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Abstract 
 

The purpose of the study is to examine how visual art and literature can emerge 

without enclosed boundaries and properties, and this effect the reading. I’m using the 

practice of diffraction, reading the images and texts through one another in attending 

to and responding to details and specificities of relations and differences and how they 

come to matter. The diffractive methodology I use is based on Donna Haraway’s 

useful counterpoint to reflection and mirroring. Reading diffractively attends to the 

relational nature of difference, and maps through agential cuts, where the effects of 

differences appear. However, I mainly draw my methodological approach on Karen 

Barads theoretical framework “agential realism”, where entanglements are added to 

diffraction.  

 Since I choose two different genres I’ve selected texts and images that I 

believe mutually react to notions of war and violence. Three images are used as prism 

in my reading of the three texts. I’m using female authors based in Europe between 

First and Second World War, and an American visual artist active during the War in 

Afghanistan (2001-2014) and the Iraq War (2003-2011).  

 The images are three photographs by Louise Lawler: WAR IS TERROR, 

2001/2003, Still Life (Candle), 2003 and Grieving Mothers (Attachment), 2005 and 

the texts are Virginia Woolf’s Three Guineas (1938), Gertrude Stein’s ”Or More (Or 

Wars)” (1926) and H.D.’s Trilogy (1944-46). The three chapters are divided into three 

parts, where each part is a cut.  

 

 

 

 

 

Full English title:  Woolf, Stein and H.D. through Lawler as Prism: A Diffractive 

Reading of Three Texts and Three Photographs  
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Sammanfattning	
 

I den här studien undersöker jag hur bildkonst och litteratur kan sammanföras och 

läsas genom varandra. Jag använder mig av en diffraktiv metod för att läsa litteratur 

genom bildkonst och försöka se nya mönster i orsakssamband som inryms i valda 

texter och bilder. Diffraktion är hämtad från Donna Haraway och innebär en 

förskjutning i att läsa texter och behandla teorier. En diffraktiv läsning är att 

undersöka skillnader och den effekt skillnader har, och samtidigt vara lyhörd mot 

materialet och se vad det i sig säger och hur det svarar. Karen Barad förslår en 

vidareutveckling av diffraktion genom tillägget sammanflätning.  

 Eftersom jag väljer två skilda genrer väljs samtidigt texter och bilder som jag 

anser gemensamt reagerar på krig och våldshandlingar. Tre bilder används som 

prisma i läsningen av tre litterära verk. Därigenom får jag olika prisman mot tre olika 

verk.  

 Jag använder mig av kvinnliga engelskspråkiga författare som var verksamma 

i Europa mellan första och andra världskriget. Samt en amerikansk bildkonstnär 

verksam under Afghanistan och Irak krigen.  

 Bilderna är tre fotografier av Louise Lawler: WAR IS TERROR, 2001/2003, 

Still Life (Candle), 2003 och Grieving Mothers (Attachment), 2005 att använda som 

prisma i läsningen av Virginia Woolfs Three Guineas (1938), Gertrude Steins ”Or 

More (Or Wars)” (1926)  och H.D.s Trilogy (1944-46). För att undersöka likheter och 

skillnader i materialet så väljer jag ut snitt ur valda texter och bilder. Studiens tre 

kapitel är vardera indelade i tre delar, där varje del utgör ett snitt. 
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Inledning 
 

Det finns tre förklaringar till varför denna studie kom till.  

 I mitten på nittiotalet sitter jag i en mörk föreläsningssal i Virginia, USA och 

betraktar nyfiket ett projicerat bildspel med olika samtidskonstnärers verk. Bland 

annat visas: Sherrie Levines After Walker Evans, 1981, Barbara Kruger Untitled (Are 

We Having Fun Yet?), 1987 och Louise Lawlers Statue Before Painting, Perseus with 

head of Medusa, Canova, 1983. Det som fascinerar mig med bilderna är dess 

omskrivning av ”historia”. 

 I samband med min kandidatuppsats i litteraturvetenskap O/ändliga 

o/möjligheter i Kathy Ackers ”Great Expectations” och Alison Knowles ”The Big 

Book” (2014) där jag undersöker hur två traditioner, litteratur och konst, möts och 

sammanstrålar i ”boken”.  

 Väl färdig med uppsatsen lånar jag böcker av Levine, Kruger och Lawler och 

fastnar vid Lawlers senare fotografier och dess kritik av politiska våldshandlingar 

samt dess kopplingar till litteratur. Därigenom uppkom idén till denna studie. 

 

1. Syfte, metod och urval 

  
Mitt syfte med studien är att undersöka hur bildkonst och litteratur kan sammanföras 

och läsas genom varandra utan inbyggda gränser och egenskaper samt vad det kan få 

för konsekvenser för läsningen. Jag använder en diffraktiv metod i studien för att läsa 

litteratur genom bildkonst och försöka se nya mönster i orsakssamband som inryms i 

valda texter och bilder. Diffraktion innebär en förskjutning i att läsa texter och 

behandla teorier. En diffraktiv läsning är att undersöka skillnader och skillnader som 

betyder något, och samtidigt vara lyhörd mot materialet, se vad det i sig säger och hur 

det svarar.  

 Eftersom jag väljer två skilda genrer väljs samtidigt texter och bilder som jag 

anser gemensamt reagerar på krig och våldshandlingar. Tre bilder används som 

prisma i läsningen av tre litterära verk. Därigenom får jag olika prisman mot tre olika 

verk.  



 
 

	 5 

Jag använder mig av kvinnliga engelskspråkiga författare som var verksamma i 

Europa mellan första och andra världskriget. Samt en amerikansk bildkonstnär 

verksam under Afghanistan- och Irakkrigen.  

 Bilderna är tre fotografier av Louise Lawler: WAR IS TERROR, 2001/2003, 

Still Life (Candle), 2003 och Grieving Mothers (Attachment), 2005 att använda som 

prisma i läsningen av Virginia Woolfs Three Guineas (1938), Gertrude Stein ”Or 

More (Or Wars)” (1926)  och H.D.s Trilogy (1944-46). För att undersöka likheter och 

skillnader i materialet så väljer jag ut snitt ur valda texter och bilder. Studiens tre 

kapitel är vardera indelade i tre delar, där varje del utgör ett snitt.  

 Jag skriver i presens genomgående i uppsatsen.  

 

2. Kort presentation av konstnär och författare  
 
I min presentation av konstnär och författare fokuserar jag i huvudsak på de 

upplysningar som är relevanta för min studie.  

 

2.1. Virginia Woolf 
Virginia Woolf föds 1882 i London och utbildas i hemmet av sina föräldrar. I Louise 

DeSalvos bok Virginia Woolf: The Impact of Sexual Abuse on Her Life and Work 

(1989) läser jag om början på en rad plågsamma händelser som inträffade under 

Woolfs uppväxt: Incest i en patriarkal familj, hennes två halvbröder Geralds och 

Georges Duckworth sexuella övergrepp.1 Hennes mamma, Julia Duckworths, tidiga 

bortgång, hennes halvsyster Stellas och äldre bror Thobys död samt de mentala och 

psykiska problemen hos halvsystern Laura är ytterligare exempel på trauman som 

påverkar Woolfs texter.2 Fler trauman orsakas av flygbombningarna under första 

världskriget.  

 1912 gifter sig Virginia Woolf med Leonard Woolf. Tillsammans startar de 

1917 Hogarth Press som ger ut Virginias böcker.  

Allteftersom det politiska läget förändras i Europa mot 1930-talets slut börjar Woolf 

samla på tidningsurklipp kring skillnaden mellan könen i England, Frankrike, 

																																																								
1 Louise DeSalvo, Virginia Woolf: The Impact of Sexual Abuse on Her Life an Work, Boston: Beacon press, 1989, 
s. 51-76 
2 Suzette Henke och Davids Eberyl, Virginia Woolf and Trauma: Embodied Texts, New york: Pace University 
press 2007, s. 1 
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Tyskland och Italien.3 Urklippen blir utgångspunkten för de tankar som hon utvecklar 

i romanen The Years (1937) och Three Guineas. Under 1937 dödadas systersonen 

Julian Bell i det spanska inbördeskriget. Marcus skriver i ett förord att Woolf sagt till 

sin syster att hon delvis skrev Three Guineas som ett samtal med Julian.4 Brenda 

Silver läser i Woolfs anteckningsböcker från 1931-39 att Antigone är en startpunkt för 

Three Guineas.5 Woolf lider av depressioner under stora delar av sitt liv och i mars 

1941 tar hon livet av sig. 

 

2.2. Gertrude Stein 
Stein föds i Allegheny 1874, Pennsylvania och växter upp i Oakland, Kalifornien i en 

judisk medelklassfamilj. Strax före trettio år, 1903, flyttar hon till Paris där hon bor, 

tillsammans med sin partner Alice B. Toklas, fram till sin död 1946. I deras hem på 

27 rue de Fleurus samlas många av dåtidens berömda personligheter, som exempelvis 

Henri Matisse, Ezra Pound, Pablo Picasso och Guillaume Apollinaire. Stein skriver 

och bekymrar sig inte för vilken kategori hennes skrivande tillhör.6 Det är svårt att 

läsa Stein, det går åt mycket energi att dechiffrera ord och fraser.7 Hennes skrivande 

passar inte riktigt några förlag, tidskrifter eller bibliotekssystem. ”In short – she did 

not fit”.8 

 Under åren 1906 till 1912 skriver Stein kortare, längre och mycket längre 

berättelser och ändrar under perioden stil. I boken Tender Buttons (1914) använder 

Stein saker snarare än personer som subjekt. Hon försöker tidigt arbeta sig bort från 

vad hon kallar associerande vanor.  Gradvis distanserar hon sig från all typ av 

hierarkiskt tänkande som exempelvis föreskriven grammatik och linjärt berättande.9 

Språket blir det som Marianne DeKoven kallar ”lively words”.10 Detta nya sätt att 

skriva betraktar DeKoven som den största förändring i skrivsätt som en person kan 

göra. Stilskiftet går så snabbt att Stein under perioden 1909-1912 i sina långa 

berättelser ändrar stilen under berättelsens gång. 

 
																																																								
3 Jane Marcus, ”Introduction”, Three Guineas, San Diego: A Harvest Book/Hartcourt Inc., 2006, s. xvi 
4 Ibid. 
5 Brenda Silver, Virginia Woolf’s Reading Notebooks, Princeton: Princeton U.P., cop. 1983, s. 13-15 
6 Ulla E Dydo med William Rice, Gertrude Stein: the Language that Rises: 1923-1934, Evanston, Ill. 
: Northwestern University Press, 2003, s. 12 
7 ”Gertrude Stein’s Tears” Introduktion av Keith Waldrop, Useful Knowledge, s. xix 
8 Dydo med Rice, s. 12 
9 Dydo med Rice, s.17 
10 Marianne DeKoven, "Why James Joyce Was Accepted and I Was Not": Modernist Fiction and Gertrude Stein's 
Narrative, Studies in the Literary Imagination, nr. 25 Issue 2, 1992, s. 23 
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2.3. H.D. 
H.D. (1886-1961) konstaterar själv att under hennes uppväxt finns två av allt utom 

hon själv: Två bibliska städer; föds i Bethlehem, Pennsylvania och flyttar till 

Philadelphia när hon är åtta år. Hon har två föräldrar, två bröder, två halvbröder, två 

hembiträden och senare två länder; Amerika och England. 11  Den äldsta brodern dör 

under första världskriget och som följd av den förlusten dör pappan och strax därefter 

mamman.  
 H.D. blir känd för sina texters starka och skulpterade bilder samt 

experimentella rytm som finns med i hennes tidiga verk, samlade i Sea Garden 

(1916).12 En stil som passar de litterära ”brödraskapet” “imagsists” där bland annat 

H.D. och Ezra Pound ingår. Det är dock inte fel att säga som Moa Matthis skriver ”att 

det krävdes många bittert avslutade vänskaper, olyckliga kärlekshistorier, dödsfall, en 

skilsmässa och två världskrig för att H.D. skulle lyckas leva och skriva sig fri från det 

litterära brödraskapet och deras ism-etiketter”.13 När H.D. skriver Trilogy har hon 

under flera år fört sin stil bort från binära och hierarkiska tankemönster, associerade 

till patriarkatet. 

 

2.4. Louise Lawler 
Louise Lawler (1947-) är en amerikansk bildkonstnär som upprepat ifrågasätter och 

utmanar konst/verk och dess visningssammanhang. Hennes konstnärliga praktik bär 

delvis spår av 60- och 70-talets konceptkonst som ifrågasatte och omdefinierade form, 

funktion, betydelse, produktion och distribution av konst liksom institutionerna som 

presenterar, samlar och förmedlar konst. Ett konstnärligt grepp och institutionellt 

engagemang som kan spåras tillbaka till Duchamp, Dada, surrealismen och det ryska 

avantgardet. Men till skillnad från Michael Asher, Daniel Buren, Hans Haacke och 

Marcel Broodthaers som problematiserade och utgick från makten i en byggnad eller 

hos en elit så lokaliserar Lawler institutionell makt i en systematiserad uppsättning av 

presentationsprocedurer.14 En skillnad som den amerikanska konsthistorikern Rosalyn 

Deutsche påpekar är att de feministiska postmodernisterna, som Lawler räknas till, 

																																																								
11 Moa Matthis, ”Efterord”, Hyllning till Freud, översättning från engelska Stewe Claeson, Lund: Ellerströms, 
2015, s. 234 
12 Bonnie Kime Scott, “About H.D's Life and Career”, The Oxford Companion to Women’s Writing in the United 
States, Oxford: Oxford University Press, 1995 
13 Ibid., s. 234	
14 Andrea Fraser, ”In and Out of Place”, Louise Lawler, October Files, Cambridge: MIT Press, 2013, s.3 
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influeras på ett eller annat sätt av psykoanalytiska teorier.15 Även om, som Deutsch 

uttrycker, Lawler inte är den typiska representanten för psykoanalytisk feminism så 

befinner sig hennes verk mellan de psykologiska och sociala sfärerna. Lawlers 

fotografi Statue before Painting, Perseus with Head of Medusa, Canova, (1983) –  

som ofta är den bild som representerar Lawlers ”arrangements” – är ett exempel på 

detta. I fotografiet använder Lawler ett museums organiserade presentation och 

blottlägger, genom kamerans vinkel och fotografiets beskärning, visuella delar av 

presentationen som vanligtvis förblir ”osynliga” för muséumbesökaren. I Lawlers bild 

framträder en slags kastrationsångest när ett autoritärt maktskådespel synliggörs 

genom denna fokusförskjutning. Till detta bidrar även att bilden, genom beskärningen 

av motivet, inte överensstämmer med det förväntade innehållet. Den traditionella 

korrelationen mellan titel och motiv uteblir. 

 Som tidigare i korthet benämnts så presenterade Lawler under 80-talet en serie 

fotografier, ”Arrangements”, där hon dokumenterat konstverkets placering i privata 

hem, i museum samlingar, på auktionshus och i förvaringsutrymmen. Ett 

genomgående tema i dessa är att hon förskjuter en förväntad synlighet av både 

dokumenterat/verk och sammanhang. Hon har formulerat frågor och uttalanden på 

reklamtändstickor, politiska konstateranden på dricksglas och ersatt 

utställningssupplement som inbjudningar/tillkännagivande kort, historiserande 

kataloger som arrangerar om positioner. Fraser påpekar så har Lawlers konst alltid 

varit ett kollektivt, eller ett relationellt arbete.  

  Ursprungligen som sina samtida amerikanska kollegor reagerar Lawler på 

1980-talets sociala restriktioner och ekonomiska förändringar som följer av Reagan- 

administrationen: En tid då konstmarknadens inflation drivs av neoexpressionistisk 

målning i Europa och USA. Lawlers verk uttrycker en politisk medvetenhet men 

uttryckssättet är förändrat. Verken har en mer direkt politisk riktning medan andra 

delar av verken blir mer svårtydda. Trots detta summerar titeln på Frasers artikel ”In 

and out of Place” eller Lawlers egen fras ”Prominence Given, Authority Taken” 

fortfarande hennes konstnärliga praktik.16  

 

																																																								
15 Rosalyn Deutsch, ”Louise Lawler’s Rude Museum” Twice Untitled and Other Pictures (looking back), 
Columbus, Ohio: Wexner Center for the Arts, Ohio State University; Cambridge, MA: Distributed by MIT Press, 
2006, s. 125-126 
16 Louise Lawler ”Prominence Given, Authority Taken”, interview with Douglas Crimp, ”Prominence Given, 
Authority Taken”, October Files, Cambridge: MIT Press, s. 46 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1. Lawler 
Den första omfattande texten om Louise Lawlers konstnärliga arbete skrivs 1985 av 

den amerikanska konstnärens Andrea Fraser, ”In and Out of Place”. Vid ett senare 

samtal med George Baker ”Displacement and Condensation: A Conversation on the 

work of Louise Lawler” (2004) återgår Fraser till sin egen artikel. Det tillägg hon gör 

använder jag i min studie. En viktig grund för mitt arbete är även en av de få 

intervjuer som Lawler gett med den amerikanska konstvetaren Douglas Crimp 

”Prominence Given, Authority Taken” (2001). 

 De tre fotografier jag använder finns med i boken Twice Untitled and Other 

Pictures (looking back), (2006). För att analysera fotografierna vänder jag mig till den 

amerikanska curatorn Helen Molesworths text ”Just the Facts: Louise Lawler”. 

Viktiga detaljer i och kring fotografierna beskrivs i Molesworths text.  

 Ytterligare ett hjälpmedel för att närma sig och förstå Lawlers konstnärskap är 

Abigail Salomon-Godeaus Photography at the Dock (1991) där hon genom 

framförallt ett verk analyserar hur Lawler visar och ifrågasätter yttre inverkan på 

konsten. 

  Jag använder mig också av Louise Lawler: Adjusted (2013) som har Lawlers 

fotografier i fokus. Boken utgår från Lawler som en del av "Pictures Generation", en 

grupp konstnärer som approprierade bilder från media och konsumism. Boken 

innehåller ett rikt urval av Lawlers arbeten från sent 70-tal fram till 2013. I boken 

finns även fyra texter av amerikanska och europeiska konsthistoriker: Benjamin H.D. 

Buchloh “Louise Lawler: Memory Images of Art Under Spectacle”, Hal Foster ”The 

Exterminating Angel”, Sven Lütticken ” “Not Stone”: Acting in and with Louise 

Lawlers Pictures” och Philip Kaiser “In The Beginning Was The Cow: Re-

representation in The Work of Louise Lawler”.  

Texterna sätter Lawler i ett konsthistoriskt och nutida sammanhang, där man bland 

annat analyserar hennes arbeten med hjälp av den franske författaren Roland Barthes 

”From Work to Text (1971) och den österrikiska läkaren Sigmund Freuds förhållande 

till vitsen och det omedvetna, den spanska filmregissören Luis Buñuel och med 

Dorothy Gale i trollkarlen från Oz.  
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3.2. Woolf 
I den omfattande forskningen kring Woolfs författarskap gör jag följande urval för 

studien av Three Guineas:  

 De två amerikanska litteraturforskare som studerar Woolf genom Levinas 

filosofi och på så vis spårar en etisk dimension i hennes oro kring autonom 

subjektivitet är Jane Marcus Art and Anger (1988) och Alex Zwirdling Virginia Woolf 

and the Real World (1986).17 Jag väljer dock i mitt fortsatta arbete att utgå från den 

svenska litteraturvetaren Elsa Högberg som tar dessa tankar vidare i avhandlingen 

Intimacies: Ethics and Aesthetics in Virginia Woolf's Writings (2012). Högberg 

använder Butlers begrepp om etiskt våld som argument för att Woolfs experimentella 

fiktion återger individens och nationens våldsamhet. Dessa våldsyttringar är oskiljbara 

från det våld hon kritiserar i Three Guineas.  

 Den amerikanska statsvetaren och feministen Naomi Blacks bok Virginia 

Woolf As A Feminist (2004) för de sätt hon återupprättar Woolfs feminism med 

utgångspunkt i Three Guineas.  

 Antologin Virginia Woolf in Context (2012). Där den amerikanska 

litteraturvetaren Jane Lilienfelds text ”Woolf: War and Peace” (2012) återkopplar till 

tidigare forskning kring Woolfs personliga trauman och hur dessa i författarskapet 

påverkar hennes kritik av krig. Antologin innehåller även den brittiska Woolf-

forskaren Maggie Humms text ”Cinema and Photography” (2012) där hon skriver om 

Woolfs relation till fotografi och hur den inspirerar och verkar i hennes texter. Mark 

Husseys bidrag ”Wolf: After Lives” (2012) som förhåller sig till gränslösheten i 

Woolfs texter, framförallt hos hennes romansubjekt. 

 Ett annat verk som behandlar bild i relation till Woolfs text är den svenska 

konstnären Kajsa Dahlbergs bokverk Ett eget rum/Tusen bibliotek (2006). Verket är 

en sammanställning av marginalanteckningar gjorda av låntagare i bibliotekens 

utgåvor av Woolfs A Room of Ones Own (1922).18 

  

 

 

 
																																																								
17 Jane Marcus, Art and Anger, Columbus: Ohio State University Press, cop., 1988 och Alex Zwirdling, Virginia 
Woolf and the Real World, Berkeley, Calif.: Univ. of California Press, cop. 1986  
18 Kajsa Dahlberg, Ett eget rum/Tusen bibliotek, Malmö: Kajsa Dahlberg, 2006 



 
 

	 11 

3.3. Stein 
Det finns ett flertal verk som beskriver Steins texter i sin helhet eller som följer 

hennes arbete genom en period, ett tema eller en genre. I min studie utgår jag 

framförallt från akademikern och Steinkännaren Ulla E. Dydo som tillsammans med 

William Rice studerar Steins manuskript och undersökt vad dessa säger om själva 

skrivprocessen från början till slut, Gertrude Stein: A Language That Rises 1923-

1934, (2003). I boken spåras bland annat texten ”Or More (Or Wars)” till andra texter 

och tankar som är centrala för Stein kring 1926. 

 Vidare är den amerikanska genusforskaren Marianne Dekovens A Different 

Language: Gertrude Steins Experimental Writing (1983) ett viktigt underlag för min 

studie eftersom hon beskriver Steins texter som experimentella. DeKoven ritar upp en 

ambitiös karta över några av Steins texter skrivna mellan 1906 och 1932. Boken 

använder genomgående ordet ”experimentell”, och avstår från begrepp som 

modernism, postmodernism, avantgarde, för att understryka Steins radikala 

omformning av dels litteraturen men också av själva språket. Dekoven använder sig 

av franska feminister som Lucy Irigaray och Hélène Cixous och poststrukturalister 

som Jaques Derrida liksom psykoanalytisk kritik Julia Kristeva för att undersöka 

spelet mellan språk och kultur. 

 Den svenska tidskriften OEI ger ut ett Stein nummer 2003 ”GERTRUD 

ST(O)EIN”. Numret innehåller översättningar samt texter som på olika sätt förhåller 

sig analytiskt eller poetiskt till Steins texter. Jag hänvisar till Lyn Hejinans text ”Språk 

och realism”, där hon skriver hur Steins språk relaterar till bildkonst. 

 Den svenska litteraturvetaren Nils Olssons kompakta och referensrika 

avhandling Konsten att sätta texter i verket: Gertrude Stein, Arne Sand och 

litteraturens (o)befintliga specificitet (2012) behandlar distinktioner och förslag för 

hur litteratur kan ses utanför traditionella ramverk.19 Avhandlingen behandlar 

framförallt Steins A Novel of Thank You (1926). Det som framförallt är intressant för 

min studie är de historiska konstvetenskapliga kopplingar till Stein som han gör. Mitt 

val av en samtida bildkonstnär gör dock att hänvisningarna till Olssons avhandling är 

begränsade.  

																																																								
19 Nils Olsson, Konsten att sätta texter i verket: Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga 
specificitet, Göteborg: Glänta produktion, 2012 
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Det finns också konstnärlig forskning som behandlar Stein. Den svenska dramatikern 

Christina Ouzounidis avhandling Tvivel: Replikernas poetik (2016) använder sig av 

det skrivna talande som Stein definierar.20   

 

3.4. H.D.  
För kapitlet där jag läser Trilogy vänder jag mig bland annat till den brittiska 

litteraturvetaren Elizabeth Andersons bok H.D. and Modernist Religious Imagination: 

Mysticism and Writing (2013). I boken vidareutvecklar hon den religiösa dynamiken i 

Trilogy genom att använda ett teoretiskt ramverk som grundar sig på den franska 

poststrukturalisten Hélène Cixous och hennes syn på spiritualism och trauma. Det är 

framförallt den alkemiska ritualen och dess kopplingar till skrivandet och 

materialiteten som jag undersöker. Jag hänvisar också till den amerikanska författaren 

Susan Gubars artikel från 1978 "The Echoing Spell of H.D.’s Trilogy" där hon 

behandlar de olika transformationerna i Trilogy ur ett feministiskt perspektiv.  

 Den amerikanska litteraturvetaren Susan Stanford Friedman har både skrivit 

egna böcker och varit redaktör för antologin Signets: Reading H.D. Texter som tar 

upp feminism, poststrukturalism och psykoanalys i relation till H.D.s verk och liv. 

Den bok som jag refererar till i studien är Psyche Reborn: The Emergence of H.D. 

(1981). Det jag lyfter ut adresserar en plats i kris, som också den amerikanska 

litteraturvetaren Adalaide Morris gör i sin artikel "Signaling: Feminism, Politics, and 

Mysticism in H.D.’s War Trilogy" (1990) där Trilogy blir ett rituellt rum för både 

H.D. och läsaren att begrunda kulturell rekonstruktion.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 
Det teoretiska underlag jag använder i studien är bland annat Judith Butlers 

essäsamlingar Precarious Life: Powers of Mourning and Violence (2004) och Frames 

of War: When is Life Grievable (2009). som båda tar utgångspunkt från den franske 

filosofen Emmanuel Levinas etiska grunder i ljuset av tysk-amerikanska teoretikern 

Hanna Arendts politiska filosofi. Butler tar stöd av ovan nämnda författare och söker 

																																																								
20 Christina Ouzounidis, Tvivel: Replikernas poetik, Göteborg: Glänta, 2016 
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sig mot en hebreisk tradition, snarare än den traditionella grekiska.21 Butler använder 

dessa etiska grunder och politiska filosofi i betraktande av USAs svar på elfte 

september-attacken 2001. Ett synsätt som utgör en viktig del av min studie.  

 I Precarious Life läser jag in hur nationella trauman tydliggör kopplingen 

mellan stat och individ, politik och etik. Kriget mot terrorismen åskådliggör hur 

statens makt manifesteras i förhållande till andra länder och de egna invånarna. Det 

handlar om hur vissa liv kategoriseras som levande, och andra inte. Om vissa liv 

varken är levda kan de inte heller gå förlorade eller sörjas. ”Sörjbara är offren för 

terrorattackerna i USA, men inte offren för de krig som USA för”.22  

 Terrorns våld aktualiserar en utsatthet vi alltid bär på. Sorgen aktualiserar den 

igen, och pockar på en bearbetning där vi kan välja att bejaka denna utsatthet, eller 

söka förneka den. Sorg, skriver Butler, ”innehåller möjligheten att förnimma en form 

av fråntagande som är grundläggande för vem jag är”.23 Vi är alltid involverade i liv 

som inte är våra egna. Vi är det genom vår identitet, vår kropp, våra behov och vår 

kärlek. Sorgen tydliggör en sårbarhet. Samtidigt är det en sårbarhet som vi har svårt 

att uthärda och därför omvandlar eller överför. Av Butlers analys läser jag in hur 

USAs svar på den elfte september är ett exempel på detta. Istället för att ”stanna kvar” 

i sorgen så försöker USA överföra med angreppet mot Afghanistan och omvandla den 

genom att hävda sin suveränitet.  

 I Frames of War fokuserar Butler även på hur olika sätt att se på mänskligt liv 

är avgörande för att legitimera och rationalisera krigsföring och statligt våld. Boken 

tar vid idén om att vissa liv inte kan uppfattas som skadade eller förlorade om de inte 

först uppfattas som levande. I motsats till Butler så fokuserar jag inte på hur medias 

bilder och reportage genom (makt) apparaturer återger och skapar normer och gränser 

(inramning). Däremot använder jag delar av hennes bildanalytiska verktyg.  

 Butler är sedan länge känd för att ha förändrat synen på genus genom sin 

analys av heteronormativa tankemönster, en analysmetod som framförallt använder 

Foucaults maktteori. Även om både Butler (och Foucault) framhäver kroppens 

betydelse för meningsproduktion och kunskapande så är det fortfarande begränsade 

till människans domän och sociala praktiker. 

																																																								
21  Det var framförallt Cecilia Sjöholms artikel ”När sorgen blev en dröm om herravälde” som gjorde mig 
uppmärksam på denna koppling, SvD, Under strecket, 9 september, 2011  
22 Sjöholm, 2011 
23 Judith Butler, s. 45 
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Den amerikanska fysikern och feministen Karen Barads teoretiska verktyg ”agential 

realism” som sammanfattat är ”a call, a plea, a provocation, a cry, a passionate 

yearning for an appreciation of, attention to the tissue of ethicality that runs through 

the world”.24 Barad använder insikter från kvantfysik, feminism, poststrukturalistisk- 

och queerteori för att tänka kring materia och hur skillnader materialiseras. Materia, 

enligt Barad, inbegriper de multipla betydelserna av mening, varande och 

värderande.25 En sammanflätad etik, ontologi och epistemologi som avbryter den 

cartesianska skärningen mellan ”objekt” och ”subjekt”. Det vill säga den invanda 

tanken att världen består av objekt och att interaktioner sker mellan individer som 

existerar före mötet.  

 Barad lämnar den antropocentriska synen, hos henne finns inga oberoende 

objekt eller individer med inbyggda gränser och egenskaper. Hennes ontologiska 

enhet är istället hämtad från den danska atomfysikern Niels Bohrs ”fenomen”.26 

Fenomen som verklighetens basenheter, en aktiv materia som existerar i 

materialiseringen av ”intra-acting agencies”. Neologismen ”intra-action” är inte bara 

ett skifte från interaktion utan är ett nytt sätt att tänka kring orsakssamband. En agens, 

vitalitet eller livlighet som tillskrivs materian: ”Jag talar (med) min kropp. Kroppen 

talar (med) mig.”27 Detta ontologiska skifte, från spegling och reflektion, vänder ut 

och in på dualismerna natur/kultur, kvinna/man, människa/icke-människa, materia/ 

tanke och inbegriper en revidering av rum och tid.28  

 All substans, alla kroppar är ”sammanflätat fenomen” och är del av en aktiv 

morfologi som reagerar, genererar och artikuleras i en ständigt upprepande “intra-

active” tillblivelse. Till skillnad från klassisk fysiska begreppet interferens lägger 

diffraktion hos Barad till sammanflätningen. På det sättet visar hon att kunskap är ett 

direkt materiellt engagemang, ett slags ”cutting together-apart”, där ”cuts” utgör våld 

men också öppnar upp och omarbetar substansens möjligheter ”the agential conditions 

of possibility”.29 Jag tolkar det som att hon menar att det inte finns ett vetande på 

avstånd. För att få tillräcklig kunskap räcker inte med det traditionella 
																																																								
24 Karen Barad, “Matter Feels, Converses, Suffers, Desires, Yearns and Remembers”, New Materialism: 
Interviews & Cartographies, Rick Dolphijn and Iris van der Tuin, Ann Arbor: Open Humanities Press, 2012, s. 48-
71 
25 Karen Barad “Intra-actions”, ”Mousse #34: An issue about dOCUMENTA (13)”, interview of Karen Barad by 
Adam Kleinmann for documenta, 2012, s. 77 
26 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, 
Durham, N.C.; Duke University Press, 2007s. 118-121 
27 Mara Lee, När andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och tid,  
28 Barad, 2007, s. 25-26 
29 Barad, 2012, s. 52 
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betraktande/mätning på avstånd, det vill säga en uppdelning mellan subjekt och 

objekt. I den diffraktiva metoden behövs lyhördhet, eftersom även mätinstrumentet 

och mätningen i sig är också delar i sammanflätningen. Etik enligt Barad, som jag 

uppfattar det, är att ta ansvar för de sammanflätade materialiseringar som vi alla är en 

del av.  

 

5. Förklaringar/begrepp 

 
Barad använder sig av begrepp som hon hämtar från framförallt fysiken men även 

från feminism, poststrukturalistisk- och queerteori. Hon använder ”intra-action” som 

ett nytt verktyg för att förstå orsakssammanhang, där individen/materia, rummet och 

tiden existerar i ett ständigt sammanflätat tillblivande. Jag skriver intra-aktion 

genomgående studien. 

 Barad rör sig ständigt utanför människan som centrum och använder ”non-

human”. ”Non” är ett prefix i engelskan som fungerar en aningens mjukare än 

svenskans icke-. Barad använder ”posthumanism” för att markera sin vägran att göra 

skillnad mellan ”human” och ”non-human”.   

 När Barad talar om ”performativitet” är det dels grundat i Butlers teori om 

handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden och hur 

vi beter oss som upprätthåller tankar och föreställningar kring kön och hur det 

används inom vetenskap som grund för representations föreställningar.  

 Ordet ”entaglement” är ett fenomen som kan påvisas inom kvantfysiken och 

kan på svenska översättas till (kvantmekanisk) sammanflätning eller 

(kvant)intrassling.  

 Begreppet ”diffraction” har Barad hämtat från den amerikanska kollegan 

Donna Haraway. Barad placerar det inom kvantfysik genom att addera 

sammanflätandet. Jag använder det svenska ordet diffraktion genomgående i 

uppsatsen och hänvisar därmed till Barads diffraktion. Diffraktion hos Barad används 

för att läsa texter och behandla teorier. Att läsa texter genom varandra för att 

producera nya mönster att tänka-vara, men att samtidigt vara lyhörd mot materialet 

och se vad det i sig säger och hur det svarar. All substans, alla kroppar är 

”sammanflätat fenomen” och är del av en aktiv morfologi som reagerar, genererar och 

artikuleras i en ständigt upprepande intra-aktiv tillblivelse 
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”Causalitet” inbegriper inte, hos Barad, att en entitet orsakar en effekt på en annan 

entitet. Kausalitet innebär istället att all materia har agens och existerar i 

materialiseringen av intra-aktiva agenser. Barad använder orden ”agent” och 

”entities” för att frångå cartesianska skärningar mellan subjekt och objekt. 

 ”Apparatuses” är det mätinstrument som används men som enligt Barad måste 

ses som en del av de ständigt pågående tillblivelserna. 

Barad skriver samman namn som ”spacetimematter” och ”ethico-onto-epistomology” 

för att förtydliga sin teori. 

 ”Cutting-toghether-apart”, visar på ett direkt materiellt engagemang, I Barads 

teori, där ”cuts” utgör våld men också öppnar upp och omarbetar substansens 

möjligheter ”the agential conditions of possibility”. Istället för ”cuts” skriver jag snitt 

genomgående i studien. 

 När jag använder ”humor” så vänder jag mig till konstvetaren Elisa Rossholms 

definition: ”Humor uppstår när oförenligheter presenteras som om de är förenliga och 

trots att vi vet att de inte är det.” 30  

 Approprierande inom konsten är ett begrepp som går tillbaka till Dada och 

Surrealismen. Det innebär att man tar ett redan existerande föremål eller bild och gör 

det till sitt eget. 

  

6. Disposition 
 

Med Barads diffraktiva metod avser jag att analysera Lawlers WAR IS TERROR, Still 

Life (Candle) och Grieving Mothers (Attachment) och Woolfs Three Guineas, Steins 

”Or More (Or Wars)” och H.D.s Trilogy. I studien läser jag ett av författarverken i 

taget med ett utvalt fotografi av Lawler. Varje kapitelrubrik är Lawlers titel på verket 

som behandlas i respektive kapitel. Varje kapitel delas upp i tre delar där 

underrubrikerna har valts för att de ger exempel på sammanflätade materialiseringar.  

 

 

 

																																																								
30 Elisa Rossholm, I väntan på hufvudpersonen: Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900, 
Göteborg: Makadam, 2016, s. 24-25  
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Analys 
 

7.  WAR IS TERROR  
I det här kapitlet använder jag Woolfs Three Guineas (1938) och Lawlers WAR IS 

TERROR (2001/2003). Min analys är indelad i tre delar. Delarnas rubriker ”Rummet”, 

”Mönster” och ”Personer/relationer” har satts med hänsyn till vad som syns i Lawlers 

bild och är viktiga delar i Woolfs text.  

 Den första delen ”Rummet” gör ett snitt för att se hur Woolf använder rummet 

i Three Guineas; dels i form av ett brev som en privat plats att uttrycka sig från, dels 

publikt för rum att bygga upp, stödja och skydda yrkesverksamma kvinnor och 

intellektuell frihet. Hos Lawler utgår jag från rummet i fotografiet och hur det i sin tur 

knyter an till titeln WAR IS TERROR.  

 I den andra delen ”Mönster” använder jag mig av och skiljer på mönster som 

figur och mönster som struktur. I Lawlers fotografi undersöker jag de mönster som 

finns i helheten samt detaljer i textilerna. Hos Woolf analyserar jag de bilder hon visar 

och/eller beskriver samt de mönster som hon anser är invävda i ett patriarkalt 

utbildnings-, ekonomiskt- och politiskt system.  

 Den tredje delen ”Personer/relationer” för att visa hur Lawler och Woolf 

ansluter sig till mänskliga relationer och politiska institutioner.  

 Jag använder mig av The Hogarth Press utgåva av Three Guineas från 1952. 

När jag hänvisar till delar ur Woolfs A Room of One’s Own så använder jag förlaget 

Broadviews utgåva från 2001. 

 Viktigt teoretiskt underlag för studien i helhet är Barads Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the Entaglement of Matter and Meaning (2007). I 

detta kapitel hänvisar jag även till Barads artiklar, ”What is the Measure of 

Nothingness? Infinity, Virtuality, Justice”, för doKUMENTA (13) katalogen The 

Book of Books (2012) och ”On Touching: The Inhuman That Therefore I Am” från 

2014. 

 I studien utgår jag från Judith Butlers Precarious Life: The Powers of 

Mourning and Violence (2003) för att tala om sörjandets koppling till nation och 

individ. För vidare analys av Butlers text kopplat till Woolf knyter jag an till den 

svenska litteraturvetaren Elsa Högbergs avhandling Intimacies: Ethics and Aesthetics 
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in Virginia Woolf's Writings (2012). Den amerikanska statsvetaren och feministen 

Naomi Blacks bok Virginia Woolf as Feminist (2004) är en återkommande referens. 

Även tankar från den amerikanska litteraturvetaren Jane Lilienfeld text ”Woolf: War 

and Peace” (2012) fungerar som underlag för sammanflätningar mellan Woolf och 

Lawler. För att kort nämna Woolfs relation till fotografi använder jag mig av den 

amerikanska akademikern och Woolf-forskaren Maggie Humms text ”Cinema and 

Photography” (2012).  

 För att analysera Lawlers bild vänder jag mig till den amerikanska curatorn 

Helen Molesworths text ”Just the Facts: Louise Lawler” (2006). Dessutom får den 

amerikanska curatorn och skribenten Jane Livingstones ”Thoughts on War 

Photography” (1985) och den brittiska konstteoretikern John Berger ”Photographs of 

Agony” (1991) fungera som referenser till krigsfotografiet. Även Salomon-Godeaus 

”Manliga bekymmer: Kris i representationen” (1999) för att tala om den visuella 

närvaron i Woolfs fotografier. I den tredje delen fungerar Women Who Make a Fuss: 

The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf (2014) av belgiska filosofen Isabelle 

Stengers och den belgiska vetenskapsteoretikern Vinciane Despret med flera som 

underlag för att sätta Woolfs text in i en nutida kontext. 

 En detalj i analysen som har betydelse för kapitlets sista del är den 

amerikanska konstnärens Andrea Fraser tillägg till sin egen artikel ”In and Out of 

Place” från 1985. 

 För att kort behandla humorn i Woolfs bilder tar jag hjälp av den svenska 

konstvetaren Elisa Rossholms avhandling, I väntan på hufvudpersonen: Identitet och 

identifikation i svensk skämtbild 1870-1900, (2016). 

 Jag använder Sara Clyne Sundbergs svenska översättning Osäkra liv: 

Sörjandet och våldets makt (2011) av Butler.  

7.1. Virginia Woolf, Three Guineas 
Three Guineas publicerades 1938 ett år då kriget i Spanien höll på att avslutas och 

Hitler annekterat Österrike och vänt sin stridsmakt mot Tjeckoslovakien och Polen. 

När Three Guineas först publicerades blev den bemött som en personlig bok med ett 

känslomässigt svar på det kommande kriget.31  

																																																								
31 Naomi Black, Virginia Woolf as Feminist, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 5 
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Black påpekar i sin bok Virginia Woolf as Feminist (2004) att ett flertal såg Woolf 

Three Guineas som essentialistisk.32 Detta dementerar Black och visar istället, genom 

att pussla samman anteckningsböcker, noteringshäften, brev och dagböcker samt 

rapporter från föreläsningspublik, hur Three Guineas tydligast och mest explicit 

uttalar Woolfs mer komplexa feminism.  

 Three Guineas innehåller fem publicerade fotografier och i texten refererar 

Woolf nio gånger till fotografier skickade från den spanska republikanska regeringen. 

De senare nämnda fotografierna är inte publicerade i Three Guineas. Den 

amerikanska akademikern och Woolf-forskaren Maggie Humm understryker i 

”Cinema and Photography” fotografiets betydelse för Flush: A Biography (1933), 

Three Guineas och Orlando (1928) samt i multipla referenser till fotografiet i Jacobs 

Room (1922) liksom i brev och dagböcker.33 Hon påpekar att Woolf genom familjen 

hade ett medvetet intresse för fotografiet.34 Framförallt genom fastern Julia Margaret 

Cameron (1815 – 1879), som ofta använde Woolfs mamma Julia Duckwoth som 

modell. 

 

7.2. Rummet  
Three Guineas är en bok skriven som ett långt svarsbrev till en ansvarig för en 

fredsorganisation. Brevet öppnar upp med en förklaring till varför svaret blivit 

liggande i tre år. Berättaren som också är brevsvararen hoppades att frågan ”hur kan 

vi förhindra krig?” skulle besvaras av sig själv eller åtminstone av andra.35 Hon 

påpekar att vissa frågor fått ett svar, men att dessa kräver förklaringar, och 

förklaringar kräver tid. Brevskrivaren framhåller betydelsen av att mottagaren är en 

”upptecknad” person för att brevet ska få betydelse. Brevet som form är beroende av 

en mottagare. Och eftersom det inte är ett verkligt brev och för att vi aldrig får veta 

mottagarens identitet så beskriver brevskrivaren mottagaren. Vi som läsare får en 

uppfattning om mottagarens kön, var han bor, hans familjeförhållanden, hans ålder, 

hans livssyn och hans utbildning. Korrespondensen beskrivs som unik, för att det 

aldrig tidigare skett att en välutbildad man frågar en kvinna om hennes åsikt hur krig 

kan förhindras. För att förstå och kunna förhindra krig krävs det en viss kunskap om 

																																																								
32 Ibid., s. 6 
33 Maggie Humm, ”Cinema and Photography”, Virginia Woolf in Context, red. Bryony Randall och Jane Goldman, 
Cambridge University Press, 2012, s. 298 
34 Ibid., s. 298 
35 Virginia Woolf, Three Guineas, London: The Hogarth Press, 1952, s. 7 
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politik, internationella relationer, ekonomi och kanske även filosofi och teologi.36 

 Krig är resultat av opersonliga krafter men också som resultat av människans 

natur. Många insikter är gemensamma mellan män och kvinnor, men att strida har 

alltid varit en mans vana, som utvecklats via regler och handlingar, vare sig det är 

inneboende eller oavsiktligt.37 Brevsvararen frågar sig vad de politiska, de patriotiska 

och psykologiska orsakerna är som leder fram till krig. Hon frågar vidare vilka 

praktiska förslag, för att förhindra krig, som är tillgängliga för kvinnor förutom den 

att skriva artiklar och skicka brev som i slutänden män vid pressen väljer att publicera 

eller inte.  

 I sitt brev skriver berättaren även ett utkast till uppdiktat svarsbrev på en 

begäran om hundratusen pund för återuppbyggnad av ett kvinnouniversitet. Det 

uppdiktade svaret visar på ett motstånd att ge pengar då stora summor går till militär 

upprustning samt till de befintliga anrika universiteten. Vidare ifrågasätts vilken 

utbildning återuppbyggnaden kan ge och hur det i sin tur kan förhindra krig.  

 Summan hon slutligen erhåller är en guinea för vilket hon förväntas återbygga 

universitet och utbilda människor som i sin tur kommer att hjälpa till att förhindra 

krig. Men att erhålla pengar med förbehåll, eller att inte få några pengar alls, är en 

regelbunden företeelse som berättaren spårar tvåhundrafemtio år tillbaka i tiden. Som 

ytterligare exempel på förbehåll som får konsekvenser tar berättaren upp den 

välutbildade mannens dotters möjlighet att från 1919 arbeta utanför hemmet och tjäna 

egna pengar. Men till skillnad från mannens lön på en guinea tjänade kvinnan sex 

pence. 

 
The door of the private house was open. 

 

[…] as she issues from the shadow of the private house, and stands on the bridge between 

the old world and the new, and asks, as she twirls the sacred coin in her hand, “What shall I 

do with it? What do I see with it?38 

 

Symbolen med bron beskriver berättaren som ett fotografi, där bilden av mannen visar 

ett privat hem som genom en bro är länkat till världen och det publika.39 Mannen har 

rört sig in och ut genom dörrarna i hundratals år, för att predika, tjäna pengar, höja sin 

																																																								
36 Woolf, 1952, s.12 
37 Woolf, 1952, s. 13 
38 Ibid., s. 30 
39 Ibid., s. 34 
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status och administrera rättvisan.40 Om man tittar närmare på fotografiet så tydliggörs 

även klädernas detaljer, som också påminner om de rum som inte syns och som är 

slutna för kvinnor. De utsmyckade välskräddade kläderna som visar yrket och dess 

status. 

 
[…] your dress fulfils the same function as the tickets in a grocer’s shop. But here instead  

of saying ”This is margarine; this is pure butter; this is the finest butter in the market,” it 

says, ”This man is a clever man– he is Master of Arts; this man is a most clever man – he  

is Doctor of Letters; this man is most clever man– he is Member of the Order of Merit.”41 

 

Berättaren hävdar att de kläder som ingår i ceremonier bygger på hierarkier och 

maktsträvanden och är kopplade till de nuvarande dyra utbildningarna vars 

undervisning leder till strävan efter territorium och kapital.42 Hon påpekar att 

universitet för män har funnits i över fem- till sextusen år och till skillnad från 

universitet för kvinnor som funnits i sextio år, för de välutbildade männens döttrar. 

Berättaren föreslår ett annat slags universitet, ett fattigt universitet, med öppen och 

tillgänglig information där fattiga människor kan praktisera ”billiga” ämnen så som 

medicin, matematik, musik, målning och litteratur.43 Berättaren föreslår därför att ge 

en guinea utan förbehåll. 

 
Guineas are rare; guineas are valuable, but let us send one without any condition attached to 

the honorary treasurer of the building fund, because by so doing we are making a positive 

contribution to the prevention of war.44 

 

 

Three Guineas är som tidigare nämnt skriven som ett långt svarsbrev till en ansvarig 

för en fredsorganisation. Boken ser ut att vara uppdelad i tre brev men utgörs i själva 

verket av tolv brev och brevutkast, uppdiktade utkast och svar från både enskilda män 

och kvinnor.45 Bland dessa finns två fortsatta önskemål/begäran om donationer; långa 

utkast och formella svar som försvarar bidrag till organisationer som stödjer kvinnors 

arbete och utbildning. Sammanlagt ges i boken tre välgörenhetsdonationer, tre 

guineas, som också pekar mot bokens titel. Den första guinean ges för att utan 

																																																								
40 Ibid., s. 12 
41 Woolf, 1952, s. 38 
42 Ibid., s. 33-37 
43 Woolf. 1952, s. 38 
44 Ibid., s. 72 
45 Ibid., s. 73 
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förbehåll bygga upp ett nytt universitet. En andra guinea ges till en stödorganisation 

för yrkesverksamma kvinnor och en tredje till en befintlig fredsorganisation.  

En guinea är summan som en medelklassperson vanligtvis gav kring 1930-talet till 

olika typer av välgörenhetsdonationer och kan på så vis representera en vilja till social 

förändring.46 Summan kan också sägas representera det som Woolf tog upp i sin 

tidigare utgivna bok A Room of One’s Own Own (1928), där en kvinna både behöver 

ett eget rum och egen inkomst.47  

 I Room of One’s Own så använder Woolf rummet för att visa på det självklara 

behov som finns bland kvinnor att ta plats i samhället. Rummet används både som 

rubrik och som fokus för berättelsen, precis som i den tidigare romanen Jacobs Room 

(1922). I den sistnämnda är dock rummet, trots titeln, mer svårdefinierat eftersom det 

är ett ”rum” som läsaren endast flyktigt får tillgång till som ett mer psykologiskt rum. 

 I Three Guineas används istället brevet för att påvisa behovet av kvinnans 

plats i samhället och samtidigt skapa rumslig intimitet.  Själva rummet finns inte i 

titeln, men genom de tre guineas som ”doneras” så anser jag att tre ”rum” byggs upp. 

Det första är det fattiga universitetet, det andra i form av det psykologiska stödet som 

ska ges till en organisation för att stödja yrkesverksamma kvinnor och det tredje till en 

befintlig fredsorganisation för att säkra intellektuell frihet. Samtidigt som berättaren 

använder sig av ”rummen” så är hon tydlig med att understryka att i det sista ”rummet 

”så handlar det om att samarbeta utan att träda in i samma rum. 

 
We can best help you to prevent war not by joining your society but by remaining outside 

your society but in co-oporation with its aim.48 

 

Woolf använder också rummen för att röra sig mellan det privata och det publika. 

Som jag ser det gör hon det i Three Guineas på två sätt. Det ena är att det fiktiva 

privata brevet har formen av en bok. Det andra en bok som publicerades till 

allmänheten och trycktes i tjugotretusen sjuhundrafemtio kopior.49 Det fiktiva brevet 

innehåller i sig brev och utkast som vänder sig till publika institutioner.  

																																																								
46 Black, s. 17 
47 Virginia Woolf, A Room of One’s Own, Canada: Broadview Press , 2001, s. 6 
48 Woolf, 1952, s. 260 
49 Black, s. 76 
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Brev som i sin tur innehåller fotografier av döda kroppar och brända byggnader. 50 

Dessa fruktansvärda och ohyggliga fotografier växer i mängd genom att efterhand öka 

på skrivbordet och repetitivt återkomma nio gånger.  

I boken påpekar berättaren att fotografiet till skillnad från textens argument, snarare är 

ett konstaterande av fakta utan orsakssammanhang.51 Fakta adresserat till ögat som i 

sin tur är ihopsatt med hjärnan som i sin tur är sammansatt med nervsystemet. Och det 

är denna fusion som tar plats inom människor, oavsett utbildning, när vi tittar på ett 

fotografi. Vår våldsamma upplevelse är densamma, tillsammans ser vi samma döda 

kroppar och förstörda byggnader. 

 Med dessa fotografier, och dess inbegripna fakta, börjar Woolf väva samman 

de trådar hon ser mellan fotografierna och privata och publika våldsstrukturer. 

Som exempel låter hon bland annat en figur framträda i förgrunden och bli symbol för 

de uteblivna orsakssammanhangen på fotografier av döda kroppar och brända 

byggnader.  

  
 For as this letter has gone on, adding fact to fact, another picture has imposed itself upon 

the foreground. It is the figure of a man; some say, others deny, that he is Man himself, the 

quintessence of virility, the perfect type of which all the other are imperfect adumbrations. 

He is a man certainly. His eyes are glazed; his eyes glare. His body, which is braced in an 

unnatural position, is tightly cased in a uniform. Upon the breast of that uniform are sewn 

several medals and other mystic symbols. His hand upon a sword. He is called in German 

an Italian Führer or Duce; in our own language tyrant or Dictator.52 

 

 

När man som läsare bläddrar tillbaka till generalen, som till början kan ge ett ganska 

fryntligt intryck, så framträder en annan bild än den man såg vi första anblicken. De 

suddiga/otydliga bakgrunderna i de publicerade bilderna ersätts med bilderna av döda 

kroppar och brända byggnader.  

 I sitt tal till kongressen i september 2001 säger USAs president George W. 

Bush “Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there”53. Efter det 

blir “War on Terror” ett politiskt begrepp som rättfärdigar de krigshandlingar mot 

Afghanistan och Irak som USA påbörjade 2001-2003. Titeln på Lawlers fotografi 

”WAR IS TERROR” är en travesti på begreppet både i sin ordföljd och, som jag ser 
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52 Ibid., s. 257-258 
53 Min kursiv  
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det, i sin markerade typografi.54 Travestin tyder på ett tydligt 

antikrigsställningstagande, krig är terror.  

 Till skillnad från exempelvis en dagstidning, där rubriken oftast är direkt 

kopplad till fakta som syns på ett fotografi, så visar Lawlers fotografi tillsammans 

med titeln något mer svårtydbart. I fotografiet syns ett intimt rum, ett sovrum.55 Det 

man först lägger märke till är ett porträtt i profil som ser ut att vara Virginia Woolf. 

Det inramade porträttet är upphängd till hälften på väggen och till hälften mot ett 

blockmönstrat tyg uppspikat på väggen som en enkel sänggavel. Nedanför skynket 

syns två kuddar, och kanten av ett täcke mestadels täckt av ett mönstrat överkast. I 

fotografiets vänstra del skymtas ett gammeldags värmeelement.  

 Som Molesworth påpekar så är porträttet hängt på ett sådant sätt som man 

hänger ett fotografi på en för längesen bortgången släkting eller en hjälte att minnas.56 

I samma text berättar hon även att porträttet inte är av Woolf, utan av hennes mamma 

Julia Duckworth.57 Ett fotografi taget av Woolfs faster fotografen Julia Margaret 

Cameron.  

 Nedanför porträttet syns en bäddad säng. Enligt min uppfattning så förstärks 

intimiteten i rummet ytterligare genom att sängen är bäddad med två kuddar intill 

varandra. En intimitet som verkar i stark konstrast till titeln WAR IS TERROR. Butler 

kopplar frågan om intimitet till våld när hon menar att våld är den värsta sortens 

beröring.58 Precis som sovrummet och sängen kan sägas exponera ett mänskligt 

sårbart rum – en ofrånkomlig del av det kroppsliga livet – så låter våldet oss 

exponeras för en primär mänsklig sårbarhet för andra människor – i sin mest 

skräckinjagande form som Butler skriver. ”När vi begår våld så riktar vi våra 

handlingar mot en annan; vi utsätter den andre för fara, skadar den andra, hotar att 

utplåna den andre. På så vis lever vi alla med denna sårbarhet. Sårbarhet inför den 

andre är en del av det kroppsliga livet.”59  

																																																								
54 Louise Lawler, Twice Untitled and Other Pictures (looking back), Columbus, Ohio: Wexner Center for the Arts, 
Ohio State University; Cambridge, MA: Distributed by MIT Press, 2006, s. 6 
55 Louise Lawler, 2006, s. 5 
56 Helen Molesworths, ”Just the Facts: Louise Lawler”, Twice Untitled and Other Pictures (looking back), 
Columbus, Ohio: Wexner Center for the Arts, Ohio State University; Cambridge, MA: Distributed by MIT Press, 
2006, s. 148 
57 Ibid., s. 150 
58 Judith Butler, Osäkra liv: Sörjandet och våldets makt, översättning från engelska av Sara Clyne Sundberg, 
Stockholm: Tankekraft, 2011, s. 45 
59 Ibid. 
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I Three Guineas flammar det två eldar.60 Den första elden förekommer när 

berättarjagets uppmanar till en nedbränning av de befintliga ”krigs-producerande” 

universiteten och låta döttrarna till utbildade män dansa runt elden. Den andra elden 

motsäger den första och betyder att elden istället ska användas för att fira slutet på 

krigen och tyranni. Eldarna hos Woolf, menar jag, används för att visa på 

nödvändigheten att förändra traditioner.  

 Hos Lawler är elden ”ersatt” av ett element. En värmekälla som är mer 

kontrollerad men mindre oförutsägbar än en rasande eld. Elementet i rummet ger 

värme, en konstrast till vad en brinnande eld kan innebäras under krig. Ett element 

bränner inte ner rummet på samma omedelbara sätt som Woolfs tändsticka. Däremot 

är titeln WAR IS TERROR skriven med versaler och ges därför enligt min uppfattning 

en brinnande/akut innebörd. ”Elden” hos Lawler är snarare titeln och inbegriper 

därmed också ett akut behov av förändring.  

 Genom att zooma in rummet och samtidigt vara lyhörd mot rummets 

obestämbarhet ser jag i min diffraktiva läsning hur Woolf och Lawler använder 

rummets o/bestämdbarhet för att ifrågasätta orsakssammanhang som leder fram till 

krig och andra våldshandlingar.61  

 Woolf använder rummet på två sätt: Dels genom att beskriva det som en 

nödvändighet för egen tillblivelse och därifrån kunna påverka maktbalansen både i 

hemmet och i det offentliga; dels genom att kritiskt granska de offentliga rummen 

som exempelvis universiteten som i sin tur enligt Woolf bygger upp kunskap, 

påverkar politik, makt och rättfärdigar etiken. 

 Hos Lawler ser vi ett rum där detaljerna omsorgsfullt organiserats, sängen är 

bäddad, porträttet är inramat, huvudet har skydd av ett skynke och vi ser en del av ett 

(värmande) element. Omsorgsfulla intima detaljer som ställs i kontrast till fotografiets 

brutalt akuta titel skriven i versaler. En titel som etiskt ifrågasätter rättfärdigandet av 

Bush angrepp mot Afghanistan och Irak. Kritiken förstärks ytterligare genom att 

Lawler använder ett sovrum i verket. En diskrepans Lawler använder och som jag ser 

det kan spåras till Woolf då hon visar hur diskrepansen i själva verket är ett 

sammanlänkat förhållande mellan nationen och det privata hemmet.  
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7.3. Mönster 
De blockmönstrade tygen i Lawlers fotografi ger både en känsla av intimitet och 

skydd. De mönstrade överkastet är till begränsad del synligt medan det uppspikade 

tyget är det som tar mest plats i bilden. Tyget består av en blå fåll som ramar in ett 

blå-guldigt mönster. Vid en första anblick ser mönstret ut som ett blommotiv, men 

som porträttet i fotografiet förändras vid en ”närmare” granskning, så visar sig 

mönstret vara två spegelvända stegrande lejonliknande djur med ett blomornament 

mellan sig. Ett slags motiv som kan förekomma i heraldiska vapen sedan romartiden 

och som senare även används som identitetmarkörer och utsmyckning i ceremoniella 

sammanhang. Ett dekorativt mönster som bidrar till hemtrevnad men som också kan 

föra tanken till maktsymboler och väpnade konflikter.  

 Lawlers mönster ger samtidigt en förvillande perception i likhet med det som 

Woolf påvisar i Three Guineas, där hon menar att vi till en början vilseleds av 

mönstrets betydelse i utmärkelser och ceremonier. Ett annat spårbart mönster hos 

Woolfs är ett som uttrycks i förtryck och uteslutning med början inom familjen och 

som sprids genom utbildning och politiska samhällsstrukturer. Det fysiska våldet 

börjar inom familjen och påverkar världspolitiken där den patriarkala maktens 

vidsträckta förlängning resulterar i fascism, nazism och slutligen i krig. Mönstret 

förtydligas i boken när Woolf växelvis beskriver förtryckande hierarkier i den publika 

sfären och hur de grundas i det privata.  
 

And behind him lie ruined houses and dead bodies – men, women and children. But we have 

not laid that picture before you in order to excite once more the sterile emotion of hate. On the 

contrary it is in order to release other emotions such as the human figure, even thus crudely in a 

coloured photograph, arouses in us who are human beings. For it suggest a connection and for 

us a very important connection. It suggests that the public and the private worlds are 

inseparably connected; that the tyrannies and servilities of the one are the tyrannies and 

servilities of the other. But the human figure even in a photograph suggests other and more 

complex emotions. It suggests that we cannot disassociate ourselves from that figure but are 

ourselves that figure. It suggests we are not doomed to unresisting obedience but our thoughts 

and actions can ourselves change that figure. A common interest unites us; it is one world, one 

life.62 

 

I Elsa Högbergs avhandling Intimacies: Ethics and Aesthetics in Virginia Woolf's 

Writings (2012) lyfts just detta mönster fram i en jämförelse med Butlers bok Osäkra 
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liv som på originalspråk publiceras några år efter flygangreppen i USA 11 september 

2001.63 Högberg använder sig bland annat av Butlers påstående, att amerikanarnas 

svar på angreppet innebär ett legitimerande av såväl privat som nationellt brukande av 

våld. Som till exempel när Bush den 21 september sa ”att vi hade slutat sörja och nu 

var det dags att ersätta sorgen med resolut handlande”.64 Vilket resulterade i 

angreppet mot Afghanistan. Ett handlingsmönster som Högberg spårar tillbaka till den 

ökande nationalismen i Europas länder, där Woolf reagerade på en patriarkal struktur 

som hon spårade från nationen och det publika till individen och det privata 

hemmet.65 

 Lawler travesterar begreppet “War on Terror” både med ord och i sin 

markerade typografi WAR IS TERROR. Genom att byta ut ordet ”on” till ”IS” så 

kvarstår associationen, men vänds och riktar en omedelbar kritik mot den vidare 

innebörden i begreppet ”War on Terror”. Angelägenheten i kritiken förhöjs ytterligare 

med titelns versaler. Tre ord som ger en ny innebörd, vilken ögat uppfattar likt ett 

mönster, som förändrar perceptionen genom att ständigt hamna i förgrunden av 

begreppet ”War on Terror”.  

 När Bush 2001 myntade begreppet så fick orden stor genomslagskraft utan 

egentlig kritisk granskning. En del var att Bush inte gav några alternativ genom att 

meddela världen att antingen var man med eller emot. En markering som fick följden 

att begreppet ”War on Terror” slog igenom till utan att innebörden ifrågasattes av 

andra stater som delade amerikanarnas landssorg.  

 Som Butler skriver så tror hon att ”sorgen banar väg för en komplex känsla av 

politisk gemenskap, först och främst genom att föra fram de relationella band som är 

viktiga för teoretiserandet av vårt grundläggande beroende och vårt etiska ansvar.”66  

 Terror är inte bara ett begrepp utan något som utövas av människor och 

innebörden blir då att kriget riktar sig mot specifika individer och grupper. Det som 

Lawlers titel gör är att visa begreppets egentliga innebörd. Upprepande handlingar 

mot terrorism som trots sina skilda tillvägagångssätt skapar ett mönster av en mängd 

brutala övergrepp och dödande. Ett dödande som legaliseras genom begreppet och av 

stora delar av världssamfundet.  
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Det är först senare och i samband med attacken mot Irak som begreppet ”War on 

Terror” börjar ifrågasättas. En orsak till detta är att rapporteringen från 

Afghanistankriget tydliggjorde vad som fick synas och vad som inte sågs. Det som 

syntes och hedrades var USAs egna förluster i offentliga dödsannonser medan namn, 

bilder och berättelser från de som USA har dödat osynliggjordes.67 Ett sätt att 

rapportera från krig som både Lawler och Woolf enligt min uppfattning tar avstånd 

från och behandlar i respektive verk.  

 Som tidigare påvisat menar Woolf i Three Guineas att vi vilseleds av 

medaljers och broderiers ornament och glans.  

 
[D]aubed red and gold, decorated like a savage with feathers he goes through mystic rites 

and enjoys the dubious pleasures of powers and dominion […] 68 

 

När läsaren för första gången möter bilden på generalen i Three Guineas så ser man 

en man i uniform smyckad med ett stort antal utmärkelser för bragder och 

prestationer. Men ju längre in i boken läsaren kommer så förändras successivt, genom 

texten, bilden av generalen, advokaten och domaren. För att slutligen framträda som 

förgrundsgestalt för alla döda kroppar och brända byggnader som radas upp i boken.  

 
Inevitably we look upon society, so kind to you, so harsh to us, as an ill-fitting form that 

distorts the truth; deforms the mind: fetters the will. Inevitably we look upon societies as 

conspiracies that sink the private brother, whom many of us have reason to respect, and 

inflate in his stead a monstrous male, loud at voice, hard of fist, childishly intent upon 

scoring the floor of the earth with chalk marks, within whose mystic boundaries human 

beings are penned, rigidly separately, artificially […] 69 

 

 

Varför väljer Woolf att ha med bilderna på generalen, domaren och advokaten istället 

för de på de döda kropparna och brända byggnaderna? Ett svar kanske finns hos 

Livingstones när hon påpekar att en stor skillnad mellan fotografi och måleri ligger i 

fotografiets ögonblickliga kvalitet. 70 Med tiden skapar fotografiet en distanserande 

effekt – ett moraliskt dilemma – det vill säga vår reaktion till det som ses. Enligt 

																																																								
67 Ibid., s. 12 
68 Woolf, 1952, s. 191 
69 Woolf, 1952, s. 191 
70 Jane Livingstone, ”Thoughts on War Photography”, The Indelible Image: Photographs of War- 1846 to present, 
New York: Harry N. Abrams Inc., 1985, s. 14-15 



 
 

	 29 

Berger är dessa känslor kopplade till antingen förtvivlan eller upprördhet. 71 Ett 

tillstånd som ofta kopplas till den egna känslan av otillräcklighet och som i sin tur 

orsakar en avpolitiserande effekt. En bild som både anklagar alla och ingen. Berger 

menar att det enda effektiva sättet att reagera är att konfrontera vår brist på politisk 

frihet, och att publicerandet av dessa krigsbilder får motsatt effekt.  

Med mitt andra snitt utläser jag att Lawler och Woolf använder mönster som fenomen 

för att konfrontera denna brist på politisk frihet. Mönster som fenomen ”inkluderar” 

de mätinstrument eller fenomen som det är en del av, det vill säga dess ”omgivning” 

och dess intra-aktioner.72 I Lawlers fotografi syns ett dekorativt mönster som jag 

anser ökar intimiteten samtidigt som blockmönstret vid närmare granskning kan 

associera till maktsymboler och väpnade konflikter. På liknande sätt ställs bildens 

stillhet och intimitet, samt porträttets vilseledande referens till Woolf, i kontrast mot 

titelns sprängkraft och koppling till ett pågående krig. Genom att både hänvisa till och 

samtidigt frångå det typiska krigsfotografiet, döda kroppar och brända byggnader 

anser jag att Lawlers fotografi både väver samman och problematiserar 

krigsfotografiets distanserande effekt och undersöker vilka alternativ som finns för att 

reagera på och konfrontera en brist på politisk påverkan. 

Woolf väver genom text och bilder fram ett mönster av förtryckarstrukturer. I 

texten beskrivs växelvis förtryckande privata och publika hierarkier och fotografier av 

döda kroppar och brända byggnader. Istället för krigsfotografier – kopplade till 

omedelbar förtvivlan eller upprördhet – visas fotografier på utmärkelser och 

ceremonier. Både Lawler och Woolf är medvetna om det moraliska dilemma som 

följer krigsfotografiets distanserande effekt.  

 Men som Salomon-Godeau påpekar i ”Manliga bekymmer: Kris i 

representationen ” (1999) om manlighetens bildspråk, så är en nedmontering av det 

maskulina i bilden inte nödvändigtvis en omvandling av den politiska verkligheten.73 

En konstanalytisk medvetenhet som redan återfinns i Three Guineas där Woolfs 

publicerade fotografier kontrasteras mot en text som upprepande säger att vi behöver 

ifrågasätta och tänka, ”Think we must”.74   

																																																								
71 John Berger, ”Photographs of Agony” About Looking, New York: Vintage, 1991, s. 41-44 
72 Barad, 2007, s. 140-141 
73 Abigail Salomon-Godeau, ”Manliga bekymmer: Kris i representationen ”, översättning av John Swedenmark, 
Feministiska konstteorier, 1999, s. 203-229 
74 Woolf, 1952, s. 114 



 
 

	 30 

Woolf använder också humor i fotografiernas och textens diskrepans. De publicerade 

fotografierna visar inte bara på en allvarlig konsekvens. Som jag ser det finns det en 

humor att läsa in. Det vill säga att ”[h]umor uppstår när oförenligheter presenteras 

som om de är förenliga och trots att vi vet att de inte är det.”75 Genom de publicerade 

fotografierna och texten kan männens utsmyckningar och ornament ses som bevis för 

handlingar och betydelser för nationen men förlöjligas i texten genom att likställas 

med broderier och utsmyckningar som kvinnorna ägnat sig åt i det privata hemmet. 

Ett sätt, menar jag, där Woolf visar att det inte räcker med ”avkläda” manlighetens 

bildspråk för att rubba patriarkatets makt att bestämma. Som också Salomon-Godeau 

konstaterar ”om utforskandet av manliga bekymmer har något att lära oss så måste det 

vara att den feminiserade manlighetens bildspråk lika mycket pekar ut patriarkatets 

elastiskhet som dess bräcklighet”.76 

 

7.4. Personer/relationer 
I inledningsstycket av Three Guineas sker ett skifte av berättarens jag till ett vi. 

Det är första indikationen på att jaget försvinner in i ett kollektivt vi. Ett skifte som 

Mark Hussey menar visar på Woolfs posthumanism.77 Dock är Woolf i sin text kvar i 

en antropocentrisk syn där hon till och med använder ett kvinnligt kollektivt vi, som 

också ritar upp en bild av ett manligt kollektivt dem. Berättaren skriver även 

uppdiktade utkast och svar från både enskilda män och kvinnor. Vi får aldrig en tydlig 

bild av den kvinnliga berättaren, som vi får av den manliga mottagaren som vädjar om 

hjälp. Så som mannen är beskriven får han ett ansikte medan kvinnan kollektivt och 

ansiktslöst försöker återskapa tilltalets situation som man historiskt gått miste om.  

 I svarsbrevets början bekräftar berättaren just det unika i att en välutbildad 

man frågar en kvinna om hennes åsikt i hur man kan förhindra krig. I svaret som 

kvinnan ger så beskriver hon vidare betydelsen av att kvinnan ges ett ansikte och får 

ett avgörande inflytande i samhället. Brevskrivaren föreslår också att stödja 

fredsorganisationer som har för avsikt att skydda intellektuell frihet, för utan den så 

blir kvinnor inte utbildade och ekonomiskt autonoma. En guinea går därför till en 

fredsorganisation. Men istället för att gå med i organisationen så föreslår berättaren en 

																																																								
75 Elisa Rossholm, I väntan på hufvudpersonen: Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900, 
Stockholm: Makadam, 2016, s. 19  
76 Salomon-Godeau, 1999, s. 229 
77 Mark Hussey, ”Wolf: After Lives” Virginia Woolf in Context, red. Bryony Randall och Jane Goldman, 
Cambridge University Press, 2012, s. 14 
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alternativt avvikande organisation som visar ett flertal sätt för hur individer och 

kvinnliga grupper kan förändra offentligheten. En organisation där män stödjer 

aktiviteterna men där framförallt kvinnor förväntas ha den mest betydelsebärande 

rollen.  

 I Women Who Make a Fuss: The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf 

(2014) gör Stenger och Despret en jämförelse mellan Woolfs Three Guineas och 

utropet ”not in our name!”. Ett utrop som genljöd i USA när Bush 2002 använde 

händelserna och sorgen från 11 september för att rättfärdiga invasionen mot Irak 

2003.78 Det som Stengers och Despret menar är att Woolfs bok är i sin helhet ett utrop 

likande ”not in our name” när hon vägrar ”skriva under” Münchenöverenskommelsen 

och istället ”undertecknade” ett manifest för att skydda kultur och intellektuell 

frihet.79 Ett manifest som vände sig till de välutbildade männens döttrar för att föreslå 

dem att inte slå följe med patriotismen eller de ideal Münchenöverenskommelsen vill 

försvara.  

 Under ett samtal med den amerikanska konsthistorikern George Baker gör 

Andrea Fraser ett tillägg till sin artikel ”In and Out of Place” från 1985.80 Det som 

skilde Lawlers approprierande från andra konstnärer var att hon började appropriera 

positioner och funktioner på ett performativt sätt.81 Det vill säga att hon, till skillnad 

från andra i sitt approprierande också performativt försköt sig själv.  

Som jag tolkar det menar Fraser att i Lawlers verk pågår det alltid en eller 

flera rörelser. Olika presentationsmetoder som (åter)ansluter till ett nätverk av 

relationer: mellan fotograf och betraktare, mellan konstnär och institution, mellan 

konstnär och andra konstnärer. Där verken ständigt påminner om de motsägelser och 

ambivalenser som verk i sig själva är, som positioner innebär och som konsthistorien 

konstruerar. Tre givetvis generaliserande positioner men som kan vara användbara 

här. I fotografiet WAR IS TERROR syns ett porträtt taget av fotografen Julia Margaret 

Cameron, ett exempel på både relationen mellan fotograf och betraktare och 

relationen mellan konstnär och annan konstnär. Den förra genom att använda ett 

fotografi i sitt fotografi medvetandegör sin egen position utanför bilden som också 

																																																								
78 Isabelle Stengers och Vinciane Despret, Women Who Make a Fuss: The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf, 
översättning från franska av April Knutson, Minneapolis: Univocal Publishing, 2014, s. 22 
79 Ibid., s. 24 
80 Andrea Fraser, ”In and Out of Place”, Art in America, June 1985, s. 123 
81 George Baker and Andrea Frazer, ”Displacement and Condensation: A Conversation on the Work of Louise 
Lawler: George Baker and Andrea Frazer”, Louise Lawler,  red. Helen Molesworth och Taylor Walsh, Cambridge: 
MIT Press, 2013, s. 71 
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betraktaren har. Titeln på verket blir, som jag ser det, en relation mellan konstnär och 

institution. 

 I Woolfs text finner vi även tre liknande positioner; den mellan kvinnor och 

män, den mellan kvinnan och de professionella yrkena och universiteten, den mellan 

tradition/arv och intellektuell frihet. Positioner som återkommer i Stenger och 

Desprets fjärde brev – ett tillägg till Woolfs tre brev – där de ställer följande frågor till 

fransktalande universitetskollegor: Vad har vi lärt oss? Vilka har trätt in på platser 

som tidigare tillhört de välutbildade männen? Vad har Woolfs ”Think we must” för 

betydelse för oss idag?82 De skilda svar de får gör att de tillsammans når slutsatsen, att 

det är viktigt att föra ett ståhej för att få omgivningen att också ”tänka efter” i den 

miljö man befinner sig i.83  

 I ett tredje snitt har jag visat hur både Lawler och Woolf ansluter sig själva till 

mänskliga relationer och politiska institutioner för att tänka efter, ”think we must”.  

Individer existerar inte före deras interaktioner, utan uppstår genom och som del av 

deras sammanflätade intra-relation, där också tiden, rummet, materian och betydelsen 

blir till.84 Vem eller vad är det vi rör när vi möts halvvägs, när vi intra-agerar med 

varandra, om inte materia i sig självt? ”We are always already opened up to the other 

from the “inside” as well as the “outside”.85  

 

7.5. Sammanfattande kommentarer 
Lawler ställer intima detaljer i kontrast till fotografiets titel skriven i versaler. Den 

diskrepans som Lawler använder kan spåras till Woolf som visar att diskrepansen är 

ett sammanlänkat förhållande mellan nationen och det privata hemmet.   

 I Lawlers fotografi syns ett dekorativt mönster som vid närmare granskning 

kan associeras till maktsymboler och väpnade konflikter. Woolf väver genom text 

samman ett mönster av förtryckarstrukturer. Istället för fotografier direkt kopplade till 

krig visar fotografier på utmärkelser och ceremonier. Både Lawlers fotografi och 

Woolfs text visar därigenom en medvetenhet som följer krigsfotografiets 

distanserande effekt.   

																																																								
82 Stengers och Despret, s. 77-82 
83 Ibid., s. 162-66 
84 Karen Barad, 2007, s. 178 
85 Karen Barad, ”On Touching: The Inhuman That Therefore I Am”, Power of Materiality/Politics of Materiality, 
red. Susanne Witzgall och Kerstin Stakemeier, Berlin: Diaphanes, 2014, s. 153-164 
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I det tredje snittet visar jag hur både Lawler genom sitt fotografi och Woolf genom sin 

text ansluter sig till mänskliga relationer och politiska institutioner för att tänka efter, 

”think we must”. 
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8. Still Life (Candle) 
 

I detta kapitel prövar jag Steins text ”Or More (Or Wars)”, (1926) och Lawlers 

fotografi Still Life (Candle), (2003). Min diffraktiva läsning är precis som i första 

kapitlet indelat i tre delar. Jag gör även här tre snitt.  De två första som berör tiden och 

seendet är, som jag ser det, exempel på mätinstrument. 

 Den första delen ”Tid” utgår från Barads ”spacetimematter” där materia, 

rummet och tiden existerar i ett ständigt sammanflätat tillblivande. Mitt första snitt 

undersöker hur tiden hos Stein och Lawler fungerar i den sammanflätning Barad 

beskriver. Hur fungerar tidens materialiserande effekt i Steins växelverkan mellan då, 

nu och i Lawlers fotografi där den japansk/amerikanska bildkonstnären On Kawaras 

(1933-14) Date Painting är i fokus? 

 I mitt andra snitt med seendet som mätinstrument undersöker jag, i Lawlers 

fotografi och Steins text ,vad som ses och vad som blir krypterat i själva seendet. Den 

krypterade delen är ett slags ”icke-seende” som är en del av det sammanflätade 

fenomenet. 

 I sista delen ”Komposition” undersöker jag både hur både Steins text och 

Lawlers bild använder tid och seende i sina kompositioner för att strukturera 

texten/fotografiet. Därigenom försöker jag se hur tid och seende vävs samman i 

kompositionen. 

 Jag utgår från förlaget Station Hills utgåva av Steins Useful Knowledge från 

2001, med förord av Steinkännaren Edward Burns och en introduktion av den 

amerikanska poeten och akademikern Keith Waldrop. Jag utgår även från Steins text 

Composition As Explination (1926) för att få en tydligare bild av hur Stein arbetar 

med tiden i ”Or More (Or Wars)”. 

 Som i det tidigare kapitlet använder jag mig av Barads Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the Entaglement of Matter and Meaning (2007). Jag 

hänvisar även till hennes artikel “Matter feels, converses, suffers, desires, yearns and 

remembers” (2012). 

 Den litterärvetenskapliga referensen är amerikanska litteraturvetaren och 

Stein-experten Ulla E. Dydos Gertrude Stein: A Language That Rises (2003). De 

konstvetenskapliga referenserna är Abigail Salomon-Godeaus Photography at the 

Dock (1991) som används för att förstå problemet med hur historisk tid blir formad i 

en konstnärlig kontext. Liksom den amerikanska konstnären Jeff Walls text 
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”Monochrome and Photojournalism in On Kawaras Date Paintings” (1993) som visar 

hur text, fotojournalism och bildkonst konvergerar. För hänvisningar till stilleben som 

bildmotiv refererar jag till Sybille Ebert-Schifferers, Still Life: A History (1999) och 

för stilleben som text till Nandini Ramesh Sankars artikel, ”Exploring In-Humanity: 

Gertrude Stein’s Tender Buttons and Still-Life Painting” (2012). 

 Återigen vänder jag mig till Twice Untitled and Other Pictures (Looking 

Back), (2006) och Molesworths text ”Louise Lawler: Just the Facts”. 

 Jag använder Karin Lindeqvist svenska översättning, Krigets ramar: När är 

livet sörjbart (2009) av Butlers Frames of War: When is Life Grievable?.  

 Ett textstycke står med som blockcitat och är hämtat ur Composition As 

Explanation, övriga från ”Or More (Or Wars)”. När jag nämner subjekt i analysen så 

är som satsdel. 

 

8.1. Gertrude Stein, ”Or More (Or Wars)” 
Stein skrev ”Or More (Or Wars)” våren 1925. Texter hon skrev samtidigt var ”Early 

and Late”, ”Natural Phenonomena” och romanen A Novel of Thank You, samtliga verk 

om tid och vissa om förändring. Delar från alla verk finns i föreläsningen 

Composition As Explanation som Stein framförde i Cambridge 1926. Texten ”Or 

More (Or Wars)” är indelad i två delar och utgör en del i samlingen Useful 

Knowledge (1928).86 Trots att delarna i Useful Knowledge enas kring temat Amerika 

var de inte skrivna för att tillsammans utgöra en bok. De var snarare ihopsatta för att 

nå en amerikansk publik. Sen Stein bosatte sig i Frankrike 1903, och bodde kvar där 

till sin död 1946, återkom Amerika i hennes texter: Platser från norr till söder och 

personer som presidenten Woodrow Wilson, sångerskan Josephine Baker och egna 

vänner som författaren och fotografen Carl Van Vechten och mecenaten Emily 

Chadbourne.  

 Det tog den amerikanska förläggaren Joseph Brewer två år att publicera Steins 

Useful Knowledge.87 Problemet var hur de, förlaget Payson & Clarke, skulle 

marknadsföra en författare med en så pass annorlunda stil från något de tidigare gett 

ut. Vid publiceringstillfället hade Stein lagt till en ”Advertisement” som utgjorde 

bokens försättsblad. I den skriver Stein ”Useful Knowledge is pleasent and therefore 

																																																								
86 Gertrude Stein, ”Or More (Or Wars)”, Useful Knowledge, New York: Station Hill Press, 2001, s. 115-145 
87 Edward Burns, ”Useful Knowledge about Useful Knowledge, förord till Useful Knowledge, New York: Station 
Hill Press, 2001, s. xii-xvii 
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it is very much to be enjoyed.” Trots tillägget och förlagets ansträngningar sålde 

boken dåligt och Stein fick svårt att publicera fler böcker. Hon och hennes partner 

Alice B. Toklas startade ett eget förlag med devisen, ”Practices of publishing are 

always political.”88 

 

8.2. Tid   
Steins förhållande till tid handlar om att vara i nuet.89 Hon ställer sig bland annat 

frågan: Vad innebär det att vara samtida? Stein menar att genom att betrakta detaljer i 

hennes närhet och använda repetitioner med små förskjutningar av orden så 

återkommer hon hela tiden till nuet.90 En metod hon använder för att påvisa hur vårt 

sätt att se förändras över tid.  

 Likt Lawlers titel WAR IS TERROR travesterar Steins titel ”Or More (Or 

Wars)” en slogan ”No more war”. Som titeln bokstavligt indikerar så refererar texten 

till olika krig. I texten finns referenser till det amerikanska inbördeskriget, det 

kubanska självständighetskriget, det mexikansk-amerikanska kriget och första 

världskriget. Hos Dydo läser jag hur texten ”Or More (Or Wars)” härleds till Steins 

förberedelse inför föreläsningen Composition As Explanation där tid och förändring 

blir centrala teman.91 Det som förändras över tid ochmellan generationer menar Stein 

är sättet att se. Krig tvingar oss att reagera och får historien att hinna ifatt sig själv och 

accelererar på så vis förändring. Tiden i ”Or More (Or Wars)” skiftar mellan 

angivelserna: på en gång, under tiden, för/tidigt och för/sent, lite senare, efter, efteråt, 

under natten, i början, på minuten, snabbt, ganska snabbt, då och då, morgon, kväll, 

eftermiddag och till slut. 

 I Steins Composition As Explanation liknas konstnären med krigsstrategen.92 

För en strateg liksom för en konstnär är det angelägna att se och att uppfatta likheten i 

vad som verkligen är och den bild vi har av verkligheten. Det är först när kriget 

utbryter som strategen tvingas lämna traditionell krigföring och anpassa sig till en ny 

krigföring med nya medel. För en konstnär gäller det att i nuet se den verklighet som 

går att uppfatta, vad som begränsar, för att lägga det förflutna bakom sig. För att 

förstå skillnaden mellan perception och verklighet behöver konsten ligga steget före i 
																																																								
88 Barad,. 2012, s. 62 
89 Dydo med Rice, 2003, s. 94-95 
90 Ibid., s. 95 
91 Ibid., s. 90 
92 Gertrude Stein, ”Composition As Explanation” Gertrude Stein: Writings 1903-1932, New York: Library of 
America, 1998, s. 520 
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sin självuppfattning. Konst och krig måste enligt Stein anpassa sig till nuets verklighet 

istället för obsoleta konventioner. Världen är i varje ögonblick en annan och därför 

måste de metoder genom vilka vi förhåller oss till och verkar i att förändras 

kontinuerligt. Som titeln ovan indikerar är komposition, som jag förstår det, 

förutsättningen för att till fullo förstå den relation som inte omedelbart framgår av 

texten. 

 Det som Stein frågar i ”Or More (Or Wars)” är; vad är det som gör ett stort 

eller ett litet krig, hur räknas krigen och vad händer efter kriget? Det Stein menar är 

att freden, den mellan krigen, skapar nya former för tid. Tiden i texten förändrar de 

eventuella subjekt som skulle kunna etableras och på sikt omöjliggör dess 

etablerande. Tiden i ”Or More (Or Wars)” fungerar genom att med orden beskriva en 

kontinuerlig rörelse.  

 
 Who need had. Who needs who had who and had in  
 plural. Thinking of it and never thinking of it and never any  
 more and never thinking of it any more.93 
 
 The war is early. 
 Or the war is as early. 
 The meaning of war this war and the meaning of war is  
 This, and the meaning of war is this. 
 In beginning to mention objects.94  
 
 Not to be not to be not to be not to be not to be exchange if here for 
 a minute. A minute makes no appointment or it. After that 
 at most. Whether and seat and settled makes an origin.95 
 
 War is this, this is war, war is this and this war and this war. 
 This war makes slate useful and just in this way a slate  
 when it is rubbed.96 
 

Styckena är tagna från olika delar ur texten, men är exempel på hur Stein använder 

och varierar tidsbegreppet i verket. Enligt min uppfattning används tiden i det första 

stycket för att beröra glömskan, i det andra stycket behandlar Stein krigets (tidiga) 

början, det tredje berör varandet i nuet och det sista framtiden.  

 Lawlers Still Life (Candle) från 2003 visar i förgrunden ett uppdukat bord.97 I 

bilden kan vi skymta tallrikar, bestick, vin- och vattenglas, ett stearinljus och en 

askkopp med cigarettfimpar. Bakgrundens ljusa vägg kontrasteras mot en del av en 
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94 Ibid., s. 118 
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spröjsad svartvit dörr på glänt men framförallt av en upphängd monokrom med mörk 

bakgrund med en vit text som återger datumet ”26 May, 1994”. Liksom det tidigare 

nämnda fotografiet WAR IS TERROR så finns det en diskrepans mellan bild och titel, 

om än inte lika omedelbar. Ytterligare en gemensam del i båda fotografierna är att det 

inte finns några människor i bild, bara spår av dem. Det som bilden ger intryck av är 

att en middag har ägt rum och att personerna har förflyttat sig, släckt ljuset och lämnat 

rummet. Till skillnad från WAR IS TERROR så ger Still Life (Candle) mer känslan av 

ett hastigt uppbrott. Istället för den bäddade sängen ser vi knycklade servetter, en full 

askfat, ett halvfullt glas och en dörr på glänt. Det som hamnar i det omedelbara 

blickfånget är dock målningen. Vad är det för ett datum ”26 May, 1994”? Är det en 

referens till kriget i Rwanda? Bröllopsdagen mellan Michael Jackson och Lisa-Marie 

Presley? Datumet och målningen måste dock sättas samman med fotografiets helhet 

och titeln Still Life och parentesen med det utblåsta ljuset (Candle). Men om vi för en 

stund stannar vid målningen.  

 Målningen på Lawlers fotografi är, som tidigare nämnts, utformad av Kawara. 

Han ställde konsekvent frågan om tid i sitt konstnärskap. Hur man kan göra en 

målning som kan existera som sin egen verklighet utan andra referenser var en av de 

frågor som målare arbetade med strax innan Kawara gjorde sin första Date Painting 4 

januari 1966.98 En Date Painting är datumet då målningen målades. Akryl på en 

uppspänd duk med stöd av träram har en storlek på 20,5 till 25,5 cm och en djup på 5 

cm till 155x 226 cm. Datumet och förkortning av ordet för månaden är målat i ett 

sans-serif typsnitt (tidiga målningar Gill sans-serif och senare Futura) centrerat på 

bilddukens rektangulära yta. 99 Kawara strök sammanlagt fyra lager färg över duken. 

Varje lager gavs tillräckligt mycket tid för att torka, innan det slipandes i förberedelse 

för det nya lagret. Konturerna för texten var försiktigt ritade för att sedan fyllas igen 

med flera lager av vit färg med en smal vit pensel, en linjal, en vinkelhake, en 

skalpellkniv och en dammborste. Mycket tid lades på att eliminera fel och att finputsa 

kompositionen i stort. Om målningen inte var klar vid dagens slut förstördes den.  

  Wall skriver att det första vi kan observera med Kawaras Date Paintings är att 

det är någonting skrivet på en monokrom och att monokromen mer än någon annan 

form av målning markerar en tidströskel. En monokrom är en bild bestående av en 

																																																								
98 Jonathan Watkins ”Where ”I don’t Know” Is the Right Answer ” On Kawara, red., René Denizot och Jonathan 
Watkins, London: Phaidon, 2002, s. 78 
99 Ibid., s. 78 och s. 109 (n27) 
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enda färg. När den ryske konstnären Alexander Rodchenko 1921 producerade trilogin 

”Pure-Red-Blue Color” uttrycktes detta som ett nytt banbrytande ingrepp i den 

traditionella produktionen av konst, där konsten skulle bli fri från sitt borgliga 

figurativa arv.100 Rodchenko såg detta som en social revolution men som Wall skriver 

så blev den sociala revolutionen aldrig en verklighet och därför står monokromen 

utanför målnings-begreppet. Monokromen enligt Wall kvarhåller därför en 

ofullständig social förändring av konst.101 Under de målade lagren på en målning 

finns en duk och duken i sig är alltid en monokrom. Handlingen att placera någonting 

ovanpå en monokrom blir därför, som jag tolkar Wall, att återuppta utvecklingen av 

ett traditionellt borgligt måleri men också att återuppta möjligheten för en social 

transformation. Som tidigare nämnt representerar monokromen en motsats till det 

figurativa måleriet. En avbildande genre som från slutet av 1800-talet kom att 

utmanas av fotografiets möjligheter, framförallt det historiska krigsmåleriet genom 

fotojournalismen. En historisk figurativ krigsmålning har generellt två datum. Det ena 

när konstnären målade verket och det mer centrala ett datum när den avmålande 

händelsen inträffade. Fotojournalismen däremot avbildar händelsen när den inträffar, 

det vill säga datumen sammanfaller. Hos Kawara får vi ett datum när målningen 

utfördes men fråntas händelsen för det inträffade.  

 Kawaras verk förklarar dock inte mer än det som står. Kompositionerna blir 

som jag ser det självförklarande, tiden som ett datum på en monokrom. Komposition 

med tid som förklaring är en metod som återfinns även i Steins skrivande. ”The time 

of the composition is the time of the composition”.102 

 Genom att läsa Compostion As Explanation får jag en tydligare bild av hur 

Stein arbetar med tiden i ”Or More (Or Wars)”, det vill säga hur hon textmässigt 

behandlar den accelererade tid som kommer av krig. Krig i dess dramatiska 

händelseförlopp och vittgående konsekvenser tvingar oss att reagera på tiden och 

påskyndar på så vis vårt sätt att se den verklighet som faktiskt är, och därmed 

kompositionen av tid. Stein ger aldrig något svar i ”Or More (Or Wars)” på vad som 

händer efter kriget, men enligt mig finns svaret i kompositionens helhet. Tiden och 

skiften mellan tider är en del av kompositionen. Svaret beror på hur verkligheten 

																																																								
100 Jeff Wall, “Monochrome and Photojournalism in On Kawara’s Today Paintings,” in Robert Lehman Lectures 
on Contemporary Art 1, red. Lynne Cook och Karen Kelly, New York: Dia Center for the Arts, 1996, s. 135 
101 Wall., s. 136 
102 Gertrude Stein, ”Composition As Explanation” Gertrude Stein: Writings 1903-1932, New York: Library of 
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uppfattas och kan ses i kombination med slutet på Composition As Explination ”And 

afterwards. Now that is all.”103  

 När Stein talar om tiden och de förändrade seendet handlar det också om hur 

tiden till slut anpassar seendet till det som ses. När ett verk uppnått en kanonstatus så 

menar Stein att verket förlorat sin oppositionella potential. Som en slags bekräftelse 

på Steins kritik så visar Salomon-Godeaus Photography at the Dock att i den 

verklighet vi befinner oss finns också institutioner och privata investerare som 

påverkar hur ett verk blir kanon.104 Som exempel använder hon Lawler som hon 

menar visar och ifrågasätter institutioners och privata investerares inverkan på 

konsten och dess omgivning. I Lawlers senare verk så används samma kritik men är 

nu snarare riktad mot politiska våldshandlingar. Detta anser jag är tydligt i WAR IS 

TERROR men även i Still Life (Candle) i och med dess koppling till det historiska 

krigsmåleriet, via Kawaras datummålning. 

 Jag läser tidens materialiserande effekt i Lawlers Still Life (Candle) som ett 

”sammanflätat fenomen”. Det vill säga att tiden, rummet och materia tillsammans är 

en slags aktiv morfologi som reagerar, genererar och artikuleras i en ständigt 

upprepande intra-aktiv tillblivelse.105  I rummet syns spår av kroppar som genom 

stilleben visar på både en närvaro och frånvaro. Tiden är specificerad genom 

fotografiets datum och tidsangivelsen på Kawaras målning och genom monokromens 

historiska potential och ofullbordan. Som jag ser det är det förflutna och framtiden i 

Lawlers fotografi en del av samma aktiva materia som de beskriver.106 

 Jag uppfattar att tidens materialiserande effekt i ”Or More (Or Wars)” 

fungerar genom att Stein ständigt i sin komposition rör sig mellan och upprepar 

tidsangivelser: på en gång, under tiden, för/tidigt och för/sent, lite senare, efter, 

efteråt, under natten, i början, på minuten, snabbt, ganska snabbt, då och då, morgon, 

kväll, eftermiddag och till slut. Materia är de subjekt som vävs samman i 

kompositionen och sträcker sig bortom tiden och rummet.107 

 

 

 
																																																								
103 Stein, 1998, s. 529 
104 Abagail Salomon-Godeau, Photography at the Dock: Essays on Photographic History, Institutions and 
Practices, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991, s. 4-51 
105 Barad, 2007, s. 179-183 

106 Ibid., s. 315 
107 Ibid., s. 383 
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8.3. Seende/icke-seende 
I Butlers kapitel ”Tortyr och fotografiets etik: Reflektioner med Sontag” tar hon upp 

seende i relation till de normer och ramar som formar vad man ser och vad man inte 

ser. Det ”icke-seende” som hon talar om är ett slags betingat seende som finns och 

som kan leda till både en visuell och nationell norm. Normer menar Butler påverkar 

betraktarens fokus och gör att vissa delar av det synliga fältet utesluts. ”Den bild som 

förväntas leverera verkligheten undandrar därmed verkligheten från perceptionen”.108 

Stein text, menar jag, visar en medvetenhet om detta ”icke-seende” och dess 

eventuella konsekvenser. Steins text ”Or More (Or Wars)” kan sägas uppehålla sig 

vid detta ”icke-seende” eftersom texten visar en medvetenhet om ögat som 

mätinstrument.  

 Textpassagerna i ”Or More (Or Wars)” fångar ögat för att de är uppbyggda av 

några få blockfraser, som upprepas om och om igen med små variationer tills de 

nästan uppfattas som abstrakta. Det visuella (s närvaro) blir först påtagligt innan 

själva meningen blir till och blir begriplig. Ögat får en känsla för formen medan 

hjärnan som försöker förstå en fras om och om igen förlorar meningsbetydelsen. Ögat 

frågar vad det ser, hur det ser, vad läsning och vetande är. 

 
 War makes a fish.  
 Have it.  
 War makes a dish. 
 Halve it. 
 War makes a which which has it.109  
 
 
Med små förändringar av orden utmanar Stein linjära läsningar och förväntningar på 

vad skrivna ord och meningar är, vad de gör och hur de gör det. Jag uppfattar också 

att det sker en diskrepans i relation till vad örat uppfattar. Läser man orden ”Have” 

och ”Half” låter det snarare som en upprepning än som en delning. Likaså är orden 

”fish” och ”dish” nära ljudligt. ”Which” som skrivet betyder vilket, vilken och vilka 

kan ljudat låta som ”Witch”: Det skrivna och hörda ordet förmår i sammanhanget 

förvirra och dra mot något övernaturligt, något som i sin tur kan förvandlas.  

 Stein är, som jag påpekat, medveten om att ”icke-seendet” är betingat i själva 

läsakten. I ”Or More (Or Wars)” återkommer Stein ständigt till ord och meningar som 

																																																								
108 Stein, 1998, s. 76 
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känns igen och som kan kopplas till krig. Men genom att förskjuta en förväntad 

förståelse så rubbas betingelserna för den norm som ”icke seendet” etablerar. 

 Stein skriver om det som hon har omkring sig, det som finns bokstavligt och 

känslomässigt nära. Hennes fokus ligger dock mer på komposition än på detaljer. Som 

exempel nämns ett flertal personer som subjekt i ”Or More (Or Wars)” som det 

amerikanska folket, du, jag, hon, han, de, dem själva, alla, vem, gäster, kvinnor, män, 

ministrar, kungen, Henrietta, Harriet, Herbert, Lilly, en far, en baby, två barn, en 

svåger, kusiner, sjömän, alla, allihop, vemsomhelst, ingen särskild, ingen alls. Även 

om personerna nämns så mixas de samman, försvinner genom uppräkningar in i en 

mängd.  

 
 Let us consider the case of Harriet and Henrietta of Herbert  
 of Will and the difference between. After forty years 
 after fifty years after twenty years after eighty years more  
 or less. Poe a study. 
 No one sees the connection between Lily and Louise. But  
 I do.110 
 
 
”Harriet and Henrietta of Herbert” är namngivna men oidentifierade personer i 

kompositionen. Det som urskiljer sig i det ovanstående stycket är ett ”I”, en 

hänvisning till ett berättarjag. En närvaro som pekar mot en författare, ett ”I” som 

träder fram ur mängden. Det ser jag som ett sätt för berättarjaget att kommentera det 

skrivna som också får läsaren att reflektera över hens oinfriade förväntningar på 

texten. Vi får aldrig veta skillnaden mellan personerna, inte mer än åren emellan. En 

studie bryter av. Vi ser aldrig kopplingen mellan Lily och Louise men berättarjaget 

gör det. Lawler utmanar på ett annat sätt våra förväntningar av en bild och 

perspektivskiftet mellan betraktaren och det som betraktas, vill jag mena. 

 I Lawlers fotografi Still Life (Candle) syns ett bord och på det kan vi skymta 

tallrikar, bestick, vin- och vattenglas, ett stearinljus och en askkopp med 

cigarettfimpar. Det finns en medvetenhet om de frånvarande personerna. En frånvaro 

som också kan förstärka frånvaron/närvaron av fotografen, det vill säga Lawler själv.  

 I både Steins text och Lawlers fotografi finner jag en medvetenhet om det 

betingade ”icke-seendet”. I både texten och fotografiet medvetandegörs själva 

betingandet. Den krypterade delen är ett slags ”icke-seende” som är en del av det 
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sammanflätade fenomenet. Så, utifrån Steins text och Lawlers fotografi, vad är det för 

”icke-seende” som blir krypterat i själva seendet?  

 Lawlers fotografi heter Still Life (Candle), översatt ”Stilleben (Stearinljus)”, 

och pekar därmed på en tradition inom konsten att avbilda föremål. Titelns parentes 

riktar fokus på det släckta stearinljuset och bidrar därmed också till en förstärkning av 

vanitasmotivet. Ett motiv som sätter det mänskliga i blickfånget, utan att använda 

människor, med hjälp av föremål som i en kombination påminner om livets 

bräcklighet och osäkerhet. Stilleben utgår från en komposition av objekt som visar på 

en rad ofrivilliga men ömsesidiga beroenden. Stilleben användes till en början mest 

som bakgrundsmotiv till religiösa figurer. På 1500-talet framträder stillebenet som ett 

självständigt motiv i västerländsk konst. Det religiösa figurativa budskapet kvarblev 

dock som ett betingat ”icke-seende”, ett betingat ”icke-seende” som förändras över 

tiden. 

 I en vidare undersökning av stilleben som seende så använder den franska 

konstnären Paul Cézanne (1839-1906) föremålen som sådana men drar dem till en 

högre abstraktionsnivå. Väl medveten om att ögat inte ser allt samtidigt börjar han 

experimentera med ljus och perspektiv. 111 Stilleben (sedd som den lägsta av 

måleriska genrer) blir ett motiv där Cézanne kan experimentera med seendet och 

måleriska traditioner. Ett undersökande som rubbar såväl seendet som ”icke-seendet”. 

Stein var själv en stor beundrare av Cézanne och hans fokus på realationen mellan 

färgen/fakta och duken/dokumentet.112 Jag läser hos Marianne DeKoven att Stein 

komponerade romanen Three Lives (1909) efter att ha stirrat på Cézannes målade 

porträtt av hans fru när Stein själv satt som porträttmodell för konstnären Pablo 

Picasso 1905-06. 

 Steins texter kallas ibland ”verbala stilleben” för att hon just avbildar de 

föremål hon har omkring sig. Framförallt används benämningen för att beskriva 

Steins bok Tender Buttons (1914). Som jag ser det är den användbar för flera av 

Steins verk för att den pekar mot hennes närhet till bildkonst, vilket ofta visas då hon 

beskriver målningar som skrift.113  

																																																								
111 Sybille Ebert-Schifferer, Still Life: A History, New York: Harry N Abrams, cop, 1999, s. 311 
112 Lyn Hejinan ”Språk och realism”, översättning till svenska Jenny Tunedal, OEI, “GERTRUD ST(O)EIN”,  
nr 14, 2003:2, s. 46-48 
113 Nandini Ramesh Sankar, ”Exploring In-Humanity: Gertrude Stein’s Tender Buttons and Still-Life Painting”, 
World Cinema and the Visual Arts, red David Gallagher, London: Anthem Press, 2012, s. 135 
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De föremål som nämns i ”Or More (Or Wars)” är en stol, lampa, en griffeltavla, ett 

bläckhorn, en blyerspenna, papper, en artikel, hattar, kor, blommor, hyacinter, rosor, 

en plånbok, elefanter, koppar, elefanter, fat, äpplen, päron, apelsiner, persikor, 

grapefrukt, plommon, dadlar, fikon, pengar och ägg. Föremålen blir kvar, till skillnad 

från personerna, för att de framkallar en inre bild av saken de beskriver.  

Genom sitt sätt att skriva och närma sig abstraktion så aktiverar Stein läsarens seende. 

I ”Or More (Or Wars)” betonar hon att det är just föremålen som blir kvar men hon 

visar också i textexemplet hur seendet förändras över tiden. Seendet förändras bland 

annat på grund av glömska. 

 
 Who has forgotten who forgotten forgotten, forgotten  
 what. 
 Animals. 
 Animals are left. 
 Birds. 
 Birds are left. 
 Towels. 
 Towels are left. 
 Butter. 
 Butter is left. 
 Who has forgotten, forgotten, forgotten what.114 

 

Föremålen blir inneslutna av glömskan. Och genom föremålen förs läsaren succesivt 

närmare detaljer och med det också närmare ett nu. Samtidigt blir jag som läsare 

bortglömd. Min blick blir glömd. Den inneslutande glömskan utgör även ett exempel 

på ett betingat ”icke-seende” som gör att läsaren kan föreställa sig en plötslig 

händelse men vet inte vem som har glömt eller vad som har glömts. Djuren 

”Animals” blir efter hand mer specifika (mätning) ”Birds”. Texten närmar sig nutid 

(position) ”Butter”. Glömskan har alltid ett innehåll.115  

 En likhet mellan glömska och föremål kan även dras till Lawlers bild där den 

kvarlämnade dukningen och utelämnande av personerna kan vara ett exempel på 

betingat ”icke-seende”. 

 Synen och seendet är mätinstrument som enligt Barad är del av 

sammanflätningen.116 I mitt snitt ”Seende/icke-seende” har jag försökt genom en 

diffraktiv läsning att förstå vad som blir krypterat i själva seendet. Vad ser ögat, hur 

ser ögat och vad uppfattar hjärnan? Det krypterade seendet, det vill säga icke-seendet 

kan, som jag ser det, fungera på två sätt. Antingen kan det hjälpa till att förstå 
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sammanflätningen eller försvåra genom att kvardröja vid invanda dualistiska 

tankemönster. 

 

8.4. Komposition  
I Lawlers fotografier WAR IS TERROR och Still Life (Candle) är andra konstnärers 

verk det mest iögonfallande i kompositionerna: Ett fotografi taget av Margaret 

Cameron och en målning gjord av Kawara. De är också av central betydelse för hela 

kompositionerna. I WAR IS TERROR ser vi ett porträtt, men inte av den vi tror att den 

föreställer. Det är inte det kända porträtt av Virginia Woolf, utan av hennes mamma 

Julia Duckworth. I Still Life (Candle) ser vi en datummålning av Kawara. Datumet är 

dagen då Kawara målade målningen och har i övrigt ingen omedelbar koppling till 

Lawlers fotografi. Beskärningen av fotografiet är också en väsentlig del av Lawlers 

komposition. Flera föremål på fotografierna syns bara till vissa delar. Delar som just 

för att de är beskurna tillsammans med titeln förändrar och får större betydelse för 

kompositionens helhet. 

 I fråga om förändring så visade det tidigare exemplet om glömska, hur Stein 

genom orden rör sig närmare ett nu från djur till smör. En detalj i kompositionen som 

får läsaren att röra sig närmare ett nu. Som tidigare visat arbetar Stein med tiden för 

att visa hur vårt sätt att se förändras över tid.  

 I Steins ”Or More (Or War)” kan man ana att hon medvetet valt ut precisa ord, 

satsdelar och skiljetecken som kopplar an till krig och som ställs i opposition till krig.  

 
 Let me make a statement. It is this. To be aroused because  
 he was the only one. To refuse not to refuse but to decline.  
 To be and she had helped and this is for them not a mistake  
 because otherwise to arrange it for them. Listen to war. He  
 and she were helpful. 
 What makes it smell as if an orange was burnt and if  
 an orange is burnt. 
 Whose and whose and whose, after that whose. 
 It is very pleasurable that if it is his it is his and if it is theirs  
 it is always is theirs and if it is his it always is his. His and his. 
 Finally the difference between more and more. How nearly  
 does it sound alike. 
 In as well and read to me, past it.117 
 

Steins komposition sätter in läsaren i krigets form där också lukter och ljud tar plats. 

Abstraherat och utspritt placerar hon in substantiv som; länder, städer, citadell, en 

stad, ett berg, moln, en avgrund, en höstack, vatten, en flod, båtar, hus, rum, dörrar, en 
																																																								
117 Stein, 2001, s. 128 



 
 

	 46 

stol och ett fat. Ihop med återkommande adjektiv, försiktigt, behagligt, lyckligtvis och 

entusiastiskt som används som kontrast till textstycken.  

  
 Uncles and clouds. 
 Out loud 
 Larger at once.  
 He knew that in face he knew that in face of it and he knew 
 that in face, in face of it. 
 Not much.118 
 

Ljuset i Lawlers fotografi Still Life (Candle) är dämpat och dovt. En grågul väggfärg 

tar upp en stor del av bildytan. Dörrspeglarna, bordet och stolarna är svarta. De enda 

färgpartier i övrigt som kan urskiljas finns på föremål såsom ett grönt och brunt salt 

och pepparkar. Ett blåvit cigarettpaket. Som tidigare nämnts så finns inte den 

omedelbara kopplingen mellan datummålningens tid och den tid, 2003, då Lawler tog 

fotografiet. Två tydliga datum som till synes inte tycks ha något gemensamt. Men det 

finns fler tidsantydningar i bilden och med hjälp av titeln. Genom titeln riktas fokus 

mot stearinljuset, ett ljus som är delvis nedbrunnet. På bordet står ett askfat med sju 

till nio cigarettfimpar. Där återfinns även en bit av ett bröd och ett till hälften 

urdrucket glas. Bland dessa syns tre tallrikar fördelade på motsatta sidor, ett par 

bestick, två vinglas och tre vattenglas. Dessa detaljer ger sammantaget ett intryck av 

att en middag nyligen ägt rum mellan minst tre personer.  

 Som nämnt inledningsvis så ställer sig Stein frågorna i ”Or More (Or War): 

Vad är det som gör ett stort eller ett litet krig, hur räknas krigen och vad händer efter 

kriget? Det vill säga hur mäter man krig? Dessa frågor besvaras inte men bara att hon 

ställer dem visar på en insikt angående mätningens betydelse, något som tydliggörs i 

det att hon i texten ständigt återkommer till tid och uppräkningar.  

 Tiden och seendet är viktiga delar i kompositionen, då de inte bara används 

som mätinstrument utan också är nödvändiga för att förstå komponerandet av 

kompositionen. Seende och tiden är till och med avgörande för hur kompositionen 

uppfattas:  

 
 This makes the thing we are looking at very different and this makes what those who 

 describe it make of  it, it makes a composition, it confuses, it shows, it is, it looks, it likes it 

 as it is, and this makes what is seen as it is seen. Nothing changes from generation to 

 generation except the thing seen and that makes a composition.”119  
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Lawlers fotografi är också en komposition som förvirrar, genom kombinationen av 

detaljerna i bilden ihop med titeln Still Life (Candle). En komposition där inte det som 

ses förändras men däremot, som jag även läser Stein, kommer tiden att förändra hur 

det kommer att ses. Komposition handlar om förändring. Med Lawler som prisma se 

hur Steins text liksom Lawlers fotografi är som en paus (den mellan krigen eller en 

pust som blåser ut stearinljuset) innan en ny stund blir till och världen formas om 

igen.120 

 

8.5. Kortfattad sammanfattning 
Tiden och seendet är viktiga delar i kompositionen både för Lawler fotografi och 

Steins text. De används som mätinstrument och är också väsentliga delar i 

komponerandet av kompositionerna. Seendet och tiden blir avgörande för hur de 

uppfattas. Kompositionerna handlar om förändring men det som ses kommer inte att 

förändras men hur det ses kommer att förändras över tiden. 
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9. Grieving Mothers (Attachment) 
 

I det här kapitlet använder jag H.D.s Trilogy (1944-46) och Lawlers Grieving Mothers 

(Attachment), (2005) i min diffraktiva läsning. De tre snitt jag gör utgår från det 

hopskrivna ontologi-epistemologi-etik begrepp som framförs av Barad men som jag 

också spårar hos Butler i hennes bok Precarious Life: The Powers of Mourning and 

Violence (2003), i vilken hon bland annat läser Levinas etikbegrepp utifrån de 

händelser som ägde rum efter 11 september 2001.   

 Kapitlet består av tre snitt som också är delarnas rubriker. Två delar refererar 

ordagrant till Lawlers titel och en till det växelspel mellan människa och icke-

människa jag anser finns hos både Lawler och H.D. Den första 

delen ”Mänsklighet/icke-mänsklighet” tar upp ”jaget” i mötet med den ”andre” och i 

förlängningen beroendeförhållandet mellan människa/icke-människa. Den andra 

delen ”Sörjande mödrar” undersöker begreppet sörjande och i förlängningen dess 

konsekvenser. Den tredje delen ”Attachment” bearbetar olika former av beroenden 

och ömsesidighet. 

Jag utgår från New Directions utgåva av Trilogy från 1998 med förord och 

läsanvisningar av den amerikanska författaren Aliki Barnstone. Jag hänvisar även till 

delar ur H.D.s Tribute to Freud (1956).  

Jag refererar även gällande H.D. till litteraturprofessorn Susan Stanford 

Freeman Psyche Reborn: The Emergence of H.D. (1981) och den amerikanska 

författaren och akademikern Susan Gubars artikel ”The Echoing Spell of H.D.s 

’Trilogy’” (1978). För att undersöka H.D.s transformationer ur Barads tankegångar 

ser jag bland annat till den svenska litteraturvetaren Ann-Sofie Lönngrens begrepp om 

”litterär materialisering”. Ett begrepp som också tas vidare hos den svenska 

författaren Mara Lee i hennes avhandling När andra skriver: Skrivande som motsånd, 

ansvar och tid (2014). 

Som i de tidigare kapitlen använder jag mig av Barads Meeting the Universe 

Halfway: Quantum Physics and the Entaglement of Matter and Meaning (2007) och 

artikeln ”On Touching: The Inhuman That Therefore I Am” (2014). 

Jacqueline Roses bok Why War?: Psychoanalysis, Politics, and the Return to 

Melanie Klein (1993) används för tesen ”misslyckandets etik”. I kapitlets sista stycke 
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refererar jag kort till Joan Riviéres ”Kvinnlighet som maskerad” (1929) och Isabelle 

Stengers ”Singularity of Falling Bodies” (2010).  

Jag använder mig av, som i Woolf kapitlet, Sara Clyne Sundbergs svenska 

översättning Osäkra liv: Sörjandet och våldets makt (2011) av Butler. Vidare av 

Stewe Claeson svenska översättning av H.Ds Hyllning till Freud (2015). För Lawlers 

fotografi tar jag återigen hjälp av boken Twice Untitled and Other Pictures (Looking 

Back), (2006) och Molesworths text ”Louise Lawler: Just the Facts”.  

Två textstycken, varav ett på svenska, är taget från Hyllning till Freud och det andra 

från den kanadensiska poeten och akademikern Anne Carsons förord till sin 

översättning av Grief Lessons: Four plays by Euripides, i övrigt tas blockcitat från 

Trilogy. 

 

9.1. H.D., Trilogy 
Hilda Dolittle föddes 1886 i Bethlehem, USA och växte upp i en herrnhutisk miljö där 

både familjen och skolan var del av det böhmiska brödraskapet. Hon bosatte sig i 

London 1910 och blev en del av den litterära gruppen Imaginists. När hon började 

publicera sina första dikter använde hon förkortningen ”H.D. Imagiste”, de två första 

initialerna kvarhöll hon under resten av sitt litterära arbete. En betydelsefull del av 

H.D.s liv var när hon 1933 blev analysand hos den österrikiske psykoanalytikern 

Sigmund Freud. Med honom diskuterade hon den kluvenhet mellan kärlek och hat 

som den enskilda människan präglas av och som återspeglas i samhället. Men den 

svenska författaren Moa Matthis skriver i ett efterord att boken Hyllning till Freud bör 

ses som en dokumentation av H.D.s egna poetiska vision där hon bland annat ställer 

sig frågan om man kan grunda en ny religion genom att nå människans djupaste lager 

av det omedvetna eller undermedvetna.121 Hyllning till Freud är ett verk som skrevs 

parallellt med Trilogy, som i sin tur påbörjades året efter tyskarnas bombning av 

London. Trilogy består av tre delar, där varje del i sin tur består av fyrtiotre dikter. 

Den första delen “The Walls Do Not Fall” skrevs under 1942 efter ett långt pågående 

lokalt bombanfall och ett pågående världskrig. Den första delen inleds även med 

dedikationen, ”for Karnak 1923” och ”from London 1942”. Den andra delen “Tribute 

to the Angels” skrevs under en krigspaus före D-dagen den tredje delen ”The 

Flowering of the Rod” skrevs 1944 under Ardenneroffensiven och julhögtiden. 
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9.2. Mänsklighet/icke mänsklighet 
I Lawlers Grieving Mothers (Attachment) syns delar av två vita gipsvingar som ligger 

nedlagda på ett grått betonggolv.122 I bildens förgrund syns den yttre delen av en 

vinge och i bakgrunden den inre delen av en vinge. Den främre vingens fjädrar är i 

skärpa medan den bakre vingen är i oskärpa, men däremot framträder i den 

sistnämnda en metallisk fästanordning tydligt. I Molesworth text ”Louise Lawler: Just 

the Facts” framgår det att vingarna är gipskopior av den antika grekiska skulpturen 

The Winged Victory of Samothrace.123 Skulpturen är en staty av en bevingad kvinnlig 

figur, segergudinnan Nike. Skulpturen är en av hellenismens stora monument. 

Originalstatyn återfanns i delar på ön Samothrace 1863.124 I återuppbyggnaden på 

Louvren i Paris sattes originaldelarna av vit marmor samman med gipskopior av de 

saknade delarna till en storlek som motsvarar originalstorleken 

2.75 meter. Man återskapade emellertid aldrig skulpturens huvud som man tror fanns i 

originalet. Skulpturens komposition är innesluten i en rätvinklig triangel som omsluter 

kroppens linjer, tygens veck och framåtrörelsen. I rekonstruktionen placerades 

vingarna i horisontalposition där den ena vingen är en spegelvänd version av den 

andra. Det unika med originalskulpturen var just fästanordningen med sin långa spets 

som överförde delar av vingarnas tyngd till kroppen. Rekonstruktionen förenklades 

genom de många avbildningar av segergudinnan Nike från antikens Grekland. Man 

brukar allmänt säga att segergudinnan Nike var försedd med vingar för att snabbt 

kunna förflytta sig över jorden med segerbudskap.  

 I en serie skugg- eller ljusbilder som H.D. såg projicerade på 

hotellrumsväggen på den joniska ön Korfu under våren 1920 har segergudinnan Nike 

en framträdande roll.125 Dessa ljusbilder betraktades av Freud som ”skrifter-på-

väggen symptom”.126 H.D. menar att dessa kan ha uppstått genom en rad närstående 

förluster, då hon som en konsekvens av kriget förlorat sin far, sin bror och sitt första 

barn. I Tribute to Freud beskriver hon segergudinnan Nike som en tredimensionell 

ängel stadigt rörlig i ett rum utan väggar. Likt ett hologram rör sig ängeln ”Seger, 

Nike” in och ut ur tältliknande trianglar. En bild som tycks ge henne ro men där 
																																																								
122 Louise Lawler, Twice Untitled and Other Pictures (looking back), Columbus, Ohio: Wexner Center for the 
Arts, Ohio State University; Cambridge, MA: Distributed by MIT Press, 2006, s. 102-103 
123 Molesworth, s. 150 
124 Humiaux,Marianne och Sophie Marmois, ”A Closer look at the Victory of Samonthrace”, 2008, hämtad:  
2015-12-20, tillgängligt på: 
http://musee.louvre.fr/oal/victoiredesamothrace/victoiredesamothrace_acc_en.html 
125 H.D., Hyllning till Freud, översättning övers. Stewe Claeson, Lund: Ellerströms, 2015, s. 52 
126 Ibid. 
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kraftansträngningen gör att hon till slut gör Nike till sitt egna personliga tecken och en 

del av sin hieroglyf samtidigt som hon förutser ett framtida krig. När det kriget är slut 

är hon fri, bevingad i en annan dimension. Nike, Seger verkade vara själva 

lösningen: ”Jag tänkte: ”Nike, Seger”. Jag tänkte: ”Hellos, solen…” Och jag stängde 

av, ”skar av” innan den sista bilden, innan (skulle man kunna säga) explosionen ägde 

rum.”127 

 Donna Haraway frågar om vi någonsin blir mänskliga helt och fullt.128 Det 

mänskliga är en norm som enligt Butler inte behöver förkroppsligas men utgör en 

term som behövs för att hävda det icke-mänskliga.129 

 Jag finner att H.D. bearbetar mänskliga-icke-mänskliga normer i sin Trilogy. 

Berättarjaget utgörs inledningsvis av det mänskliga men går in och ut i olika 

skepnader och tillstånd av mer eller mindre materialiserade former. H.D. väver ihop 

kulturer och arv, byter ut, ersätter, visar på likheter, influenser och låter änglar flyga 

runt som ett slags surrande siare eller universella helare bland tidlösa händelser och 

o/materialiserade former. Tillsammans blir det en textväv som utgörs av mänsklig-

icke-mänsklig materialitet och diskurs, liksom naturliga och kulturella faktorer. 

 Hos Lawler har den bevingade gudinnan Nike mist sina vingar. Dessa ligger 

avskilda från kroppen på golvet. Den bevingade gudinnan har därigenom förlorat 

attributen som utgör en väsentlig skillnad mellan människan och gudom. Nike 

förkroppsligar därigenom, anser jag, den mänskliga normen. Men eftersom Lawlers 

använder sig av The Winged Victory of Samothrace, där själva huvudet och därmed 

ansiktet saknas, kan inte en humanisering ske, eller? Vad betyder det i relation till 

Lawlers bild av Nikes vingar och det faktum att originalstatyn saknar huvud? Butler 

diskuterar humaniseringens problematik med utgångspunkt i ansiktets figur.130 Hon 

använder Levinas Totalité et Infini: essai sur l'extériorité (1961) där han erbjuder ett 

sätt att tänka kring förhållandet mellan ansiktet och humanisering. Hos Levinas är 

ansiktet en förutsättning för humanisering, samtidigt som ansiktet också kan användas 

för en avhumaniserande effekt. Det är i mötet med den andres ansikte som vi blir 

medvetna om vår egna och den andres sårbarhet. Enligt Levinas är dödandet hos 

																																																								
127  H.D., 2015, s. 66-69 
128 Donna Haraway presenterade denna fråga på Avenaliföreläsningen vid University of California i Berkley, 16 
september, citat efter Butlers Osäkra liv: Sörjandet och våldets makt, översättning från engelska Sara Clyne 
Sundberg, Hägersten: Tankekraft, 2011 
129 Butler, 2011, s. 78 
130 Butler, 2011, s. 135-154 
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människan ett ursprungligt , där dödandet är en primär impuls som vi bär ansvar att 

hindra. Inför den andre är vi blottade, både för vår och den andres impuls att döda.  

Hos H.D. anser jag att sårbarheten i Trilogy liknar det som beskrivs ovan men att den 

också visar på något annat, som att den rör sig närmare det som Barad skriver om 

nämligen, att all materia är ”entangled relations of becoming” och att materialitet i sig 

självt är “always touched by and touching infinite configurings of other being and 

other times”. 131 

 Den första delen av Trilogy ”The Walls Do Not Fall” (1942) öppnar upp med 

en hänvisning till tyskarnas bombningar av London. Dödliga bombangrepp ”The 

Blitz” eller ”incidents”, som det beskrevs i media under andra världskriget och som 

pågick ”här och där” i huvudstaden under några månader mellan 1940 och 1941.132 

 
An incident here and there, 
and rails gone (for guns) 
from your (and my) old town square:133 

 
Tonen i orden är förmildrad, kanske en aningens bitter eller ironisk. I den första 

dikten utgår berättaren mest från ett vi och ett oss. Omgivna av ödeläggelse och en grå 

färglös dimma, i förtvivlan och bestörtning. Himlen brinner och jorden skälver. 

 
over us Apocryphal fire, 
under us the earth sway, dip of a floor, 
slope of a payment134 

 
 
Här ligger kroppar liksom byggnader i ruiner, tömda på sitt innehåll, sönderslitna. Det 

finns inga tak, inga dörrar utan bara väggar: Vi har inte lärt oss något sedan Pompeji 

men precis som dess fruktansvärda lava långsamt flöt från vulkanens brott håller 

trycket mot våra sköra höljen på att spricka. 

 
pressure on heart, lungs, the brain 
about to burst its brittle case 
(what the skull can endure!):135 

 
Susan Stanford Friedman påpekar att ögonblick i historien ingår i ett mönster som 

informerar alla tider, genomgående i texten.136 En underliggande struktur av ett ”here” 

																																																								
131 Barad, 2014, s. 153 
132 Aliki Barnstone, ”Readers’ Notes”, ur H.D., Trilogy,”, New York: New Directions Books, 1998, s. 173 
133 H.D., ”The Walls Do Not Fall”, Trilogy, 1998, s. 3 
134 Ibid., s. 4  
135  H.D., ”The Walls Do Not Fall”, 1998, s. 4 
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och ”there” som också indikeras av diktens underrubrik ”for Karnak 1923” och ”from 

London 1942”. 137  Mot bakgrund av ruiner manar Butler oss till att fundera djupare 

kring förhållandet mellan olika former av tilltal och moralisk auktoritet.138 För att 

göra det återknyter hon till Levinas ord ”ansikte” och ”skulderbladens fjädrar”, 

”nackens vridning” och ordlösa vokalisering av lidande. Den etiska dyad Butler ställer 

upp med Levinas ”ansikte” hos den han kallar den Andre är den situation som uppstår 

när jaget tilltalas i ett möte. Att tilltalas handlar om en sorts respons på ett krav som 

den Andre ställer. Denna tilltalsstruktur visar på hur moralisk auktoritet kan införas 

och bibehållas. Jag anser att H.D. för detta begrepp vidare när hon visar på vilka 

konsekvenser denna auktoritet har bortom det antropocentriska perspektivet. Hon gör 

det genom att bland annat föra in bilder av vävar, ebb och flod, djungel i mötet mellan 

ett jag och en annan... 
 

my mind (yours) 
your way of thought (mine), 

 
each has its peculiar intricate map. 
threads weave over and under 

 
the jungle-growth 
of biological aptitudes, 

 
inherited tendencies,  
the intellectual effort  

 
of the whole race  
its tide and ebb;  

 
but my mind (yours)  
has its peculiar ego-centric139 

 
I den fjärde dikten i ”The Walls Do Not Fall” sluter sig berättarjaget in i en mussla… 

 
I sense my own limit,  
my shell-jaws snap shut  

 
[…] 

 
can not crack me, egg in egg-shell; 
closed in, complete, immortal140 

 
 
för att sedan i dikt sex befinna sig i gräset, under jorden som ett annat ryggradslöst 

djur, en mask eller en larv som i slutet av delen spinner sin egen svepning. 
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the industrious worm, 
spin my own shroud.141 

 
Musslan med sitt hårda skal och mjuka inre som kan forma pärlor. Masken som bryter 

ned växtdelar, syresätter och dränerar jorden. En metamorfos från ägget till larven och 

till fjärilen. H.D., menar jag, visar på ett sätt att frigöra sig från tilltalets krav genom 

inneslutning.  

 I den andra delen ”Tribute to the Angels” är det maj/vår och berättarjaget har 

kallat på ärkeänglarna och de odödliga gudarna. Vi möter ett omaterialiserat jag som 

försöker se, som inte vet och som inte minns. Men någonting lever, andas och kanske 

till och med avger en doft. Men här har det inget namn och berättaren vill heller inte 

namnge det. 

 
I can not invent it,  
I said it was agate, 

 
I said, it lived, it gave – 
fragrance – was near enough 

 
to explain that quality 
for which there is no name; 

 
I do want to name it, 
I want to watch its faint 

 
heart-beat, pulse beat 
as it quivers, I do not want 

 
to talk about it 
I want to minimize thought, 

 
concentrate on it 
till I shrink 

 
demateralize  
and I am drawn to it.142 

 
 
Jag upplever här att H.D. försöker skapa ett subjekt som står utanför tidigare etiska 

och moraliska normer och krav. Dikt sexton öppnar upp med det kursiverade namnet 

Annael – ett annat namn för Venus.143 Efter att namnet nämns en andra gång minns 

berättarjaget snäckan.  
 

Annael – and I remembered the sea-shell 

																																																								
141 H.D., ”The Walls Do Not Fall”, 1998, s. 12 
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And I remebered the emtpy lane144 
 
 
Venus stiger ur ett snäckskal. En ört eller ett halvbränt träd har blivit ett hagtornsträd 

eller äppelträd, likt ett triumfkrucifix. En klocka tickar, en knackning och där står den 

slöjtäckta ”Our Lady” och håller en bok med blanka sidor. Det är nu som hon är ”Our 

Lady”, fjärilen ute ur kokongen. 

 
how could I imagine 
the Lady herself would come instead? 

 
We have seen her 
the world over, 

 
Our Lady of the Goldfinch, 
Our Lady of the Candelabra, 

 
Our Lady of the Pomegranate 
Our Lady of the Chair; 
 
[…] 

 
or her face set in profile  
with the blue hood and stars;  

 
we have seen her head bowed down  
with the weight of a domed crown,  

 
or we have seen her, a wisp of a girl  
trapped in a golden halo;145 

 
 
”Man behöver inte alltid förbli intakt” säger Butler, även om man vill och försöker 

vara det.146 Till sist upplöses vi i mötet med den andra, av beröringen, av doften, av 

känslan och av minnet av känslan.147 Hos H.D. möter vi ett berättarjag som sluter sig, 

transformeras, glömmer för att sedan minnas sig själv eller den andre i mötet. En 

transformerande materia, en slags geléartad agens, där betydelsen både är en 

stabiliserande och destabiliserande ”intra-activity”.148 Ann-Sofie Lönngren formulerar 

förvandlingsfiguren om ”litterär materialisering” utifrån Barads tankegångar.149 En 

figur som utgår från metamorfosen men som inbegriper en aktiv morfologi som 

reagerar, genererar och artikuleras i en ständigt upprepande “intra-active” tillblivelse. 

En litterär förvandlingsfigur som jag ser att både H.D. och Lawler använder sig av. 
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Mara Lee påpekar att det i figuren även finns en möjlighet att formulera motstånd, 

som hos H.D. och Lawler tar början i en slags kropp.150 En kropp som, hos H.D., till 

en början sluter sig för att frigöra sig från tilltalets krav. Men inneslutningen i sig är 

en transformation, för att ifrågasätta gällande etiska och moraliska normer och krav. 

Kroppen föds på nytt, ändrar form och ges tillfälle att börja om på nytt men är 

fortfarande tyngd av ett ansvar.151  

 

9.3. Sörjande mödrar 
I förordet till sin översättning Grief Lessons: Four plays by Euripides, frågar Anne 

Carson “Why does tragedy exist?” och svarar: “Because we are full of rage.” Sen 

frågar hon: “Why are we full of rage? Svaret hon ger är:  

 
 Because we are full of grief. Ask a headhunter why he cuts off people’s heads. He’ll say 
 that rage impels him and rage is born of grief. The act of severing and tossing away the 
 victims head enables him to throw away the anger of all his berevements. Perhaps you think 
 this doesn’t apply to you. Yet you recall the day your wife, driving you to your  mothers 
 funeral, turned left instead of right at the intersection and you had to scream at her so loud 
 other drivers turned to look. When you tore her head off and threw it out the window they 
 nodded, changed gears, drove away.”152  
 

I en föreläsning om ilska och sorg från 2014 öppnar Butler med detta ovanstående 

citat för att beskriva sorg.153 Sorg menar Butler kanske innehåller förnimmelsen av ett 

fråntagande, det vill säga det primära bandet mellan två kroppar, som är grunden för 

vem jag är.154 Sorg kan vara omöjlig att bära och omöjligheten att bära sorgen gör att 

den sörjande lägger över den på någon annan, vilket kan leda till våldsamhet och mer 

sorg. Butler påminner om den cirkelgång av sörjande, rädsla, ångest och ilska som 

USA omgetts av under rubriken ”kriget mot terrorismen”.  Hon ställer sig frågan i 

föreläsningen om någon någonsin slutat sörja genom att förstöra någon annans liv, 

som om sorg i sig själv kan dödas. Sorg menar Butler handlar om att underkasta sig 

en förvandling där jag i förväg inte vet vad förändringen innebär.155 Ett slags 

förlorande där den sörjande kan mista fotfästet, framåtrörelsen och plötsligt falla.  
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 This transformative effect of losing always risks becoming a deformative effect. Whatever 
 it is, it cannot be willed. It is a kind of undoing. One is hit by waves in the middle of the 
 day, in the midst of a task. And everything stops. One falters, even falls. What is that wave 
 that suddenly withdraws your gravity and your forward motion? That something that 
 takes hold of you and makes you stop takes you down?”156  
 

I Lawlers bild Grieving Mothers (Attachment) så finns kopplingar till både sorg, 

förvandling och fallande. Bilden på de avlägsnade vingarna ihop med titeln ”sörjande 

mödrar” ger en koppling till ett efteråt. Ett förlorat slag, där Nike berövad sina vingar 

inte längre kan flygande triumfera segern, där unga människor mist sina liv och 

mödrar sörjer deras förlust. Vi vet också tack vara Molesworth att de fotograferade 

vingarna är från en gipskopia av The Winged Victory of Samothrace. Vi vet också att 

The Winged Victory of Samothrace saknar huvud. En bevingad gudom utan vingar 

med en kropp utan ansikte. En kropp som tydligt implicerar dödlighet och sårbarhet 

men fortfarande kvarhåller en mänsklighet.  

I ”Walls Do Not Fall” första dikt beskrivs ett ”vi” som befinner sig i förtvivlan, 

tyngd av svårmod. 

 
So, through our desolation, 
thoughts stir, inspiration stalks us  
through gloom:157 

 

I dikt två rör sig texten närmare ett ”du” med ett hjärta av död vävnad…  

 
your heart, moreover,  
is a dead canker,158 

 

…för att i dikt fyra till dikt sex utgå från ett icke-mänskligt ”jag” som får näring ur 

den andres förtvivlan och avsky. 

 
parasite, I find nourishment: 
when you cry in disgust,159 

 

Det här skiftet från ett ”vi” via ett ”du” till ett ”jag” kan fungera, enligt mig, som 

exempel på hur berättarjaget underkastar sig en förvandling där hen i förväg inte vet 

vad förändringen innebär, men som kan medföra sorg som Butler menar kan vara 
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omöjligt att bära. I H.D.s ”Walls do Not Fall” ställs frågan; hur kan vi i ett tillstånd av 

förtvivlan och förmultnande hjärtan radera ut mänsklighetens tidigare missöde?   

 
how can you scratch out  

 
indelible ink of the palimpsest 
o past misadventures?160 

 

När H.D. i slutskedet av andra världskriget står bland ruinerna och ser krigets blodiga 

konsekvenser så är det som att hon inser betydelsen av sörjandets transformation: Att 

tillåta sig dröja kvar i sorgen istället för att påbörja ett resolut handlande. Ett vanlig 

politiskt agerande, som tidigare nämnts, då Bush 21 september 2001 sa att det är dags 

att ersätta sorgen med handlande.161 I Osäkra liv: Sörjandet och våldets makt så 

understryker Butler det akuta behovet av att frångå det autonoma synsätt som utgör 

både individen och nationen. Hon ställer sig då frågan om sörjandets situation, i dess 

ostadiga och dramatiska tillstånd, kan få oss att inse vårt sociala beroende både 

världsligt och individuellt.  

De sörjande mödrarna hos H.D. gråter, de är alla en och samma alla bibliska 

Mary (Maria på svenska), som språkligt kan kopplas samman till växten ”myrrh” och 

havet ”mar” på spanska och ”mer” på franska.  

 
a word most bitter, marah, 
a word bitterer still, mar, 
[…] 
mer, mere, mére mater, Maia, Mary,162 

 
 
En flod av bittra tårar … 

 
she wept bitterly till some heathen god 
changed her to a myrrh-tree; 

 
I am Mary, I will weep bitterly, 
bitterly…bitterly.163 
 

från det bittra ordet ”marah”– som betyder bitter på hebreiska och är platsen för den 

bittra källan från Gamla testamentet – över till det bittrare ordet hav, till modern och 

Maria som gråter bittert tills en hednisk gud förvandlar henne till ett myrraträd, som i 
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bibeln kan kopplas till både Jesus födelse och död. Om man tar den första dikten 

ovan, som finns med i ”Tribute to the Angels”, i sin helhet så läser jag att havet blir 

Maria genom en alkemisk omvandlingsprocess.164 

 
Now polish the crucible 

 and in the bowl distill 
 
 a word most bitter, marah 
 a word bitterer still, mar, 
 
 sea, brine, breaker, seducer, 
 giver of life, giver of tears; 
 
 Now polish the crucible  
 and set the jet of flame 
 
 under, till marah-mar  
 are melted, fuse and join 
 
 and change and alter, 
 mer, mere, mère, mater, Maia, Mary, 
 
 Star of the Sea, 
 Mother.165 
 
 

I den andra dikten ovan, som är hämtad från ”Flowering of the Rod” träder Mary 

träder fram igen. Om man direkt sätter samman dikterna kan man se hur  

H.D. genom bland annat en alkemisk process sammanflätar komplexiteten i sorgen. 

Sörjandet sedd som materia i multipla betydelser, hav, tårar, känsla, förvandling, liv 

och död. Som jag ser det, genom mitt användande av diffraktion, visar H.D. på 

sörjandets möjligheter men också dess omöjligheter. 

 Lawlers Grieving Mothers (Attachment) är tagen samma år 2005 som Bush 

tillträdde sin andra period som Amerikas president. Bush uppskattade samma år att 

30,000 irakier dött till följd av kriget. Men enligt den medicinska tidskriften Lancet så 

var siffran 95,000, 2004 och 654,965 i juni 2006. En omdebatterad kontrast som 

Lawler använt i en serie om sex identiska fotografier, där de skilda siffrorna 

presenteras vid sidan av.166  

 Lawlers fotografi Grieving Mothers(Attachment) placerar sig både långt bak i 

tiden, med hänvisning till The Winged Victory of Samothraces vingar, och i nutid, 
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2005. Jag läser Lawlers fotografi och titel som en protest mot krig över tiden som 

genom döda eller lemlästade kroppar, i sin amputering, kan omöjliggöra sörjandet.  

 

9.4. Attachment  
Det engelska ordet ”Attachment” betyder flera saker. Dels kan det betyda bilaga; ett 

tillbehör till någonting annat, dels kan det betyda ett fäste; en anordning för saker som 

kan sättas ihop och dels en bundenhet till andra levande entiteter. I betydelsen bilaga 

kan man betrakta krigets ambivalens uttryckt i dess relation till kunskap. Den 

amerikanska psykoanalytikern Jacqueline Roses bok Why War? öppnar på nytt 

Einsteins fråga till Freud i ett brev från 1932, och Freuds misslyckade svar på frågan: 

Why war?167 Om krig varken hotar eller avancerar civilisationen så är det för att det 

härmar eller medverkar i civilisationens egna fundamentala ambivalens.168 Rose 

argumenterar att krig är gränser för absolut eller total kunskap. Med det menar hon, 

som jag ser det, att krig producerar osäkerhet trots att det ofta utkämpas med en idé 

om den absoluta sanningen. En formulering som kan öka förståelsen för tvetydigheten 

i Bush administrationen agerande, som motiverar krigshandlingen moraliskt genom 

hänvisning till kristna värderingar. Krig kan medföra en oförmåga att tydliggöra 

distinktionen mellan verklighet och fantasi. Hos Bush byggs det upp ett rättfärdigande 

och försvar av kriget, en slags fantasi, som efter hand och upprepat både förstör och 

förstörs av verkligheten. Om vi igen återgår till H.D.s ljusbilder från Tribute to Freud 

så finner man spår av en liknande ambivalens mellan kunskap och den absoluta 

sanningen. 

  
 Dessa linjer tycks var och en behöva så lång tid på sig att formas. Kanske är det symboliska 

 åldrar eller tidsåldrar […] Lyckligtvis uppstår den sista figuren mycket snabbt, den 
 ansträngande och långa väntan verkar i alla fall nu vara mindre. Där är hon, jag kallar henne 
 hon; jag kallar henne Nike, Seger. Hon är vänd mot väggen eller rör sig mot väggen från 
 sista stegpinnen och hon rör sig eller flyger ganska snabbt. Till höger om mig, och till höger 
 om henne i utrymmet mellan stegen och spegelramen över  tvättstället finns ett antal brutna 
 kurvor. De är i själva verket ovanför stegen och berör inte ängeln som sveper förbi dem. Jag 
 inser att denna dekorativa detalj förmodligen antyds av slingerornamentet på spegelramen, 
 men kan lika litet som tripoden (också antydd av eller påminnande om ett vanligt föremål 
 på hyllan) bara en kopia av den eller en skugga från den, för slingerornamentet är tecknat i 
 ljus och skulle ändå inte kunna passa ihop med en skuggas riktning även om där hade 
 funnits en skugga. S-formen eller halv S-formen är vänd mot ängeln; det betyder att S 
 mönstret öppnar sig i riktning mot ängeln; de liknar frågetecken utan pricken under. Jag 
 visste inte vad slingerornamentet visade på; vid det tillfället tänkte jag att det bara var ett 
 slags vågliknande dekoration. Men nu tänker jag att dessa  spegelvända S-mönster kanske 

																																																								
167 Jacqueline Rose, Why War? Psychoanalysis, Politics and The Return To Melanie Klein, Oxford: Blackwell, 
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 representerade ett antal frågetecken, frågor som man ställt genom alla tider och som man i 
 alla tider kommer att fortsätta ställa.”169  
 

Ett S eller ett slags frågetecken som även återfinns i ”Tribute to the Angels” i dikt 

trettiosex. 

 
 Ah (you say), this Holy Wisdom. 
 Santa Sophia, the SS of the Sanctus Spiritus, 
 
 So by facile reasoning, logically,  
 The incarnate symbol of the Holy Ghost; 
 
 Your Holy Ghost was an apple-tree 
 Smouldering – or rather now bourgeoning. 
 
 With flowers; with the fruit of the Tree? 
 This is the new Eve who comes 
 
 Clearly to return, to retrieve 
 What she lost the race, 
 
 Given over to sin, to death; 
 She brings the Book of Life, obviously.170 
 

Det som fantasibilden på den verkliga väggen ger H.D. kunskap om är de ständigt 

återkommande frågetecknen. En insikt som också återfinns och representeras av de 

kristna och gnostiska hänvisningarna, om kunskapens fiktiva ursprung. Dikten utgör 

också ett tydligt exempel på det som Susan Gubar påpekar, att Trilogy handlar om att 

kvinnan återupprättas ur spillrorna från det patriarkala arvet.171 Symbolen SS i dikten 

får mig att associera till nazismen, men Aliki Barnstone skriver i sina läsanvisningar 

att SS-symbolen i dikten inte alluderar på nazisternas SS.172  

 Om vi går tillbaka till rättfärdigandet av kriget som en slags fantasi och 

efterhand ett misslyckande så hamnar vi hos det som Rose kallar ”Ethics of 

Failure”.173 Vilket i sin tur innebär att krig utbryter för att vi inte tillräckligt kan 

acceptera misslyckandet. H.D. utvidgar – genom sin profetiska insikt från ljusbilden 

på väggen – en insikt om hur kunskap endast blir möjlig genom att ifrågasätta den 

redan från början. 

 Molesworth påpekar att Lawlers bild Griveing Mothers (Attachment) avslöjar 

en blandning av sårbarhet och beslöjande som pekar mot våra misslyckanden och vår 

																																																								
169 H.D., ”Tribute to the Angels”, 1998, s. 67 
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171 Susan Gubar, ”The Echoing Spell of H.D.s ’Trilogy’” Contemporary Literature,Vol. 19, No. 2 (Spring, 1978), 
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172 Aliki Barnstone, ”Reader Notes”, Trilogy, New York: New Directions Books, 1998, s. 191 
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medskyldighet.174 Fotografiet, med två vita gipsvingar som ligger nedlagda på ett 

grått betonggolv, har som Molesworth påpekar inte en omedelbar tydlighet. Men med 

en titel som har en direkt koppling till krig så anser Molesworth att Lawlers bild 

kommer viskande nära till den praktik som Rose kallar en misslyckandets etik.175  

Som visat ovan kan det engelska ordet ”Attachment” också betyda ett fäste; en 

anordning för saker. H.D. fäster i sin text samman olika kulturer och arv. Hon byter 

ut, ersätter, visar på likheter och influenser.  

I Grieving Mothers (Attachment) syns ängelns bakre vinges metalliska 

fästanordning. Som att det gudomliga är något som kan iklädas och tas av, ungefär 

som den kvinnliga maskeraden.176 Vad blir segerängeln utan sina vingar? En 

gudomlighet som ikläds för att dölja det mänskliga? En ängel utan vingar är en fallen 

kropp. En fallen kropp som kan representera resultatet av äregirighet, som i exemplen 

Ikaros och Lucifer. Eller som hos Stengers där fallande kroppar återupptar tidigare 

förståelser av hastighet och mätningar.177 Man kan inte förstå en fallande kropp utan 

att ha en fantasi eller en kunskap om kroppens historia, det vill säga var den kommer 

ifrån och vart den är på väg. I H.D.s sista dikt ”Flowering of the Rod” så faller 

kroppar ned från himlen.  

 
till they drop from the the highest point of the spiral 
or fall from the innermost center of the ever- 
narrowing circle?178 

 

Änglarna från den föregående delen ”Tribute to the Angels” flög under den krigspaus 

som infann sig innan D-dagen 1944. I den sista dikten som skrivs två dagar in i 

Ardenneroffensiven så är de flygande änglarna ersatta av fåglar. Hos H.D. finns det en 

tydlig ”anordning” där samtliga änglar hör samman med olika religiösa eller hedniska 

berättelser.  Men trots det får vi ingen kunskap om var de kommer ifrån eller vart de 

är på väg. Vad de gäller fåglarna så vet vi inte heller den exakta platsen de ifrån men 

vi vet, eftersom de också är skrivna som ett ”vi” – till skillnad från änglarna – att de/vi 

är på väg tillbaka. 

																																																								
174 Helen Molesworth, ”Just the Facts: Louise Lawler”, Twice Untitled and Other Pictures (looking back), 
Columbus, Ohio: Wexner Center for the Arts, Ohio State University; Cambridge, MA: Distributed by MIT Press, 
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1999, s. 34-35 
177 Isabelle Stengers, ”Singularity of Falling Bodies”, Cosmopolitics I, Minneapolis, Minn.:University of 
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seeking what we once knew, 
we know ultimately we will find 179 
 

Ett ”vi” som tar oss in till ”Attachment” och dess tredje betydelse det vill säga 

bundenheten till andra levande entiteter. Hos Lawler är denna bundenhet till andra 

entiteter närvarande genom titeln Grieving Mothers och bilden av vingarna och dess 

synliga fästanordning. I en bemärkelse så är segergudinnan Nike sett till Lawlers bild 

och originalskulpturen The Winged Victory of Samothrace amputerad i den mest 

extrema bemärkelsen både som människa och bevingad gudom. En människa utan 

ansikte, som enligt Butler, i politiska sammanhang kan användas för att varken kunna 

sörja eller bli sörjd.180 De avlägsnade vingarna i bilden innebär att Nike inte längre 

flyga runt och utropa krigssegern. Ett krig är förlorat och mödrar sörjer. I en annan 

bemärkelse representerar Nike en koppling mellan människa och bevingad gudom 

samtidigt som titeln sörjande mödrar och Nikes avlägsnade vingar, som skrivet ovan, 

pekar mot en bundenhet mellan entiteter. ”Attachment” som en parantes hos Lawler 

bearbetar olika former av beroenden och ömsesidighet. Hos H.D. finns dessa 

beroenden och ömsesidigheter inbyggda i själva textens struktur, det vill säga 

blandningen av olika religiösa och icke-religiösa referenser samt i transformationer, 

där maskar musslor människor änglar och fåglar byter skepnad med varandra. ”Each 

of ”us” is constituted as responsible for the other, as being in touch with the other.”181 

 

9.5. Sammanfattande kommentarer 
Genom att dela in kapitlet i tre delar: ”Mänsklighet/icke-mänsklighet”, ”Sörjande 

mödrar” och ”Attachment” ser jag i min diffraktiva läsning hur kroppar hos H.D. och 

Lawler transformeras och rör sig mellan det mänskliga och icke-mänskliga. Kroppar 

föds på nytt ändrar form, börjar om men är del av ett gemensamt sammanflätat ansvar. 

Kroppar sörjer och sörjandet innebär en komplexitet för att det förstärker levande 

entiteters inbyggda och ömsesidiga beroenden. Sörjandet innebär en slags 

transformation som kan vara svår att vara kvar i och därför istället överförs i 

våldshandling. Ett orsaksammanhang som jag i min läsning ser i både Lawlers och 

H.D.s verk. 
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10. Slutdiskussion 

 
Mitt syfte med studien är att undersöka hur bildkonst och litteratur kan sammanföras 

och läsas genom varandra utan inbyggda gränser och egenskaper samt vad det kan få 

för konsekvenser för läsningen. Jag använder en diffraktiv metod i studien för att läsa 

litteratur genom bildkonst och försöka se nya mönster i orsakssamband som inryms i 

valda texter och bilder. För att vara lyhörd mot materialet och se vad det i sig säger 

och hur det svarar väljer jag texter och bilder som jag anser gemensamt reagerar på 

krig och våldshandlingar. Tre fotografier av Lawler används som prisma i läsningen 

av tre litterära verk. Därigenom får jag tre olika prisman mot tre olika verk. Jag 

använder mig av kvinnliga engelskspråkiga författare som var verksamma i Europa 

mellan första och andra världskriget. Samt en amerikansk bildkonstnär verksam under 

Afghanistan och Irak krigen. Urvalskriteriet för varje snitt är att använda delar som är 

väsentliga för kompositionen i respektive litterärt verk. 

 I det första kapitlet använder jag Woolfs Three Guineas och Lawlers WAR IS 

TERROR. Min analys är indelad i tre delar. Delarnas rubriker ”Rummet”, ”Mönster” 

och ”Personer/relationer” är valda för att jag ser det som exempel på sammanflätade 

materialiseringar. Delningen och urskiljandet är ett medvetet ingrepp, snitt som 

visserligen innebär våld mot sammanflätningen, men öppnar upp och visar på 

substansers möjligheter. Ett snitt jag gör, men jag är samtidigt medveten om att 

sammanflätningen finns och bibehålls, ”cutting-together-apart”.   

 Som ett första snitt bryter jag ut rummet ur sammanflätningen. Lawlers 

fotografi WAR IS TERROR visar ett intimt rum, ett sovrum. En intimitet som står i 

kontrast till titeln. När jag använder Lawlers fotografi som prisma i läsningen av 

Woolf så förändras orsakssammanhangen: Hur krig och andra våldshandlingar är 

sammanvävda med det intima och publika rummet. Woolf använder rummet på två 

sätt, dels genom att beskriva det som en nödvändighet för egen tillblivelse och 

därifrån kunna påverka maktbalansen både i hemmet och i det offentliga. Dels genom 

att kritiskt granska de offentliga rummen som exempelvis universiteten som i sin tur, 

enligt Woolf, bygger upp kunskap, påverkar politik, makt och rättfärdigar etiken. 

 Hos Lawler syns omsorgsfulla intima detaljer som ställs i kontrast till 

fotografiets brutalt akuta titel skriven i versaler. En titel som etiskt ifrågasätter 

rättfärdigandet av Bush angrepp mot Afghanistan och Irak. Kritiken förstärks 
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ytterligare genom att Lawler använder ett sovrum i verket. En diskrepans Lawler 

använder och som jag ser det kan spåras till Woolf där hon visar hur diskrepansen i 

själva verket är ett sammanlänkat förhållande mellan nationen och det privata 

hemmet. 

 I mitt andra snitt visar jag hur Woolf och Lawler konfronterar brist på politisk 

frihet. Lawler genom att både hänvisa till och samtidigt frångå det typiska 

krigsfotografiet. Istället använder hon titelns sprängkraft och koppling till ett 

pågående krig samt bildens stillhet/intimitet. Woolf väver genom text och bilder fram 

ett mönster av förtryckarstrukturer, privata och publika hierarkier, och hur dessa 

hänger samman med fotografier av döda kroppar och brända byggnader. 

I ett tredje snitt har jag visat hur både Lawler och Woolf ansluter sig själva till 

mänskliga relationer och politiska institutioner för att tänka efter, ”think we must”. 

Woolf är kvar i en dualistisk indelning men jag läser även att hon närmar sig 

en förståelse för betydelsen av att bryta fixerade mönster och istället ständigt tänka 

morfologiskt i den miljö man befinner sig i. En förändring av orsakssamband som jag 

ser liknar det som Barad menar är att ta ansvar för de sammanflätade materialiseringar 

som vi alla är en del av. 

 I det andra kapitlet prövar jag Steins text ”Or More (Or Wars)” och Lawlers 

fotografi Still Life (Candle). Som i första kapitlet gör jag här tre snitt.   

 Mitt första snitt undersöker hur tiden hos Stein och Lawler fungerar i den 

sammanflätning ”spacetimematter” Barad beskriver, där materia, rummet och tiden 

existerar i ett ständigt sammanflätat tillblivande. Jag läser tidens materialiserande 

effekt i Lawlers Still Life (Candle) som en slags aktiv morfologi som reagerar, 

genererar och artikuleras i en ständigt upprepande intra-aktiv tillblivelse. I rummet 

syns ett stilleben som visar på både en närvaro och frånvaro. Tiden i fotografiet är det 

förflutna och framtiden sammanvävt, det vill säga som en del av samma aktiva 

materia som de beskriver. 

 Tidens materialiserande effekt i ”Or More (Or Wars)” fungerar genom att 

Stein ständigt i sin komposition rör sig mellan och upprepat: på en gång, under tiden, 

för/tidigt och för/sent, lite senare, efter, efteråt, under natten, i början, på minuten, 

snabbt, ganska snabbt, då och då, morgon, kväll, eftermiddag och till slut. För mig är 

materia de subjekt som vävs samman i kompositionen och sträcker sig bortom tiden 

och rummet. 
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I mitt andra snitt använder jag en diffraktiv läsning med seendet som mätinstrument 

visa vad som ses och vad som blir krypterat i själva seendet. Den krypterade delen är 

ett slags icke-seende som är en del av det sammanflätade fenomenet. Jag kan i Stein 

text utläsa en medvetenhet att icke-seendet är betingat i själva läsakten. I ”Or More 

(Or Wars)” återkommer Stein ständigt till ord och meningar som känns igen och som 

kan kopplas till krig, men genom att utmana linjära läsningar och förväntningar på 

vad skrivna ord och meningar är, vad de gör och hur de gör det, ser jag hur 

betingelserna för den norm som icke seendet etablerar rubbas.  

 Lawlers fotografi heter Still Life (Candle), översatt Stilleben (Stearinljus), och 

pekar därmed på en tradition inom konsten att avbilda föremål. Titelns parentes riktar 

fokus på det släckta stearinljuset och bidrar därmed också till en förstärkning av 

vanitasmotivet. Stilleben som motiv utgår från en komposition av objekt som visar på 

en rad ofrivilliga men ömsesidiga beroenden. Stilleben användes som bakgrundsmotiv 

till religiösa, men blev ett självständigt motiv i västerländsk konst där det religiösa 

figurativa budskapet kvarblev som ett betingat icke-seende. I Lawlers fotografi syns 

ett bord med tallrikar, bestick, vin- och vattenglas, ett stearinljus och en askkopp med 

cigarettfimpar. Det finns en medvetenhet om de frånvarande personerna. En frånvaro 

som också kan förstärka frånvaron/närvaron av fotografen, det vill säga Lawler själv. 

 Genom deras sätt att komponera blir Stein och Lawler, utan att synas, 

närvarande i text och bild. I Lawlers fotografi läser jag att icke-seendet en del av 

komponerandet av rummet. När jag läser Stein genom Lawler så ser jag att icke-

seendet är en viktig del i Steins komposition. 

 I sista delen ”Komposition” undersöker jag både hur både Steins text och 

Lawlers bild använder tid och seende i sina kompositioner för att strukturera texten 

och fotografiet. Därigenom har jag försökt visa hur tiden och seende vävs samman i 

kompositionen. Stein ställer frågorna i ”Or More (Or War): Vad är det som gör ett 

stort eller ett litet krig, hur räknas krigen och vad händer efter kriget? Det vill säga hur 

mäter man krig? Dessa frågor besvaras inte men bara att hon ställer dem visar på en 

insikt i mätningens betydelse, genom att i texten ständigt återkomma till tid och 

uppräkningar. Det som förändras över tid, mellan generationer menar Stein är sättet 

att se. 

 I kompostitionen ser jag hur det förflutna och framtiden i Lawlers fotografi är 

del av samma aktiva materia som de beskriver. I Lawlers fotografi är det rummet som 

utgör den spatialitet och tiden den temporalitet  som möjliggör ett nytt sätt att se 
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orsakssamband. Med Lawlers fotografi som ett prisma så ser jag hur Stein och Lawler 

använder tiden på ett likartat sätt, och hur Stein använder kriget som rummet.  

I det sista kapitlet använder jag H.D.s Triology och Lawlers Grieving Mothers 

(Attachment). Kapitlet är i tre delar: ”Mänsklighet/icke-mänsklighet”, ”Sörjande 

mödrar” och ”Attachment”.  

 Det mänskliga är en norm som enligt Butler inte behöver förkroppsligas men 

utgör en term som behövs för att hävda det icke-mänskliga. För att diskutera 

humaniseringens problematik tar Butler utgångspunkt i ansiktets figur, där ansiktet är 

en förutsättning för humanisering. Ansiktet kan också användas för en 

avhumaniserande effekt eftersom det är i mötet med den andres ansikte som vi blir 

medvetna om vår egna och den andres sårbarhet. Inför den andre är vi blottade, både 

för vår och den andres impuls att såra. Den etiska dyad Butler ställer upp med Levinas 

”ansikte” hos den han kallar den Andre är den situation som uppstår när jaget tilltalas 

i ett möte. Att tilltalas handlar om en sorts respons på ett krav som den Andre ställer. 

Denna tilltalsstruktur visar på hur moralisk auktoritet kan införas och bibehållas.  

 Hos H.D. anser jag att sårbarheten i Trilogy liknar det som beskrivs ovan men 

att den också visar på något annat. Jag anser att H.D. för detta begrepp vidare när hon 

visar på vilka konsekvenser denna auktoritet har bortanför det antropocentriska 

perspektivet. I Trilogy ligger kroppar liksom byggnader i ruiner, tömda på sitt 

innehåll, sönderslitna: Ett jag vävs samman med en annan men jaget sluter sig i en 

mussla för att sedan befinna som ett omaterialiserat jag som försöker se, som inte vet 

och som inte minns. Men någonting lever, andas och kanske till och med avger en 

doft. Men här har det inget namn och berättaren vill heller inte namnge det. 

 Hos Lawler har Nike mist sina vingar. Dessa ligger avskilda från kroppen på 

golvet. Den bevingade guden har därigenom förlorat attributen som utgör en skillnad 

mellan människa och gudom. Lawler använder sig av The Winged Victory of 

Samothrace, där själva huvudet och därmed ansiktet saknas. En slags 

förvandlingsfigur även har möjlighet att formulera motstånd.  Hos H.D. och Lawler 

tar detta början i en slags kropp.  En kropp som, hos H.D., till en början sluter sig för 

att frigöra sig från tilltalets krav. Men inneslutningen i sig är en transformation, för att 

ifrågasätta gällande etiska och moraliska normer och krav. Kroppen föds på nytt 

ändrar form och ges tillfälle att börja om på nytt men är fortfarande tyngd av ett 

ansvar. Hos Lawler är bundenhet till andra entiteter närvarande genom titeln Grieving 

Mothers och bilden av vingarna och dess synliga fästanordning. De avlägsnade 
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vingarna i bilden innebär att Nike inte längre kan flyga runt och utropa krigssegern. 

Ett krig är förlorat och mödrar sörjer. I en annan bemärkelse representerar Nike en 

koppling mellan människa och bevingad gudom samtidigt som titeln sörjande mödrar 

och Nikes avlägsnade vingar, som skrivet ovan, pekar mot en bundenhet mellan 

entiteter. ”Attachment” som en parantes hos Lawler bearbetar olika former av 

beroenden och ömsesidighet.   

 Genom Lawlers fotografi ser jag hur sörjandet hos H.D. innebär en slags 

transformation som kan vara svår att vara kvar i och därför istället överförs i 

våldshandling. Kroppar sörjer och sörjandet innebär en komplexitet för att det 

förstärker levande entiteters inbyggda och ömsesidiga beroenden. Kroppar föds på 

nytt ändrar form, börjar om men är del av ett gemensamt sammanflätat ansvar.  

 Med en diffraktiv läsning ser jag nya mönster i orsakssamband som inryms i 

valda texter och bilder. Exempel på det är att jag ser likheter i skillnader hur Lawler 

och Woolfs ansluter sig själva till mänskliga relationer och politiska institutioner för 

att tänka efter, morfologiskt i den miljö man befinner sig i. Ett andra exempel är det 

att rummet i Lawlers fotografi utgör den spatialitet och tiden den temporalitet  som 

möjliggör ett nytt sätt att se orsakssamband. Med Lawlers fotografi som ett prisma så 

ser jag hur Stein och Lawler använder tiden på ett likartat sätt, och hur Stein använder 

kriget som rummet. Ett tredje exempel från Lawler och H.D. är det som visas ovan att 

kroppar föds på nytt ändrar form, börjar om men är del av ett gemensamt 

sammanflätat ansvar.  

 

11. Fortsättning 

 
Metoden diffraktion är svår och komplex att applicera men är samtidigt spännande 

eftersom den öppnar upp och möjliggör nya mönster i orsakssamband. För att 

använda metoden är det viktigt att man applicerar den med varsamhet på det material 

man läser genom varandra. Resultatet av en diffraktiv läsning beror också på vilka 

snitt som görs. Förslag för fortsatt användning av metoden är att göra ytterligare 

läsningar genom varandra, där till exempel andra ämnesområden kan användas som 

prisma i litteraturstudier. 
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