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ABSTRACT 

Hansson, G. Litteratur mellan människor. 

Cornmunication between people. Department of Communication 

Studies, University of Linköping, SIC 11. 

This report contains an inaugural lectu re delivered at the 

University of Linköping on October 30 , 1984. 

The lecture illustrates some problems that can be studied 

at a Department of Communication when a printed poem is 

used as '' channel". A frame of theoretical and methodological 

consid erations is presented . The author of the poem, Sandro 

Key- Aberg, describes the background of the poem and his in

tentions when writing it. Three readers then present their 

respective interpretations, and finally some general con

clusions are drawn. 

Linköping, 1985 

Copyright Department of Cornmunication Studies 
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FÖRORD 

Den text som publiceras här är en mycket lätt bearbetad version av 

den föreläsning som jag höll den 30 oktober 1984 vid min installa

tion som professor vid Tema Kommunikation vid universitetet i Lin

köping. 

Ett särski lt tack vill jag rikta till Sandro Key-Åberg, Inga Hell

berg och Cai Svensson, som generöst gav föreläsningen liv och lyft

ning, samt till Lotta Strand som med säkra händer förde texten in i 

och ut ur ordbehandlaren. 

Gunnar Hansson 



Gunnar Hansson: 

LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR 

Rubrikens tre ord - LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR - är alla enkla och 

vardagliga ord. I Svensk frekvensordbok kan man konstatera att de 

alla tre hör till de 700 vanligaste orden i vårt språk. De är alltså 

ständigt i bruk. Ändå kan det mycket väl vara första gången som de 

tre orden förekommer tillsammans på det här sättet, i just den här 

sammanställningen. 

Detta är i själva verket vad våra poeter brukar göra: sätta samman 

ganska vanliga ord på ett ovanligt och överraskande sätt och därmed 

skapa nya innebörder, nya effekter. Det gör faktiskt också vits

makaren och ordlekaren, som båda två kan göra anspråk på att räknas 

in bland ordkonstnärerna. Nu är jag dock inte ute efter att skapa 

poesi eller vitsigheter utan för att tala tydligt och på klarspråk. 

Därför skall jag börja med att förse rubriken med en liten bruksan

visning. Med den speciella jargong som odlas här och där inom kom

munikationsforskningen skulle ma.n kunna säga att jag skall ge litet 

kodförtrogenhet - inte mycket men något. Bruksanvisningen gäller den 

intentionala koden. 

* * * 

LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR är för det första ett påstående - ett 

påstående om faktiska f Örhållanden i den verklighet som ständigt om

ger oss och som vi själva är en del av. 

Många hävdar att litteraturen finns mellan pärmarna - att det bara 

är att slå upp boken och läsa rätt innantill, så finns litteraturen 

där på boksidorna. Detta är helt enkelt inte sant, och man skall 

inte tro dem som säger så. Om man ser sig omkring, finner man i 

stället lätt att litteraturen skapas av människor för andra männi

skor, och att den skapas på nytt av dessa andra människor som läser 

den, som förstår den på sitt sätt och som tolkar och värderar den på 

sitt sätt. Det är inom och mellan dessa människor som vi finner 
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litteraturen - mellan pärmarna finns bara bokstäver, krumelurer på 

papper. Det krävs människor för att det skall bli någonting av dessa 

krumelurer. 

LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR är för det andra ett program - ett pro

gram för forskning, och ett delvis annat program för undervisning om 

litteratur. 

Att litteraturen finns mellan människor innebär att den finns som en 

process, ett skeende i människors föreställningar, tankar och käns

lor. Processen börjar hos författaren, när han i sin skrivkarnmare 

arbetar med sig själv, sitt språk och sin erfarenhet och av detta 

skapar en text, som han med hjälp av tryckpressarna sänder ut i 

världen. Processen går sedan vidare hos läsarna, när de i sina indi

viduella läshörnor arbetar med sig själva och använder texten för 

att med sina språk och med sina kunskaper och erfarenheter skapa sin 

variant av det litterära verket. 

I denna senare del av processen - den som gäller läsaren och hans 

förståelse, tolkning och värdering - kommer det också in andra per

soner, som påverkar och styr det som sker. Det är bl . a. litteratur

kritiker som skriver analyser och recensioner. Det är svensklärare 

som styr sina elever genom att undervisa dem om hur det är eller var 

och om vad som är rätt eller fel i litteraturens värld. Och det är 

litteraturforskare som skriver avhandlingar och litteraturhistoriska 

handböcker, som bl.a. lärarna sedan använder för att ta reda på hur 

det är eller var och vad som är rätt eller fel . En del som kan sin 

kornmunikationsterminologi brukar kalla sådant för störningar, eller 

för brus i kanalen. Det är det kanske också, ibland åtminstone, men 

det är i så fall en historia för en annan dag. 

Just nu skall vi i stället hålla fast vid det som är grundläggande i 

den litterära processen - det som sker när litteratur först skrivs 

och sedan blir läst. Eftersom det är i enskilda människors läspro

cesser, förståelseprocesser och värderingsprocesser som litteraturen 

finns och har sin mänskliga relevans, skall vi inte avstå från att 

studera den och forska om den just där. 
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Här finns alltså basen för forskningsprogrammet: stig upp från 

skrivborden, gå ut bland människor runt omkring i samhället, sätt 

texter i händerna på dem och tag reda på vad som händer när de 

läser, förstår och värderar. 

Det är inget lätt program. Människor - både enskilda och i grupp -

är svårare och tyngre att arbeta med än papper mellan pärmar, 

häftade och inbundna, som man lätt kan ställa undan på en hylla mel

lan arbetspassen. Det är emellertid ett program som Tema Kommunika

tion har påtagit sig att arbeta med, både allmänt och i den este

tiska sektorn. Det krävande i programmet balanseras också av in

sikten att en litteraturforskning, som nöjer sig med att studera det 

som finns mellan pärmarna och i dokument som har blivit bevarade i 

en osäker urvalsprocess, kommer att förbli enögd och enbent och 

alltså fortsatt kommer att lida av nedsatt rörlighet. Den insikten 

innebär inte en nedvärdering av den litteraturhistoriska forsk

ningen . Den är i sin sektor lika nödvändig och ofrånkomlig. Littera

turen har emellertid två ansikten, och den står på två ben. Det är 

detta som litteraturvetenskapen har varit märkligt ovillig att se 

och anpassa sin rörlighet till. 

Programmet för undervisning om litteratur utgår från samma förut

sättningar och följer i stort sett samma linjer som forsknings

programmet. Om litteraturen finns i form av förståelse- och vär

deringsprocesser hos läsarna och mellan läsarna, är det naturligtvis 

i dessa processer och med dessa processer som litteraturundervis

ningen skall arbeta. Det är inte bara där, eftersom även undervis

ningen om litteratur har en rent historisk och kunskapsinriktad 

sida. Enligt de nu gällande läroplanerna och deras anvisningar är 
det emellertid främst med läsningen och läsprocesserna som svensk

lärarna skall arbeta. 

Allt annat arbete med litteratur än det historiska och kunskaps

inriktade innebär arbete med läsarnas/elevernas förståelseprocesser, 

och litteraturläraren gör sig lika enögd och enbent som litteratur

forskaren genom att försöka göra det arbetet enbart med det han 

eller hon menar står i texten, utan att ta hänsyn till vad eleverna 
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förmår göra med denna text. Alldeles särskilt enögd blir han om han 

först går hem och läser på i Lyrisk tidsspegel, Svenska diktana

lyser, Novellanalyser och andra i och för sig förträffliga samlingar 

av s.k. expertanalyser, för att sedan sätta sig i katedern och tala 

om för eleverna "vad som verkligen står i texten". I sådana stunder 

finns det säkert sällan någon litteratur mellan läraren och hans 

elever. Den finns kanske mellan eleverna, men det får läraren i så 

fall inte reda på, eftersom han inte frågar efter det och lyfter 

fram det i sin undervisning. 

LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR rymmer alltså ett program, som förut

sätter att både forskaren och läraren aktivt arbetar med människor, 

intresserar sig för dessa människor, respekterar dem för vad de är 

och kan, och att de sedan utnyttjar människors tankar, tolkningar 

och värderingar som forskningsmaterial eller som undervisnings

material. Det är ett svårt material, eftersom det lever och ständigt 

förändras. För den som intresserar sig för människor är det emeller

tid också ett ovanligt tacksamt material, just för att det lever. 

Det tar dessutom aldrig slut: så länge det finns människor, finns 

det också litteratur mellan människor. 

* * * 

Så långt om bruksanvisning och kodf Örtrogenhet - så mycket om de 

riktnings- och laddningsanvisningar som är intentionalt nedlagda i 

de tre orden LITTERATUR MELLAN MÄNNISKOR. I fortsättningen skall jag 

bli mera diktnära. Det levande materialet tänker jag dock inte släp

pa ur sikte. 

Dikten som vi skall närma oss har skrivits av Sandro Key-Åberg, och 

den står som den allra sista dikten i hans samling Livets glädje 

från 1960. 

Sandro Key-Åberg har skrivit både dramatik och prosa, men han är 

mest känd som lyriker - han är också en av våra mest kända lyriker. 

Dessutom är han känd som en mycket skicklig pedagog, både när det 
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gäller bildkonst och litteratur, och han har gett ut flera böcker i 

dessa ämnen. Bl.a. var han i början av 1960-talet upphovsman till 

Poetisk lek, ett arbets- och studiematerial som var avsett att göra 

läsarna mera aktiva i sitt umgänge med litteratur. 

Sandro Key-Åberg hör till 1922 års män, en härdig och livskraftig 

stam med frejdig aptit på det mesta - som ser storögt inte bara på 

det goda utan också på det onda och djävulska 1 tillvaron, som för

skräcks inför det men inte viker undan utan tar tag i det, vänder 

och vrider på det och knådar det för att avvinna det åtminstone 

något ljus. Lyckligtvis blev inte alla 1922 års män poeter, men i 

Sandro Key-Åbergs fall är det lyckligt nog så att hans knådande av 

tillvarons mörka inslag har gett oss en rad rika diktsamlingar från 

debuten 1947. Om dessa samlingar skulle jag som läsare vilja säga 

att det mörka, det hotande, det dödsnära är grundtoner, medan det 

ljusa och levande finns med som oavbrutna stråk och slingor över en 

mörk botten: 

åter och åter 
beskriver 
kärleken sitt föremål 
för att befästa 
livet som flämtar i sitt 
törnsnår och rädda sin kärleksvärld 
undan döden 

så står det i den allra första dikten i Livets glädje, och det kan 

ses som en programförklaring för alla de följande dikterna, liksom 

för kompositionen av samlingen som helhet. Även den sista dikten är 

en sådan beskrivning för att befästa det flämtande livet: 

Då tar den tunna och urblåsta 
människan sitt liv till sig 
och ser på det med sina mycket 
gamla och porslinsblå ögon 

vänligt och ömt trycker hon 
det mot sitt prasslande bröst 
minns de skrynkliga dagar lyckan 
strök blanka med peknageln 
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o det rymmer de obegripliga molnen 
och ängslans sotiga morgonhy 
de dagar då hon kacklade 
som högsta höns i korgen 

men också de ögon hon älskat 
och allt som hennes varma sinnen 
förtjusta och rosiga vidrört 
Därför är det henne kärt. 

Det som finns här ovanför på papperet är en text, och på uppställ

ningen kan man se att det är en dikttext. I konsekvens med vad jag 

tidigare har sagt är det däremot inte "dikten" som finns där -

dikten finns inom alla dem som har läst texten. Det som finns här på 

papperet är signalerna, tecknen som Sandro Key-Åberg har sänt ut i 

världen genom Bonniers bokförlag och som han hoppas att alla läsare 

skall kunna göra någonting med i en aktiv förståelseprocess: fylla 

tecknen med mening och förstå meningens mänskliga relevans. Det är 

dessa ifyllnader och dessa förståelser som sedan kan bli forskarens 

och lärarens levande material. 

Helt säkert finns det alltså redan här i föreläsningssa len ett 

mycket rikt och mycket intressant material, som skulle kunna an

vändas för att visa hur Sandro Key-Åbergs teckensamling blir läst, 

tolkad och värderad. Om vi hade tid skulle vi tillsammans kunna göra 

överraskande och säkert också givande saker med det materialet. De n 

tiden har vi inte, men några få röster som visar hur texten har kom

mit till och hur den kan fungera vid läsningen, skall få illustrera 

de tolkningsprocesser och det forskningsprograrn som jag gav rikt

ningen till i inledningen. 

På ett sätt hade det då varit naturligast att börja med läsarröster

na. Det är ju så vi möter litteraturen till vardags : vi har en text 

och ett författarnamn, och så gör vi vad vi kan med detta och med de 

kunskaper vi redan har. Efteråt går vi ibland till bÖcker och 

uppslagsverk för att ta reda på mer om författaren, hans övriga 

böcker, hans tid och hans bakgrund. 
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En tanke med denna framställning är emellertid att vi skulle ta ett 

par steg bort från den privata lässtunden för att så att säga uti

från kunna se på hela den litterära kommunikationsprocessen - se på 

den ungefär som en forskare på Tema Kommunikation skulle göra. I den 

processen är författaren först och läsaren sist. Därför börjar vi 

med författarsidan och textens tillkomst. 

Ingen litteratur uppstår ur ett tomrum. Det finns alltid ett frö 

någonstans: fröet börjar växa och ta form i författarens före

ställningar, han knådar det mot sitt språk och sin uttrycksvilja, 

och så småningom - någon enstaka gång kanske omedelbart - ser han 

det som en möjlig dikt, en möjlig roman. 

Även till den här dikten fanns det ett sådant frö, som författaren 

började odla och forma och som till slut fick sin språkliga gestalt

ning i den tryckta texten. Om den tillkomstprocessen berättar Sandro 

Key-Åberg själv1): 

Kommer du ihåg sommaren 1959? Det var en av de varmaste i 

mannaminne och en getingsommar utan like, där nere i Småland 

där vi höll till, Gudrun och jag. Jag, som är allergisk mot 

getingstick, mitt ben sväller upp till en jättepumpas format om 

jag blir stungen i låret, levde ett farligt liv. Det hjälpte 

inte att stiga upp på höga, vindomblåsta höjder eller sitta i 

en båt mitt ute i sjön, överallt vimlade de små svirrande best

arna omkring och gjorde tillvaron osäker. Det var vår första 

1) Här återges två avsnitt ur den beskrivning av diktens tillkomst
historia, som ingår i Diktaren om sin dikt, 2 (FIB:s lyrikklubbs 
årsbok 1982), s. 65-71. I föreläsningen levererade Sandro Key
Åberg själv en del av det levande materialet, genom att han på 
ett fritt och i eminent mening levande sätt återberättade vad som 
här är tryckt om diktens bakgrund och om sina intentioner med 
den. 
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sonunar i Småland. Året innan hade vi köpt ett gammalt ruckel, 

en nedlagd byskola, i Lönneberga och nu sysslade vi, långt in i 

de ljusa kvällarna, med att tapetsera, måla dörrar och fönster

poster och släpa in möbler som vi ropade in på auktioner för 

att åstadkomma något som åtminstone hjälpligt påminde om ett 

hem. Vi var ju båda då i vår makts dagar, det var över livet vi 

såg och det låg ännu ljust under sin höga himmel och med den 

mörka horisonten långt borta och det gjorde arbetet lätt och 

fullt av hopp. 

Mitt emot oss, på andra sidan vägen, i en liten röd stuga bodde 

en gammal kvinna, en fru Fransson, tillsammans med sina två 

söner. Hon var en tunn och vänlig liten människa med ett litet 

ljust leende. Det hände att vi möttes vid hennes röda spjäl

staket och bytte ett ord eller två, talade om den välsignade 

sonunaren med sitt okristligt vackra väder, förfasade oss över 

getingar och fällde några ord om världens gång, lika osäker och 

vacklande då som nu. Högt över oss sjöng linden och drog mitt 

stora lärkträd sin skugga. 

Hon var sjuk i cancer och det var hennes sista sommar på 
jorden. Men det fanns ingen förtvivlan över henne, det rasade 

inget vanmäktigt ursinne i henne över att döden bedrev sitt 

förstörelsearbete djupt inne i hennes kropp. Hon visste att 

hennes tid var utmätt och att hon inte hade något mer att vänta 

av livet än denna varma, solmättade sommar. Så såg jag henne: 

en människa för vilken nu kravens och anspråkens tid var förbi, 

en människa som gick där i sin gröna, ljusa värld och utan kla

gan tog avsked av den, en människa som i tacksamhet tog emot 

den gnutta liv som ännu räcktes henne. 

Det var min upplevelse av denna gamla kvinnas sista sommar och 

av den hållning till livet och döden som jag tyckte mig förstå 

att hon intog, som jag försökte gestalta i min dikt. Att jag 

fångade upp och gav diktens form åt denna upplevelse berodde 

naturligtvis på att jag greps av hennes öde och livssituation, 

men också på att jag i diktsamlingen arbetade med gammellivet 
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som ett av dess tema. Om dikten är sann, d v s om den gamla 

kvinnan i det lilla röda grannhuset verkligen hade just den syn 

på livet och döden som "den tunna och urblåsta människan" i min 

dikt har, det vet jag inte. Vi talade inte mycket om livet och 

inget alls om döden. Min upplevelse av henne och den tolkning 

jag gjorde av hennes väsen och uppträdande var naturligtvis 

osäker och ungefärlig, en gissning, eller om man så vill, en 

dikt lika mycket som den jag formulerade i ord. 

Därmed inte sagt att jag skulle ha diktat alldeles på fri hand 

eller att dikten helt är gripen ur luften. I stora drag tror 

jag säkert att den ger en riktig bild av hennes livssituation, 

och den hållning till sitt uppbrott ur livet hon intog i det 

verkliga livet, tror jag i mycket överensstämmer med den 

hållning jag låter kvinnan i dikten ha. Även om den tolkning 

jag gjorde av henne i dikten på många punkter var gissningar, 

fanns det fog för dem. Jag tror inte det är så förfärligt 

mycket svårare att förstå en annan människas inre liv än sitt 

eget. 

Detta är alltså den för Sandro Key-Äberg privata bakgrunden till 

dikten: så fick han uppslaget till den, så började han arbeta med 

den, så växte den färdiga texten fram ur hans privata erfarenheter 

och föreställningar. Särskilt bland litteraturteoretiker och kriti

ker har det ganska länge varit vanligt att hävda, att sådana privata 

bakgrunder inte har med "dikten" att göra. I texten som läsaren 

möter den står det ju ingenting om just den här gumman eller just 

den här sommaren. Så långt är det naturligtvis också riktigt. 

För den som vill studera hela kornrnunikationsprocessen och vad det är 

som fungerar i den, är emellertid även den privata fasen i littera

turens tillblivelse en viktig del. Det är i den som processen 

börjar, och det är den som bestämmer mycket av det som sker i de 

senare faserna. Däremot skall man naturligtvis inte sätta likhets

tecken mellan det som är privat hos diktaren och det som texten 

sedan skall, eller bör, eller får lov att betyda för dem som läser 

den. Säkert har den biografisk-psykologiska forskningen inom 
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litteraturhistorien bidragit åtskilligt till sitt eget dåliga rykte 

genom att alltför fyrkantigt och ogenomtänkt sätta sådana likhets

tecken ("Dikten handlar om flickan så-och-så", "Dikten beskriver 

Frödings komplicerade livssituation vid den-och-den tidpunkten", 

"Det växande slottet i Strindbergs Ett drömspel är hästgardes

kasernen på Gärdet", osv.). 

Diktaren arbetar ju vidare med sitt första uppslag, och oftast av

lägsnar han då de tydliga kopplingarna till det som är enbart pri

vat. På det sättet försöker han ge läsaren en text, som han eller 

hon kan använda för att gestalta eller formulera någonting som är 

viktigt i sitt liv - inte det som var viktigt i författarens liv 

utan det som nu är viktigt i läsarens eget liv. Den målsättningen 

hade Sandro Key-Åberg även i det här fallet: 

Om den gamla kvinnan i verkligheten upplevde sitt liv och sin 

död just så som jag har försökt uttrycka i min dikt är ju be

tydelselöst för den som läser den, det viktiga är ju om han med 

hjälp av diktens ord kan gestalta en upplevelse som för honom 

närmare livet och sig själv, som känns angelägen och som för

klarar hans upplevelsevärld. I de allra flesta fall är ju 

läsaren ensam med dikten utan någon vetskap om dess härkomst 

och bakgrund, han får göra vad han kan med orden. Därmed inte 

sagt att inte diktens genesis ur andra synpunkter kan vara 

intressant och många gånger en hjälp för läsaren i hans arbete 

med dikten. 

Det är ju en moralisk dikt i den betydelsen att den gestaltar 

en livshållning. Den är också positiv, den innehåller ingen 
kritik, inget ifrågasättande av den hållning till livet som den 

formulerar. Om läsaren finner denna hållning positiv vet jag 

ingenting om. Jag gör det, och det är naturligtvis därför jag 

har skrivit dikten och försökt gestalta denna livsinställning 

så tydligt som möjligt. Även om dikten inte innehåller några 

öppna värderingar av det budskap den vill förmedla, några på

ståenden om budskapets förträfflighet och stora värde, så tror 

jag ändå att det tydligt framgår att jag förespråkar detta sätt 
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att förhålla sig till livet och döden, att jag finner detta av

klarnande och aggressionslösa sätt att se på livets slut och 

dödens snara annalkande som något eftersträvansvärt. Det är 

troligt att dikten angår mig mer nu än när jag skrev den, då 

stod jag på livets höjd, då var mitt upplevda avstånd till den 

sannolika dödsstunden större än nu, nu när jag snart står inne 

i det garnrnelliv jag skriver om i dikten. 

Vi bär väl många av oss, åtminstone gör jag det ibland, på ett 

hopp att livet någon gång ska stå förklarat för oss, som en 

stor och vid utsikt men ändå samlat innanför sina gränser, av

slutat och möjligt att sammanfatta i en enda stor bild. Borta 

är dunklet och frågorna, kanske inte så att alla frågor är be

svarade men så att inga frågor längre behövs. Men så är det ju 

inte, någon sådan slutgiltig och restlös förklaring väntar oss 

inte av vårt lilla vilsna äventyr livet. Mer än ett försök, mer 

än en bild full av antydningar och oklara linjer, ett utkast 

till det liv vi borde och skulle kunna leva, blir det inte, med 

allt mörker och alla frågor kvar. Men ändå måste vi försöka ta 

det till oss, hålla det kärt hur felslaget och illa funtat det 

än är, nå fram till vad man kan kalla en försoning med vårt 

liv. Det är om denna försoning, tror jag, som min dikt handlar. 

Här har vi alltså fått inblick i en del av Sandro Key-Åbergs inten

tioner när han skrev sin dikt, liksom i en del av hans läsning när 

han var färdig med den och begrundade sitt verk. Därmed lämnar han 

över det till sina läsare och kan inte längre bestämma över orden 

och deras betydelser. Det vet Sandro Key-Åberg bättre än de flesta 

diktare, och han lämnar fullt medvetet över ansvaret till sina 

läsare: "Dikten måste kunna stå på egna ben - läsaren får göra vad 

han kan med orden", säger han om den här dikten, och liknande har 

han sagt och skrivit även vid andra tillfällen. 

Kornrnunikationsforskaren går dock vidare - en av hans uppgifter är 

just att ta reda på vad olika grupper av läsare kan göra med diktar

nas ord, vad det är för ben deras verk står på i olika situationer 

och olika sammanhang. Det är på den punkten som vi här i salen 
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skulle ha kunnat göra intressanta upptäckter, om vi hade haft tid 

att ta reda på vad var och en har åstadkommit med Sandro Key-Åbergs 

ord. Nu får vi nöja oss med att lyssna på ett par röster, som illu

strerar en del av det som kan hända när orden möter läsarna. 

Den första rösten får representera det som ibland kallas för normal

läsaren. Här heter den läsaren Inga Hellberg. Det är alltså en kvin

na - de flesta lyrikläsare är kvinnor. Hon är i sin bästa ålder -

det är alla lyrikläsare. Hon tycker om att läsa, men hon läser inte 

systematiskt, och hon har inte ägnat sig åt litteraturvetenskap 

eller andra estetiska ämnen. Hon är inte speciellt inläst på Sandro 
0 

Key-Aberg. Hon är, kort sagt, en litteraturläsare bland många: 

När jag läste den här dikten för första gången för ett par vec

kor sedan, visste jag ingenting annat om den än att den var 

skriven av Sandro Key-Åberg. Jag tyckte att det var en mycket 

positiv dikt, och också en mycket förströstansfull dikt. Jag 

uppfattade den snarast så att "så här kormner det att bli". Rent 

konkret såg jag framför mig en gammal dam, som satt och tummade 

på ett gammalt fotografi och då började tänka över sitt liv och 

summera upp det på något sätt. Som det står i dikten tänkte hon 

då både på det som varit sorgligt och obegripligt och på det 

som varit vackert. Och som jag förstår den, eller som jag menar 

att det står, kommer det nog att bli så för alla: det är någon

ting som man kommer att uppleva när man blir äldre . Oavsett hur 

livet har varit, kommer det alltid att finnas någonting som gör 

att det var värt att leva och som tar över allting annat. - Så 

tänker jag det för mig själv, och jag tror kanske också att det 

är allmängiltigt, att det är någonting som vi alla kommer att 

vara med om. 

Det är tydligt att mycket i Inga Hellbergs läsning ligger nära det 

som Sandro Key-Åberg ville ge sina läsare möjlighet att formulera 

för sig och hålla fast vid som en insikt: en positiv livshållning, 

ett avklarnat sätt att se på livets slut som obevekligt kommer en 

gång, och en vilja att den gången stilla och vänligt ta till sig det 
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lilla vilsna äventyr som livet var. I hennes läsning har texten 

uppenbart stått på egna ben, och dessa ben har stora likheter med 

dem som diktaren tänkte sig att texten skulle kunna få. 

Tidigare berättade Sandro Key-Åberg om sommaren 1959 i Småland och 

om den privata tankebakgrund, som dikten växte fram ur. Det är lätt 

att tänka sig att det finns läsare, som kan eller kanske måste knyta 

dikten till en liknande privat bakgrund i sina liv: kanske en farmor 

eller en mormor, eller en gammal människa som man lärt känna och som 

på samma sätt som den gamla kvinnan i Småland har tagit sitt liv 

till sig inför det oundvikliga slutet. 

Jag själv är en sådan läsare. Därför skall jag strax träda ut ur 

rollen som forskare och i stället träda in i rollen som läsare. Jag 

gör det rollbytet fullt medvetet och för att kunna markera ytter

ligare en aspekt på kommunikationsforskningen. Även den som forskar 

om litteratur i ett kommunikationsperspektiv läser naturligtvis 

själv litteratur, tolkar och värderar precis som andra människor. 

Men jag vill betona att han gör det precis som andra människor: inte 

i rollen som forskare utan i rollen som en läsare bland andra. Det 

skulle enligt min mening vara fel att låta forskarens egna läsningar 

och tolkningar styra en undersökning och ställa upp dem som norm för 

vad andra läsare skall eller bör komma fram till. Därför träder jag 

nu ut ur rollen som forskare för att i stället berätta om vad jag 

som läsare har kunnat göra med Sandro Key-Åbergs text: 

Jag kan säga att jag långa stycken läser dikten på samma sätt 

som Inga Hellberg gjorde. För mig kommer det emellertid till 

ytterligare en dimension genom att jag under många år har känt 
en människa, som ständigt träder fram i diktens formuleringar. 

Det är min egen mor. Hon är 88 år nu, har aldrig varit sjuk och 

är inte sjuk nu heller, men hon tynar långsamt bort och för

svinner ut ur världen mer och mer. Hon ser dåligt och hör då

ligt och har inte så mycket kontakt med omvärlden längre. Mest 

ligger hon i sin säng och är verkligen "tunn och urblåst". 

Hennes ögon är "gamla", och "porslinsblå" är det exakta ordet 

för färgen på dem. Hon är nu så liten och lätt att jag kan ta 
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henne på mina armar och bära henne upp och ner för trapporna 

som ett litet barn, och hennes bröst är insjunket och litet, 

verkligen "prasslande" kan man föreställa sig. 

Samtidigt finns det många "skrynkliga" dagar i hennes och mitt 

gemensamma förflutna, mycket som är obegripligt, och mycket 

ängslan under ett fattigt och strävsamt liv. Hon har alltid 

satt andra människor före sig själv och alltid varit verksam, 

men ständigt för andra människor. Nu kan hon ingenting, orkar 

ingenting och är beroende av andra för praktiskt taget allting. 

När man kommer till henne ligger hon ofta och summerar sitt 

eget liv och minns saker och ting i det förflutna. I sådana 

stunder kan man faktiskt då och då se hennes unga flickansikte 

träda fram i de rynkiga anletsdragen: "förtjusta och rosiga" 

vidrör de då någonting vackert i det som har varit. Hon har 

kommit ett steg längre än Sandro Key-Åbergs gumma - hon vill 

inte mer, hon har summerat sitt liv och funnit att det var 

gott. Nu är det dock inte gott längre, eftersom hon inte ar van 

vid att bli omhändertagen av andra. Hon vill släppa sitt liv -

hon vill helt enkelt inte vara med längre. 

För mig är det alldeles omöjligt att läsa dikten utan att se 

min egen mor träda fram i texten hela tiden. 

När jag sedan går tillbaka in i rollen som forskare kan jag konsta

tera, att min läsning alldeles klart är en privat läsning: ingen 

annan än den som har stått min mor mycket nära kan läsa texten och 

ge den samma innebörd som jag har gjort . Samtidigt är det tydligt 

att det privata i min läsning har många likheter och berörings

punkter med det som var privat för Sandro Key-Åberg när han skrev 

dikten. Det är naturligtvis ingen tillfällighet: det privata på hans 

sida ledde fram till texten, medan det privata på min sida föran

leddes av den. 

Liksom när det gäller det privata på författarsidan finns det många 

- teoretiker och inte minst litteraturpedagoger - som hävdar att det 

som är privat på läsarsidan inte har med "dikten" att göra. Man för-
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står vad de menar: i texten finns ju ingenting som pekar ut just den 

kvinna som jag inte kan undgå att se i och genom den. Ändå före

faller det mig vara ohållbart och i praktiken omöjligt att sätta så

dana gränser för vad som hör till "dikten" och vad som är privat. 

Åtminstone är det så för en kommunikationsforskare. 

så snart en läsare ger mening åt en text, formulerar den någonting 

som läsaren har inom sig, och ju mer det som formuleras berör eller 

engagerar honom, desto djupare griper det in i det privata och mest 

personliga. I det här fallet har vi också Sandro Key-Åbergs ord för 

att det var in till det allra mest personliga och angelägna som han 

ville nå med sin dikt. Så var det också för Inga Hellberg: det var 

en del av sitt liv och sina tankar om ett oundvikligt åldrande som 

hon formulerade med hjälp av texten. Det är först i det personliga 

och privata som den litterära kommunikationsprocessen slutar - när 

texten mellan pärmarna har blivit litteratur mellan människor. 

Ytterligare en läsarröst skall vi lyssna på: det är specialistens 

röst. Specialisten på litteratur möter vi i olika skepnader. Det är 

svenskläraren i skolans litteraturundervisning . Det är doktoranden, 

docenten eller professorn i litteraturvetenskap som skriver avhand

lingar och handböcker eller leder kurser och seminarier. Det är 

litteraturrecensenten som skriver i dagstidningen om nyutkomna 

böcker, eller det är litteraturkritikern som publicerar sig i t.ex. 

BLM, Elva diktanalyser och Svenska diktanalyser. 

I det här fallet heter specialisten Cai Svensson. Han har varit 

svensklärare och är nu doktorand vid Tema Kommunikation. Där gör han 

undersökningar om förståelsen av metaforer och symboler i litte

ratur. Han är väl bevandrad i litteraturteori och har en stor skön

litterär beläsenhet. Under rubriken "Jag är så kär i jorden" läser 

och tolkar han Sandro Key-Åbergs text med hjälp av sina speciella 

kunskaper och förutsättningar: 

Jag får nöja mig med några få reflektioner kring djupare be

tydelseskikt och lyfta fram ett par motiv och föreställningar 

som jag ser som centrala i Sandro Key-Åbergs diktning 
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åtminstone under den period som den nu aktuella dikten hör 

hemma i, alltså 1950- och början av 1960-talet. 

Det brukar hävdas av forskare från de mest skiftande disciplin

er att metaforer och symboler är bärare av de djupaste och 

väsentligaste föreställningarna i t.ex. ett litterärt verk , ett 

författarskap, en tidsepok eller rent av en hel kultur. Hur 

långt det resonemanget bär vet jag inte. Jag tror i alla fall 

att det gäller för Sandro Key-Åbergs författarskap och den dikt 

vi skärskådar just nu. 

Enligt t.ex. Roland Barthes är oppositionen det litterära 

grepp som i första hand indikerar en symbolisk tolknings

möjlighet. En sådan ingång till de djupare skikten i Sandro 

Key-Åbergs dikt är den tredje strofens antitetiska relation 

mellan de "obegripliga molnen" och hönsens korg. Det är för 

övrigt ett stilgrepp som är karakteristiskt för författaren att 

inleda strof en med en högstämd invokation och avsluta den med 

en sliten metafor om en kacklande höna. Men den skonings

lösheten mot det upphöjda och patetiska har med tiden fått en 

allt tydligare motsvarighet på det existentiella och filo

sofiska planet. Och det är i det perspektivet som dikten blir 

riktigt intressant, som den höjer sig över det trivialas plan. 

Molnsymbolen i den tredje strofen ingår bara som ett element i 

ett helt symbolkomplex som utmärker den period i f Örfattar

skapet som jag just avgränsat. Till samma motivsfär hör t.ex. 

trädkronor, snö, kristaller och måne. De är alla sinnebilder 

för en livshållning som innebär ett sterilt utanförstående, 

intellektuellt reflekterande, passivt betraktande eller flykt, 

som kan ta sig uttryck i både frihetslängtan och likgiltighet. 

Motpolen, ett etos kännetecknat av spontan och oreflekterad 

delaktighet, engagemang, kamp och ansvar konstitueras av sym

boler som stubbar, rötter, ris, låga enar , jord och hjärtblad. 

Det är långt under moln och höga trädkronor, i undervegeta

tionen på fasta marken, som hönsens korg är placerad . 
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Den tragiska konflikten mellan dessa båda förhållningssätt är 

en grundupplevelse som gång på gång bryter fram i Sandro 

Key-Åbergs tidigaste produktion, allt från debuten med 

"Skrämdas lekar" 1950. I en av den bokens dikter heter det: 

"Mången reser bland moln av omåttlig kärlek till sitt liv/ Han 

söker sig till högre land/ för att ensam älska sitt liv". Dikt

en utmynnar i kritik av dem som glömmer kärleken till männi

skorna, "de fumligt levande människobarnen", för kärleken till 

livet. Flyktmekanismer som att "resa bland moln", "söka skydd 

under skönheten" eller "räddning i likgiltighetens kyla" är 

samtliga fåfänga försök att bota "hjärtats ensamhet". Samtidigt 

uppfattas alla stora och heta engagemang och känslor som far

liga. Man blir skrämd eller bränd, man blir ett "skräckens 

barn" som det heter i en dikt i samlingen "Vattenträd" från 

1952. Det är då frestande att förfalla till förnekelse. (Här 

anar man en nära nog österländsk föreställning om alltings för

gänglighet och det fåfänga i att klamra sig fast vid det jor

diska.) 

I en annan av debutsamlingens dikter, "Gumman går i skogen/ 

plockar darrhänt bland stickor", kontrasteras "mödan att söka 

torrt ris" och "trofastheten bland låga enar" mot ett tungsinne 

som har snö i kronorna och sin värld skapad av kristaller . 

Jag skall nu inte försöka teckna utvecklingen av den här kon

flikten hos f Örf attaren utan bara utifrån den nu aktuella 

dikten våga påståendet att "kärleken till livet", successivt om 

också inte fullständigt, har fått träda tillbaka för "kärleken 

till människan" och att båda förhållningssätten bejakas som 

inslag i människovarandet. En Kierkegaard skulle kanske ha 

beskrivit saken som en plågsam övergång från det estetiska till 

det högre etiska livsstadiet. 

I "Barnet i enklykan" från 1957 blir denna rörelse neråt (eller 

uppåt i Kierkegaards termer) allt tydligare; en rörelse mot det 

jordtrygga, mot det låga och krypande, mot "sinnesdjuren", som 

där har funnit ett modus vivendi. I den samlingen kan vi läsa: 
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"Kära liv skynda dig/ smula mig mellan dina handflator/ Maka 

mig samman/ i din kupade hand/ och f Ör mig tätt intill din mun/ 

Blås mig in mellan träden/ ner över alla livets uppvända ögon/ 

trakeer och hjärtblad/ Det är så kallt närmare månen/ Jag är så 

kär i jorden". 

Den dikt som vi nu har framför oss ser jag som ett uttryck för 

poetens behov av att försonas med livet, av att förena de båda 

motstridiga tendenserna. Det liv som "den tunna och urblåsta 

människan" ömt trycker mot sitt bröst rymmer inte bara molnen, 

livet i trädkronorna, närheten till månen osv., alltså frestel

sen till flykt och voayeurism som en tillvaro i korgen, nära 

rötter och hjärtblad, en livsform som betyder engagemang och 

ansvar, utan det rymmer också kamp om positioner, om att bli 

högsta hönset, med risk att bli bränd, att drabbas av "ängslans 

sotiga morgonhy" i närstriden med andra krälande "sinnesdjur", 

de "fumligt levande människobarnen" eller hönsen, som det ut

trycks i just den här dikten. Men av slutstrof en framgår att 

bejakandet av denna livsform också ger utrymme för kärlek och 

sensualism. Det är mot den bakgrunden som molnen blir på sin 

höjd obegripliga fenomen allt längre ut i periferin av poetens 

himmel och som balansräkningen till slut trots allt blir 

positiv. 

Det skulle ha varit lätt för Cai Svensson att göra sin analys betyd

ligt längre genom att läsa in mer och mer i texten och genom att 

tänka vidare omkring det han har läst in. Detta är också en del av 

rollen att vara litteraturexpert: han kan så mycket om litteratur 

och har läst så mycket annan litteratur att hans tankar om den text 

han analyserar så att säga aldrig tar slut . Han kan tala eller 

skriva nästan obegränsat även om en liten dikt. Det gör han också 

ibland - och det är på gott och ont ur andra läsares synpunkt. Man 

kan lära sig mycket av honom och få hjälp med sin egen läsning. Men 

man kan också tappa andan inför ordflödet och alla termerna, eller 

kanske förtvivla inför sin egen oförmåga att läsa på samma sätt. 

Inte minst genom de anspråk, som experterna själva ställer för sig 

och sina tolkningar, har det nämligen blivit så att expertläs-
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ningarna har fått en särskild auktoritet: allt det som experterna 

lägger in i texten finns också där, brukar man hävda, medan andras 

läsningar bara är ofärdiga eller halvdana. 

Genom kommunikationsforskarens ögon ser det inte alls ut på det sät

tet. För honom är expertens läsningar och tolkningar material att 

arbeta med precis som andra läsningar och tolkningar. De är inte 

bättre eller sämre, de innehåller inte mera av "vad som verkligen 

står i texten" - de är bara annorlunda. För kommunikationsforskaren 

är experterna en speciell grupp av läsare, men ingenting mer. 

Litet förenklat skulle man kanske kunna säga att Cai Svenssons och 

andras expertläsningar är en variant av de privata läsningarna. 

Litet förgrovat och vänligt polemiskt skulle man kunna tala om dem 

som en lättare yrkesskada. 

* * * 

Med dessa levande illustrationer har några faser och några problem i 

den litterära kommunikationsprocessen blivit belysta. Det finns na

turligtvis mycket kvar att tala om och reda ut: vad undervisning och 

litteraturkritik betyder för olika människor, hur man planerar ex

periment och väljer läsargrupper, hur man finner och använder histo

riskt material för att visa hur litteratur lästes i det förgångna, 

eller hur man idehistoriskt, komparativt och biografiskt-psykol 

logiskt kan arbeta med författarsidan . Jag hoppas dock att illu

strationerna har visat tillräckligt mycket för att jag nu skall 

kunna samla ihop trådarna till några punkter, som framställningen 

hittills har rört sig omkring. 

* 

När författaren skapar sin text är han också en läsare av den. Han 

skapar ur sitt eget liv och med sitt eget språk, men han "känner av" 

detta mot vad han vet om andras språk och andras liv . Det ä r då han 

"läser" det han har skrivit eller håller på att skriva - ser på det 

med deras ögon som han föreställer sig skall läsa det. Det är också 
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då som det privata i hans första ingivelse - den gamla kvinnan i 

Lönneberga sommaren 1959 - förvandlas till någonting allmänt, till 

tankar och insikter som formuleras så att de kan delas även av andra 

som inte har mött just denna kvinna. Vi har fått några inblickar i 

denna mycket komplicerade process genom Sandro Key-Åbergs båda 

kommentarer, och vi har sett resultatet av processen i den färdiga 

texten. 

När vi sedan läser denna text är vi också skapare av den. Vi skapar 

den sjävfallet inte på samma sätt som författaren gjorde det, utan 

vi skapar den genom att ge krumelurerna på papperet mening, innehåll 

och sammanhang i vårt språk. Vi gör det därför att - eller snarare i 

den utsträckning som - vi har lärt oss att behärska språket och 

språkfunktionerna. Alldeles särskilt gäller det naturligtvis de 

språkfunktioner, som författaren medvetet eller omedvetet förutsatte 

att vi behärskar när han skapade sin text. 

Man brukar säga att texten har en viss uppbyggnad och struktur, att 

det-och-det finns i texten om den som läser bara ser efter ordent

ligt. Detta är bildliga uttryck, som lätt kan bli missvisande eller 

ibland direkt vilseledande . "Texten" i den meningen är i bästa fall 

en metafor - i värsta fall är den en myt. Texten har ingen struktur; 

det får den först när någon läser den och ger den en struktur. I 

texten finns ingenting; allt som finns där har lagts dit av någon 

som läser den. Litteraturläsning är inte alls en fråga om att pas

sivt se efter vad som står i texten; det är en aktiv och ytterligt 

komplicerad skapelseprocess. Det gäller inte bara för den skicklige 

expertläsaren utan också för normalläsaren, som även han måste först 

fylla på i texten och sedan ordna och strukturera och hålla samman 

åtminstone det mesta som han har fyllt på och som diktaren kanske 

har lämnat öppet eller bara antytt möjligheter för. 

* 

I den internationella litteraturteorin och estetiken finns det en 

enorm diskussion om två s.k. felslut - det intentionala och det 

affektiva felslutet. Om man samlade ihop det som skrivits om detta, 

skulle man säkert få ett par meter med böcker och artikiar. Det är 



21 

alltså en väldig mängd tid, skarpsinne och trycksvärta som har in

vesterats i den diskussionen. Det som diskussionen gäller är på ett 

sätt ganska enkelt , och jag har delvis redan berört det. 

Det intentionala felslutet begår man enligt denna diskussion om man 

hävdar, att det som diktaren utgick ifrån när han började arbeta med 

sin dikt, eller det som han avsåg att ge uttryck för eller förmedla 

med dikten, har någonting att göra med vad den färdiga dikten "be

tyder". Det affektiva felslutet begår man enligt samma diskussion om 

man hävdar, att det som den ena eller andra gruppen av läsare lägger 

in i texten har någonting att göra med vad texten som sådan "be

tyder", med vilken innebörd "den" har. 

Det som Sandra Key-Åberg har sagt om sin dikt, det som Inga Hell

berg, Cai Svensson och jag har sagt, liksom det som varje enskild 

läsare kan ha kommit fram till, skulle alltså enligt dessa resone

mang vara irrelevant för vad texten som sådan betyder. Texten upp

fattas då som en oberoende och självständig storhet, innesluten 1 

sig själv, innehållande sina egna tolkningsnormer, oberörd och 

oberörbar av i detta fallet Sandro Key-Åbergs futtiga tankar och av

sikter på ena sidan, och av Inga Hellbergs, Cai Svenssons och alla 

andra läsares tafatta försök på andra sidan. 

Betraktad med kommunikationsf orskarens ögon är detta en konstruerad 

och alldeles orimlig ståndpunkt. I hans perspektiv syns ingenting 

annat än att texten i den ena situationen har fått den innebörd som 

Sandra Key-Åberg gav den, och att den i en annan situation har fått 

den innebörd som Inga Hellberg, Cai Svensson och andra läsare fak

tiskt har gett den. Allt annat blir vad jag kan förstå en hypotetisk 

konstruktion, ett spel med möjligheter och förmodanden. 

* 

Den svenska litteraturvetenskapen har under rätt många år dominerats 

av vad man får kalla tolkningsavhandlingar, medan exempelvis histo

riska och biografiska undersökningar har varit sällsynta. I sådana 

tolkningsavhandlingar ägnar sig doktorander och även äldre forskare 

åt läsningen av enskilda texter, en diktsamling, en roman eller 
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större delar av ett författarskap. Man tolkar, beskriver och ana

lyserar vad texterna betyder, man finner och beskriver strukturer 

och matriser, gör aktant-analyser och mycket annat. Underlaget för 

dessa analyser och studier är forskarens egen läsning av de ana

lyserade texterna. Tolkningarna och analyserna presenteras sedan 

såsom forskningsresultat, som granskas och bedöms av bl.a. fakul

tetsopponenter och betygsnämnder. 

Även detta är ur kommunikationsforskarens synvinkel en rätt egen

domlig företeelse. Skarpsinnet, den intellektuella mödan, den 

kärleksfulla attityden till litteratur är ofta mycket påtaglig i 

dessa skrifter. I det perspektiv, som jag har försökt hålla fast vid 

här, är de emellertid ändå bara ytterligare några läsarrapporter -

experters rapporter visserligen, men ändå bara läsares rapporter. I 

ett kommunikationsperspektiv är de inte resultat av forskning utan 

material för forskning. Det som står i dessa avhandlingar skiljer 

sig inte till sin art från den läsning och analys av Sandro 

Key- Åbergs dikt som Cai Svensson har gjort här. 

* 

Inom litteraturvetenskap och litteraturundervisning var läsarsidan, 

litteraturens mottagarsida, länge helt försummad. Den existerade 

inte ens som tanke och möjlighet, ännu mindre som forskningsupp

gift. Fortfarande är den åtskilligt försummad. Det märks inte minst 

i den svenska litteraturhistorien. Om man slår upp vilken som helst 

svensk litteraturhistorisk handbok, stor eller liten, för att få 

uppgifter om vad som har blivit läst, vilka som har läst och hur de 

har läst, kommer man att finna praktiskt taget ingenting. Det som 
behandlas i handböckerna är bara sådana författare som den lilla 

gruppen forskare och andra specialister har ansett vara intressanta. 

Ofta skriver forskarna dessutom om dem ur sitt eget nu-perspektiv 

och inte ur ett historiskt då-perspektiv. Följden har blivit att 

generation efter generation av ungdomar, och faktiskt också gene

ration efter generation av blivande svensklärare, får ett kolossalt 

felperspektiv på den svenska l i tteraturen: på vad som blev läst av 

många människor och på vad det var som påverkade dessa människors 

tankar och föreställningar genom litteraturen. 



23 

Här har den mottagarinriktade litteraturforskningen väldiga upp

gifter att ta itu med: att så långt det finns material försöka be

lysa hur litteraturen fungerade för människor i det förgångna, och 

kanske ännu viktigare att systematiskt visa hur den fungerar i vår 

egen tid, så att framtidens historiker har ett rikare och bättre 

material när vår tids litteratur- och kulturhistoria skall skrivas. 

* 

Det finns även andra öppningar mot läsarna än den empiriska mot

tagar-forskning, som jag hittills närmast har haft i tankarna. Inom 

strukturalismen, post-strukturalismen, semiotiken, receptionseste

tiken och ytterligare några liknande grupperingar diskuterar och 

beaktar man mer och mer just mottagarens - litteraturläsarens, 

musiklyssnarens, konstbetraktarens - roll i det estetiska livet. Jag 

och andra som kommer till litteraturen och arbetar med den genom 

levande och faktiska läsares tolkningar och värderingar, välkomnar 

naturligtvis den utvecklingen. Vi uppskattar att få sällskap i vårt 

hörn av den parnassiska ängen - även om vi ibland tycker att några 

av de inträdande beter sig litet halvhjärtat och vilsekommet. I 

stället för att blanda sig med alla dem som är ivrigt sysselsatta 

med att läsa och uppskatta litteratur, tar de nämligen med sig sina 

skrivbord, sitter kvar där och tänker och analyserar kring storheter 

som den implicite läsaren, superläsaren, meningsnivåer och signif i

kansnivåer, Leerstellen och aktanter i texten, osv. (Det är med av

sikt som jag undviker den mer avancerade termfloran.) Det verkar som 

om det är bekvämare att sitta kvar vid skrivborden och arbeta med 

expertanpassade modeller över läsnings- och tolkningsprocesser än 

att gå ut bland de stora grupperna av läsare. Det är kanske synd, 

f Ör det är ju just där ute som modellernas användbarhet skulle kunna 

prövas. 

* 

Detta för mig fram till den allra sista punkten. Litteraturen finns 

mellan människor. Den föds hos en människa - diktaren. Den växer 

till sig, utvecklas och överlever hos andra människor - läsarna. Den 

som arbetar med litte ratur mellan människor har alltid nytt, friskt 

mate rial att ta itu med. 
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