella borgerliga 
medicinen: exklusionen av en tredje part, pengarnas hycklande roll, som psykoanalysen tillförde nya farsartade motive-
ringar, den påstådda tidsbegränsningen som förnekar sig genom att reproducera en skuld till oändlighet, göder en änd-
lös transaktion, som alltid när nya ‹‹konflikter››.] Deleuze & Guattari, 1972, s. 76.



finns ett mål förutom att fortsätta analysen – är anpassning av individen enligt vissa histo-

riskt och socialt specifika normer. Att Paul i Situationen förkastar psykoanalysens  metod, inne-

bär kanske en, av Weiss, deterritorialisering från fadersterritoriet och den psykoanalytiska 

ön,  ett ”lösgörande från den nya fadersinstansen” för att därmed ”vänd[a] [sig] utåt”.297 När 

Paul börjar i analys var det ”inte ländernas och människornas  kollektiva olycka som angick 

mig utan bara min egen misär”,  men var kommer den egna misären ifrån? Från det person-

liga historien, uppväxten i en sluten borgerlighet,  rotlösheten som kommer från denationali-

sering och den nationalsocialistiska exklusionen och förintelsen av judiska kroppar: ja just 

ländernas och människornas  kollektiva olycka som Peter Weiss  onekligen är en del av, men 

som han fortfarande inte erkänner full ut.

 Det omedvetna,  eller psyket,  är inget autonomt eller självproducerat,  utan alstras av 

den sociala ordning som omger det. Fantasier varierar över tid och plats och bestäms av en 

historisk och social kontext. Edmond Ortigues frågar i Œdipe africain vad det egentligen bety-

der att döda sin far i ett samhället som lyder under förfäderslagar där familjens överhuvud, 

förfadern, redan är död men samtidigt verkar?298  Den individuella fantasin existerar inte, 

endast gruppfantasin, ”fantasier är aldrig individuella;  det är gruppfantasier,  som institutio-

nell analys  har kunnat visa”, som kan vara revolutionära eller investera [investisse] i samhäl-

lets mest repressiva former.299 Weiss sadomasochistiska fantasier om våld,  om att plåga och 

bli plågad tillhör ”en gruppfantasi där begäret investerar i det sociala fältet och dess repres-

siva former”,300 det omgivande samhällets  krav på försörjning, ett redigt arbete, dess våldsappa-

rat med polis,  straffande institutioner,  utrensningar av oönskade kroppar, kan inte reduceras 

eller härledas endast till en fader eller moder – som den traditionella psykoanalysen tenderar 

att göra och därmed ignorera de omgivande strukturerna – även om föräldrarna inte alls är 

oviktiga i formandet av subjektet. Deleuze och Guattari skriver: ”Att knulla den sociala ord-

ningen [socius],  begäret att bli knullad av den sociala ordningen kommer inte från fadern 

och modern,  även om fadern och modern har sin roll som underordnade agenter i överför-

ing eller utförande.”301 Men just som underordnade agenter i överföring och utförande av 

samhällets  normer och lagar träder föräldrarna in i Peter Weiss textvärld. I sin dagbok från 
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1950 beklagar han sig över sin bristande produktivitet – ”jag vet inte längre vad jag ska skri-

va” – en oförmåga vars  inneboende känsla av otillräcklighet intensifieras av föräldrarnas ba-

nor, ”de förbannade pådrivarna som ständigt lurar med sina frågor: nå – har du gjort nån-

ting? vad har du gjort?”302  Denna nästan paranoida föreställning om föräldrarna som likt 

poliser jagar författaren med sina frågor ligger nära isolationens främlingskap så som den 

kommer till uttryck i Dokument I och frågorna: vad gör du här? varför ”stannade du inte där 

du var?”.303 Peter Weiss är ansatt från alla håll,  jagad på flykt hindrad från flykt;  i sin dagbok 

skriver han om sina försök till utbrytning,  om sin längtan efter frihet,  hur omöjliga båda är 

för den ”där despoten,  diktators-fadern, han lever vidare inom mig”.304 En faders  vars  deter-

ritorialisering – från textilfabrik till textilfabrik från Bremen vidare till London,  Varnsdorf 

och slutligen Alingsås endast syftar till reterritorialiseringen i lönarbetet och kärnfamiljen, 

traderas  till sonen, men det är ett mönster som sonen försöker bryta och då är psykoanalysen 

ingen framkomlig väg utan en återvändsgränd eftersom den syftar till reterritorialiseringen, 

genom att återinstifta en ny fadersgestalt,  sluta triangeln fader-moder-barn. Därför måste 

Weiss  vända sig,  och öppna sig,  utåt. Han måste ta avsked från fadern som figur och psyko-

analysen för att därmed upptäcka världen utanför den slutna familjetriangeln.305 

 Jag har skrivit hur Peter Weiss skrifter inte tar en politisk vändning, hur de alltid är po-

litiska genom att skriften i sig är kopplad till faktiska politiska skeenden genom sin status som 

exil- och mindre litteratur. Men liksom kritiken mot psykoanalysen behöver artikuleras  behö-

ver även det politiska ställningstagandet artikuleras. För Paul vill inte längre dyka ner i barn-

domens  träsk,  sluta med ”allt detta högtidliga prat om ruttnande borgerlighet”, upphöra 

med att försöka ”leva [sig] in i situationen vid barnkammarbordet” och istället tala om ”det 

pressande i tidigare upplevelser av politiska agitation och värvning” om ”fångenskapen i ett 

koncentrationsläger”, om sin rädsla för att inom en snar framtid få ”dra fram lik ur ruiner, 

lägga förband, kasta bensinladdade pilnerflaskor mot tanks” och få ”sina armar och ben av-

slitna”. Han vill inte längre vara en utan många,  det vill säga bli författare, sprida ut sig jag i 

litteraturen. Han strävar efter deterritorialisering, lika väl som han kunde vara borgarson 

kan han också vara ”statarson” eller ”son till en grovarbetare”,  lika väl som att han som för-
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302 Die Notizbücher (Herbst 1950, Seite 23, 23 okt.).
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föräldrarna men föräldrarna slutar inte verka i honom bara för att de är döda.



fattare kan ”tala om bortkommenheten i pråliga salar” kan han tala om ”torftigheten i en 

nödbostad”; han kan tala om ”det pressande i fattigdomen” likväl som ”om det pressande i 

ett hem som regeras  av faderns fylla, av moderns  ständiga jämranden”.306 Om psykoanaly-

sen reterritorialiserar till barndomens  fasta territorium,  möjliggör avståndstagandet till psy-

koanalysen och därmed bejakandet av det virtuella snarare än det aktuella, författarblivan-

det.

 Men förutom att mångfaldigas,  splittras upp i flera virtualiteter,  potentialiteter uppen-

baras  en annan flyktlinje på samma boksidor,  drömmen. Drömmen som till skillnad från fan-

tasin har något oförutsägbart över sig,  något rhizomatiskt där intryck, minnen, begär kopplas 

samman i kombinationer vi i vaket tillstånd inte trodde var möjliga; i ”drömmen vävs det 

ihop”.307 I Duellen uppenbarar sig drömmen som en producerande maskin vilken alstrar, eller 

har förmågan att alstra, litterärt stoft. Drömmen blir här ett medium eller ett aggregat i vil-

ken det litterära stoftet ansamlas  för att sedan omvandlas  till litteratur. När Gregor inser 

”vad som varit drivkraften till hans arbete” är svaret ”saknaden, skräcken, smärtan”.308 Men 

han inser också att han misslyckats  med att utifrån dessa erfarenheter skapat litteratur – när 

han gestaltar dem blir de aldrig ”mer än förspeglingar”.309 Problemet beror på, enligt Gre-

gor själv,  att han saknar kunskap om dessa känslors  ursprung, var de kommer ifrån … som 

om de hade en singulär utgångspunkt … som om modern eller fadern skulle stå där och ut-

söndra saknad, skräck och smärta. Det går inte att följa känslorna som jägaren följer ett spår, 

för känslorna har inte ett ursprung utan en mångfald. Inte en singulär källa varur allt är 

sprunget ur. Vad Gregor däremot kan göra är att böja sig för aggregatet som alstrar, som vä-

ver ihop och producerar och bli ett verktyg,  en författarmaskin som kan kopplas in i andra 

maskiner så som en drömmaskin,  eller en drömfabrik, vilket han också inser är nödvändigt, 

”han önskade sig att helt få vara drömmens  verktyg”;310 alltså koppla in sig i drömmen som 

blir ett producerande flöde.

 Peter Weiss  skriver i sina dagböcker och på lösa blad ned sina drömmar, förvandlar den 

diffusa, luddiga förnimmelsen av sömnens bilder och skeenden till text,  gör den därmed be-

griplig, lätt att ta på samtidigt som skrivakten innesluter drömmens logik i det litterära. Han 

ansluter drömmaskinen till den litterära maskinen, kopplar ihop ”drömbilder […] med verk-
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ligheten” till en legering.311 Även Magnus Bergh ser att drömmen snarare är förbunden ”med 

den konstnärligt skapande processen” än ”förknippat med hämningar och förträngningar” 

som därmed ska förklaras och tolkas.312  För att exemplifiera på hur dröm transformeras till 

litteratur: Hösten 1950 skriver Weiss i sin dagbok ner en dröm där han befinner sig i ett 

uppbrott, allt i drömmen ”stod i tecknet av en våldsamt brytning med residensen” och det är 

i detta uppbrott han i drömmen föser ut

fadern på verandan för att idka samlag med min blonda syster, den yngre, den döda. För första 
gången ser jag henne mognad till kvinna, vi klädde av oss o. lade oss på golvet, dörren var inte 
låst, ändå var jag säker att fadern inte skulle våga komma in mer. Jag grep om systerns bröst, 
började smeka henne, men ingen tog det riktigt på allvar, hon fnissade. När jag lyfte henne 
mot mig för att tränga in i henne liknade hon åter en flicka. Hennes sköte var utan hår o. 
hennes hål var stängt. Jag tryckte min penis mot henne o. vaknade men en känsla av vällust.313 

Holmgren pekar på att medan det incestuösa förhållandet med systern i ”En glasdörr med 

röda och blå rutor”,  förlagan till Abschied, stannar vid fantasi så tillåts  den – fantasin (eller 

drömmen)  – att i Abschied fullbordas (i litteratur).314  I de ofärdiga filmmanuskriptet ”En 

sprängning” – en titel som antyder ett uppbrott med den borgerliga miljö som skildras och 

med de föräldrar som försöker få sonen att arbeta på fabriken,  försörja sig på ett riktigt arbe-

te istället för att sitta på vinden och måla ”dom där hemska sakerna däruppe” – skildras  en 

nästintill identisk scen som i Abschied. När föräldrarna somnar smyger sonen in till sin syster 

som speglar sina bröst för ett erotisk möte.315 Det börjar alltså som en dröm – om vi utgår 

från den tillgängliga textkorpusen – och slutar i tre litterära skildringar som både liknar och 

skiljer sig åt. Drömmen är och drömmer blir något utanför drömmen, den behöver inte tolkas 

utan den behöver omvandlas, transkriberas. Drömmaskinen kopplas in i den litterära maski-

nen liksom den psykoanalytiska och tillsammans  – drömmaskin, psykoanalytisk maskin och 

den litterära maskinen – producerar de intensiva flöden av text. Denna utveckling av det in-

cestuösa kan även ses  som ett utslag av Weiss dokumenterade fascination för Nabokovs Lolita,  
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kopplingar är som vi tidigare varit inne på ofta intertextuella.316 Drömfabriken är liksom det 

undermedvetna (de två är tätt sammankopplade)  inte autonomt, den är inte en självproduce-

rande maskin utan dess flöden kommer utifrån och omvandlas, flöden som löper åt flera 

håll. Incestförbudet verkar som en samhällelig norm som genom drömmen blir ett begär. För 

drömmen handlar om begär liksom litteraturen är ett begär,  att bli sedd, att existera, att som 

exilant bli en del av ett sammanhang – en omöjlighet för en mindre författare. Weiss  lär sig 

det svenska språket (delvis)  som analysand, han lär sig det psykoanalytiska språket och talar 

så som analytikern vill att analysanden ska tala;  en språkmaskin konstrueras  som är beroen-

de av en psykoanalytisk maskin för att fungera,  i alla fall under en period. Den finns där, 

oavsett hur jag väljer att läsa Weiss finns  den psykoanalytiska maskinen där, jag kan välja att 

ignorera dess  flöde men den försvinner inte. Jag har valt att peka på den, visa upp hur den 

fungerar till skillnad mot många som andra skrivit om Weiss  vilka istället väljer att gå i linje 

med och därmed intensifiera flödet,  det vill säga läsa den av psykoanalysen influerade texten 

psykoanalytiskt och därmed (re)producera psykoanalytisk diskurs. Men det finns andra flö-

den att ta fasta på,  inte minst intertextuella, som kopplar Peter Weiss till en tradition och till 

sin samtid. 

Litterära flöden: romantik, 40-talism och surrealism

På ett fotografi från Nelly Sachs  70-årsdag sitter Peter Weiss  med huvudet i handen,  när alla 

andra i sällskapet tittar in i kameran tittar han mot höger,  mot något utanför bilden, ett svagt 

leende spelar över hans  läppar. Bredvid honom sitter Bengt Holmqvist, en av fyrtiotalismens 

uttolkare,  på hans högra sida Brita Edfelt, översättare från tyska och gift med Johannes Edfelt, 

poet och kritiker. På bilden syns  även Artur Lundkvist, Nelly Sachs, Erik och Karin Lindegren 

samt Margaretha Holmqvist, någon håller en cigarett, en annan ett glas  vin. Peter Weiss må 

under perioder uppleva sig själv som isolerad,  identifiera sig med främlingen, det må också fin-

nas kritiker och anmälare som tillskriver honom det främlingskapet genom epitet som ”främ-

mande fågel” och dessa må korrelera med och intensifiera varandra;  men det gör honom inte 
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till någon fågelfri i det svenska kulturlandskapet, inte ingår han heller i en flock; han lockas av 

sång och han häckar. Det dröjer inte länge innan han anpassar sig till sitt nya habitat, och trots 

att det finns något främmande med honom, som en vit kråka, ingår han tidigt i ett socialt och 

konstnärligt sammanhang. ”Jag känner mig förbunden med min tid” skriver han i ett brev den 

sista september 1948 till Peter Suhrkamp och fortsätter sedan brevet med utsagan att han skri-

ver för att komma i kontakt med andra – ”jag vill meddela mig” – och genom skriften ”bryta 

sig ur detta fängelse av ensamhet”.317 Peter Weiss söker på 40-talet en plats, ett sammanhang i 

vilket han kan utveckla sitt författarskap: han är ingen ö. Vi går från exil,  isolation – frivillig 

eller ofrivillig – från psykoanalysen till det samtida litterära klimatet och fyrtiotalismen, för ge-

nom anordningen eller aggregatet Weiss hänger de alla ihop: Det går inte att koppla bort den 

identitetsformande 40-talsmaskinen från exilen,  från jublet i främlingskapet och desperationen i 

densamma, helt enkelt för att det finns ett spel med roller här;  Peter Weiss  går in i sin position 

som outsider, suger kraft ur den och låter den producera material till de litterära verk som han 

hoppas  ska göra honom till författare. Weiss fyller sina texter med konstnärer och blivande 

konstnärer, från den i London skrivna konstnärsnovellen ”Vincent van Gogh” där tyngdpunk-

ten ligger på – förutom självmordet – van Goghs  period i London,318 till Situationen som skrevs 

ungefär 20 år senare;  en roman där han passande nog skriver att under ”fyrtiotalet [hade] vi 

varit öppna för händelserna i världen”, som om han varit ett med rörelsen, i sin tid.319

 I Sverige söker han sig till fyrtiotalisterna och umgås med flera av dem och publicerar 

sig för första gången i rörelsens egna organ, tidskriften 40-tal.320 Det är hos dem han finner en 

plats och känner sig hemma,  i en generation poeter och författare vilka inspirerades  av,  och sök-

te sig aktivt till rörelser och författare utanför Sveriges  gränser, som blickade ut mot kontinen-

ten och mot landet i väster, som sökte utforska människans brutna existens i efterkrigstidens Eu-

ropa. Han söker och han följer. Säger att ”jag följde” Stig Dagerman i en intervju och skriver 
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iss, Persson, 1979, s. 21.



sen Dokument I och De besegrade321 där den senare tycks ha tillkommit som ett svar på eller vidare-

skrivning av Dagermans reportage i Expressen och boken Tysk höst. 

 Vid en första anblick framstår Weiss som en färdig modernist när han kom till Sverige,  

men när han anländer – bara någon månad innan Tredje rikets invasion av Sudetenland – är 

hans litterära maskin ännu inte kopplad till en modernistisk maskin. Weiss producerar konven-

tionella noveller och Hermann Hesse-inspirerade kortromaner om idealistiska konstnärsöar, 

tillbakadragande från civilisationen, och smäktande dikter om Herz und Schmerz. Han kommer 

till Sverige som nyromantiker,  inte imiterande den gamla romantiken, utan med ambitionen att 

vara ”en förtrupp för den nya Romantiska känslan”,  en ambition han nästan tjugo år senare 

ändrar till att bli förtrupp för en ny modernism, inte tjugotalet,  men det nya tjugotalet.322 Att 

förbli nyromantiker är en omöjlighet,  Weiss  är för ung och för rörlig för att hålla fast vid idea-

len. Krigsutbrottet, förintelsemaskineriets  märkningen av den (halv)judiska kroppen, särskiljan-

det av det icke-tyska från det tyska framkallar alla en deterritorialisering från romantiken, eller 

Hesses nyromantik och inleder en reterritorialisering,  men i vad är länge oklart och det är där-

för som Weiss inte skriver någon mellan 1941 och 1946, tills han finner tidskriften 40-tal och 

det är dit,  in i den rörelsen som han kopplar sin litterära maskin tillsammans med exilmaskinen 

– ”denna utstötthet” – och uttrycket ”laddas med en oerhörd spänning”.323  Fyrtiotalismen 

präglades av universalistiska anspråk, av en närhet till det musikaliska, en inriktning på existen-

tiella problem, och kritisk hållning mot ideologier och trossystem. Birgitta Holm talar om att 

kännetecknande för fyrtiotalismen är dess ”anspråk på en total utforskning av verkligheten”. 

Det partikulära och den individuella erfarenheten räckte in till vilket drog in författaren i en 

strävan mot att överskrida gränsen för sitt eget jag.324  Denna rörelse bort från de individuella 

angelägenheterna till de ’mänskliga’ som jag tidigare förband med en mindre litteratur men 

som också visar sig koppla samman Weiss med denna litterära rörelse och som vidare – om inte 

förklarar så – bidrar till förståelsen av Weiss litterära förskjutning bort från fyrtiotalismen, när 

denna upplöses, Weiss blir mindre och mindre fyrtiotalistisk,  från de fragmentariskt ‘fyrtiotalis-
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321 Huss, 2014, s. 111–132. Huss gör en komparativ läsning mellan Der Vogelfreie [Dokument I] och Dagermans De dömdas 
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trycken, titlarnas juridisk konnotation med mera.   
322 Holmgren, 2014, s. 63f. Citat från Landskap i drömmarna s. 29 [”als Nachhut zugleich Vorhut von dem neuen ro-
mantischen Gefühl zu werden”].
323 Så skriver Weiss själv i sin brevväxling med Peter Suhrkamp, PWA 1124. Ett liknande resonemang för Huss, 2014, s. 
109.
324 Birgitta Holm, Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet, Bonnier, 1969, s. 61f.



tiska’  Från ö till ö och De besegrade samt Dokument I där det – tycker jag mig – existerar en preten-

tion fånga hela statslivet, från gruvarbetarna väg från arbetsplatsen till borgerskapets  göromål, 

ett slags  allomfattande,  total redogörelse, universell eftersom staden kan vara varje stad och det 

anonyma jagets ensamhet kan vara varje människas  alienation i moderniteten, till Duellen och 

Situationen som är något annat. I Från ö till ö skymtar även en religionskritik,  vilket är ovanligt i 

den i hög grad profana Weiss  prosa: Ett berg skuggar och tar utrymme för en boplats,  de försö-

ker röja undan berget,  men slutar alltid för tidigt och berget ”läker”, vilket ger upp hov till ”att 

man förhärligade berget,  gjorde berget till en gud […]. Alla försökte överbjuda varandra i sin 

kult, avundsjuka och öppen fiendskap uppstod,  granne slogs mot granne, hat och mordlust 

härskade. […] Och på dess topp, som ett hjälmsmycke, stod den gyllene kalven och blänkte i 

solen.”325 Den gyllene kalven alluderar på Andra Mosebok,  där den är en symbol för avguda-

dyrkan;  hos  Weiss blir det i högre grad ett uttryck för en skepsis mot tro, hur den uppstår från 

ett missförstånd och hur den göder fiendskap och hat. 

 Att verka som mindre författare betyder inte att med nödvändighet ställa sig solidarisk 

med en politisk konst. Att vara och verka politiskt är delvist åtskilda,  och om Weiss inte kan upp-

höra att vara politik, kan han däremot ta avstånd från att verka politiskt. Och det är ju det han 

gör i flera av de artiklar publicerade i Stockholms-Tidningen sommaren 1947 vilka kommer utgöra 

fundamentet till De besegrade. I artikeln ”Papperskvarnen Berlin” beskriver Weiss Berlins alla 

tidningar som genompolitiserade,  Sovjetunionen, Frankrike, Storbritannien och USA tävlar 

mot varandra i de olika zonerna om läsarna,  i ”Berlin koncentreras idag, som i ingen annan av 

världens  huvudstäder hela den åskladdade världspolitiska spänningen” och Weiss söker förgäves 

efter ”någon verklig litterär eller politisk substans” bland alla tidningar.326 På teatrarna spelar 

man menar Weiss  mestadels  importerade amerikanska pjäser, äldre pjäser från 20- och 30-tal, 

den lilla mängd nyskriven dramatiken framstår för resenären som ”politiska reportage istället 

för förtätad diktning”; inga pjäser bär på ”det befriande ord man längtar efter”.327  Det Weiss 

alltså ställer sig kritisk mot är ”de som ställer sitt arbete under mottot: all konst skall vara 

politisk”.328 Det är en uppfattning som knyter Weiss  samman med flera fyrtiotalister, däribland 

Werner Aspenström, Stig Dagerman och Karl Vennberg. I artikeln ”Socialismen – myt eller 

verklighet” pläderar Aspenström ”för konstens oavhängighet,  att litteratur inte kunde under-

ordnas  politiska syften och därför inte heller kunde avkrävas entydiga ställningstaganden i sam-
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tidens  politiska frågor”.329  Det motsäger inte att litteraturen bör och kan engagera sig i samti-

den,  vad det handlar om är inte underordna sig,  eller litteraturen ett systems, partiers  eller sta-

ters intresse: om författaren ”upprörs och tar ställning när spanska arbetare arkebuseras,  när 

Petkov avrättas  eller när en amerikansk domstol legaliserar mord på gisslan” innebär inte att 

författaren ”undertecknar […] livstidskontrakt med något politiskt parti” som Vennberg skriver 

i en engagerad oavhängighetsförklaring för ett tredje ståndpunkt.330

 Peter Weiss som romantiker är ett området som inte tillräckligt har utretts  av forskning-

en. Holmgren är ett undantag och visar bland annat ”att den unge Peter Weiss inte var opåver-

kad av den tyska tankefigur som fortfarande under mellankrigstiden ville se ett motsatsförhål-

lande mellan ‘Kultur’ och ‘Zivilisation’, där det förra begreppet står för det inhemskt tyska, au-

tentiska och innerliga,  medan det senare får stå för teknik och masskultur som mer ytliga civili-

sationsfenomen under franskt, engelskt och amerikanskt inflytande”.331 Weiss  ungdomsdiktning 

går i linje med den antimodernism som florerade i Tyskland under mellankrigstiden från vilken 

ingen flyktlinje löper utan vars ände onekligen är en återvändsgränd. Men den romantiska ma-

skinens kopplingar huggs inte av 1947 utan den fortsätter att verka och producera långt in i för-

fattarskapet,  även när Weiss övergivit sin läromästare Hesse och rört sig mot Franz Kafka,  Hen-

ry Miller och de svenska fyrtiotalisterna. Modernismen brytning med romantiken är symbolisk, 

de är inte motsatser kopplade till varandra utan modernismen bär romantiken inom sig och 

romantiken föder modernismen;  den senare fungerar både som en reaktion och som en fort-

sättning (Nerval vidare till Baudelaire, Rimbaud och Ekelöf, Shelly till Lindegren,  Hölderlin till 

Oswald), och just denna kontinuitet är själva utgångspunkten för Ingemar Algulin i Den orfiska 

reträtten. Algulin talar om att fyrtiotalismens litterära problematik uppstår under romantiken, att 

båda präglas av motsättningen, och uppstår i en spänningen mellan å ena sidan ett anspråk på 

universalism och å andra sidan en tydlig subjektivism.332  En liknande hållning intar Hugo 

Friedrich. Hos honom är modernismens diktning en fortsättning på romantiken, de överens-

stämmer i uppfattningen om diktens  autonomi, dess  ”suveräna hållning” mot den så kallade 

”empiriska verkligheten”. I Die Struktur der modernen Lyrik (1956)  menar han att den moderna ly-

riken – som ständigt producerar impulser till den moderna prosan – undandrar sig från det be-

kanta,  den förfrämligar och deformerar verkligheten, den moderna dikten vill inte bedömas 

”efter vad som i allmänhet kallas  verklighet” utan använder den som en språngbräda för sina 
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egna mål,  i skapelsen av sin egen verklighet.333 Denna karakterisering av den modernistiska ly-

riken stämmer väl överens  med Weiss  eget avståndstagande från att litterärt representera det vi 

i allmänhet kallar för verklighet – vi minns  utsagan från brevet till Suhrkamp, citerat ovan, att han 

”accepterar inte denna världs konventionella verklighet” – och att den mimetiskt kan efterbildas 

och att litteraturen kan vara som en spegling av världen. 

 Peter Weiss  tar inte endast avstånd från realismen,  han menar att den så kallade empiriska 

verkligheten inte längre är giltig, verkligheten i sig har förändrats, den har blivit söndersprängd 

istället för sammansatt vilket leder till att spegeln som representerar denna verklighet måste 

krossas  liksom Dresden 1945, bli fragmentarisk som i Från ö till ö och De besegrade,  hallucinato-

risk som i Dokument I eller schizofren som i Duellen,  låt oss  bara läsa vad Weiss själv skriver i en 

artikel: ”en värld som så påtagligt består av ett fragmenternas kaleidoskop är det naturligt med 

en stammande, brottstyckaktigt abrupt diktning”.334  Och liksom ”ett disharmoniskt innehåll 

också fordrar en disharmonisk form”335 formas  innehållet av hur den litterära maskinen regi-

strerar världen, av konvention (konventionsbrott),  social och samhällelig ordning samt diskurser; 

och som vi har varit inne på,  är det inte bara den yttre verkligheten som befinner sig i ett sön-

derfall, även subjektet ger efter för trycket; jagets ”söndervittring är kanske redan för långt 

hunnen” fruktar Werner Aspenström.336 Människan har detroniserats och tiden när människan 

kunde ställa sig över verkligheten som ett ”ordnande centrum” är förbi, för verkligheten har 

blivit en tyfon vilken ”sprängt det mänskliga medvetandet”,  som Walter Dickson skriver tidigt 

50-tal i en artikel om Dokument I.337 

 Weiss  expressiva språk,  hans intensiva användning av det svenska språket som kan läsas 

som en överladdning eller parafrasering av fyrtiotalismen – en samlande term som betecknar en 

heterogen snarare än homogen gruppering författare – ger Weiss hans speciella kännemärken, 

eller snarare avsaknad av kännemärken i hans föränderliga process  att bli svensk författare och 

modernist. Men till slut räcker den inte till, fyrtiotalismen faller samman i flera tidskrifter i slutet 

mot 40-talet. Strömningen – som kanske framförallt hölls samman av ett avståndstagande från 

beredskapsdiktningen och tidigare generationer – som med tidskriften 40-tal stratifierades 

hamnar åter i rörelse (i affekt)  och dess  författare sprids  ut och skillnaden dem emellan uppen-

baras. 1950 tar även Weiss  avstånd från fyrtiotalisterna,  menar att ansatserna var goda,  men att 
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de inte gick tillräckligt långt. I sin dagbok skriver han att fyrtiotalismen ”frigjorde ångesten, våga-

de närma sig sina ’innestängda’ symptom”, dess brist var emellertid att ”man kunde inte gå he-

la vägen konsekvent – att göra det omedvetna medvetet, att frigöra det förträngda”.338 Weiss 

går i början på 50-talet i sin andra session hos psykoanalytiker,  denna gång hos  Lajos  Székely 

vilket verkar intensifiera en psykoanalytisk maskin som tilltar (kanske)  i samband med (eller helt 

avhängigt från) en avtagande 40-talsmaskin och vilken kommer att avta i intensitet när den po-

litiska medvetenheten ökar.339 Vi återkommer här till drömmarna som maskin för att frigöra det 

förträngda, medvetandegöra det omedvetna. ”Drömmen – vad är en dröm? Det är våra hemli-

gaste känslor, impulser, reaktioner som vi tränger tillbaka i vaket tillstånd”, 340 men drömmen är 

också vår sociala ordning. Denna sociala ordnings  inverkan på drömmen intresserar Weiss inte. 

För Weiss är surrealismen i hög grad ett individuellt identitetsprojekt, Weiss  skrev inte automa-

tiskt,  han skrev inte i kollektiva gemenskaper och därför kan man, enligt Krause, endast med 

svårighet kalla Weiss  för surrealist. Detta säger inte mot att vi kan se impulser från surrealis-

men: drömmen, drömprotokollen, kollaget, sexualiteten.341 

 Hos Weiss  är den surrealistiska konstnären i hög grad en romantisk sådan: följ konstnä-

ren säger han,  för surrealisten med sina ”förrycktheter och feberdrömmar” erövrar vad som 

”ligger utanför den rationella varelsen”, blottar en sanning bortom ”denna väldiga kompakta 

byggnad som heter verklighet med våra samhällsnormer, våra plikter och säkerhetsanordning-

ar” som han skriver i sitt föredrag om surrealismen.342  ”De flesta dadisterna” är ”i grunden ro-

mantiker” som vi kan läsa i Situationen, vilka förmår göra sin ”outsider-situation till en styrka 

och leva högt på den” bli ”till profeter,  till fantaster”.343 Författaren är en eleverad siare, en Or-

feus som står i kontakt med något annat och vars uppgift är att förmedla detta andra,  här be-

finner sig Weiss  närmare Artur Lundkvist och Bertil Malmberg än Erik Lindegren och Karl 

Vennberg. Som immigrant verkar Weiss  inte ha samma behov som sina generationskamrater att 

opponera sig mot ”litterära fadersfigurer”,  vilket gör det möjligt för honom att liera sig med 

tidigare modernister. Hans speciella position som mindre författare fungerar som så, att han 

inte behöver positionera sig för att märka ut sig,  den gör honom till en främling bland fyrtiota-
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lister, primitivister och surrealister. Den främmande fågeln Peter Weiss har endast sig själv, sin 

egen uppväxt,  bakgrund och historia att ta spjärn mot. Det som framstår som det överordnade 

målet är istället att just att bli författare. Återkommande hos  Weiss  är att ”träda in” in i något 

obestämt,  och detta bör inte endast bör läsas  som flyktingens behov av att komma in i sin nya 

omgivning (även om även detta är en funktion,  eller snarare en verkan), utan lika mycket om en 

vilja att träda in i ett konstnärsblivande och därmed befinna sig i en ständig rörlighet. Den tidi-

ga svenska prosan kryllar av formuleringar som ”trädde in i”,  ”du träder ut på”; jag ”gick in 

genom”;  jag ”går genom”;  så ”tränger jag in i staden”;  ”djupare tränger jag in i denna stad”; 

jag har trätt in i denna”; jag ”[t]ränger mig framåt”.344 Detta genomträngande och inträdande 

visar på den ena sidan av denna rörlighet, en aktiv sida: emigrationen där flyktingen söker sig 

mot något annat; strävan efter att komma in i sitt nya sammanhang,  roddturen till en ny ö. Den 

andra sidan är passiv: landsförvisningens, den utkastades  rörelse: ”Jag faller”,  ”[d]river genom 

staden”, jag ”låter mig drivas”;  jag ”slungas ut”,  ”slungas  fram”, ”ett tåg skall slunga oss  vidare 

ut i natten”; ”att bara falla”, ”låt mig falla”, jag ”svävar i rymden”, ”sakta svävar jag […] jag 

måste hålla mig fast […] för att inte falla uppåt, uppåt…”345 Rörelserna rör sig på olika linjer – 

en som pekar mot isolation och främlingskap – och den andra som går mot jublet i exilen,  båda 

rörelserna är produktiva och genom sin inbördes skillnad intensifierar de varandra, utslung-

ningen blir kraftigare efter inträdet, drivandet mer planlöst efter inträgningen i staden.

 När man läser dessa rörelser, dessa utslungningar och inträdanden vill man utbrista,  af-

fimera dem båda, träd in och slungas ut och följd rörelsen med samma entusiasm. Följ Hesse, 

följ Dagerman, följ surrealisten. Peter Weiss, följ med så länge din egen konst utvecklas, så 

länge det drar med dig in i ett blivande. Var beredd att avvika om vägen inte är en flyktlinje 

utan en återvändsgränd. Ingå i en ständigt rörelse där du driver omkring och tränger in; det vill 

säga: där du skapar rörelsen i en aktiv handling och där du följer med rörelsen. Var illojal,  svik 

ditt fosterland så som fosterlandet svikt dig. Säg hej då till föräldrarna för föräldrarna är en fäl-

la,  ett territorium. Förbli mindre,  bli minoritär, bli smalare,  försvinn in i texten. Bli refuserad av 

förlag efter förlag och fortsätt för då, vid tidpunkten när ingen vill publicera dig koppla upp dig 

mot en ny maskin, förändra dig igen. Så som han lämnade bildkonsten när den inte tog honom 

vidare, så som han lämnade filmkonsten när han följt den linjen till sitt slut,  så som han till sist 

lämnade svenskan som skriftspråk. Weiss var 44 när han debuterade på tyska och gjorde sitt ett 

namn, det är en tröst för alla dem vars  nedskrivna tecken ligger osynliga,  i träda i byrålådor 

och flyttkartonger. 

87

344 Citat Från ö till ö, De besegrade, Dokument I. 
345 Citat Från ö till ö, De besegrade, Dokument I.



Bli mindre // Bli besegrad

Överallt där makten gäller som princip finns även bödlar. 

Och ju större makten blir, desto fler blir bödlarna.346

Vilken vällust att plåga, för den som plågar ”har makt,  han härskar”. Ett ungt jag, kanske ett 

barn, ger läsaren i Från ö till ö inblick i sitt begär. Han förtäljer hur han ”njöt av […] hypnotise-

rade, skräckslagna blickar”, berättar om hur han plågat djur och funnit njutning däri. Men så, 

mitt i sin njutning berättar jaget om hur han genomborrat en dagsländan med en nål och då 

när den vägrat att dö,  när den rasande surrat med sina vingar, gripits  av en skam inför sina eg-

na gärningar och låtit sländan flyga iväg, fortfarande med nålen kvar i kroppen. Den genom-

stungna sländan hemsöker hans inre blick,  framför sig ser han sländan ”blåskimrande i sollju-

set, med döden glödande inom sig, döden som gjorde henne mattare och mattare, som slutligen 

tvingade henne ned på marken och därmed även mig”. Fantasin om den döende dagsländan 

tvingar ner jaget på marken där de, jaget och dagsländan, ”ligger […] bland blommor och gräs, 

mitt i ett myllrande hav av liv och förruttnelse”,  han ”måste följa henne vidare” dö med slän-

dan, bli ett naturen: ”Hår och mun fulla av jord,  kläderna översållade av myror,  spindlar,  små 

skalbaggar. De krypa in i mig,  rätt igenom mig,  spindelväv lägger sig över mina tomma ögonhå-

lor […] gräset och blommorna höljer in mig helt och vinden blåser sand över mig så att jag inte 

mera syns.” Allt är förgängligt,  vanitas,  han (om vi ännu kan tala om ett ”han”)  förmultnar och 

”nya växter slår rot inom mig, närda av mitt till vatten förvandlade blod, där ett nytt ungt träd 

höjer sig ur min kropp”.347 Jaget känner in,  och löper hela vägen på empatins  linje,  går bortom 

empatin gräns och in i blivandet. Det sker genom att han föreställer sig och känner in sländans 

död tills  den blir hans egen död,  utplånar till han själv plånas ut. Genom att följa empatins  linje 

och gå bortom dess gräns, formar jaget ett förbund eller allians  med dagsländan;  Deleuze och 

Guattari skriver: ”Blivandet är alltid av en annan ordning än släktskapets. Det är alliansens.”348 

 Prosastycket börjar i en sadistisk upptäckt, i begäret att utöva makt och slutar med en 

total upplösning av kroppen,  där jaget sönderfaller och ingår i ett blivande med världen om-

kring sig. Kroppens död innebär inget slut för varken livet eller jaget,  utan en ny början, blott  

ännu en metamorfos. Det som först fångar uppmärksamheten är hur detta blivande – döden 

och kroppens sönderfall – inte ses som en förlust, tvärt om, det blir en flyktlinje från våldet och 

88

346 Weiss, 1948, s. 91.
347 Weiss, 1947, s. 14ff.
348 Deleuze & Guattari, 1980, s. 291. ”Le devenir est toujours d’un autre ordre que celui de la filiation. Il est de l’alli-
ance.”



från den egna sadistiska impulsen. En flyktlinje som utlöses  av en skuld inför sitt eget begär att 

plåga och i förlängningen av den fascistiska impuls att utöva och begära makt. En lösning på 

fascismens problematik som här föreslås  är att bli mindre, försvinna in i blivande och bli oför-

nimbar och framförallt att bli besegrad. Detta är Weiss rörelse i början på sitt författarskap: att 

vara besegrad som (halv)judisk flykting,  insikten att han är besegrad när förintelsens hela 

dödsmaskineri avtäcks  och uppenbaras  för honom; resan till Tyskland gör det tydligt att tiden 

är en tid där alla är besegrade och där segraren är den farliga, där makt föder fascism och där 

att vara besegrad är en möjlighet,  en utväg: ”Det är farligt att vara den starke. Det är så lätt: att 

härska.”349 Så skriver han i en artikel från sitt hemland. Och i sina andra bok slår han fast: ”Al-

la är vi besegrade. Mänskan är besegrad av sin tid. […] Bara den som bland spillrorna söker 

efter de krossade mänskovärdena [sic] har hopp om seger. Bara för den som insett sitt nederlag 

finns ett hopp om en seger.”350 Men hos Weiss  finns det också – som vi sett – en väg mot att bli 

besegrad som går genom skulden. Han går in i den,  övertas av skulden och gör den till sin ge-

nom att agera förövare eller offer. Det är på denna linje som han gör Auschwitz till sin hemort 

men samtidigt omskriver sig själv som medhjälpare och komponent i detta dödsmaskineri (rol-

len Weiss i Die Ermittlung). Det är på denna linje som han blir en proletär motståndsperson som 

kyligt avrättas i Plötzenseefängelset,  det är på denna linje han blir flykting, Kasper Hauser och 

incestuös. Han kan anträda denna linje eftersom han insett hur nära det ligger för honom att 

bli bödel och eftersom han förstår det fascistiska begäret inom sin semi-tyska kropp och utrota 

detta genom att besegras och bli mindre: resa från ö till ö och stamma sig genom alfabetet ööö 

för att i stammandet, mumlandet finna sitt språk, sin idiolekt. Han måste refuseras av förlagen 

– det vill säga besegras  av förläggarmaskineriet – motta färre anmälningar och mindre entusias-

tisk kritik. Att bli mindre är slutligen att erkänna sitt nederlag mot det tyska språket. Att beseg-

ras av sitt modersmål och därför återvända till det som det trotsiga barnet återvänder hem efter 

sin rymning. Med nedslaget huvud. Men återvändandet här, sker inte till samma punkt som 

flykten tog avstamp från. Reterritorialiseringen till tyskan förutsätter att en deterritorialisering 

in i det svenska språket har föregått och med det har det tyska språket, ja själva uttrycksmaski-

nen förändrats, av temporala och spatiala faktorer. 

 Den utlösande faktorn för Weiss mindreblivande,  för hans bli-besegrad är exilen. Exilen 

kastar in honom i blivandet,  den drar honom med sig,  deterritorialiserar subjektet och tungan 

från språket, trädet från jorden. Men det är inte så att detta blivande träder in automatiskt (per 

automatik),  exilen är förutsättningen men inte orsaken. Peter Weiss  är inte besegrad på grund 
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av att han är i Sverige,  han måste bli besegrad och denna rörelse innefattar både ett avlägsnan-

de från Sverige (en (antagen) outsiderposition)  och en höjning upp över Sverige (författar- och 

konstnärskapet med alla möjliga uppfattningar om kall och upphöjdhet som de för med sig). 

Detta avlägsnande och upphöjdande är på samma gång ett försvinnande och ett framträdande. 

Att vara diktare är just detta. Att på samma gång dra sig undan som att träda fram. Att bli 

mindre men därför större. Att blir besegrad för att kunna segra: endast ”den som bland spill-

rorna söker efter de krossade mänskovärdena har hopp om seger”. 

 För mindreblivande – att bli minoritär – är ingen inneboende essentialistisk egenskap 

eller bestämd och på förhand given utveckling hos den som befinner sig i minoritet, utan en 

process, en potential. Deleuze och Guattari talar,  något svårtsmält, om att även ‘kvinnan’ måste 

bli kvinna,  att ’svarta’  måste bli svarta och att ’juden’  måste bli judisk,  denna process eller bli-

vande sker genom två simultana (och asymmetriska)  rörelser,  subjektet (1)  avlägsnar sig från ma-

joriteten och (2)  höjer sig ovanför majoriteten. Vi kan tala om deterritorialisering: från en sub-

jektifikation till en annan,  ny och revolutionär. För Deleuze och Guattari menar att detta bli-

vande i sig är en aktiv mikropolitisk handling som i sig motsätter sig andra mikropolitiska ele-

ment som fascism, det är en fråga om att bli besegrad eller bejaka fascisten inom sig; vidare är 

det en handling som undergräver makropolitiken som är en fråga om att vinna eller vara majoritär 

(också det riskerar att falla över i fascism). Så när William Faulkner talar om att amerikaner har 

inget annat val än att bli svarta eller fascister,  att de under medborgarrättsrörelsen befinner sig i 

samma position som tyskar efter 1933 vilka, skriver Faulkner inte hade några andra alternativ 

än att bli nazister eller judar – det vill säga bödlar eller offer – är det en sådan mikropolitisk 

handling Faulkner åsyftar.351

 Att bli en mindre författare,  är alltså något som Weiss måste bli. Det sker både genom 

externa maskiner,  producenter av flöden och impulser (som exilen)  och ett estetiskt val, en aktiv 

handling. Bli smalare och inte skriva utifrån en konventionell realitet utan utforska en egen,  en 

besegrades estetik. Inte realism, inte ny-romantik, utan en stundtals  svårgenomtränglig,  över-

laddad modernistisk prosa;  det vill säga han undandrar sig från majoriteten, och med den ele-

verade diktarpositionen höja sig ovanför den, men utan att bli större, utan att framträda som en 

Strindberg eller Goethe. Weiss väljer att ständig ta ställning för den förtryckta, att vara orubblig 

i sin kritik mot imperialismen;  han väljer att ställa sig på vietnamesernas sida och folkets  i An-

gola, att förvandla sig själv sig proletär och den besegrade motståndsmannen och till Charlotte 

Bischoff i tredje bandet av Die Ästhetik des Widerstands. I barndomsskildringen i ”En glasdörr 

med röda och blå rutor” heter det att jaget inte ”ville inte höra till de svaga”,  det vill säga inte 
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ta ställning för sina judiska klasskamrater, utan sjunga med i kampsångarna, hälsa med fram-

sträckt arm i skolans  morgonsamling, ville vara del av ”den monumentala gemensamheten”.352 

Denna möjlighet finns dock inte. Som son till en jude och tjeck,  är han utesluten ur den gemen-

skapen. Han tillhör redan de svaga men inser att svaghet är en linje bort från fascismen,  från 

det totalitära. En insikt han slutligen formulerar i De besegrade: ”Jag vill bevara min svaghet. Jag 

vill stanna bland de svaga.”353 Det är det credo som kommer att eka genom Peter Weiss  texter, 

hans prosa, dramatik och livsgärning. 

Avslutning

Jag gick in med ansatsen att inte skriva en uppsats om exilens villkor hos  Peter Weiss, jag tog 

fasta på Edward Saids varningar om att skriva om exilen från privilegierad position där exilen 

endast blir en abstrakt och heroisk omständighet för Författaren. Att exillitteraturen blir något 

upphöjt som riskerar att dölja allt det lidande som migrationen ofta innebär för alla dem som 

inte kan upphöja sitt främlingskap och sin rotlöshet till konst. Jag skrev att ”denna uppsats  inte 

är menad att vara en text om exilens villkor hos Peter Weiss, för vad är egentligen exilens villkor 

bortom en sliten fras?”. 

 Det var en av de första meningarna jag skrev i uppsatsen men jag märkte hur den mer 

och mer utvecklades  till en text om just exilens villkor hos  Peter Weiss,  hur hela den problema-

tiken intresserade mig mer och mer. Jag valde att affirmera det intresset. Efter att jag läst mer 

och läst om de litterära texterna, breven och dagböcker föll det sig naturligt. Man kan läsa min 

korrigering som ett erkännande av ett misslyckande att efterleva ställda antaganden. Men kor-

rigeringen kan också läsas som ett vittnesmål på mina försök att i så hög grad som möjligt utgå 

från materialet. Men det beror också på att jag fortfarande, principiellt,  står fast vid vad jag ti-

digare skrivit. Att jag håller fast vid idén om att litteraturen inte får skymma den materiella 

omvärld den arbiträrt och bristfälligt representerar.

 Uppsatsen har delvis sprungit ur en frustration över litteraturvetenskapen och de littera-

turvetenskapliga praktikerna. Den har växt fram under en rad frågor om vad är det egentligen 

är litteraturvetare gör och vill göra. Den har skrivits  under ett motstånd mot vad jag ser som  

91

352 PWA 1898, s. 83ff.
353 Weiss, 1948, s. 91. 



ett begär till naturvetenskapens legitimitet i den samhälleliga diskursen och en längtan till em-

piriska metoder som verifierbara rön och resultat som enligt Anders  Johansson reser sig som 

”ett slags  gravstenar över det tankearbete som ligger bakom” uppsatsen.354 Jag har skrivit i ett 

motstånd mot idén om att det en uppsats gör,  och bör göra är att tömma ut ett ämne, avhandla 

det. Det kräver redan från början ett avgränsat och tydligt definierat område. Men litteratur 

med sitt överflöd av mening motsätter sig just detta. Skrivande och tänkande handlar i hög grad 

om störa gränser,  omdefiniera eller helt undvika definitioner. Att göra skarpa avgränsningar 

innebär därför att definitionen, i någon mening, kan betecknas  som ett slags våld på det som 

ska definieras.

 I min uppsats, i mitt skrivande har det handlar om att låta trådar hänga lösa, låta vissa 

frågor få bli obesvarade, att delvis förändra och upptäcka nya öar. Detta bör inte förstås  som 

slapphet utan som en medveten metodik att skissa fram och dra upp linjer och rörelser snarare 

än att skapa perfekt (alltså fullbordad) ordning av Peter Weiss  tidiga prosa. Ett skäl till denna 

metodik ligger i materialet. Är detta verkligen tillräckligt intressant? Dessa egenpublicerade, bort-

glömda verk, dessa manuskript som läses  av ytterst få och som uppskattas av än färre, är det 

intressant att stanna kvar vid varje text för länge? Jag tror inte det. Det skulle givetvis  vara möj-

ligt att fokusera uppsatsen på ett verk eller två verk, för mycket mer finns att skriva om varje 

enskilt verk,  om de opublicerade manuskripten och fragmenten än vad jag gjort. Jag har försökt 

att få mina resonemang att löpa ända tills de slutar bära sig egen tyngd,  så länge de är spän-

nande och jag har försökt att hålla mig vid texternas ytskikt,  vid deras bokstav,  vilket kan ses 

som en rörelse bort från den psykoanalytiska läsningen. Deleuze kallar denna psykoanalysen för 

en tolkningsmaskin och sammanfattar den med vad du än säger, menar du någonting  annat.355 Jag har 

strävat efter en läsning, som så att säga, tar Weiss på orden. 

 Deleuze och Guattari skriver i Kafka. För en mindre litteratur att det ”är fullkomligt fruktlöst 

att värdera ett tema hos en författare om man inte frågar sig själv vilken betydelse det har i för-

fattarskapet,  frågar sig hur det exakt fungerar (istället för att bara fråga efter dess ’mening’)”.356 Jag 

har försökt just det, att visa på kopplingar mellan det tidiga författarskapet och det senare, hur 

maskiner sätts igång och avvecklas,  vad det är som triggar maskinerna,  och producerar flöden 

rätt in i den litterära maskinen.

 Vi började vid ö:et,  att stamma och staka sig fram på det nya språket, att resa (eller fly!)  

från ö till ö,  hela tiden vara rörlig, eller att isolera sig,  uppleva sig själv som isolerad. Ön är inte 

en utan flera,  en multiplicitet eller arkipelag;  tillsammans bildar de ett rhizom som förbinds ge-
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nom ett icke-hierarkiskt nätverk av relationer och kopplingar, synliga såväl som osynliga, 

mänskliga och icke-mänskliga förbindelser. Ö:et antyder både en språklig och en fysisk deterri-

torialisering: det klippta bandet mellan Peter Weiss och hemlandet och det mellan tunga och 

modersmål. Peter Weiss rycktes  upp ur jorden och slungades  in i ett författarblivande,  ett mind-

reblivande och kopplades in i och kopplade upp sig mot en rad maskiner – det vill säga verkan-

de,  producerande omständigheter, händelser,  rörelser,  krafter – och några av dem har denna 

uppsats kartlagt och diskuterat.

 Som en central ort i denna karta verkar Auschwitz. Auschwitz som potential – en för-

längning av hans kropp vid en bestämd historisk tidpunkt och plats  – vilken han undgår,  en 

händelse ur vilken författarskapet hämtar kraft och litterärt stoff. Det är en döds- och skuldma-

skin som triggar ett politiskt gensvar. Jag har drivit tesen att det inte finns  någon politiskt vändning 

i författarskapet,  att man inte kan dela upp det i två faser,  en apolitisk och en politisk fas. De 

artiklar,  ofullständiga eller opublicerade manus och utkast liksom i de filmer han gör på 50-talet 

visar på en betydlig större politisk medvetenhet och engagemang i tidens frågor – avrustning, 

internationella gemenskaper och totalitära stater – än vad som uppmärksammats i tidigare 

forskning. Men det politiska verkar även som ett flöde,  ett flux vilket strömmar in och medieras 

genom författarkroppen in i den litterära korpusen oavsett om det är medvetet eller ej,  oavsett 

om Weiss vid denna tidpunkt betecknar sig själv som politisk eller ej. Genom sin position, sin 

(halv)judiska kropp,  genom fascismens biopolitik och exilen som faktiskt vara och tvång är han 

insnärjd i det politiska och direkt kopplad till det politiska. De privata angelägenheterna blir 

därigenom inte individuella utan gemensamma angelägenheter och detta skiljer honom från 

många av hans i Sverige födda generationskamrater. Å andra sidan förenar det honom med för-

fattare som Sachs,  Celan, Kafka och Marina Tsvetajeva. Jag har försökt visa hur detta kommer 

till uttryck i den svenska prosan, bland annat som en undersökning av ett begär efter fascismen, 

ett gestaltande av en fascistisk kropp som söker manifestera makt, eller en kropp som rycks med 

i den oerhörda kraften i fascismens uttryck – en kraft Weiss  var väl förtrogen med under sin 

ungdom i Tyskland och vars konsekvenser han på säkert avstånd kunde betrakta från sina öar i 

Sverige.

 Weiss  själv flödar in i litteraturen, han sprider ut sig själv,  skriver självporträtt i kinesiska 

askar, går in i blivanden, från man till kvinna, från konstnär till ingenjör, offer till bödel (men 

inte nödvändigtvis i den ordningen), och uppgår emellanåt omärkligt i ett kollektivt ”vi”. Det är 

uppenbart att i Weiss tidiga prosa står Livet och Litteraturen vidöppna mot varandra,  och att 

det är omöjligt att koppla ur den ena ur den andra utan att missa ett väsentligt flöde. Weiss 

svenska prosa kommer knappast räknas till den stora (kvalitativa) litteraturen,  den kommer 
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knappast ingå i någon kanon, den är misslyckad och kanske inser Weiss  det själv när han upp-

täcker en flyktväg mot andra medier,  mot filmen,  dramatiken men även till tyskan – återvän-

dandet till modersmålet – som övergivits  som primärt skriftspråk för svenskan, det nya språket, 

lösryckt och fritt svävande för det nya lösryckta varat i exil. Det nya språket är inte lika intimt 

förknippat med livet och med barndomen, som modersmålet,  och som jag försökt att visa är det 

en bidragande faktor till att den tidiga svenska prosan i högre grad blir allmängiltig, att de pri-

vata angelägenheterna blir kollektiva och därmed politiska, strukturella problem. Användning-

en av det nya språket är ett steg mot ett mindreblivande.

 Det lösryckta varat i exil. För många människor ett ytterst tragiskt öde. Känslor av främ-

lingskap och isolation finns  här. Men hos  Weiss  kan det emellanåt framträda ett jubel i exilen, 

den kan öppna en känsla av frihet,  inge ett rus av självständighet. Weiss  kan ta avsked från för-

äldrarna, från hemlandet och hemmets  borgerliga miljö och uppfinna sig själv,  i det nya ofläck-

ade språket. Främlingskapet kan vändas till en producerande maskin vilken intensifierar ut-

trycket, liksom den historiska situationen,  de två stora krigen, förintelsemaskineriet. Uttrycket  

deterritorialiseras, drar litteraturen mot en fragmenterad eller distorterad form,  skapar moder-

nisten Weiss. Men främlingskapet och isolationen producerar även en rad bilder och symboler 

som återkommer, och vilka ofta aktualiseras  när det litterära jaget upplever sig som mest utsatt, 

som avbryter varje deterritorialisering, får rörelsen av avstanna för att istället reterritorialisera 

tillbaka till de territorier som Weiss måste ta avsked ifrån: moderlandet, föräldrarna. 

 Bredvid exilen framträder psykoanalysen som en av de viktigare faktorerna i Weiss  tidi-

ga texter, vilket gör den svår att bortse ifrån vid läsningen av dessa. Den finns där som en pro-

ducerande maskin som för in vissa teman,  bilder,  ett visst sätt att skriva,  tankefigurer med mera. 

Vad jag har försökt att göra är att visa på denna aktiva förbindelse utan att falla in i ett analyti-

ker–patient–förhållande där Weiss  texter läggs på divanen. Där de talar och jag tolkar, där tex-

ten säger ”fascismen fascismen” och jag hör ”pappa pappa”. Istället har jag upprepat att det 

inte bara är familjen utan även den omgivande sociala ordningen som verkar i verket,  liksom 

hos det subjekt som skriver. En social ordning som strömmar in i litteraturen och producerar 

det omedvetna. I detta ljus framträder drömmen som en viktig topoi för Weiss, en källa till litte-

rärt stoff. Men Weiss  verkar inte bara i en social ordning eller i ett tillstånd (exil)  utan även in-

om en litterär kontext. Han är tidigt influerad av en nyromantik med Hesse som förebild,  men i 

och med exilen blir nyromantiken en återvändsgränd, och Weiss söker sig mot något annat och 

finner den svenska 40-talismen och modernismen,  en litterär hållning som bättre svarar mot 

efterkrigstiden och intresset för psykoanalys. Denna övergång som jag visat är inte abrupt utan 

de två maskinerna (den romantiska och 40-talsmaskinen) verkar samtidigt med avtagande och 
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tilltagande intensitet. Det finns självklart fler intertextuella kopplingar, varav impulserna från 

surrealismen är en av dem som framstår som mest betydelsefull. 

 I hög grad har denna uppsats spårat rörelser. Rörelser i och utanför författarskapet. De-

territorialiserande rörelser: exilen, skrivmaskinen som kopplas  in till det nya språket, avsked 

från föräldrarna, 40-talismen och nya medier. De reterritorialiserande rörelserna, bakåt till 

barndomen,  till ursprunget. Rörelser som löper in och ut ur författarskapet,  litterära rörelser 

och ideologiska system. Bilder som återkommer gång på gång. Rörelsen att bli mindre, att be-

segras för att därmed undvika fascismen och istället skriva ett par av den antifascistiska littera-

turens allra mest betydande verk. Tittar man just på Peter Weiss tidiga svenska prosa – ja hela 

hans författarskap – framstår han som mycket rörlig och föränderlig, utan att det sker vänd-

ningar eller avbrott. Ett ständigt återuppfinnande,  deterritorialiseringar med tillhörande reter-

ritorialiseringar, där varje sådan rörelse innebär en förskjutning mot,  om inte något nytt, så mot   

något lite annat. En repetition med ständiga skillnader. Samma flod, men inte samma vatten.  

Och som en röd tråd löper utsagan ‘jag vill meddela mig’  genom textväven. Ett begär till att bli 

hörd och sedd, att gå in i litteraturen och göra litteratur av livet. När trädet rycks upp ur jorden 

utan rötter återplanterar det sig som ett rhizom vilken blir synligt,  träder fram,  genom de fram-

stickande svampkropparna i det litterära landskapet. Från ö till ö,  De besegrade, Dokument I, Duellen, 

Situationen, novellerna,  fragmenten, de tidiga pjäserna är just svampkroppar som träder fram på 

ett litterärt fält – materialiserade som tryckta böcker eller opublicerade manuskript – men un-

der mossan finns  Peter Weiss där. Inte som något autonomt, utan något som medierar, kommu-

nicerar,  skapas av sin omgivning, omskapar sin omgivning. Är inte det en vacker bild för ett för-

fattarskap?
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