
Samlaren
Tidskrift för

svensk litteraturvetenskaplig forskning

Årgång 129 2008

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius, Per Rydén
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Uppsala: Bengt Landgren, Torsten Pettersson, Johan Svedjedal

Redaktörer: Otto Fischer (uppsatser) och Petra Söderlund (recensioner)

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Box 632, 751 26 Upp-
sala, samt även digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till Otto.Fischer@littvet.uu.se. 
Sista inlämningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 1 juni 2009 och för recen-
sioner 1 september 2009.
 Uppsatsförfattarna erhåller särtryck i pappersform samt ett digitalt underlag för särtryck. 
Det består av uppsatsen i form av en pdf-fil.

Abstracts har språkgranskats av Magnus Ullén.

Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till förfo-
gande som bedömare av inkomna manuskript.

Svenska Litteratursällskapet Pg: 5367–8.

Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.littvet.uu.se.

isbn 978-91-87666-26-1
issn 0348-6133

Printed in Sweden by
Elanders Gotab, Stockholm 2009



Samlaren, årg. 129, 2008, s. 305–314

Miscellanea

”Har du börjat ruttna i kolan?” – om värderingen  
av pojkdiskurs i svensk barn- och ungdomslitteratur

När övergår språkleken i barn- och ungdomslitteraturen från att vara upprorisk, nyska-
pande och djärv, till att uppfattas som obegriplig, slapp och överenergisk? Kanske är 
det en genrefråga. Så skulle det kunna tolkas när man läser Vivi Edströms Barnbokens 
form (1980). När Edström diskuterar begreppet adaption kommer hon in på att barn 
”i en viss ålder gärna nyskapar eller omskapar ord” och fortsätter:

Många författare, inte minst nyskapande diktare som Lennart Hellsing och Astrid Lind-
gren, är lyhörda för denna typ av språkligt skapande och utnyttjar den i sina texter. En 
figur som Pippi Långstrump fungerar redan genom sitt namn som en komisk uppnosig-
het mot ordning och principer. Med sin språkliga djärvhet går hon fram som en glad 
tornado genom vuxenvärlden.1

Detta kan läggas bredvid Edströms funderingar kring replikföringen i vissa ungdoms-
böcker: ”Dialogen […] urartar till alltid lika slapp eller alltid lika överenergisk jargong 
i böcker som Bengt Linders Dante-serie.”2 Detta skulle kunna tolkas som att språklek i 
texter som riktar sig till mindre barn har högre konstnärligt värde; att ordet spunk har 
större upprorisk sprängkraft än till exempel Dantes ”Har du börjat ruttna i kolan?”3

Eller har det med kanoniserade författarskap att göra? Är namnet Pippi Lång-
strump mer komiskt uppnosigt för att det är Astrid Lindgren som hittat på det, än till 
exempel Tvärsan (Dantes kompis), som är en konstruktion av den icke-kanoniserade 
Bengt Linder? Troligen mer det senare än det förra. Att parallellisera Lindgren och 
Linder kan tyckas vara som att jämföra äpplen med päron (eller kanske hellre äpplen 
med ”snask”, för att travestera Vivi Edström).4 Nu är det inte heller fråga om någon re-
gelrätt komparation utan om ett utpekande av ett gemensamt stildrag, ordleken, som 
i förlängningen handlar om att de båda författarskapen hämtar näring ur samma sub-
stanser; bokstäverna och orden (frukt är också godis).

I denna artikel skulle jag vilja diskutera en annan tänkbar bevekelsegrund för Ed-
ströms ståndpunkt och då måste min inledande frågeställning omformuleras och spet-
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sas till: kan det vara så att när språklek i barn- och ungdomslitteraturen övergår till att 
bli en grabbigt vitsande jargong så stängs vissa läsarkategorier ute, framför allt vuxna 
kvinnor, vilka svarar med att på olika sätt nedvärdera den? Även om saken inte är så en-
kel vill jag med detta provokativa påstående göra ett första försök att spåra en pojkligt-
manligt kodad diskurs inom svensk barn- och ungdomslitteratur.

Genom att anlägga ett genusperspektiv på detta fenomen aktualiseras några av de 
problemställningar som diskuteras inom maskulinitetsforskningen, såsom makt, mas-
kuliniteter och homosocialitet. Det sistnämnda begreppet syftar som bekant på en spe-
ciell mellanmanlig attraktion, vars effekter kan avläsas genom att män föredrar att 
umgås med män och att de känner sig stimulerade och inspirerade av detta umgänge. 
Detta betyder i sin tur att män i stor utsträckning söker och får bekräftelse av andra 
män och därmed att den manliga konstruktionen till stor del är en homosocial pro-
dukt. Homosocialitet är (i likhet med hegemonisk maskulinitet) ett begrepp som mes-
tadels används vid maktanalys, men de finns också de som nyttjar det mer förutsätt-
ningslöst, såsom Thomas Johansson. I Det första könet? (2000) skriver han: ”Begrep-
pet homosocialitet har ofta använts för att analysera hur män sluter sig samman för att 
bevara makt, men jag menar att det är ett tudelat och ambivalent begrepp som kan an-
vändas för att beteckna makt såväl som gemenskap/intimitet.”5

En dominerande del av den homosociala aktiviteten ligger i språket, i en diskurs som 
refererar till en gemensam, bakomliggande världsbild, inom vilken pojkarnas erfaren-
heter kan sorteras. Att behärska diskursen innebär att man är med i ett sammanhang, i 
detta fallet rör det sig om samhörigheten mellan texten och läsaren. Det handlar natur-
ligtvis också om att via texten lära sig diskursen; den grabbiga jargongen i barn-, men 
framför allt i ungdomslitteraturen fungerar således som en mall för hur man ska tala. 
Man lär sig diskursen (och tillskansar sig därmed indirekt den ideologi som diskursen 
stipulerar) genom att härmas, såsom exempelvis James Paul Gee påpekat.6

I nedanstående genomgång görs inga anspråk på att vara vare sig uttömmande eller 
heltäckande; det får istället ses som en första sondering. Det handlar trots allt om en 
historiskt föränderlig diskurs; precis som mansbilden i stort är den präglad av sin tid 
och kultur. Även om det här ska handla om ett pojkligt språkbruk är det naturligtvis 
viktigt att påpeka att det inte utesluter att det även existerar en flickdiskurs i barn- och 
ungdomslitteraturen, något man också diskuterat inom forskningen.7 Det finns anled-
ning att återkomma till denna diskussion längre fram i artikeln.

Språkleken, framför allt ordvitsandet, är central i den pojkligt-manligt kodade dis-
kursen, såsom bland annat Peter Lyman visat i sin studie ”The fraternal bond as a jo-
king relationship”.8 Ordvitsarna bär på en rad viktiga betydelser och dubbeltydighe-
terna i dessa innebär ett dubbelkodat språk som både skapar samhörighet mellan dem 
som behärskar det men samtidigt fungerar utestängande. I det senare fallet kan det 
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leda till reaktioner sådana som Vivi Edströms, som består i att konstnärligt och mora-
liskt nedvärdera språket. Och det är via denna typ av nedvärderanden som man kan få 
syn på diskursen, den ”gömmer” sig bakom begrepp som slang och jargong.

Historiskt sett sträcker sig denna diskurs förmodligen långt bak i tiden både i det 
talade språket och i litteraturen. Men då min utgångspunkt är den svenska barn- och 
ungdomslitteraturen och då jag med tanke på dess undflyende karaktär valt att närma 
mig den via de ”utanförståendes” nedlåtande attityd gentemot pojkars språkbruk, har 
jag valt 1920-talet som startpunkt.

Bland de mest produktiva pojkboksförfattarna under denna period var Ebbe Lie-
berath, en av den svenska scoutrörelsens pionjärer. Inte helt oväntat skrev han ett fler-
tal böcker om ett pojkscoutgäng och dess utveckling. Dessa böcker präglas just av en 
grabbjargong som inte föll i god jord hos kritiken. I sin anmälan av Lieberaths Kläm-
miga pojkar (1924) menar Gurli Linder att tonen i hans böcker är ”simpel och obildad” 
och att det är särskilt upprörande att scouternas överhuvud använder ett sådant språk.9 
Påpekas bör att även om Gurli Linder var upprörd över vissa inslag i Lieberaths pojk-
böcker, var hennes aversionen mot tidens flickböcker mer fundamental, som bland an-
nat Boel Westin visar i sin artikel ”Flickboken som genre”.10

En del av Linders upprördhet gentemot Lieberath kunde dock ha dämpats om hon 
betänkt att det inte är hans eget språk det är fråga om – som Ylva Blomqvist skriver i 
sin studie i Lieberaths scoutbokserie: ”Böckerna är skrivna i dagboksform och skall ge 
intryck av att vara sammanställda av huvudpersonen […]. Berättarperspektivet är där-
med barnets”.11

Blomqvist menar att det i Lieberaths scoutböcker, i dess ambivalens gentemot mo-
derna fenomen, finns ett modernistiskt drag: ”Det finns många spänningar i böckerna 
om scoutgänget, men en spänning som är särskilt viktig för de ideal som scoutpojken 
gestaltar, är den mellan utlevelse och självbehärskning.”12 Hon ger en rad illustrativa ex-
empel, bland annat på Lieberaths ambivalenta inställning till våld. Dock diskuterar hon 
aldrig den pojkjargong som genomsyrar Lieberaths framställningar, trots att även denna 
kan ses som ett utslag av spänningen mellan ”utlevelse och självbehärskning”. Ett exem-
pel på detta hittar man i en av de passager ur Julle, Långstroppen och vi (1925) som Blom-
qvist citerar: ”Ärade läsare, har ni nånsin fått en trätoffel i skall… (förlåt) huvudet?”13

Men pojkdiskursen är ändå så pass påträngande att den avkräver Blomqvist en not: 
”Författarens [Lieberaths] ambition att vara en gosses muntliga och skriftliga stil tro-
gen för med sig en hel del medvetna ’stavfel’ och ’missuppfattade ord’. Jag har valt att 
inte markera dessa ord med ’sic’ eftersom det skulle störa läsningen alltför mycket.”14 
Kanske hade det ändå varit idé att markera dessa fel och missuppfattningar och där-
med få fram ett mönster, en bakomliggande ideologi som förmodligen hade varit av 
värde för hennes analys.
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Inte heller Marika Andræ går närmare in på jargongen i sin analys av Lieberaths 
Klämmiga pojkar i avhandlingen Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man 
i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944 (2001); precis som Blomqvist nöjer hon sig 
med parentetiska anmärkningar, såsom ”stavfel i original”. Andræ citerar bland annat 
följande passage ur Klämmiga pojkar: ”Det var den hyvens klämmigaste mamma vi 
sett i vårat liv. Ingen päls och parafynlukt och sånt där”.15 Ur missuppfattningen av or-
det ”parfym” – troligen sammanblandat med ”paraffin” (en luktlös substans som kan 
användas laxerande) – kan en mängd betydelser dras. I själva felhörningen och i vissa 
av associationerna ligger ett förakt för den kvinnliga sfären, men okunskapen vittnar 
också om en oförståelse och ett mystifierande – något som ännu ligger utom de kläm-
miga pojkarnas fattningsförmåga. Som en säkerhetsventil för denna osäkerhet används 
just vitsen. Man skulle kunna tolka denna typ av ordlek som upprorisk, en indirekt 
protest mot vuxenvärlden.

Ett kanske tydligare exempel på denna upproriskhet, detta omkastande av ords be-
tydelser, hittar man i följande mening ur Klämmiga pojkar: ”Men det var en Tyke-
Bravo-dag, som han hade som satt på ön Ven och kika på stjärnor.”16 Här blir en dag 
fylld av otur en ”Bravo-dag” – texten är full av denna typ av ordvitsande.

Andræ skriver: ”Delvis skilda normer gör att pojkarna kommer på kollisionskurs 
med vuxna karaktärer, något som stärker lojalitetsbanden pojkarna emellan.”17 Det 
är just dessa normkrockar som kommer till uttryck i stavfel och missuppfattade ord, 
samtidigt som vitsandet just också ”stärker lojalitetsbanden pojkarna emellan”. I ett vi-
dare perspektiv handlar det också om en samhörighet mellan texten och läsaren. Den 
vitsande, ordvrängande jargongen (med sina bakomliggande betydelser) fungerade 
förmodligen både bekräftande och stilbildande för den dåtida läsekretsen.

Men något som stärker samhörighetskänslan fungerar som sagt också utestängande. 
En som naturligt nog inte omfattades av denna pojkkodade diskurs var Gurli Linder, 
som uttrycker det: ”Även med risk att bli kallad för ett fjolligt gammalt fruntimmer, 
som inte begriper pojkar […] vill jag säga ifrån om den vulgära och dumma jargong 
som är genomgående i dessa scoutböcker”.18 Tydligare kan ett utanförskap knappast 
formuleras.

När Gurli Linder drog sig tillbaka som recensent i Dagens Nyheter togs hennes plats 
av Eva von Zweigbergk. Läser man hennes stora översiktsverk Barnboken i Sverige 1750–
1950 (1965), står det snart klart att pojkböckerna inte tillhörde hennes favoritgenrer:

Det egendomliga med svenska pojkböcker är nämligen det svaga intresse som visas det 
andra könet. Men vet inte om pojkboken är förljugen eller om författaren säger som 
Snoilsky: ”Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval”. Men det är också möjligt att den nor-
mala pojkboken ger en rätt bild av den svenske mannen som tonåring, känslomässigt 
underutvecklad, förkrympt som människa i sitt förhållande till kvinnan och familjen.19
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Uppenbart här är att hon inte läser genren på dess egna villkor, utan utgår från hur ”det 
andra könet” gestaltas och i hur stor utsträckning inre känslor beskrivs, vilket leder till 
en häpnadsväckande generalisering. I sin studie Traditionalist och smakdomare, kon-
staterar Lena Kåreland att von Zweibergk hade en klart moraliserande hållning i sin 
kritik, vilket bland annat tog sig uttryck i att hon månade om ett ”vårdat” språk.20 Man 
kan naturligtvis diskutera vad som ryms inom detta vårdade språk, men det är förvisso 
inte slang, ett begrepp som i sin tur ”gömmer” den diskurs som här diskuteras. I sin an-
mälan av Tore Morgans Fyran spurtar (1948) menar von Zweibergk att boken handlar 
om ”vanliga skolgrabbar som pratar slang och idrottar”.21 Avfärdar man ynglingarnas 
jargong i pojkböckernas replikföring som slang, stympar man texterna på betydelser 
och protagonisterna berövas sitt potentiella inre liv.

Till det som von Zweibergk sorterade under slang i Fyran spurtar hör förmodligen 
lärarnas smek- eller öknamn. De kallas saker som ”Kråkan”, ”Killegubben” och ”Klass 
två”. När det gäller den sistnämnda får läsaren veta hur denna typ av namn uppstår och 
därmed en lektion i det för jargongen fundamentala ordvitsandet:

Den där benämningen ”Klass två” är föresten inte så långsökt som den låter. Magister 
Carlesson berättade en gång i första ring om en järnvägsresa i England och nämnde då 
bland annat, att när man kommer till en station, så tar man en »porter». Det är ju ett 
engelskt ord, som betyder bärare, men pojkarna frammanade genast tankarna på den 
svenska drycken Carnegie porter, och eftersom man skulle göra det lite svårare ändå, så 
kallade man läraren ”klass två” efter den vanliga pilsnersorten. Och nu får han säkert bära 
den etiketten i hela sitt kvarvarande skolliv!22

Intressant är kommentaren om att benämningen inte är långsökt, när den i själva ver-
ket är det, den kräver trots allt en längre anekdotisk utläggning. Vidare antyds diskur-
sens utestängande princip, ”man skulle göra det lite svårare ändå”. Slutligen kan man 
konstatera att vitsandet griper omkring sig, berättaren kan inte låta bli att använda or-
det ”etikett” när det handlar om ölsorter och därmed ”bonda” med läsaren. Får man 
dessutom tro Lyman är ynglingars skämtande ett sätt att förhålla sig till intimitet: 
”through their own joking relationships […] the guys negotiated the tension between 
their need for intimacy with other men and their fear of losing their autonomy”.23 Poj-
karna i Fyran spurtar ger intryck av att vara ”känslomässigt underutvecklade”, för att 
tala med von Zweibergk, men deras skämtande jargong visar ändå på ett behov av ett 
mer innerligt förhållande.

Ytterligare en författare som emellanåt drabbats av kritiska invändningar för sitt 
språk är Harry Kullman. Den av hans böcker som mötte hårdast kritik på det områ-
det var Den tomma staden (1951), vilken inleds med meningen ”Han skulle få på nö-
ten så det stänkte om det!”.24 Bland de recensenter som hakade upp sig på jargongen 



310 · Miscellanea

Samlaren, årg. 129, 2008, s. 305–314

i boken hittar man Vivica Hänninger, som fann att: ”språket är oerhört slangbetonat 
och delvis obegripligt”.25 Kanhända var det mot bakgrund av denna typ av kritik som 
Kullman många år senare berättade om en läsarreaktion på samma bok: ”En läsare be-
rättade i somras vilken chockartad upplevelse det var för den närmast illitterära klass 
i Katarina södra som han gick i för 20 år sedan, när läraren började läsa högt ur en av 
mina ungdomsromaner. […] Det var ju deras språk!”26 Detta visar inte enbart på dis-
kursens sammanbindande funktioner utan också på att det aldrig enbart handlar om 
genus, man måste också ta hänsyn till andra kategorier, såsom klass, geografisk hem-
hörighet, ålder etc.

En typ av texter som tycks ha varit mer överskridande vad gäller den intersektio-
nella aspekten är Bengt Linders Dante-böcker som började ges ut 1966. I sin diskus-
sion kring långserieböcker som de om Dante, refererar Vivi Edström till en studie av 
Stefan Mählqvist. Intressant nog ondgör sig Mählqvist inte över språket i dessa lång-
serieböcker, tvärtom:

Serien får dock en intressant särprägel genom en annan egenskap. Dante och Tvärsan 
kör hela tiden med en egen jargong, och det är med detta språks hjälp som de suveränt 
behärskar verkligheten omkring sig. På sin väg genom livet lämnar de en mängd fånstir-
rande vuxna bakom sig.27

Mählqvist tillhör förmodligen inte de ”fånstirrande”, medan Edströms utsaga om en 
”överenergisk jargong” antyder att hon finns inom denna grupp. Men det finns till-
fällen då även Mählqvist ställs utanför. I samma artikel där han menar att jargongen 
i Danteserien har en ”intressant särprägel” beskrivs Meri Viks Lottaböcker som ”pra-
tiga”.28 Här är således förhållandet det omvända, Mählqvist befinner sig utanför ge-
menskapen, en situation som blir än mer prekär när de som ingående studerat Lot-
taserien just lyfter fram språket som en av dess förtjänster. I sin artikel ”Kära Lotta” 
skriver Charlotte Ödman: ”Lottaböckernas dragningskraft har för mig bestått i deras 
inte minst språkliga espri”.29 Birgitta Theander menar i sin avhandling Älskad och för-
nekad att komiken i Lottaböckerna till stor del är verbal och när hon kategoriserar de 
olika flickböckerna språkligt hamnar serien under rubriken: ”De språkligt rika böck-
erna med tydlig konstnärlig ambition”.30

När Stefan Mählqvist intervjuar Bengt Linder 1974 framkommer det att de ”flesta 
beundrarbreven försöker leva upp till Linders egen jargong”,31 vilket antyder den sam-
hörighetskänsla texterna väcker och diskursens stilbildande funktion. Inlärningspro-
cessen har också satt litterära avtryck: i Mats Berggrens ungdomsroman Kalsonger 
med gröna älgar (1991) dyrkar de två huvudpersonerna Dante och Tvärsan och söker 
härma deras ordakrobatiska jargong. Att företa en analys av diskursen i Dante-böck-
erna återstår ännu att göra, men man kan anta att dess blandning av anglicismer, dia-
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lektord, neologismer och kurialprosa längre fram i serien blev slentrian och föga ny-
skapande.32

En liknande kritik som Bengt Linders böcker utsatts för finner man i fallet med 
Anders Jacobssons och Sören Olssons böcker om Sune och Bert. Även här möter man 
en minst sagt vitsig jargong, som efterhand blir närmast automatisk. Men man stöter 
här och var på ordlekar som ligger Lennart Hellsing nära, såsom ”Klart slut varulvs-
tjut” eller ännu hellre ”Tack och hej – leverpastej”.

Ordlek som leder till vitsande och inte sällan, som i Bengt Linders fall, till infli-
kande av kurialprosa och tekniken ”hög i stil – låg i sak”, allt detta utgör viktiga in-
slag i den pojkdiskurs som kan spåras i barn- och ungdomslitteraturen. När Dante och 
Tvärsan talar högtravande om trivialiteter upplevs sällan dessa som särskilt ”låga”, men 
i och med att ungdomsboken på 1960- och 70-talen närmade sig vuxenlitteraturen och 
blev mer samtidsrealistiska märks tydligare inslag från en mer vuxen manlig diskurs. 
Jag tänker närmast på det kroppsligt groteska modus som Peter Schwenger pekat ut 
hos flera manliga författare.33

Harry Kullman anses som en av de styrande vid ungdomsbokens omorientering och 
det är därför knappast förvånande att hans texter tillhör de första där det kroppsligt 
groteska erfarenheterna synliggörs. I Gårdarnas krig (1959) har Sumpan blivit berövad 
sina byxor i ett bråk med Helgonen, Henrys syster Berit erbjuder honom då att låna 
sina rosa underbyxor. Sumpan går motvilligt med på detta men när han ska sätta dem 
på sig konstaterar han att det inte finns något fram eller bak på dem: ” ’Visst finns det’, 
svarade Berit. ’Titta inuti. Det bruna ska vara därbak, dumbom.’ ”34 Intressant här är att 
en flicka får påpeka något som borde vara en självklar manlig erfarenhet.

Från 1970-talet och framöver har det blivit allt vanligare att litterärt gestalta de kropps-
liga manliga erfarenheterna i ungdomsboken, ofta då via ett groteskt modus och inte säl-
lan med hjälp av en vitsande och/eller högtravande jargong. Ett utmärkande exempel 
hittar man i Hans Erik Engqvists Rymmarna (1978): ”En rapning, det är en ifrån magen 
kommande, genom matstrupen vibrerande, över tungan farande brakskit, som förkun-
nar att röven gått i baklås. Amen.”35 Denna typ av jargong är än tydligare i Engqvists se-
nare produktion, allra helst i hans retrospektiva skildringar. Men Engqvist är långt ifrån 
ensam, ett annat exempel är Ulf Stark, i synnerhet hans Stureby-triologi.36

Detta är, som sagt, ett första försök att ringa in en pojkdiskurs som den tar sig uttryck i 
barn- och ungdomslitteraturen. För att avslutningsvis återknyta till de inledande fråge-
ställningarna kan man konstatera att det är en diskurs som delvis har som funktion att 
upprätta en förbindelse med läsaren och förmedla en känsla av gemenskap (”bonda”), 
vilket i sin tur innebär att vissa läsare stängs ute. Det handlar om att ”göra det lite svå-
rare ändå”, för att tala med Tore Morgan.
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Uppenbart är att denna diskurs är lättare att acceptera i kanoniserade författarskap 
än i texter av sådana som Morgan och Bengt Linder. En bidragande orsak till att det 
förhåller sig så handlar om hur författaren förhåller sig till diskursen, var de befinner sig 
i själva inlärningsprocessen. Man lär sig den genom att härmas, man behärskar den, gör 
den till sin och därefter bidrar man till att själv utveckla den. De mer etablerade förfat-
tarna ligger i slutet av denna skala, de har inkorporerat diskursen i sitt eget estetiska ut-
tryck, och därmed uppfyller de ”kravet” på originalitet.

Till de mer originella författarna hör Lennart Hellsing. I hans Kanaljen i seraljen 
(1956) berättas en gammal fabel: ”En kung som var konung i Babel/han stod i sin häng-
ande trädgård/och slog en gyllne parabel.”37 Om den unga läsaren inte förstår denna 
omskrivning för att kissa, finns Stellan Mörners målande beskrivning av urineringsak-
ten på samma uppslag. Men likafullt handlar det om en kroppslig erfarenhet som poj-
kar har lättare att dela med konungen av Babel än flickor.

Magnus Öhrn
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