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för det genom termerna vandrande framställningssätt som Valdén valt, välja ut några 
grekiska termer som förekommer i väsentliga aforismer och sedan bestämma deras inne
börd i anslutning till en tolkning av den omgivande texten. Man kan ifrågasätta om 
inte det lexikaliska grupperingssättet som förf. tillämpar blivit en halvmesyr. Förf. ham
nar ibland mitt emellan en lexikalisk uppställning och en litterär tolkning.

En annan väg kunde tänkas, näml. den som Sven Lindquist har gått i sin studie 
Låghet och Metron (Ord och Bild nr 5, 1960). Den är delvis parallell med Valdéns 
kapitel om Metron men den ger utan tvekan ett mer dynamiskt perspektiv, en mindre 
horisontell framställning. Utvecklingen och tiden är tillgodosedda och det ekelundska 
språket är här faktiskt översatt, tolkat, och uppsatsen ställer ett problem som den löser. 
Det blir en annan andhämtning, och en annan pedagogik i en sådan studie. Läsarens 
reaktion inför Valdéns citatblock som med mycket knapphändiga kommentarer kittas 
ihop blir ofta ett jaså. Det kan inte bli annorlunda. Det är ofta för litet som utsägs i 
kommentaren innan ett nytt citatblock följer. Särskilt i de övervägande talrika fall där 
kommentaren inte är ren, där den är tryfferad med Ekelundcitat, blir det så att man 
säger sig att detta är plausibelt, det ser välordnat ut men kanske kunde det gå lika bra 
att sätta in andra snarlika fragment på de avändas plats. Det kunde bli en lika god 
parafras på Ekelund.

Till försvar för Valdén kan sägas att det är en god del upprepning i Ekelunds författar
skap. Med en anmärkningsvärd energi närmar sig Ekelund begreppen från nya utgångs
lägen, vänder på fjärdingen många gånger. Flera av de termer som här behandlas går 
ju ofta upp i en högre enhet, blir alla representanter för ett ständigt eftersträvat men 
alltid undanvikande ideal. Det gäller ord som Charis, Metron, Metrik, Enkråteia, Äskesis, 
Äthos, Krasis, Ekelia, Kairon, Eupraxi och Euhemeria. Man har en misstanke att flera 
av dessa termer är utbytbara i större utsträckning än man föreställer sig. De flesta av 
de trettio termerna är ju värdeladdade, det är i överensstämmelse med hela Ekelunds 
kynne, hans intellekt, som var i eminent mening värdeskapande. En tänkbar indelnings
grund vore att gruppera dem efter deras positiva eller negativa innebörd; en central 
mittställning skulle då intagas av den grupp som ibland ges en positiv ibland en negativ 
mening. Termerna kunde på det sättet samarbeta, och den livskänsla de stod för skulle 
på ett annat sätt komma i centrum. Den ekelundska filologien som uttryck för ett liv 
i etisk-dialektiskt kamp skulle klarare avteckna sig. Sådana synpunkter finns ju med på 
många ställen, avhandlingen innehåller en rikedom av klart sedda och nya sammanhang, 
broslagningar mellan ord, men det är pedagogiken som förf. har haft en alltför ekelundsk 
inställning till.

Men dessa brister är förtjänsternas avigsidor. Med en viss rätt kan Valdén, så som 
skedde vid disputationen, hänvisa till titelns begränsade målsättning. Det vetenskapliga 
resultatet ligger här för ovanlighetens skulle mindre i kommentaren till texterna, mera 
i sammanställningen av texterna, kombinationen av sammanhang. Även om det ofta 
blir så att det är Ekelund som kommenterar sig själv har Valdén givit den fortsatta 
forskningen goda utgångspunkter. Hans bok kan rubriceras som ett Ekelundlexikon med 
kommentarer.

Knut Ahnlund.

St e n  R e i n : Hjalmar Söderbergs Gertrud. Studier kring ett kärleksdrama. Akad. avh. 
Sthlm 1962.

Hjalmar Söderberg dog i Köpenhamn 1941. Han hade då vistats i Danmark mer eller 
mindre permanent sedan 1906, alltså nästan halva sitt liv. Hjalmar Söderberg kunde då 
och då konstatera, att det alltifrån debuten stått strid kring hans böcker och person. Han 
kunde dock parallellt därmed glädja sig åt en liten men trofast vänkrets; särskilt bör 
nämnas skolkamraterna Bo Bergman och Carl G. Laurin, bokförläggare Karl Otto Bon
nier och bankdirektör Ernest Thiel, hans översättarinna Mizi Franzos, samt under Köpen- 
hamnsåren den f. d. Stockholmsgrannen Henning Berger och sist men inte minst den 
beundrade Georg Brändes. Brevväxlingarna med de nämnda samt dessutom epistlar till 
släktingar och vänner har skickligt utnyttjats av Sten Rein för skisserandet av den per
sonliga bakgrunden i avhandlingens biografiska partier. Vad intresset för Söderbergs
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litterära bagage angår, har det stått sig väl och snarast ökat under åren. Det är bara en 
ofattbar förläggarpolitik, som f. n. gör det omöjligt för den intresserade att lägga sig 
till med en komplett uppsättning av Söderbergs Samlade verk; vissa volymer finns över
huvudtaget inte att uppdriva, vare sig på förlaget eller antikvariskt. Till dem hör Hjär
tats oro medan Gertrud medtagits i Svalans klassikeredition från 1959.

Intresset för Söderbergs diktning kan också avspeglas i den mängd skrifter, som ägnats 
hans författarskap. Bo Bergman skrev redan 1919 en essä om sin vän och kollega inför 
dennes femtioårsdag. Denna manifesterades f. ö. med en sällsynt skicklig affärsspekula- 
tion — vid sidan av en vacker och innehållsrik samling betraktelser kring festföremå
let — dvs. Vängåvan, som inbringade föremålet för hyllningen ett livslångt månatligt 
apanage på 300 kr. Kristian Elster publicerade 1922 sin inträngande studie av Söder
bergs då i stort sett avslutade oeuvre, och Sven Stolpe hann att före dennes bortgång ge 
ut en Verdandiskrift (1934). En kritisk genomgång av doktorsavhandlingens litteratur
förteckning visar få luckor, och där de finns tycks de —  som i fallet Elster —  motive
ras av att ingenting nämnvärt funnits att hämta. Essäistiken kring Söderberg kulmi
nerade åren 1919 (5o-årsdagen) och 1939 (7o-årsdagen); vid det senare tillfället publi
cerade Ingemar Wizelius sin betydelsefulla studie Hjalmar Söderberg, åttitalist och 
trettitalist. Efter Söderbergs bortgång har ännu mycket mer tillkommit, bl. a. Bo Berg
mans minnesteckning och Tigerstedts lärda och stimulerande uppsats Kärleksläran i Hjal
mar Söderbergs Gertrud.

Det är klart att Rein, som f. ö. redan 1947 publicerade en uppsats om Hjalmar Söder
berg och erotiken, har speciella aspekter på föremålets produktion. Han har i god söder- 
bergsk anda funnit anledning att kritiskt, för att inte säga spydigt göra ned Bööks alla 
essäer och kritiker i ämnet (förf. börjar tilltvålningen redan i förordet) och han tar 
ganska bestämt avstånd från både Stolpe och Tigerstedt —  med hur mycken rätt kan 
diskuteras.

Till det övriga materialet —  däribland en stor samling uppsatser för fil. kand. resp. 
fil. lic.-examen (varav en av Carl Cramér om Gertrud borde ha redovisats) —  fogar 
sig sålunda den första doktorsavhandlingen om en av vår litteraturs minor classics. Att 
Rein som ämne valt e t t  enda av Söderbergs alster, och kanske ett av dem som inte 
ansetts mest typiska för sin upphovsman, ja inte ens litterärt (och sceniskt) lyckade, 
kanske förvånar en ytlig bläddrare. Men Rein har här dels givit en skarpt penetrerande 
teckning av Hjalmar Söderbergs liv, fr. a. under barndoms- och uppväxtåren samt åren 
före och kring Gertrud (som publicerades 1906 och hade tillkommit på en för upp
hovsmannen mirakulöst snabb produktionstid), dels också ägnat speciellt intresse åt den 
personligt-litterära bakgrunden till dramat. Dessa två studieobjekt bildar var sitt stora 
kapitel kring bokens mittparti —  som när det rör själva dramat är det väsentligaste.

Dispositionen med fördelning på ett psykologiskt-biografiskt inledningskapitel, ett 
mellanparti med analys av dramat och dess personer och som sista avsnitt skådespelets 
tillkomst och personhistoriska bakgrund har gjort att samma citat eller resonemang kan 
komma igen på många olika ställen och att tillägnandet av avhandlingen därigenom 
onödigt försvårats. I och för sig hade, synes mig, hela första avsnittet kunnat krympas 
ner åtskilligt utan större förlust. Men Rein har velat anlägga sin speciella, psykologiskt be
tingade syn på Söderbergs personlighet och därigenom indirekt på Gertrud och ställvis 
också andra Söder bergsverk. Till anmärkningar som riktats och kan riktas mot det före
liggande inledningskapitlet hör frågan om hur pass mycket man kan våga bygga dels 
på enstaka intervjuuttalanden av Söderbergs klasskamrater och umgängesvänner (avseende 
1870-, 80- och 90-talen och noterade av undertecknad på 1940-talet), dels på Söder
bergs mer eller mindre maskerade självporträtt och självbiografiskt-psykologiskt resone
rande partier i hans litterära alstring.

Att litteraturen kom att spela en avgörande roll för Hjalmar Söderberg har denne 
ofta och villigt erkänt: bland husgudarna märks i ungefärlig kronologisk ordning Strind
berg och Viktor Rydberg, Ibsen, Bourget, Anatole France och Guy de Maupassant, 
Heine, S0ren Kierkegaard och Herman Bang. Av dessa har avhandlingsförfattaren icke 
nämnt Bourget, icke tillräckligt direkt poängterat Kierkegaards enorma roll (annat än i 
samband med Ibsen och då bara antydningsvis), inte heller tänkt på Maupassant och 
fr. a. icke läst och dragit slutsatser av Anatole Frances Le lys rouge, som Söderberg dock
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hade översatt fem år före Gertruds tillkomst. Detta är de anmärkningar, som kan riktas 
mot avhandlingen på denna punkt. Sen må villigt erkännas, att Rein förtjänstfullt och 
delvis mycket skickligt analyserat och på sina respektive punkter fört in Ibsen, Porto- 
Riche och Musset. För Söderberg betydde samtidslitteraturen —  och av äldre auktorer 
exempelvis Voltaire —  nära nog hans livsluft: han var ju långa tider i sin ungdom 
inte bara romanslukare utan även recensent, och en kritiker av betydande format. Han 
hade lätt för att i minne och sinne lagra läsintryck —  »den skriftsakkunnige ser nog 
spåren» skrev Söderberg själv apropå sin tidiga beundran för Bang. Och han drogs till 
litteraturskapare, som passade hans kynne: den unge samhällskritikern Strindberg (för 
Gertruds akt- och scenteknik också den eljest avskydde äldre Strindbergs Till Damas
kus I), aforistikern Kierkegaard, den store problemförkunnaren Ibsen, den spydige lyri
kern Heine, den elegante resonören France. Här vill jag inte begagna termen »påverkan», 
som kunde leda till hårdragningar och teoretiserande. Hjalmar Söderbergs hela person
lighet, både vid privat umgänge och via hans litterära alster, är en frukt fylld av ädlaste 
dansk och gallisk must och arom: han gick själsfränder in på livet där han fann dem, 
och deras läror blev hans utan spår av osjälvständigt beroende. De måste (för att ta till 
ett Söderbergsverb, som också förekommer ymnigt i Reins citatsamlingar) ha inspirerat 
Söderberg, delvis bekräftat vad han långt före det litterära mötet själv hade känt och 
tänkt.

Inledningskapitlet liksom det följande avsnittet Hjalmar Söderberg och det kvinnliga 
synes mig sålunda något overdone och inte bara av de skäl som redan nämnts (källornas 
pålitlighet diskuteras dock ingående i en stor not). Ponera bara, att lille Hjalle inte 
hade haft en syster vid namn Frida, vars böcker och förnamn han fick ärva, utan en 
bror vid namn Karl. Då hade Rein haft ett argument mindre vid »feminiseringen» av 
Söderberg.

Avhandlingens kärna är den utom i kapitlet Skådespelet på många smärre partier 
utportionerade analysen av dramat och dess personer. Här firar Rein triumfer i konsten 
att läsa innantill och sålunda rätt fatta, återge och analysera många väsentligheter. Han 
har bl. a. på ett övertygande sätt omvärderat Gustav Kännings roll, han har funnit nyck
larna till många av Söderbergs skickligt anbragta liknelser och symboler (bl. a. i andra 
aktens restaurangscen), och han har visat hur pass mycket —  eller litet —  av Ibsen, 
Musset och Porto-Riche, som Gertrud ärvt genom sin skapares läsning. Att France här 
lyser med sin frånvaro är beklagligt: man kan knappt läsa en sida i Den röda liljan 
(vars översättning mycket nära smyger sig till originalet och inte kan sägas ha ett språk, 
färgat av Söderbergs egen stil) utan att spontant dra paralleller till Gertrud och Den 
allvarsamma leken. Men i stort sett har Rein lyckats ge ett porträtt av dramats Gertrud 
och hennes tre manliga kontrahenter, som säkert kommer att stå sig inför framtida 
forskares kritiska bedömning, lika väl som mycket annat han för fram i samband med 
andra verk av Söderberg.

Överhuvudtaget är det påfallande, hur ledigt författaren rör sig med materialet och 
hur skickligt han ställer citat mot citat. Han har lyckats datera några av de brev, som 
jag själv vid ordnandet av Söderbergs litterära kvarlåtenskap gick bet på, och han har 
en skarpsinnig kombinations- och slutledningsförmåga, helt värdig ämnet för hans av
handling. Minst vill man tro på Reins resultat när han ger sig ut på teoriernas glansis, 
så t. ex. när han polemiskt söker avfärda allt tidsbundet och fin de siécle-betonat till 
förmån för Söderbergs personlighet och förkunnelse.

Bland underlåtenhetssynder kan nämnas förbigåendet av ett manuskript (i Göteborgs 
Universitetsbibliotek), en skiss till inledningen av tredje aktens andra scen. Rein har helt 
enkelt förbisett dess existens, men denna brist är på intet sätt avgörande, ehuru dessa två 
handskriftsblad hör till den version mellan notiser och det färdiga dramat, som förf. säger 
vara spårlöst försvunnen. Av intressanta punkter i detta manuskript kan nämnas att Kän
ning i den första stumscenen tar upp sin hustru Gertruds porträtt från bordet, länge står 
och ser på det och ställer det tillbaka, när det ringer på tamburdörren. Här kunde Rein 
ha fått ytterligare ett exempel till de många han funnit på medvetna paralleller och anti
teser i dramat. I slutscenen står nämligen Känning också och ser på sin hustrus fotografi, 
som han sen river sönder och kastar bort. Och litet längre fram i utkastet heter det: 
Känning till jungfrun (som i boken). Detta »som i boken» måste avse en av de anteck
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ningsböcker, som Söderberg fyllde med uppslag och repliker under konceptionen av 
dramat.

Den uppväxande Hjalmar Söderbergs brist på fysisk ambition och hans passivitet 
diskuteras ingående av Rein (s. 13 och 38) och sammankopplas delvis med den söder- 
bergska determinismen. Egenskaperna kan dock lika väl föras tillbaka till objektets tem
perament, särskilt hans långsamhet. För övrigt kunde förf. här ha åberopat Knut Jaens- 
sons essä från 1941, där det talas om att Söderberg saknade robusthet och att elegansen 
i hans stil framför allt är rustning och vapen. Mot Reins resonemang, att Hjalmar Söder
berg aldrig som hunsad skolpojke slog igen eller som vuxen försvarade sig med pennan 
kan man anföra hans uddiga polemiker mot Harald Molander, Böök, Bjerre —  även 
om de inte utgjorde aggressiva utfall utan dikterades av självförsvarsbehov. Och i sin 
ständiga kamp för sanningen, för vad han ansåg vara rätt —  skottavlorna hette i krono
logisk ordning Vitalis Norström, Kaj Munk och Hitler —  förverkligade Söderberg dock 
krigarens lovliga uppsåt. Porträttet av Erland Jansson i Gertrud är inte uppmålat av 
bara så att säga litteraturhistoriska skäl utan av revanschbehov. Inte för intet hade Söder
berg av de stora ironiker han sedan ungdomen omhuldat lärt sig spetsa pilar och strö 
korn åt små fåglar, även om han smugglar in giftigheterna i parenteser eller bisatser: 
han laborerar gärna, som Rein påpekat, med Understatements. I not 9 till s. 50 analyse
rar förf. begreppet aggressivitet, men mig syns det inte hållbart: stingslighet och gräl
sjuka blir hos den stillsamme tänkaren Hjalmar Söderberg till synande i sömmarna, 
penetrerande kritik och ironiska riposter.

Musiken spelar alltid en stor roll hos Söderberg, inte minst genom associationsskapande 
sångtexter: så ock i Gertrud. Förf. har dock bara tagit upp e t t  musikproblem, framfö
randet av Ich grolle nicht, i slutet av andra akten, vilket bildar styckets peripeti. Förf. 
hävdar här (s. 71 f.), att Gertrud inte kan förmå sig att sjunga andra versradens ord 
»Ewig verlornes Lieb» utan svimmar »mitt i sången» (som en av bifigurerna i dramat 
uttrycker det). När dramat spelades senast i Stockholm (1953, resp. i radion 1954) 
hördes sången t. o. m. »Ewig verlornes Lieb» i repris. Jag vågar hävda, att detta inte var 
någon frihet från regissörens (Söderbergs måg Carlsten) sida utan följsamhet mot Söder
bergs scenanvisning och krav på scenriktighet. Hade Rein rätt, skulle man ha hört ca 
10 sekunders sång och knappast kunnat fatta vad som avsågs eller hände. Resonemanget 
om denna sång ur Schumann-Heines Dichterliebe fortsätts i avhandlingen s. 278, där 
det säges att den är skriven för baryton och att den för en sångerska är ett mer originellt 
inslag i repertoaren. Det står ingenstans i noterna, att sångcykeln skulle vara skriven för 
baryton: Petersupplagan har variantsättningar för lägre och högre röst. »Ich grolle nicht», 
som det här är fråga om, är den enda av de 16 romanserna, som ligger bäst till för en 
baryton, men den har föredragits —  i salonger och på grammofonskivor —  också av 
sopraner. Vid en jämförelse mellan en tenors, en barytons och en soprans (Lotte Leh
mann) inspelning av Dichterliebe påpekar en musikkritiker bl. a., att just Ich grolle 
nicht gör sig bäst sjungen av en sopran.

Dramats motto lyder »Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet», men 
det har felciterats på titelsidan i Samlade verk och därmed i Pelle Holms Bevingade ord 
lika väl som av så gott som alla som recenserat avhandlingen. Förf. påpekar misstaget 
i en not men kunde gott ha kraftigare understrukit det i själva texten. Aforismens andra 
»på» spelar nämligen en viss roll (liksom Interpunktionen både i Söderbergs egna verk 
och i hans översättningar). Förf. resonerar om hur dessa ord kom att sättas som motto 
i originalupplagan (1906) men sen försvann i Skrifter (1921) för att så dyka upp igen 
i Samlade verk (1943). Att mottot tillsattes på korrekturstadiet betyder inte, att Hjalmar 
Söderberg gjorde det i hast —  han brukade inte förivra sig. Det torde varken vara 
reklamsynpunkten eller lusten att väcka förargelse, som dikterat Söderbergs mottoplace
ring. Dess innehåll »efterleves ju av ingen bland de personer i pjäsen som kan göra an
språk på författarens och publikens identifikation», säger Rein (s. 171). Här tillåter sig 
anmälaren sätta ett frågetecken i kanten. Kärleksparen demonstrerar dock dramats motto. 
Mottot har biblisk klang —  i ursprungsversionen i en anteckningsbok heter det fortfa
rande »...köttets glädje» — man kan tänka på Johannes’ första brev 2: 16, där det 
förr hette »köttsens begärelse» men i den danska Bibeln »Kpdets Lyst», men man kan 
också associera med köttsliga lustar i största allmänhet. Man kan också tänka sig en
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annan inspirationskälla, nämligen Frances Den röda liljan, där det på tal om den sinn
liga kärleken (den enda stora och den enda starka kärleken) sägs: »Den är bunden vid 
köttet och vid köttets själ. Allt annat är blott sken och bedrägeri.»

Avhandlingen visar, som jag redan tidigare konstaterat, att dess författare är kunnig 
i innanläsning, vilket får fattas som beröm. Han har dock en gång blundat, nämligen 
när det på s. 230 om en spegel nämns, att den »måste antas ha speglat deras kärleks
möten för sju år sedan.» Resonemanget fortsätter s. 231, men scenanvisningen i dramat 
ger på denna punkt full klarhet: Lidman »ser in i spegeln, som gömmer på den älskades 
bild och på syner från de längesedan gångna åren».

I not till s. 28 (s. 309) tar förf. Söderberg i försvar mot Bööks anklagelse för själv
upprepningar i lättjans tecken. Han hade lika gärna kunnat citera vad Söderberg själv 
redan 1895 skrev om Levertin, nämligen hur högt den diktare, som upprepar sig själv, 
står över alla dessa dygnets potpourrister, som icke äga något själv att upprepa. Detta 
verkar nästan som ett Söderbergs försvarstal i förskott —  när de citerade orden skrevs 
hade han kanske ännu inte börjat på med sitt litterära förstlingsarbete, Förvillelser.

#

Avhandlingen ger ett i vissa delar nytt och nyanserat porträtt av dramats titelroll men 
också av Gustav Känning. Det skulle inte förvåna, om Reins specimen ledde till ett nytt 
uppförande med delvis ändrad uppfattning av rollerna. Beträffande dramats upphovsman 
får man — delvis genom brevutdrag och inblickar i Söderbergs »kronologi» —  nya 
aspekter. Det psykologiska porträttet i första avsnittet vågar man visserligen inte riktigt 
tro på. Desto väsentligare är den gripande bild förf. ger av Söderberg åren före och 
under tillkomsten av Gertrud. Det var en handfull intima vänner till Söderberg, som 
på sin tid kände till namnet på hans älskade, Maria von Plåten. Ehuru parterna sökt 
sopa igen spåren har vi —  ska vi säga gudskelov? —  genom Levertins åtgärd att trots 
brevskrivarinnans krav icke bränna hennes brev fått vidgat perspektiv på Söderbergs 
liv och verk. Det har i pressen och man och man emellan talats om indiskretion och 
det vanliga rotandet i en författares privatliv, men nyktert betraktat har Reins forsk
ningar givit väsentliga aspekter utan att skada. (Att han delvis kanske överbetonat Maria 
von Plåtens roll för vissa drag i Gertrudgestalten må vara honom förlåtet.) Förf. har 
gått till verket med psykologiskt intresse, god kombinationsförmåga, skarpsinnig slut- 
ledningskonst parad med den takt som det ställvis känsliga materialet kräver. Han har 
lyckats få ett väsentligt bidrag att stödja sig på genom Johan Landquists brev —  i själva 
verket en fulländad essä —  om Maria von Plåten, som ända upp i hög ålder bibehöll 
sin ungdoms charm och nobla levnadskonst.

Jag har till sist sparat den för en andreopponent självklara uppgiften att yttra sig om 
avhandlingens formella sidor. Inga väsentliga anmärkningar kan riktas mot litteraturför
teckning, hänvisningar och citat. Man kunde dock ha önskat en illustrationsförteckning, 
som skulle ha underlättat återfinnandet bl. a. av facsimilerade brev- och manuskriptsidor.

Denna monografi över Gertrud griper givetvis över andra verk, och upphovsmannen 
porträtteras vid skilda tidpunkter. Förf. har med sin analys av dramat och med sina ofta 
träffsäkra iakttagelser och tolkningar lagt en solid grund för all framtida Söderbergs- 
forskning. Vi kan genom slutkapitlet i Reins avhandling följa konstverkets födelse stund 
för stund (fast vissa förstudier och notiser inte längre finns i behåll). Vi kommer dramat 
så mycket inpå livet, som möjligt är, vi lär känna upphovsmannens personliga psyke, 
hans yttre förhållanden och hans litterära bakgrund —  men steget från alla premisser, 
förstudier och utkast till det färdiga konstverket är och förblir alltid ett under.

Herbert Frie dländer.

Erik Götlind: De oerhörda orden. Litteratur estetis ka och vetenskap steoretiska pro
blem. Scandinavian University Books 1961.

För estetiskt och vetenskapsteoretiskt relativt »oskyldiga» men litterärt känsliga läsare 
kan reaktionerna vid läsningen av docenten Erik Götlinds bok De oerhörda orden tänkas


