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fattning se, hur längt han hamnat från den huvud
linje också han ville återfinna. Han talar flera 
gånger med passionerad känsla om Kristus som 
idealmänniskan, den fullkomligt sköne. Men 
detta, hävdar Onasch, är en »Humanisierung und 
Poetisierung der Person Christi», alldeles främ
mande för den ortodoxa läran om inkarnationen.

Med sin speciella sakkunskap kan Konrad 
Onasch belysa frågor som de flesta forskare går 
förbi, om de alls observerar dem. I Dostoevskijs 
fall är detta slags frågor emellertid centrala. Det 
vore önskvärt att Frank i de följande delarna, och 
jag tänker inte minst på tolkningen av furst 
Mysjkins gestalt, toge hänsyn till Onaschs syn
punkter.

Så till min andra punkt, »fadermordet». Be
greppet är förstås hämtat från Freuds bekanta es
say »Dostojewski und die Vatertötung» (1928).

En sovjetisk forskare, som gått igenom alla 
akter i målet, kom häromåret till den förbluffande 
slutsatsen att diktarens far sannolikt inte blev 
ihjälslagen av sina livegna, som det hittills sagts; 
mera troligt är att han dött av slaganfall. (Utred
ningen presenteras av Geir Kjetsaa i en av det 
dussin informativa uppsatser han samlat under 
rubriken Dostoevskij och Tolstoj.) Likväl kvarstår 
orubbat det förhållandet att de efterlevande har 
trott att fadern bragts om livet. Fjodor Michaj- 
lovitj har drabbats av en chock som, kan vi för
moda, har skakat honom ända i botten av hans 
nervsystem.

Faderns hemska död var en hörnsten i Freuds 
psykoanalytiska tolkning, och därom är ingenting 
att säga; intill nyligen har ju alla satt tilltro till 
uppgiften om mordet. Beträffande Dostoevskijs 
biografi i övrigt nöjde sig Freud emellertid med 
osäkra källor och brydde sig inte om att kontrol
lera dem. Å andra sidan vägrade han på en nyckel
punkt att ta källornas besked på allvar. Det gäller 
fängelseåren i Sibirien. Enligt Freuds teori »bor
de» de epileptiska attackerna då ha försvunnit 
eller åtminstone ha försvagats, eftersom den be
straffning som tsaren sörjt för undanröjde behovet 
av självbestraffning. I verkligheten är det emeller
tid väl dokumenterat att Dostoevskij haft grava 
anfall i fängelset; möjligt är rentav att det var där 
de började.

Enligt Kjetsaa bör fadermordshypotesen nu
mera anses förvisad till skräpkammaren. Detta är 
dock inte Joseph Franks åsikt, oaktat han effek
tivt rivit upp den biografiska grunden för Freuds 
konstruktion. Frank menar att det fortfarande lig
ger något i tesen, förutsatt att den vederbörligen 
omformuleras. Han själv presterar en variant av 
ungefärligen följande innebörd: Den unge Dosto
evskij kan antas ha hyst starka känslor av uppror 
och hat mot fadern, vilken säkerligen varit en be
svärlig person. Men just därför att Fjodor sam

tidigt vördade honom, har katastrofen ingett ho
nom outhärdliga känslor av skuld. Denna skuld 
behövde sonas. Därur växte beredvilligheten att 
ingripa mot tidens stora onda: livegenskapen. I 
kampen för dess avskaffande riskerar den unge 
diktaren livet och skickas till Sibirien.

Detta är som synes något helt annat än Freuds 
hypotes, och jag finner det helt rimligt. Dock mås
te även denna tolkning av Dostoevskijs inre ut
veckling före Sibirien kallas osäker. Vi vet helt 
enkelt för litet om hans liv. Med detta skeptiska 
uttalande har jag emellertid inte placerat mig i 
samma läger som Geir Kjetsaa. Det är sant att vi 
saknar material för att konstruera en »psyko-bio- 
grafi» över den unge Dostoevskij. Men detta 
hindrar inte att det förblir naturligt att tolka karak
tären Dostoevskij med begrepp sådana som fa- 
dershat, skuldkänslor och försoningsbehov. Det 
förhållande som Kjetsaa åberopar, att Dostoevskij 
vid olika tillfällen har talat med tillgivenhet och 
värme om sin far, är inget hållbart motargument. 
I varje fall inte för den som lärt något om mång
bottnad psykologi i Dostoevskijs romaner.

Sven Linnér

Per Amdam: BjOrnson og kristenarven 18 7 5 -19 10 . 
Selvhevdelse -  Selverkjennelse. Universitetsförlaget. 
Trondheim 1977.

Per Amdam disputerade i Bergen 1969 på avhand
lingen Bj0rnson og kristendommen. Selvhevdelse — 
Seliverkjennelse. I Edda 19 7 1 (h. 5) återges John No
mes och Harald Norengs båda oppositioner lik
som Svar fra doktoranden. Nome diskuterade 
bl. a. den psykologiska tolkning av Bjornsons per- 
sonlighetsutveckling som Amdam lagt sig vinn 
om; han hänvisar sålunda i boken till olika moder
na psykologiska auktoriteter och utnyttjar särskilt 
Hjalmar Sundéns Om religionen och rollerna 
(1959). Nome menade att Amdam gått väl eklek
tiskt tillväga, även om hans intention varit lovvärd 
när han »benyttet den gronne signal som den store 
Bjornson-kjenner Francis Bull ga til at overskride 
grensen til den möderne psykologis fagområde for 
her å finne ny inspirasjon for tolkningen av 
Bjornsons religiöse utvikling». Amdam gör gäl
lande att Bjornson varit långt mer religiöst-kristet 
engagerad än vad man har velat inse och han vill 
förlägga »den egentlige religiöse krise hos 
Bjornson» till åren 1856-1863 . Sin tes underbyg
ger Amdam med en hel del nytt biografiskt mate
rial. John Nome har emellertid invändningar att 
göra mot Per Amdams »bärande tes»; han undrar 
om »det ikke er slik at visse momenter som peker 
i retning av kristen erkjennelse hos Bjornson, er 
blitt betydelig oppdimensjonert, slik at det i selve 
den grundleggende problemstilling eller i selve
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tema formuleringen er kommet inn en viss missvis
ning utfra en livssyns-betinget forutsetning». 
Nome fann »selvhevdelse» pa sin plats som »le- 
dende stikord» i avhandlingen, men begreppet 
»selverkjennelse» ansåg han alltså däremot hade 
fått en alltför deciderat kristen innebörd. »Gren
sen overfor den kristne del av selvhengivelses- og 
selverkjennelsesaspektet kom vel klarest frem i 
det stikkord vi etterhvert moter i Bjornsons mod- 
ne og senere diktning: ’Over /Evne’ , og detta 
springer også ut siste del av doktorandens defini- 
sjon av begrepet ’selverkjennelse’ , den kristne 
del.»

Undertiteln är densamma i Per Amdams fort- 
sättningsdel, Bj0rnson og kristenarven 18 7 3 -19 10 . 
Selvhevdelse- Selverkjennelse. Boken inleds av kapit
let Nytt utgångspunkt -  nye oppgaver. Amdam 
betonar här bl. a. att han har fortsatt att koncentre
ra sig på Bjnrnsons »indre biografi». »Og jeg tror 
fremdeles at temaformuleringen ’selvhevdelse -  
selverkjennelse’ angår ’en sentral, indre konflikt i 
Björnsons liv og i hans diktning’. Selv om han 
inntok nye holdninger og forandret seg, var jo 
hans personlighetskjerne den samme. Religiös 
fortsatte han å vaere etter den definisjon jeg brukte 
i förste bind, ’uhelbredelig religiös’, etter enkelte 
ateistiske venners mening, selv om han sa seg fer- 
dig med kristendom ’og alt det der’ .» Gränsåret 
1875 hade gett sig naturligt, framhåller Amdam. 
»Ved utlöpet av dette året stod Björnson foran en 
ny situasjon i forholdet til den norske kirke og 
forskjellige kristelige grupperinger, og den mest 
omdiskuterte og omskrevne perioden i hans reli
giöse utvikling begynte.» Per Amdam visar sig i 
båda delarna av sin monografi synnerligen väl för
trogen med den föreliggande Björnson-litteratu
ren. Men han förhåller sig restriktiv gentemot so
cialhistoriska och idéhistoriska aspekter; faran är 
överhängande, menar han, att »rent deskriptiv, 
yttre historikk og gjengivelse av kirkestrid og teo
logisk debatt» tar överhand för tiden efter 1875. 
När han nu i den nya delen fortsätter att tillämpa 
psykologiska förklaringsmodeller säger han sig ha 
försökt vara dubbelt försiktig; »för en selv vet av 
det, kan en nemlig drives inn i fastlagte baner av 
Freud, Adler, Jung eller hvem som helst, i stedet 
for å la kildematerialet få tale sit eget språk og 
bestemme tolkningene». Amdam har också tagit 
ad notam John Nomes kritik i det avseendet att 
han nu har strävat efter att ge »en mer samlet 
analyse av de mest betydningsfulle verkene». Ha
rald Noreng hade deklarerat att han funnit »idé
tolkningen av Björnsons diktning som oftest usys- 
tematisk oglitt tilfeldig». »Doktoranden vurderer 
det kristne idéinslaget i Björnsons diktning ut fra 
en kristendomsform som leger hovedvikten på 
syndserkjennelse, anger og guddomelig nåde 
gjennem Kristi soningsdöd.» Noreng menade att

det inte hade lyckats Amdam att på ett övertygan
de sätt belägga att Björnson i Fadéren och i Sigurd 
Slembe tecknat en verklig religiös omvändelse. 
Amdam betraktar dramat Sigurd Slembe som 
Björnsons »dommedag over seg selv»!

I sin nya bok dristar sig Per Amdam på slutsi
dorna till en litterär jämförelse mellan perioderna 
1858-1863 och 1875-1880 . »Sett under ett kan 
det vel ikke vaere tvil om at den förste perioden 
fremstår for oss i dag som den egentlige epoke i 
Björnsons dikterliv -  enda mer om vi også regner 
Synn&ve Solbakken med.» Nog förmärks det att Per 
Amdam anser att Björnson kom på avvägar när 
han inte längre ville bekänna sig som kristen! 
Björnsons »religiösa kris» på 1870-talet betraktar 
Amdam i själva verket som kvasireligiös; det är 
under åren 1858-1863 som Björnson »nådde det 
virkelige ’Springflomerke’ i sitt kristelige liv», den 
uppfattningen står Amdam fast vid. »Sammenlig- 
ner vi de religiöse opplevelsene Björnson hadde i 
de to periodene på grunnlag av den dokumenta- 
sjon som nå föreligger, kan vi ikke unngå å obser- 
vere en avgjörende forskjell: Utviklingen 1858- 
1863 er preget av bevegelse fra selvhevdelse til 
selverkjennelse, eller fra extraversjon til intro
versjon, nettopp det som saerpreger en egentlig, 
eksistentiell religiös krise. Utviklingen 1875-80 
deremot, viser övergång fra selverkjennelse eller 
introversjon -  en kort förste tid på Aulestad til 
kraftig selvhevdelse -  og extraversjon -  i en for- 
rykkende kamptid. [ ...]  Selvhevdelsen resulterte i 
at han aksepterte seg selv, mens han under krisen 
omkring 1860 reagerte med kristen ydmykhet.» 
Det är sannfärdeligen en teolog som lägger ut 
texten! Amdam förklarar att talet om Björnsons 
»brytning med kristendomen» är en sanning med 
många modifikationer! Björnson förblev alltid en 
bärare av »kristenarven». »Han forfekter kristen 
etikk med en styrke som forteller om religiös for- 
trengning.»

Det finns från senare år en rad förtjänstfulla 
studier över Björnsons liv och dikt. Amdam kon
staterar att Edvard Beyer har utnyttjat dem och i 
Norges litteraturhistorie III (1975) »gitt en sam
let, selvstendig, nöktern och samtidig varm frem- 
stilling». Likväl saknas alltjämt en Björnsonbiografi 
»som bygger på inngående studier av hele det 
veldige kildematerialet», framhåller Amdam på 
samma gång som han förklarar att hans egen mo
nografi »er skrevet over et så sentralt tema i 
Björnsons liv og diktning at knapt noen vesentlig 
side er uberört», och på det viset kan sägas utgöra 
en allsidig biografi. Trots det myckna stoffet har 
Per Amdam lyckats göra sin framställning med
ryckande och livfull. Kapitlen följer varandra i 
snabb växling med koncisa och välfunna rubriker. 
Den andra delen har fem huvudavsnitt: Ett nytt 
system 1875-18 80 , Over Evne 18 8 0 -18 8 7 ,1 selv-
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forsvar 1887-1898, Gammel genius 1898-1907 
och Siste kapittel 19 0 7-19 10 . Så följer en avslu
tande summering, Tilbakeblikk ved veis ende. 
Amdam förmedlar överhuvud åtskillig ny kunskap 
om Bjornsons liv och personlighet. Om han i mer 
väsendiga avseenden verkligen har lyckats revide
ra Bjornsonbilden är dock tveksamt. Också andra 
delen företer enligt min uppfattning samma reli
giös t-kristliga »missvisning» som den första delen. 
»Hva alle burde kunne enes om», förklarar Am
dam, »er at Bjornson till tross for sin avstand fra 
sentrale kristne trossannheter, til tross for sin 
selvhevdelse i forhold til den Gud Kristus for- 
kyndte, alltid befandt seg i urolig, selverkjennen- 
de, religiös soking, bestemt av kristne forutset- 
ninger, og at han forvaltet edelt kristent arve
gods.» Det verkar ju mer vara ett teologiskt trak
tat än literaturvetenskap när Amdam på detta vis 
talar om Bjornsons »selvhevdelse i forhold til den 
Gud Kristus forkyndte»; sak samma när Per Am
dam högstämt deklarerar: »I ungdomsverkene er 
Kristi ånd inkorporert i verkene [...].»

På intet vis enig med Per Amdam i tolkningen 
av otrosdramat Over Evne I är Walter Baumgart- 
ner; »provokasjonen som ble borte» är den fräna 
karakteristik som han ger av litteraturhistoriker
nas gängse behandling av stycket. Amdam har ti
digare i Tre litteriere analyser (1963; 3. utg. 1974) 
ägnat Over /Evne en större textanalytisk under
sökning. I kraft av en »merkverdig antinomi» har 
dramat blivit ett förhärligande av den tro diktaren 
har velat angripa, heter det här. Och i sin nya bok 
går Amdam på samma linje: »I Over eevne I före
går en grensesprengende selvrealisering av en dik
ter som er tiltrukket av det han bekjöemper, så 
dramat fremstår som ’skriftemål’ av en som vil tro, 
men ikke kan. Hele sin lengsel mot under og tro, 
hele sin kristendom, slik Bjornson i skrivende 
stund forstod den, la han inn i sine mennesker.»

Det är en intelligent och, ja just, »provokativ» 
studie som Walter Baumgartner har publicerat i 
Norskrift. Arbeidsskrift for nordisk språk og littera
tur (Nr 18. 1978. Univ. i Oslo. Institutt for nor
disk språk og litteratur). (I en redaktionell notis 
betonas att publicerade artiklar är av »forelobig 
karakter»; »det dreier seg om utkast».) Baum- 
gartners uppsats Provokasjonen som ble borte be
handlar Bjemnsons Over /Evne 1 , litteraturhistorien og 
resepsjonsestetikken. Baumgartner hänvisar till den 
receptionsforskning som bedrivits vid det nordis
ka institutet i Kiel och han är själv en entusiastisk 
och engagerad företrädare för modern tysk recep- 
tionsteori. Han har valt Over /Evne I som demon- 
strationsobjekt därför att dramat av olika skäl 
tyckts honom »et spennende utgångspunkt for en 
resepsjonsanalyse». »Skuespillet er skrevet i reli- 
gionskritisk hensikt, men ble opfattet som det 
motsatte: som religiöst oppbyggelsesdrama.»

Dramat uppvisar en påfallande statisk receptions- 
historia, konstaterar Baumgartner vidare. 
»Bjornsons kritikk av kristendommen framstår 
som mye mindre viktig og kunstnerisk enn det 
faktum at han har tolket menneskers higen mot 
det grenselose.» I början av seklet publicerade 
Chister Collin en stor studie över »Over Evne og 
den graeske Tragedie». Collin insåg, betonar 
Baumgartner, »at han som irrasjonalist i nittiåra 
stod i motsetningsforhold til den Bjornson som i 
åttiåra skrev Over Evne. [ ...]  Hos Collin dreier 
det seg om en sekularisert, nyromantisk farget 
sympati for det religiöse.» Collin såg och bekäm
pade styckets naturalistiska, problemdebatterande 
tendens. »Dikteren vokser uvilkaarlig ud over den 
positivistiske tidsidéer», menar han sålunda. »Col
lins omfortolkning av Over Evne var en klart 
partisk aktualisering på eksplisitte premisser. 
[ .. .]  Meningen var alltså at gjore et gammelt, i 
Collins oyne litt svak t, skuespill aktuelt, interessant 
og engasjerende for århundreskiftets moderne Pu
blikum.» På den punkten förklarar sig nu Baum
gartner känna sympati för Collins djärvhet! Han 
skisserar själv i slutet av sin uppsats hur en modern 
aktualisering skulle kunna te sig »Hovedpoenget 
i en aktualisering av Over Evne må vaere å ge 
dramaet den karakter av provokasjon tilbake som 
det en gang hadde og var tenkt å ha.» Religionskri
tiken i stycket skall inte bagatelliseras bort, fram
håller han; »menn riktig aktuelt blir det ikke av 
den grunn. Dertil har den politiske, samfundsmes- 
sige og religiöse konteksten lopt altfor langt fra 
Björnsons kontekst fra 1880-åra, når det gjelder 
det tema som stod i forgrunnen den gangen.» Kan
ske kunde stycket spelas som »et brutalt og sjok- 
kerende psy kodrama», föreslår Baumgartner! 
Sang utövar ett slags psykisk tortyr gentemot hust
run.

Per Amdam säger rörande den »ibsenska» av- 
slutningsscenen att »tolkningsmulighetene är 
mange». »De fleste mener jo at hans [Adolf 
Sangs] hjerte brister fordi underets, troens og 
dermed kristendommens umulighet går opp for 
ham. Men denne rimeligste förklaringen må hente 
argumentasjonen fra Bjornson selv, og man har 
overskredet grenserne for den autonomt lit- 
teraere tolkningen.» Baumgartner har försett sin 
uppsats med ett slags motto från Bjornson själv. 
Denne skrev till Carl Bleibtreu 10 april 19 0 1: »Ist 
das nicht erstaunlich, die leute lesen es, sehen es, 
und wenn sie sprechen davon, hören wir, dass sie 
das eigentliche nicht verstanden haben!» Nu me
nar inte Baumgartner att man skall låta författa
rens intentioner vara avgörande för ens uppfatt
ning. Han åberopar själv i stället i första hand sin 
egen »merlesning» och betecknar stycket som »et 
antiklassisk drama uten helt, uten positive identi- 
fikasjonsmuligheder. Stykkets kritiske intensjon



kommer da med en gang til a tre i forgrunnen, og 
behovet for å operere med en ubevisst antinomi 
faller bort.»

Baumgartner avser alltså att ge en liten uppvis
ning i modern receptionsmetodik. Han gör det 
med den äran. Jag anser att han har rätt i att norska 
litteraturhistoriker ända in i vara dagar har miss
tolkat pjäsen när de så konsekvent fortsatt att 
framhålla »kunstneren Bjornsons seier over ten- 
densforfatteren». Ännu Edvard Beyer skriver sa- 
lunda i den nya litteraturhistorien: »Tendensen 
rvetter seg entydig mot kristendommens krav på 
en s«3erstilling blant religionerne, mot mirakeltroen 
og det som er over evne. Men ingen nordisk dik
ter har med sterre kraft og inderlighet tolkat men- 
neskers trang til miraklet og deres higen mot det 
grenselose.» Walter Baumgartner säger att han har 
undrat över att också Beyer i våra dagar faller in i 
kören på detta sätt! Rör det sig hos Edvard Beyer 
om »et bestemt og ikke reflektert lojalitetsforhold 
til norsk litteraturhistorieskrivning», frågar han. 
Baumgartner synes mig driva sin tes alltför outre
rat. Det finns en storhet över Sang i Bjnrnsons 
drama som Baumgartner förbiser.

UlfWittrock

Walter Johnson: August Strindberg. Twayne Pub- 
lishers, Boston 1976.

Hans Lindström: Strindberg och böckerna. I. Biblio
teken 1883, 1892 och 19 12 . Förteckningar och kom
mentarer. Skrifter utg. av Svenska litteratursällska
pet 36. Uppsala 1977.

Walter Johnson har inlagt stora förtjänster om 
Strindbergsstudiet i Amerika, både som översätta
re och forskare. I föreliggande bok har han sam
manfattat sin Strindbergssyn i populär form, »in- 
tended for the general reader and not for the 
specialist». Det är alltså fråga om en presentation 
av Strindberg för amerikansk publik av annat slag 
än Birgitta Steenes här tidigare anmälda The 
Greatest Fire (1973). Man skall inte vänta sig märk
liga nya synpunkter eller analyser. Det blir i stället 
en fortlöpande berättelse om och karakteristik av 
Strindbergs person och verk. På personen tilläm
par han förordet till Fröken Julie: »Som moderna 
karaktärer, levande i en övergångstid, mer bråd
skande hysterisk än åtminstone den föregående, 
har jag skildrat mina figurer mer vacklande, sön- 
dergångna, blandade av gammalt och nytt ...»  
Strindberg blir alltså »karaktärlös» i den mening 
han själv gav ordet. Människan blir ett med sitt 
verk i fall dess mångskiftande oöverskådlighet. Då 
kan levnadsloppet flyttas till en kronologisk tabell 
utan att mer än punktvis belasta framställningen i 
övrigt.

Författarskapet följs inte heller kronologiskt
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utan i sjok efter sjok. Först kommer »The Auto- 
biographer», förmodligen därför att det ger förf. 
möjlighet till fågelperspektiv, som bleve svårare att 
genomföra längre fram. Detta avsnitt börjar med 
breven, går sedan från Tjänstekvinnans son till 
Ockulta dagboken och hinner också få med Ensam 
och Karantänmästarns andra berättelse (inte Klost
ret). Det rör sig alltså om texter av mycket olika 
slag, som utan vidare kunde utökas. Johnson säger 
själv, att Till Damaskus och Stora landsvägen »are 
without question dramatized autobiography». Å 
andra sidan är ju flera av de nyssnämnda verken 
lika otvivelaktigt fiction. Man kan nog säga, att 
Johnson här har lyckats genomföra ett svävande 
perspektiv, som för en oinitierad amerikansk pu
blik inte bör vara helt förvirrande. Man möter f. ö. 
redan här några av bokens många superlativa om
dömen. Så förklaras Inferno vara »one of the most 
seminal books in world literature».

Under rubriken The Appraiser sammanför John
son så disparata verk som Vivisektioner, Blom
stermålningar och djurstycken, Bland franska bön
der, Svenska folket, de samhällskritiska verken 
(inklusive Utopier i verkligheten). Enstaka sam
hällskritiska episoder ur dramatiken tas också med 
(kolbärarscenen i Ett drömspel). Det nya riket 
kallas »a brilliant satire comparable in quality to 
Jonathans Swift’s A Modest Proposal». Så följer av
snitt om The Scholar and the Scientist, The Poet, The 
Story Teller. »Strindberg had many of the qualifica
tions for becoming a productive scholar» heter det 
med en i och för sig riktig formulering som ju lika 
gärna kunde vändas i sin motsats. Johnson fördöl
jer inte heller detta utan citerar The Svedbergs 
karakteristik av Strindbergs naturvetenskapliga 
spekulationer som »små stilistiska mästerstycken 
av bestickande idioti».

I kapitlet om poeten har Johnson observerat 
kyrkofientligheten i Sömngångarnätter men inte 
den religiösa nostalgin och hemlösheten i en ateis- 
tisk värld. Stadsresan kallas »a poem in hexame
ters reminiscent of Esaias Tegnér». Den är väl 
snarare »reminiscent of» Voss och Runeberg. 
Chrysåétos betecknas som »the very sort of lyric 
that would appeal to the devotees of one of 
Strindberg’s disciples, Ingmar Bergman». Berg
man fans skulle alltså kunna spekulera lika mycket 
över denna dikt som över en flertydig Bergman- 
film? Eftersom dikten inte veterligen är översatt 
till engelska, torde denna parallell vara föga an
vändbar för bokens läsare.

»The Story teller» börjar med Från Fjärdingen 
och Svartbäcken och slutar med Syndabocken. En 
del hithörande prosa har dock som nämnts stop
pats in i tidigare kapitel. Karakteristiken av 
Strindberg som berättare tar fram hans humor som 
ett väsendigt drag. Det behöver knappast göras i 
Sverige (trots Kallifatides!), men internationellt


