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Person og myte Gunnar Skovgaard Hent PDF Forlaget skriver:  Med udgangspunkt i beskrivelser af
sindstilstande, som er temaer i dele af Peter Seebergs digtning, og som i dette skrift kaldes jegets

bøjningsformer, gøres der i de tre bøger et forsøg på at nå frem til en uddybet forståelse af psykologi på et
grammatikalsk grundlag.

Med dette formål for øje inddrages filosoffen Ludwig Wittgenstein i undersøgelsen, der i øvrigt sker ved i
notatform at tegne skitser til portrætter af en række kulturpersonligheder. Formålet med skitserne er, at de

hver især skal bidrage til nuancering af skriftets hovedsynspunkter.
Personerne er: Kasper Hauser, Ludwig Wittgenstein, Arthur Rimbaud, Ingeborg Stuckenberg, Lord Byron,

Albert Speer, Ernesto Dalgas, Sabbatai Zwi og Leonora Christina.

Det er et fælles træk ved personerne, at billedet af dem fortegnedes af mytedannelser omkring det virkelige
menneske, som af denne årsag så sig tvunget til at gå i et ydre eller indre eksil.
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