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Gunilla Häggblom, Livsmystik och destruktiv makt-
strävan. Två poler i Per Olof Sundmans författar-
skap. En undersökning med särskild fokus på roma-
nerna Expeditionen och Två dagar, två nätter. Insti-
tutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå 
universitet. Umeå 2015.

Gunilla Häggbloms avhandling utgår från en ka-
raktäristik som Birgitta Trotzig gjorde av Per Olof 
Sundman i sitt inträdestal i Svenska Akademien. 
Trotzig beskrev där motsättningen mellan livsmys-
tik och rationalism i kombination med maktsträ-
van som grundläggande teman i författarskapet. 
Dessa vill Gunilla Häggblom ge en fördjupad ana-
lys i sin avhandling och hon beskriver syftet som att 
mot varandra ställa ”de två polerna livsmystik och 
destruktiv maktsträvan” (2). Detta preciseras vi-
dare (3–4), bland annat genom att ett par centrala 
motiv och teman som kommer att stå i centrum för 
analysen presenteras. Det gäller sådant som mötes-
motivet, främlingsmotivet, verklighetsupplevelsen, 
maktproblematiken och den destruktive ledarens 
roll. Särskild uppmärksamhet sägs ägnas analysen 
av sambandet mellan en inre konflikt, definierad 
som en kombination av narcissism och förträngd 
svaghet, och våld, liksom mellan denna inre kon-
flikt och en förvrängd verklighetsuppfattning. Som 
författarskapets överordade tema anges ”problema-
tiseringen av den destruktiva maktutövningen” (3). 
Under ”Syfte” presenteras också de texter som kom-
mer att analyseras i avhandlingen, som förutom de i 
avhandlingens undertitel angivna även omfattar ro-
manerna Ingenjör Andrées luftfärd och Berättelsen 
om Såm, det vill säga Sundmans två sista romaner, 
samt de två novellerna ”Sidlöparen” och ”Främling-
arna”, från Jägarna respektive Sökarna.

Den metod som presenteras i metodavsnittet 
(4–7) utgår från den distinktion Atle Kittang gjort 
mellan en sympatisk och en symptomal läsart, där 
den förra enkelt uttryckt står för en läsning i linje 
med författarintentionen medan den senare är ett 
slags misstankens hermeneutik som vill frilägga 
dolda röster i texten. Kittangs begrepp komplette-
ras här av Paul Ricœurs distinktion mellan mani-
festa och latenta nivåer i en text liksom med Kurt 
Aspelins mellan textens ytstruktur och djupstruk-
tur. Häggblom anger i detta avsnitt att metoden 
särskilt kommer att användas i analysen av hur den 
destruktive ledaren framställs i Sundmans texter 
och att hon härigenom vill komma åt de sundman-
ska texternas dolda betydelser.

Efter metodavsnittet följer en kortare presenta-

tion av Per Olof Sundmans liv och författarskap 
(7–10), där bland annat hans politiska utveckling 
och gärning som kommunalpolitiker och riksdags-
man berörs. Inledningskapitlet avslutas med en fyr-
tio sidor lång ”Forskningsöversikt” (12–50), som 
innehåller fyra avdelningar. Först presenteras i kro-
nologisk ordning de sju avhandlingar som tidigare 
skrivits om författarskapet, därefter artiklar från 
perioden 1960–1999. Ett särskilt, tredje avsnitt äg-
nas debatten om Sundmans förhållande till nazis-
men och forskningsöversikten fortsätter med en 
presentation av artiklar och essäer publicerade efter 
2000. Inledningskapitlet avslutas med en ”Sam-
manfattning” (52–54), där syfte och metod uppre-
pas, men där också den teoretiska riktningen pekas 
ut som en fördjupad textanalys med existentiell och 
psykoanalytisk inriktning.

Denna teoretiska grund presenteras i det föl-
jande kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” (55–
81), som grovt sett sönderfaller i tre avdelningar: 
en narratologisk, en existentiell och en psykoanaly-
tisk. I fråga om narratologin är det Bertil Rombergs 
och Staffan Björcks undersökningar av jagberätta-
rens och jagberättelsens olika typer och möjligheter 
som Häggblom anknyter till och dessutom till Gé-
rard Genettes analys av fokalisering och de begrepp 
som Genette utvecklat i anslutning till denna. Den 
narratologiska avdelningen av teorikapitlet avslutas 
med ett avsnitt om Sundman och jagberättelsens 
roll i författarskapet. Det existentiella perspektivet 
i avhandlingen representeras främst av religionsfi-
losofen Martin Buber. Det är främst dennes teo-
rier kring mötet liksom kring begreppsparen Jag-
Du och Jag-Det som sägs användas vid analysen 
av mötesmotivet i Sundmans texter liksom av ge-
staltningen av verkligheten i dessa. Buber nyttjas 
även för analysen av livsmystiken hos Sundman, 
eftersom en personlig Jag-Du-relation enligt Bu-
ber är förknippad med förmågan att uppleva livs-
mystik. Det psykoanalytiska perspektivet represen-
teras i tur och ordning av Ludvig Igra, den i av-
handlingen flitigast citerade och refererade teoreti-
kern, av Otto Kernberg och Eric Fromm. Från Igra 
hämtas dikotomin det schizo-paranoida respek-
tive det integrativa förhållningssättet i det mänsk-
liga psyket liksom den så kallade destruktivitetens 
triad som består av narcissism, fientlig projektion 
och analsadism. Häggblom pekar redan här på hur 
denna triad både kan förstås i relation till främ-
lingsmotivet och till våldsproblematiken i Sund-
mans texter. Hos Otto Kernberg är det teorin om 
relationen mellan narcissism och makt som av-
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handlingen vill anknyta till, hos Fromm till teorin 
om makt liksom till skillnaden mellan auktoritär 
och humanistisk etik.

Det första analyskapitlet (82–134) ägnas roma-
nen Expeditionen, som var Per Olof Sundmans 
tredje och som utkom 1962. Kapitlet inleds dock 
med en analys av ”Skidlöparen”, hämtad från no-
vellsamlingen Jägarna, som var författarens debut 
1957. Syftet med denna inledande textanalys är en-
ligt avhandlingsförfattaren ”att illustrera den mot-
sättning mellan livsmystik och destruktiv maktsträ-
van som jag har för avsikt att undersöka i Sundmans 
författarskap” (82). Analysen visar att novellens två 
jagberättare representerar två olika och motsatta 
livshållningar, med Igras termer en integrativ res-
pektive en schizo-paranoid, samt hur detta påver-
kar deras respektive verklighetsuppfattning liksom 
förhållningssättet till andra människor. En speci-
ell roll fyller novellens tredje person som är same. 
Denne tydliggör de två jagberättarnas förhållnings-
sätt samtidigt som han själv blir något av en repre-
sentant för den livsmystik som i Sundmans texter 
ofta står som en motpol till en alltför långt driven 
rationalitet.

En liknande dikotomi mellan två livshållningar 
står i centrum för analysen av Expeditionen, där 
Häggblom även använder sig av två termer hämtade 
från Birgitta Trotzigs inträdestal: ”lagvärlden” (ra-
tionaliteten) respektive ”den andra världen” (livs-
mystiken). Den förra representeras främst av ex-
peditionens ledare, sir John, och av romanens ene 
jagberättare, löjtnant Laronne, en av sir Johns när-
maste män, och den senare av den andre jagberät-
taren, Jaffan Topan, en ”oriental” med ett delvis 
dunkelt ursprung och som har ett slags mellanpo-
sition mellan expeditionens européer och den ex-
ploaterade kontinentens infödda. Förutom begrep-
pen från Trotzig används särskilt Igras termer och 
teorier för att analysera hur denna dikotomi mel-
lan två olika världar på olika sätt gestaltas i roma-
nen. Analysen visar hur skillnaderna kommer till 
uttryck på områden som synen på människor, språk 
och verklighet liksom i synen på tid och på natu-
ren. Analysen visar också att det är i den så kallade 
andra världen som det finns utrymme för omtanke 
och omsorg om andra människor. I anslutning till 
denna analys friläggs också vissa symboliska möns-
ter som har med ljus och värme att göra samtidigt 
som också traditionella symboler för kärlek och ge-
menskap som bröd och fiskar pekas ut. Här som på 
andra ställen tar Häggblom stöd för sin analys inte 
bara i de anförda teoretikerna utan även i tidigare 

forskning om Sundman som genomgående aktua-
liseras på en rad ställen i avhandlingen. Då det gäl-
ler analysen av temat om tillvarons outgrundlighet 
i romanen tar Häggblom dels stöd i novellen ”Jä-
garna III” från debutsamlingen, dels i teorier från 
Göran Bergstrand och D.W. Winnicott liksom i 
uttalanden från författaren själv. Den avslutande 
delen av detta kapitel ägnas gestaltningen av det 
som kallas Lagvärlden i romanen. Analysen visar 
hur européernas förhållningssätt präglas av distans 
till och avhumanisering av de infödda liksom hur 
denna hållning har en orsak i förträngningar av inre 
motsättningar och av icke önskvärda delar av det 
egna jaget. I denna del av analysen utnyttjas såväl 
det existentiella perspektivet från Buber som det 
psykoanalytiska från Igra, Kernberg och Fromm 
för att frilägga de djupgående motsättningar roma-
nen tematiserar. Även här friläggs också symboliska 
mönster och Häggblom kan visa vilken roll exem-
pelvis grottan, det slutna rummet och mörker spe-
lar i dessa sammanhang.

Även nästa stora analyskapitel (135–170), som 
behandlar Två dagar, två nätter, inleds av en no-
vellanalys, i det här fallet av ”Främlingarna” från 
Sundmans novellsamling Sökarna publicerad 1963. 
Analysen av denna novell fokuserar särskilt på den 
distanserade och från sina medmänniskor isolerade 
jagberättaren, en analys som pekar fram mot jagbe-
rättaren Olle Stensson i romanen där denne intar 
en liknande position och därför utgör en kontrast 
till sin vän Karl Olofsson. Analysens utgångspunkt 
är att även denna roman struktureras av de grund-
läggande motsättningar som lyftes fram i analy-
sen av Expeditionen och Häggblom visar hur det 
här inte minst kommer till uttryck i de två män-
nens förhållande till romanens tredje person, den 
tillfångatagne unge mannen, som får spela främ-
lingens roll och som sådan bli projektionsyta för 
de andra två männens varandra motsatta före-
ställningar och livsideal. Häggblom visar även här 
hur romanens tematik vid flera tillfällen också får 
en symbolisk gestaltning. Analysen lyfter särskilt 
fram jagberättarens distanserade och föraktfulla 
hållning till sina medmänniskor, en relation som 
bland annat förstås med hjälp av Bubers Jag-Det-
relation och med Igras så kallade destruktivitetens 
triad. En särskild poäng i analysen är att det trots 
de skarpa gränser som existerar mellan olika livs-
hållningar så finns där samtidigt på ett djupare plan 
oklara gränser mellan alla tre männen liksom inslag 
av livsmystik. Analysen sammanfattas i slutet av ka-
pitlet (166–170) och här understryks bland annat 
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jagberättarens destruktivitet samtidigt som Sund-
mans beskrivning av dennes berättelse som ”ett oav-
siktligt självporträtt” av berättaren citeras.

I det tredje analyskapitlet (171–199) behandlas 
i tur och ordning Ingenjör Andrées luftfärd och Be-
rättelsen om Såm. Här betonas inledningsvis att 
den förra romanens jagberättare, Knut Frænkel, har 
en likhet med en av jagberättarna i Expeditionen, 
Jaffar Topan, i det han har ”funktionen av maktens 
granskare” (171). Den följande analysen fokuserar 
särskilt på Andrées roll som ledare och de bakom-
liggande ideal som styr honom i denna roll liksom 
på Frænkels förhållande till honom. Häggblom lyf-
ter i detta sammanhang fram Andrées narcissistiska 
personlighet, med dess förvridna verklighetsbild, 
övermänniskoideal och brist på omsorg om andra, 
inte minst om dem som var direkt beroende av ho-
nom. Hon understryker också hur denna gran-
diosa självuppfattning tidsmässigt hängde ihop 
med nationalistiska strömningar och internatio-
nell konkurrens. Genom att lyfta fram vissa sym-
boliska markörer, såsom is, snö och mörker, kan 
Häggblom visa hur dessa förtydligar romanens te-
matik. Liknande symboliska mönster har ju de ti-
digare textanalyserna kunnat uppvisa. Analysen ut-
mynnar i en bild av Andrée som en auktoritär och 
destruktiv ledare, med en idealiserad jagbild och 
en förvrängd verklighetsuppfattning och med krav 
på andra människors beundran och lydnad. Även i 
analysen av Berättelsen om Såm står den destruktive 
ledaren och dennes påverkan på andra människor 
i centrum. Häggblom menar i slutet av sin analys 
att Sundman i denna roman ger en mer pessimis-
tisk bild än i tidigare texter av den destruktive le-
darens makt och inflytande över andra liksom av 
möjligheterna av att göra motstånd.

Avhandlingens sjätte och avslutande kapitel, 
”Maktproblematiken. Den destruktive ledaren och 
främlingen som motiv hos Sundman” (200–231), är 
både ett slags sammanfattning av de gjorda textana-
lyserna och en fördjupning av dessa. Som kapitlets 
titel anger sker det med särskild fokus på den de-
struktive ledaren och dennes förhållande till främ-
lingen, där den senare inte bara får representera det 
främmande och icke önskvärda utan ofta också det 
svaga. Här utvidgas det psykoanalytiska perspekti-
vet med Julia Kristevas teori om det undermedvet-
nas betydelse vid mötet med det främmande, en 
teori som ej förekommit tidigare i avhandlingen. 
Kapitlets avslutande avsnitt ägnas Sundmans eget 
förhållande till makt, i relation till såväl författa-
rens egna uttalanden som till tidigare forskare och 

kritiker. Huvudpoängen är att maktproblematiken 
är central i författarskapet men att Sundman i så-
väl sina litterära texter som i sina olika uttalanden 
intar en maktkritisk hållning.

Gunilla Häggbloms avhandling är välskriven, med 
en citatteknik som är mycket god. De få missar som 
gjorts i citaten är små och utan betydelse för inne-
hållet. Även akribin är mycket god, såväl vad gäl-
ler förhållandet till tidigare forskning som till de 
olika teorier som används. Det enda undantaget 
är ett par hänvisningar till Johanna Lundströms 
avhandling från 2006, där man måste gå till Lund-
ströms text för att se hur Häggblom förhåller sig till 
denna. Det gäller noterna 249, 269, 276, 281, 286, 
310, 351, 364 och 367. I ett par av fallen, not 281 och 
310, är referenser till Lundström egentligen onö-
diga, eftersom det Häggblom tar upp i sin analys 
redan står i Sundmans text. Not 351 hade däremot 
behövt en kommentar, eftersom Häggblom har en 
annan uppfattning om relationen mellan berättar-
hållningen och författaren än vad Lundström ger 
uttryck för.

Avhandlingens metod och teori är väl redovi-
sade och motiverade, men här hade man önskat att 
de inte behandlats i två separata avsnitt (4–7 res-
pektive 55–81). En kritisk synpunkt är att en rad 
metodresonemang nu står i teoriavsnittet. Det gäl-
ler till exempel en av avhandlingens viktigaste me-
toder, nämligen motivisk och tematisk analys. En 
annan synpunkt är att de namn som presenteras 
som narratologisk teori, i tur och ordning Bertil 
Romberg, Staffan Björck och Gérard Genette, med 
lika stor rätt skulle kunna beskrivas som metod. 
En brist är också att Julia Kristevas teori om det 
omedvetnas betydelse vid mötet med främlingen 
först aktualiseras i avhandlingens slut (221 f.). På 
det hela taget är dock avhandlingens teori väl pre-
senterad, men man skulle vilja att Häggblom ibland 
varit tydligare med att ange vilken kunskap om Per 
Olof Sundmans texter dessa teorier ska producera 
som tidigare forskning hittills inte gjort.

En central metod i avhandlingen är vad som 
kallas symptomal läsmetod, som används för att 
lyfta fram de sundmanska texternas dolda bety-
delser. I presentationen av denna metod och i an-
vändningen av den ligger möjligen avhandling-
ens svagaste punkt. Begreppet symptomal läsme-
tod är hämtat från Atle Kittangs distinktion mel-
lan sympatiska och symptomala läsningar av tex-
ter, där den senare innebär en läsning ”mot” såväl 
författaren som texten för att på olika sätt ”avslöja” 
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dem. Häggblom återkommer ofta till den sympto-
mala läsmetoden då hon analyserar de skönlitte-
rära texterna, men det blir ibland lite oklart var de 
”dolda” betydelser som gång på gång läses fram be-
finner sig. Kort sagt: dolda för vem? Att varje berät-
telse som analyseras innehåller skikt och betydel-
ser som är dolda för dessa berättelsers jagberättare 
står utan allt tvivel och det är dessutom något som 
Häggblom gång på gång kan belägga. Mer tvek-
samt är om dessa betydelser också kan beskrivas 
som dolda för texten eller författaren. Med tanke 
på hur välförankrade och betydelsefulla dessa skikt 
är i de sundmanska texterna, något som inte minst 
denna avhandling visar, verkar detta mindre troligt 
och här skulle Häggblom därför behövt vara tydli-
gare. Det gäller också då Paul Ricœurs begreppspar 
manifest och latent liksom Kurt Aspelins termer 
ytstruktur och djupstruktur presenteras i anslut-
ning till Kittangs två läsmetoder, eftersom Kittang 
just talar om läsmetoder medan Ricœur och Aspe-
lin talar om texters strukturer. Även om det finns 
analogier mellan dessa termer så finns det också 
viktiga skillnader. Det finns även en annan meto-
disk komplikation i avhandlingen och det gäller 
avhandlingsförfattarens sätt att förhålla sig till Per 
Olof Sundmans egna uttalanden om sina texter. 
Här blir läsmetoden genomgående sympatisk och 
författarens utsagor tas i flera fall som stöd för den 
egna textanalysen. Här skulle man ibland kunnat 
efterlysa en mer kritisk och prövande hållning.

Avhandlingen har som framgått ovan en ut-
förlig genomgång av tidigare forskning liksom av 
receptionen. För den av författarskapets motta-
gande intresserade är denna mycket värdefull och 
användbar. Dock gör sig Häggblom här själv lite av 
en otjänst, eftersom anknytningen till den egna av-
handlingens syfte och frågeställningar först fram-
träder riktigt tydligt på forskningsöversiktens allra 
sista sidor, under rubriken ”Sammanfattning” (52–
54). Här skulle man velat se denna precisering ut-
förd mer löpande genom hela texten. Forsknings-
översikten innehåller ett särskilt avsnitt som be-
handlar nazismdebatten om Sundman vid mitten 
av 1990-talet. Även detta avsnitt är informativt, 
men det framstår som lite märkligt att Per Svens-
son texter, som var några av de mest centrala i denna 
debatt, här behandlas relativt sparsamt med hänvis-
ning till att de används som källa i det biografiska 
avsnittet tidigare i avhandlingen.

Tyngdpunkten i avhandlingen är de tre analyskapi-
len (82–199) och huvudintrycket är att de textana-

lyser som görs i dessa är väl genomförda och över-
tygande, även om det som påpekats ovan finns en 
genomgående svävning i fråga om hur långt den 
symptomala läsmetodens relevans sträcker sig, om 
denna är lika relevant på textens och författarens 
nivå som på fiktionsgestalternas. Det finns dock 
ett par tolkningar som är mindre övertygande. Det 
gäller dödsdriftens betydelse i Expeditionen liksom 
i Ingenjör Andrées luftfärd. Här hade man velat se 
en mer fördjupat textanalys för att det skulle bli 
helt övertygande. Något liknande gäller använd-
ningen av begreppet analsadism, som ingår i Lud-
vig Igras så kallade destruktivitetens triad, en i av-
handlingen flitigt använd teori. Just vad som ut-
märker de analsadistiska inslagen i Sundmans tex-
ter blir aldrig riktigt klarlagt i avhandlingen. I ett 
par fall skulle Häggblom ha kunnat hänvisa än 
tydligare till själva den skönlitterära texten för att 
stödja sin analys. Nansens betydelse för berättel-
sen i Ingenjör Andrées luftfärd är långt större än 
vad som framgår av det korta omnämnandet i ana-
lysen. Resonemanget om kontrasten mellan or-
den färdas och driva liksom deras tematiska bety-
delse i samma roman skulle framstått som än star-
kare om Häggblom också nämnt att dessa två verb 
närmast fungerar som ett slags omkväde i texten. 
Textanalyserna väcker också vidare funderingar. Så 
hade det varit intressant om Häggblom, vars ana-
lys av Per Olof Sundmans sista roman Berättelsen 
från Såm visar en ökad och mer ensidigt kritik av 
den destruktive ledaren, ställt sig frågan huruvida 
denna förskjutning i författarskapet kan ha haft 
något att göra med receptionen och med de olika 
ideologikritiska läsningarna av författarskapet som 
förekom från och med slutet av 1960-talet.

Avhandlingens sista kapitel, ”VI. Maktproble-
matiken. Den destruktive ledaren och främlingen 
som motiv hos Sundman” (200–231), sammanfat-
tar dels tidigare analyser och drar ut de viktigaste 
linjerna från dessa samtidigt som ett och annat nytt 
tillförs, främst en av Kristeva inspirerad analys av 
främlingens roll i de sundmanska texterna. Kapit-
let får härigenom något av en mellanställning, en 
del blir upprepning av tidigare genomförda analy-
ser, annat tillför ny kunskap. De förra partierna av 
detta kapitel dubblerar dessutom avsnittet ”Sam-
manfattning och slutsatser” (232–243) som följer. 
Här hade en uppstramning och en något annor-
lunda disposition varit önskvärd.

Dessa kritiska synpunkter skymmer inte på något 
sätt det faktum att detta är en intressant och överty-
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gande avhandling. De teoretiska perspektiven fun-
gerar mycket bra i textanalyserna som härigenom 
också tillför ny kunskap om Per Olof Sundman. De 
teoretiska begreppen är för det mesta väl integre-
rade i analyserna och det samma kan sägas gälla ti-
digare forskning liksom kritiken. Detta är avhand-
lingens styrka. Gunilla Häggbloms Livsmystik och 
destruktiv maktsträvan visar med all önskvärd tyd-
lighet att Per Olof Sundmans författarskap har en 
tematisk komplexitet som fortfarande gör det an-
geläget att läsa och studera.

Peter Forsgren

Helga Krook, Minnesrörelser (ArtMonitor, 49). 
Autor. Göteborg 2015.

Helga Krooks Minnnesrörelser är den tredje av-
handling som presenterats och lagts fram av en 
författare som genomgått ”konstnärlig utbildning 
på forskarnivå i litterär gestaltning”, som det he-
ter i kursplanen för denna verksamhet, som är lo-
kaliserad till Valand i Göteborg. Det handlar såle-
des om forskning, det vill säga om en sanningssö-
kande undersökning. Det är underförstått att den 
litterära gestaltningen förväntas ge kunskaper och 
sanningar som inte nås på annat sätt, till exempel i 
en litteraturvetenskaplig eller historisk undersök-
ning. Det intryck jag har fått av de tre avhandling-
arna är att de på sina olika sätt prövar nya tankar 
och nya sätt att skriva. Sanningsfrågan är besvärli-
gare, åtminstone i den här aktuella avhandlingen, 
och den återkommer jag till.

Minnesrörelser består av inte mindre än sex sepa-
rata volymer i varierande format och bara en under 
Helga Krooks eget namn. Där resonerar hon om 
sitt projekt och presenterar de fem delar som föl-
jer. I dessa har hon ”bjudit in” några skribenter till 
en ”dokumentation av mina försök att bena upp 
och åskådliggöra vad jag samlat”. ( Jag citerar med 
sidhänvisning i löpande text, här 9. De olika voly-
merna är individuellt numrerade.) Man kan läsa 
de sex skribenterna i vilken ordning som helst, sägs 
det. De presenteras i följande ordning av Krook i 
början av hennes egen text: Hilde Lindroth, över-
sättare, Elise Adrian, redigerare, Linda Beel, kultur-
journalist, Greta Wiedrow, kritiker och Anja Na-
chaum, poet. Som man kan se bildar begynnelse-
bokstäverna ett namn: Helga. Och jag antar att de 
verksamheter som tillskrivs dessa namn motsvarar 
Krooks egna inkarnationer som författare (hon är 

ju känd främst som poet och översättare).
Dessa skribenter fick till uppgift att ”ta del av 

mitt material och mina frågeställningar, identi-
fiera sig med min biografi och därefter skriva vad 
de ville utifrån materialet” (12). Materialet. det är 
en familjehistoria som går tillbaka till tyskt 1930-
tal och med särskild inriktning på den familjemed-
lem, Ilse, modersfigurens moster, som klassades 
som schizofren och dog i det ”eutanasiprogram”, 
som var en del av nazisternas försök att utrota allt 
som var annorlunda än det germanska idealet. Det 
som sedan materialet motiverar är tankar om min-
nets rörelser, om minnets platser, om familjen och 
minnet, om förhållandet mellan berättelse och do-
kumentation i minnesprocessen, om förhållandet 
mellan arkiv, bibliotek, album, lexikon, om förhål-
landet mellan språken, det vill säga mellan tyska 
och svenska, eftersom familjehistorien går från det 
tyska till det svenska och Krook själv vandrar till-
baka som forskare och översättare. Ja, hon vandrar 
fram och tillbaka också i den meningen att avhand-
lingen är övervägande skriven på svenska men med 
stora inslag av tyska. Man förstår att flerspråklig-
het fascinerar Krook: hennes senaste diktsamling, 
Pupp Doll Chrysalis, varierar flera språk redan i ti-
teln och använder tyska, engelska, franska, span-
ska och något slags gaeliska förutom svenskan. I av-
handlingen är det förstås växlingen mellan svenska 
och tyska som är intressant.

Materialet, familjehistorien, ges en kort presen-
tation i början av Krooks ”egen” text men för oss 
som läser är materialet bara tillgängligt genom av-
handlingens sex röster, det vill säga Helga Krook 
själv och hennes inkarnationer. Det är med andra 
ord inte fråga om en avhandling som presenterar 
ett material som låter sig kontrolleras. Det vi får är 
istället sex röster, sex synvinklar, sex versioner, sex 
gestaltningar – så handlar det ju också om ”litterär 
gestaltning”. Det vi inte får är någon objektiv verk-
lighet eller något säkerställt och välkontrollerat un-
derlag för minne och kunskap. Istället får vi minnet 
i arbete, minnet i rörelse, inte minst minnets till-
kortakommanden. Jag kan inte undvika en associa-
tion till Friedrich Nietzsche, när denne är på relati-
vistiskt humör och prövar tanken att det inte finns 
några ”fakta”, bara ”tolkningar”. Som han uttrycker 
sig i Till moralens genealogi: ”Det finns bara ett per-
spektiviskt seende, bara en perspektivisk kunskap, 
och ju fler affekter vi låter komma till orda om en 
sak, ju fler ögon, olika ögon som vi vet att använda 
för samma sak, desto fullständigare blir vårt be-
grepp om denna sak, vår objektivitet. (Min över-




