
 

 

Kvinnlig lyrik, manlig kritik 

En studie av mottagandet av, och diskussionen kring, 

Katarina Frostensons och Ann Jäderlunds tidiga 

diktsamlingar. 

 

Johanna Bengtsson 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap  

Nivå: C 

Poäng: 15 hp. 

Ventilerad: HT 2011 

Handledare: David Gedin  

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

 

 

 



 2 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................................ 3 

Syfte, huvudsakliga frågeställningar ............................................................................................... 4 

Teori ................................................................................................................................................ 5 

Fält ............................................................................................................................................. 5 

Läsning och värdering ................................................................................................................ 6 

Material ........................................................................................................................................... 7 

”Ann Jäderlund-debatten” ................................................................................................................... 8 

Debattförfarandet ............................................................................................................................ 8 

Gammalt och nytt: lyriksyn i Jäderlund-debatten ...................................................................... 9 

Positioner och kotterier ................................................................................................................. 12 

Makt och kön ............................................................................................................................ 14 

Kritiken – att beskriva en diktsamling .............................................................................................. 16 

Rena land ...................................................................................................................................... 17 

Lyriken ...................................................................................................................................... 17 

Sociologiska perspektiv ............................................................................................................ 18 

Vimpelstaden ................................................................................................................................ 19 

Lyriken ...................................................................................................................................... 19 

Sociologiska perspektiv ............................................................................................................ 20 

Åttiotalets kritik, belyst av Jäderlunddebatten ................................................................................ 23 

Sammanfattning och några slutsatser ............................................................................................ 25 

Referenser ............................................................................................................................................ 29 

Primärmaterial .............................................................................................................................. 29 

Material om Som en gång varit äng ......................................................................................... 29 

Recensionsmaterial Rena land ................................................................................................. 29 

Recensionsmaterial Vimpelstaden ............................................................................................ 30 

Sekundärlitteratur .......................................................................................................................... 30 

Övriga källor ................................................................................................................................. 31 



 3 

 

Inledning 

Fram till Internets genombrott var dagstidningskritiken den första instansen att kommentera 

ny litteratur, och fungerade samtidigt som ett forum för debatt om densamma. Så även om 

förståelsen för och läsningen av skönlitteratur. Detta aktualiserades under slutet av 80-talet i 

en diskussion om den eventuella skillnaden mellan ett manligt och ett kvinnligt sätt att skriva 

och läsa, vilken senare kommit att kallas ”Jäderlunddebatten”. Denna diskussion 

aktualiserades återigen under år 2011, då den tillägnades ett avsnitt av kulturradions serie om 

litterära bråk. Att diskussionen inte fallit i glömska kan bero på att den synliggör flera 

föreställningar kring lyrikläsning, och även aktualiserar frågor om läsning och mottagande – 

hur det bör ske och i vilket syfte. 

Ann Jäderlunds diktsamling Som en gång varit äng utkom 1988 och recenserades den 

sextonde september i Svenska Dagbladet av Tommy Olofsson som var en av flertalet, 

huvudsakligen manliga, kritiker. Ett par månader senare, den tjugofjärde november 1988 

publicerade Åsa Beckman ett debattinlägg på kultursidan i Dagens Nyheter där hon pekade på 

vad hon ansåg vara ett generellt problem i kritiken, nämligen att manliga kritiker saknade 

förmågan till könsöverskridande läsning. Samtidigt försökte hon skapa en diskussion om 

”kvinnligt” och ”manligt” skrivande och läsande, förankrad i vad hon ansåg var en 

missuppfattning och sexualiserad läsning av Jäderlunds poesi från Olofssons sida.
1
  

I debatten som följde dryftades inte bara ”manligt” och ”kvinnligt”, utan även sådant som 

kritikens uppgift, genreförnyelse och litterär förståelse. Flera av de kritiker som recenserat 

Jäderlunds första diktsamling Vimpelstaden gav sig in i debatten, exempelvis Magnus 

Ringgren och Björn Gunnarsson. Debatten avslutades den sjätte februari 1989, av Åsa 

Beckman, med funderingar om litterärt värde, förnyelse och läsning. 

Att förankra en diskussion om litterär förnyelse i denna debatt är relevant eftersom det i 

grund och botten är en debatt om att förhålla sig till det nya, samtidigt som en diskussion om 

läsning och förståelse bryter fram. En studie av litteraturkritik förankrad i Jäderlunddebatten 

borde alltså kunna ringa in problematik som kan uppstå med litterär förståelse och 

genreförståelse hos läsare, här representerade av litteraturkritikerna. Att gå tillbaka till 

tidigare kritik ger också en möjlighet att undersöka vad den förlängda förståelsehorisonten 

gjort för det offentliga samtalet kring litteratur som anses nydanande. Diskussionen har också 

                                                 
1
 Beckman (1988-11-24). 
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stark anknytning till hur sociologiska mekanismer påverkar läsningen, både ut läsarsynpunkt 

och förmedlingssynpunkt. 

I Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskrivs den diktning som Jäderlund och Frostenson 

(samt Birgitta Lillpers) representerar som en reaktion på 70-talets omstöpande av vardagslivet 

till poesi.
2
 Jäderlund och Frostenson har vidare lämnat tillräckligt stora avtryck för att 

presenteras som två av tre svenska lyriker i översiktsverket Litteraturens historia i Sverige. 

Den verkliga debatten kring deras sätt att skriva lyrik uppstod i och med utgivningen av Ann 

Jäderlunds diktsamling Som en gång varit äng. Är det rimligt att tro att de tidigare böckerna 

inte bär samma provokation? Troligen gör de det, fast en debuterande författare torde inte 

vara lika ”farlig”. Kanske går det också att hitta upptakten till det ”obegripliga” som 

kritikerna såg i Som en gång varit äng i diktsamlingarna. Problematiken med oförstående 

läsningar borde alltså ha funnits tidigare, men ha blivit synlig först i och med upprepningen, 

eller då poeterna blivit tillräckligt etablerade för att vara en central angelägenhet i fältet. 

En viktig förutsättning för studien är det faktum att de studerade diktsamlingarna 

representerar två författares inträde på fältet – en del i deras skapande av en position. 

Debatten är dessutom en bra aktualisering av frågan om huruvida det alltid är av vikt att 

”förstå” lyrik.  

Debatten har tidigare beskrivits av Jörgen Mattlar i tidskriften Horisont, 2006 i samband 

med utgivningen av Jäderlunds diktsamling I en cylinder av vattengråt. 

 

Syfte, huvudsakliga frågeställningar 

Studiens syfte är att ställa resonemangen i debatten kring Tommy Olofssons recension av Som 

en gång varit äng, och några av de antaganden som gjorts inom denna diskussion, mot 

tidigare kritik av modern lyrik av kvinnliga poeter. Inför bearbetningen av 

recensionsmaterialet frågar jag mig alltså: hur förstår dagstidningskritikerna den poetiska 

förnyelsen Frostenson och Jäderlund står för? I debatten kring Jäderlunds diktsamling Som en 

gång varit äng framkom en del uppfattningar om kritiker och deras läsande av samtida 

litteratur. På ett mindre konkret plan vill jag undersöka hur poeter som inte skriver enligt 

mallen behandlas då de försöker etablera sig på ett litterärt fält. Detta undersöks genom att 

studera hur de som redan är etablerade på fältet, det vill säga dagstidningskritikerna, 

framställer och diskuterar Frostensons och Jäderlunds poesi. Viktiga frågor som ställs till 

texterna är om invändningarna mot den slags läsning som ansågs problematisk, exempelvis 

                                                 
2
 Beckman, 1997, s, 484. 
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den sexualisering som Beckman höll för ett reellt problem, var befogad och om sådant 

läsande även kan hittas i tidigare kritik av samma typ av lyrik. Denna studie syftar alltså inte 

till att utforska skillnader mellan ”manlig” och ”kvinnlig” lyrik, utan dess mål är att granska 

hur dagstidningsrecensenter konstruerar en bild av den samtida lyriken i sina recensioner av 

debutanter. 

Teori 

Fält 

Uppsatsen har sin yttersta grund i tanken om ”litteraturens samhälle” som ett centralt intresse 

för litteratursociologin
3
. Mer konkret är dess teoretiska utgångspunkt sociologen Pierre 

Bourdieus idéer om kulturella fält som ”sociala spänningsfält” i offentligheten där aktörer 

inom ett område samlas kring någonting man finner värt att strida om. I det här fallet 

litteratur.
4
 Vidare används även Bourdieus antagandet om kulturellt, socialt och litterärt 

kapital som en förutsättning för en aktörs position på fältet. En sociologisk studie av ett 

litterärt fält kan inte begränsas till enbart konstnärerna. Bourdieu ser produktions- och 

konsumtionsfält som oskiljbara, vilket är en viktig förutsättning för dessa teoretiska 

resonemang, och även för konkreta sådana rörande samband mellan litterär produktion och 

kritik. Kritikerna ses alltså som medskapare av vad som kallas ”verkets sociala värde”.
5
 

Skapandet försiggår inte bara i författarens position, utan i förlängningen blir även kritikern 

en medskapare i sin egenskap av läsare: 

Det man kallar ”skapande” är mötet mellan ett socialt konstruerat habitus och en viss position, som 

redan är inrättad eller möjlig i den kulturella produktionens arbetsfördelning (och dessutom, i andra 

hand, i dominansens arbetsfördelning).
6
 

 

Bourdieu menar att en av de viktigaste egenskaperna hos fältet är närvaron av dess förflutna. 

Denna närvaro 

gör sig ständigt påmind genom de själva avståndstaganden som skickar fältet tillbaka mot det förflutna 

och som – liksom de direkta återkallandena, referenserna, anspelningarna etc. – lika mycket är 

blinkningar riktade mot de andra producenterna och konsumenterna. Dessa konsumenter definierar sig 

såsom legitima konsumenter genom att visa att de förmår uppfatta dessa blinkningar.
7
 

 

Varje tids aktuella problematik är central för skapandet av en gemensam kultur. Kan det då 

vara så att ”män” och ”kvinnor” tack vare sina olika sociala positioner, eller ”kritiker” och 

”poeter” tack vare sina respektive positioner, får olika problematiker? Frågan är alltså vilket 

                                                 
3
 Furuland & Svedjedal, 2001 (1997) s. 131 

4
 Furuland & Svedjedal, 2001 (1997) s. 131. 

5
 Bourdieu 2001, s. 135. 

6
 Bourdieu 2001, s. 136. 

7
 Bourdieu 2001, s. 142. 
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som är ”ursprungsproblemet” – klass, kön, etnicitet, ålder etc. Jag utgår då från att kritikerna 

kan sägas ha ett tolkningsföreträde tack vare en etablerad position på detta ”litterära fält” . 

Bourdieu diskuterar också hur nydanande etableras i fältet: 

De specifika revolutionerna, som vänder upp och ned på styrkeförhållandena inom ett fält, är bara 

möjliga om de som för in nya dispositioner och som vill påtvinga nya positioner till exempel finner ett 

stöd utanför fältet, hos de nya publikerna
8
 

 

Detta är intressant, och frågan är om det kan gälla i föreliggande fall, eftersom det är högst 

tveksamt om detta skifte tilltalade en ”ny” publik. 

Läsning och värdering 

Jonathan Culler skriver om begreppet litterär kompetens. Grundantagandet är att den som 

läser en litterär text gör detta med en mängd förutfattade meningar, med en ”implicit 

förståelse om den litterära diskursens funktion”, en förståelse som är grundad i konventioner 

för hur litteratur läses. Han beskriver vidare litteraturen som ett system, och menar att den 

litterära förståelsen är beroende av att detta system behärskas. Litteratur är enligt Culler ”ett 

språkligt och semiotiskt system av andra graden, som har språket som fundament”. Detta 

innebär att den språkliga tolkningen blir en del av hela tolkningen, men också att det finns 

någonting hos texten som inte låter sig avslöjas vid en rent språklig tolkning; ”diktläsningens 

konventioner” är det som blir grundläggande för uttolkandet.
9
 

En annan viktig faktor för uttolkandet av meningen i en text är just förväntan att det skall 

finnas en mening. I detta specifika fall torde det vara rimligt att (i en kanske något vanvördig 

sammanslagning av Bourdieus och Cullers tankar) anta att denna konvention, grundad i den 

genre man skriver mot, är avhängig den position denna genre har i det litterära fältet. Alltså: 

de förväntningar som tack vare positionen och författarnas positioner finns på en viss typ av 

litteratur. Denna underförstådda kunskap finns hos såväl läsare som författare, vilket innebär 

att dikten skrivs med dessa konventioner i åtanke: 

Verksamheten möjliggörs av att en genre existerar mot vilken författaren kan skriva och vars 

konventioner han helt klart kan försöka undergräva, men som icke desto mindre är det sammanhang 

inom vilket hans verksamhet äger rum
10

 

 

Då kritiken kan fungera som länk mellan läsaren och verket kan den också ha en 

tolkande/utbildande funktion. För en kritiker är det därmed inte konsekvensfritt att 

klassificera ett verk i gränslandet mellan poesi och prosa som det ena eller det andra och 

tilldela det en genre. Recensionen skall enligt Tomas Forser spegla verket på någon nivå och 

                                                 
8
 Bourdieu 2001, s. 137. 

9
 Culler 2010, s. 97. 

10
 Culler 2010, s. 100. 
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kritiken borde därmed kunna förstärka eller kanske rentav etablera ett intryck av genre. Forser 

skriver såhär om värdering: 

 

Konstverket i sig är konstruerat av kvaliteter som kallas värden. När det 

granskas är värdena både implicita förutsättningar och mer eller mindre 

explicita konsekvenser av analysen. Varje värdering är subjektiv, men 

den har också sina historiska och kulturella skäl. Värdena har sin grund 

i diktverken, men de är inte odiskutabla och de är inte alltid närvarade 

utan realiseras av bestämda individer.
11

 

 

Material 

För undersökningen har dagstidningsmaterial använts. Debattartiklarna i Dagens Nyheter har 

identifierats med hjälp av Beckmans debattavslutning från den sjätte februari 1989 där 

referenser finns till tidigare inlägg i samma diskussion vilka publicerats i Dagens Nyheter. 

Detta har medfört en materialbegränsning till endast de inlägg som gjorts i Dagens Nyheter, 

samt Olofssons ursprungliga recension av Som en gång varit äng, vilken publicerades i 

Svenska Dagbladet. Detta material har visat sig vara mer än nog för en studie av föreliggande 

omfattning, och kommer därför att behandlas tämligen översiktligt. 

Recensionsmaterialet för Frostensons diktsamling Rena land från 1980 och Jäderlunds 

debut Vimpelstaden från 1985 har hämtats från Bonnierförlagens arkiv med dokumentation 

om mottagandet av de egna författarnas verk. I detta material har det även funnits enstaka 

längre recensioner, från till exempel Bonniers Litterära Magasin, samt översiktsartiklar som 

innehållit omnämnanden av Frostenson och Jäderlund. Själva studien har dock begränsats till 

själva recensionsmaterialet. Detta har sedan bearbetats genom upprepad läsning utifrån 

antagandet om att de drag som diskuteras som signifikanta för kritiken i Jäderlunddebatten 

kan återfinnas i recensionsmaterialet från 1980 och 1985. 

Materialet har bearbetats genom upprepad läsning utifrån antagandet om att de drag som 

diskuteras som signifikanta för kritiken i Jäderlund-debatten kan återfinnas i 

recensionsmaterialet från 1980 och 1985. 

                                                 
11

 Forser 2002 s. 123. 
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”Ann Jäderlund-debatten” 

Debattförfarandet 

Jag kommer i denna undersökning inte att redogöra för debatten i sin helhet – därtill medger 

formatet inte utrymme – utan istället försöka att kortfattat belysa relevanta aspekter av 

förfarandet för att kunna peka på tendenser som ansågs viktiga för såväl lyriken som kritiken. 

Debatten är till ofta svåranalyserad, främst eftersom Olofsson verkar känna sig personligen 

angripen och ofta vill få meningsutbytet att huvudsakligen röra sig kring vad han anser är ett 

marginaliserande och underkännande av aktörer på fältet som står utanför det han beskriver 

som ett ”kotteri” av aktörer med anknytning till Bonniers. Argumentationen blir därför mer 

polemisk än problematiserande. Huvudsakligen tre punkter tas upp: lyrikens art, förståelse 

och kritik, samt den sociala kontext som finns kring litteraturen. Motsättningarna i debatten 

kan definieras på ett flertal sätt, exempelvis som manligt mot kvinnligt eller som 

motsättningar mellan olika delar av ett litterärt fält, men något förenklat skulle man kunna 

säga att den handlar om motsättningar mellan olika maktpositioner i det litterära fältet. 

Ett par år efter utgivningen Vimpelstaden och Rena land beskrivs i Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria, en kvinnodominerad litterär strömning som ”vänder ryggen åt 

modernismens stolta strävan efter ett autentiskt jag”.
12

 En sådan ny strömning innebär, om 

den får genomslag, enligt Bourdieu, möjligheter till nya maktpositioner, eftersom det är 

möjligt att etablera sig på ett fält antingen genom att inta redan skapade positioner, eller som i 

föreliggande fall, skapa nya positioner.
13

 

I debatten kring Jäderlund förekommer oenighet i synen på relationen mellan läsare och 

författare. Olofsson företräder där en uppfattning om lyriken som förespråkar tillgänglighet 

för alla, medan Beckman snarare anser att det är läsaren som bör sträcka sig mot författaren. 

Kort sammanfattat ser jag det som att några lyriker, oaktat genus, etablerade sig i 

maktpositioner i ett fält genom att skapa och förfäkta en kompetens de redan etablerade 

positionerna sades sakna. Detta kommer jag att försöka visa genom att behandla hur denna 

motsättning diskuteras ur de tre perspektiven lyrik, kritik och social kontext. 

Mattlar använder definitionen ”postmodern” om den litterära strömning han beskriver Ann 

Jäderlund som varandes en del av. Han beskriver denna postmoderna poesi som influerad av 

poststrukturalistiska strömningar och fransk feminism huvudsakligen representerad av Julia 

                                                 
12

 Beckman, 1997 s. 479  
13

 Bourdieu, 2001 s.136.  
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Kristevas teori om pre-oidipalt språk. Mattlar beskriver debatten översiktligt och kommer 

fram till att 

 

Inte ens de manliga kritikerna, Horace Engdahl på Aftonbladet och Ragnar Strömberg 

på Göteborgsposten, som var positivt inställda till Som en gång varit äng lyckas göra 

någon fördjupad tolkning av det specifikt kvinnliga i Jäderlunds dikt.
14

 

 

Mattlar identifierar Beckmans syfte med debattartikeln ”Öva er i att lämna ert kön!” som 

varandes ”att inleda en diskussion kring vad Jäderlunds lyrik egentligen gav uttryck för, och 

vem som hade, eller saknade, förmågan att tillägna sig denna lyrik”. Olofssons huvudproblem 

sägs av Mattlar vara följande 

 

Jäderlund bryter mot konventionen: den sensuella kvinnliga poesin, och därmed infrias 

inte den manlige kritikerns förväntningar. Poesin betraktas följaktligen som uttryck för 

frigiditet; hennes dikter ”släpper inte till”, enligt Olofsson.
15

 

 

Gammalt och nytt: lyriksyn i Jäderlund-debatten 

Den sextonde september 1988 publiceras Olofssons recension av Som en gång varit äng på 

kultursidan i Svenska Dagbladet.
16

 Han inleder den med att konstatera diktsamlingens 

svårigheter genom att citera Viktor Rydberg: ”stundom så esoteriskt att man kan känna sig 

som tomten i Viktor Rydbergs dikt: Nej, den gåtan är alltför svår! Nej, jag gissar ej detta!” 

Diktens strukturer beskrivs som ”snarare strikta än starka”. Han tar också fasta på det gåtfulla, 

och lägger stor vikt vid att diskutera detta. När Olofsson sedan studerar formen kommer han 

fram till att dikten ofta ”rymmer sin egen gensaga”. 

Olofsson beskriver Jäderlunds dikter som givande ”sken av att följa upp en viss 

traditionell lyrisk logik, uppbyggd av månsken och stjärnklirr och hjärtesorg och knoppar som 

brister om våren”. Han identifierar alltså vad han ser som ett traditionellt användande av 

poetiska strukturer, men menar sedan att Jäderlund ”sätter krokben för den poetiska 

följdriktigheten”. Problematiken ligger enligt Olofsson inte i stilen, för han anser att hon 

”skriver påfallande väl och håller stilen från början till slut”, utan istället i användandet av 

motiven och bilderna, de som han tidigare beskrivit som vedertagna. Han menar att dikten, 

trots denna vedertagenhet, aldrig blir tillgänglig för läsaren. Den är ”stram och tillknäppt”, 

och han kallar dikterna ”eleganta”, men menar att de ”saknar liv”. Olofsson verkar också se 

                                                 
14

 Mattlar 2006, s .57. 
15

 Mattlar 2006, s. 57. 
16

 Olofsson (1988-09-16). 
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verklighetsskildringen eller verklighetskommentaren som en central del av lyriken, eftersom 

han opponerar sig mot de yngre poeternas motvilja mot att ”försöka säga något väsentligt om 

verkligheten”. 

De formuleringar som väckt störst uppståndelse i debatten är de som kan läsas som 

sexualiserande: 

Dikterna betyder så litet som möjligt, bäddar tryggt in sig i sina egna motsägelser och släpper ifrån sig 

ett minimum av belöning åt den som vill löpa linan ut och ta Ann Jäderlund på orden. 

 

”Belöningen” antas i diskussionen vara förståelsen. Det Olofsson anser vara diktens gäckande 

ton beskriver han såhär: 

De antyder mening, men stänger sedan om sig. De låter sig villigt möbleras med traditionella motiv, 

men sedan smäller de igen dörren. Genom nyckelhålet viskar poeten med flickaktig förtjusning. 

 

Han vänder sig mot att dikten inte följer upp sin sensualism, vilket som vi senare skall se, av 

Olofssons debattmotståndare tolkas som om dikten metaforiskt lockar med sin sexualitet men 

sedan inte ”släpper till”. 

Birger Andersson identifierar i sitt debattinlägg från den tjugoförsta januari 1989 att 

debatten ytterst verkar handla om slitning mellan modernism och postmodernism: ”Det skulle 

inte behövas så många förolämpningar om det bara vore en maktkamp mellan kotterier”.
17

 

Han försöker sig på att ringa in en skillnad i bildens förhållande till lyriken i modernismen 

och postmodernismen: 

Inom moderniteten är tron på en objektivt konstaterbar verklighet central […] Medan moderniteten 

dekonstruerade en kaotisk natur vill det postmoderna tänkandet dekonstruera den apparat av logiskt 

uppbyggd och förment objektiv kunskap som sattes i naturens ställe. 

 

Han pekar alltså på en iscensättning där bilden inte nödvändigtvis är avbildande. Han 

kommenterar även den påstådda oviljan att säga någonting om verkligheten som en 

missuppfattning: 

Om någon nu säger att ängen är fager och inte alls menar att den är nystädad, har han då avstått från att 

säga någonting om verkligheten? Eller är ”ängen” och ”fager” begrepp för en ny verklighet? 

 

Kanske är det viktigt att påtala att Andersson använder sig av etiketten ”postmodernism”, 

medan den beskrivning Olofsson gör av Jäderlunds poesi snarare ringar in en 

poststrukturalistisk dikt. 

När Horace Engdahl ger sig in i debatten försöker han att skärskåda Olofssons 

resonemang och där identifiera en estetik som Olofsson sedan sägs förespråka.
18

 Han 

kommenterar: ”Jag undrar om det inte i grund och botten är själva poesin han vänder sig 

mot.” Engdahl menar också att ”det är ett av poesins kännetecken att den med olika medel 

                                                 
17

 Andersson (1989-01-21). 
18

 Engdahl (1989-01-25). 
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rubbar och förändrar språkets omdömesfunktion” Med resonemang som ligger nära de om 

överenskommelsen om det poetiska språket konstaterar Engdahl att det logiska tänkandet helt 

enkelt och i god ordning går bet på Jäderlunds användande av språket. 

Olofsson besvarar denna kritik den femte februari 1989 i Dagens Nyheter med orden: 

”Mångtydighet är någonting annat än otydlighet. Utan semantiska fästen och 

tolkningseggande referenser är dikten bara en ansamling av ord.”
19

 Olofsson vidhåller också 

att det är viktigt att poeten förutom att tänja på och förnya språket (vilket han trots allt 

erkänner om viktigt) säger ”något” (Olofssons kursivering). Han menar alltså att de 

omdebatterade poeterna, som han kallar de ”absurdistiska nynaivisterna”, ”smusslar […] 

undan alla banala betydelser, men några nya bryr de sig inte om att försöka skapa”. Engdahl 

och Olofsson har alltså skilda uppfattningar om vad poesi bör vara och hur den bör utföras. 

Trots detta håller Olofsson Engdahl högt i egenskap av kritiker. 

Diskussionen kring hur lyriken bör skrivas handlar alltså till stor del om huruvida dikten 

bör tillmötesgå läsaren, eller läsaren tillmötesgå dikten. Frågan borde vara vem av dessa, 

läsaren eller poeten, som har tolkningsföreträde för vad poesin skall vara. När det kommer till 

frågan om kvalitet skriver Engdahl vidare: ”Gårdagens normbrott åldras som ädelt vin, blir 

ljuvt [begripligt]”, och antyder därmed att förståelse (av kvalitet) till viss del är avhängigt en 

förlängd tolkningshorisont, och att det som verkar provokativt i samtiden blir normativt 

längre fram.
20

 Han pekar alltså på en annan förståelse än den tillmötesgående. 

Jäderlund beskylls vidare av Olofsson för att ”bedra” läsaren, genom att inte följa upp den 

meningsförväntan recensenten har på hennes dikter. Recensenten Ragnar Strömberg tolkar 

denna beskyllning som en sexualiserande syn på diktläsning hos Olofsson, och menar att 

denne därigenom när ett hopp om att lyriken skall vara en slags ”cockteaser”.
21

 Björn 

Gunnarsson försöker att beskriva denna förväntansproblematik något mer nyanserat än 

Olofsson.
22

 Han menar att problemet ligger i Jäderlunds ”eminenta förmåga att skriva 

allegorin och samtidigt skriva sig ut ur den.” Han anför också ett antal möjliga tolkningar: 

kristen passionshistoria, antik mytstruktur, barock blomsterallegori, centrallyrisk kvinnlig 

kärleksupplevelse. Dock menar han att alla är ”lika sanna och lika textbelagda, och 

allesammans lika omöjliga att föra till någon allegoriskt upplyftande slutsats”. Han anser 

också att detta bedrägeri har ett värde, i stället för att som Olofsson endast betrakta det som 

svek och provokation: 
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Hon bedrar den som av bekvämlighet eller gammal poststrukturalistisk ovana att läsa dikterna som en 

allegori över skriftens undflyende teckennatur, hon bedrar den som i likhet med undertecknad gärna 

vill se ett mönster av antika vegetationsmyter under blomsterspråket och hon bedrar nog faktiskt också 

den som vill se allmängiltiga slutsatser om skillnaderna mellan manlig och kvinnlig lust bakom 

diktjagets tragiska berättelse. 
23

 

 

Att ta upp det senmoderna förhållningssättet till bilden är vanskligt eftersom ingen i debatten 

verkar ha någon åsikt om hur detta ser ut. Bara att det är annorlunda. Kanske är det i detta 

”svek” förvirringen grundar sig. Gunnarsson diskuterar det bedrägeri Olofsson menar att 

Jäderlund sysslar med. Formuleringen ”cockteaser” är en konsekvens av en sexualiserad 

läsning, och Strömberg hade knappast använt detta uttryck om inte han också läst in denna 

sexualisering av Jäderlunds dikt i Olofssons recension. 

Gunnarsson presenterar flera möjliga läsningar och pekar således på en rik möjlighet i 

detta nya sätt att skriva poesi, istället för den låsning vid specifik mening som Olofsson ser. 

Han verkar betrakta det tomrum som blir konsekvensen av diktens motvilja till definition som 

möjligt att fylla med vad som helst. Dessutom lyckas Gunnarsson i slutet av citatet, tack vare 

att han omfamnar en pluralistisk tolkning, rikta kritik mot Beckmans snäva läsning av dikten 

som renodlat kvinnligt tematisk. 

Den problematik man ser i Jäderlunds diktning, uppgivenhet inför sakers betydelse och 

språklig upplösning av metaforer, borde väl snarare kunna karaktäriseras som 

poststrukturalistisk än postmodern. Det råder en begreppsförvirring i debatten och en 

problematisering av begreppen kan vara på sin plats. Begreppet postmodernism används i 

första hand i översiktsverk, vilket kanske kan förklaras med att de snarare söker namnge en 

kulturell strömning. Strukturalism, och poststrukturalism, är det som i första hand används för 

att beskriva Jäderlunds lyrik och de problem den medför. 

Positioner och kotterier 

Trots Birger Anderssons åsikt att debatten främst handlar om nytt och gammalt är det svårt att 

bortse från att ett sociologiskt perspektiv kan kasta ljus över fler aspekter. Kanske inte främst 

utifrån resonemang om förlagstillhörighet och allianser baserade på vilken kulturredaktion 

man råkar tillhöra, utan snarare utifrån en antagen position i det litterära fältet. Som 

konstaterat rör det sig om en diskussion om två relativt nyetablerade poeter, och i den senare 

delen av studien debutanter. Det finns dock goda skäl att problematisera debutantbegreppet. 

Frostenson påbörjade en etablering som poet redan 1978, på förlaget Korpen.
24

 Att Jäderlund 
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verkar ha funnits i fältets medvetande redan innan sin debut på ett stort, inflytelserikt förlag 

antyds i inledningen till Hans W. Ruins recension.
25

 

Det som i litteraturkritik värderas högt av Olofsson verkar vara läsbarhet och begriplighet. 

Likaså att skriva utan en tanke på publiken – att skapa ett eget litterärt system. Olofsson 

menar dessutom att kritikerna knutna till Bonnierkoncernen genom Dagens Nyheter och 

Bonniers Litterära Magasin skriver ”tråkig” kritik, vilket pekar på en intressant åsikt om 

kritikens uppgift. Han verkar alltså se svårlästhetens problematik också i kritiken. Såväl kritik 

och lyrik skall alltså bygga på en personlig relation mellan skribenten och läsaren. Iakttagelser 

i recensioner som publicerats några år tidigare är tydligen högst giltiga över tre år efter 

Jäderlunds debut, då Olofsson i en replik i Dagens Nyheter den sextonde januari 1989 citerar 

Lars Gustafssons recension av Vimpelstaden och hans invändningar mot det sätt på vilket han 

menar att Jäderlund tar avstånd från läsaren.
26

 

I sitt ovan nämnda debattinlägg i Dagens Nyheter från den femte februari 1989 kritiserar 

Olofsson vidare Engdahls läsning av Som en gång varit äng, representerad av formuleringen 

”Blomman och det kvinnliga könet är inte varandra, snarare kan man säga att de känner 

varandra i dessa dikter”, med följande formulering: ”Jag känner inte igen honom. Älvorna 

dansar, dimman gör det svårt att se!” Olofsson angriper Engdahls läsning för att han inte 

förstår den, liksom han inte förstår Jäderlunds lyrik. Men postmodern dikt måste kanske 

beskrivas postmodernt för att kunna beskrivas adekvat. Olofsson verkar inte heller anstränga 

sig nämnvärt för att utifrån dikten förstå vad Engdahl menar. 

Gunnarsson hävdar i sin ovan nämnda artikel att det är märkligt att ingen kritiker försökt 

reda ut hur Som en gång varit äng skapats. Han lyfter fram intertextualitet som ett viktigt 

verktyg för kritikern, och menar att texten är en ”gigantisk citatflora”. En demaskering av 

skapandet verkar alltså för honom vara en central del av kritikergärningen. Han pekar också 

på att mycket av intertextualiteten säkert är omedveten för Jäderlund, och gör den intressanta 

reflektionen att ”Jäderlund förvaltar ett litterärt arv, att hon förvaltar det bättre och mera 

nyskapande än någon svensk poet gjort på ett par decennier.” Han menar också att denna 

intertextualitet rymmer förklaringen till hennes text. Gunnarssons slutgiltiga kritik mot sina 

kritikerkolleger blir att det borde vara ”en självklar plikt att något utreda hur arvslinjerna går 

– i stället för att ägna sig åt subjektivt trams.” 

Liksom Gunnarsson pekar Ola Larsmo i ett längre debattinlägg från den tjugonionde 

december 1988 på vad Olofsson inte nämner, nämligen att 
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det just nu i Sverige skrivs en originell, spännande och ny typ av poesi, en poesi som i första hand 

författas av kvinnliga lyriker – och som kanske i kraft av sin egenart, hittills ofta missförståtts av vissa 

manliga kritiker.
27

 

 

Han försöker dessutom falsifiera påståendet om att det skulle röra sig om ett Bonnierskotteri 

genom att nämna Frostenson och Lillpers som representanter för samma fenomen. Detta kan 

dock ifrågasättas, eftersom deras förlag, Wahlström & Widstrand, sedan 1986 majoritetsägts 

av Bonnierkoncernen. Även om de tar sina egna utgivningsbeslut är de sålunda ekonomiskt 

styrda av samma aktör som Albert Bonniers förlag.
28

 Beckman pekar i sin replik till Olofsson, 

publicerad i Dagens Nyheter den nionde december 1988, på att denna diktsamling kan ses 

som ett ”språkspel”, vilket, som syns i den fortsatta undersökningen, liknar flera omdömen 

om Vimpelstaden. Det intressanta med exemplet Jäderlund är ju hur man behandlar det man 

inte kan identifiera sig med – med förakt eller en ökad vilja att förstå mer. Det som blir 

centralt i diskussionen om lyriken är användandet av bilden. 

Olofsson visar prov på en insikt som dittills tyvärr drunknat i hans aggressiva och 

missriktade försvar av sin position på fältet, då han i den ovan nämnda artikeln från Dagens 

Nyheter den sextonde januari 1989 medger att: 

Vem som har rätt beträffande värderingen av Ann Jäderlunds dikter kan inte avgöras i en debatt. 

Framtiden får utvisa om hon är en förnyare av det poetiska språket i vårt land eller om hon råkat bli en 

tillfällig symbolgestalt för en fort avblommad trend inom den lyrik Bonniers lektörer för närvarande 

satsar på. 

 

Men ändå: kan en kritiker verkligen reservera sig från sitt eget omdöme utifrån möjligheten 

att poeten kommer att värderas annorlunda i framtiden? 

Det finns alltså skilda uppfattningar om hur litteratur skall bli tillgänglig: å ena sidan en 

åsikt att poeten skall skriva allmängiltigt så att alla förstår, å andra sidan en önskan att läsaren 

skall anstränga sig för att förstå – skall läsa gränsöverskridande. Motsättningarna mellan 

modernism och postmodernism, som de framkommer i debatten, kommer till stor del att 

handla om hur användandet av bilden skall tolkas, som allegori eller som någonting annat. 

Makt och kön 

Mycket i de sociologiska perspektiven blir initialt riktat mot frågan om det manliga och 

kvinnligas vara eller ickevara, samt om eller hur detta påverkar skrivandet och läsandet. 

Givetvis är detta viktigt att diskutera, men det finns bakomliggande mekanismer som handlar 

om etablerade och utmanande positioner på det litterära fältet. I diskussionen lyfts främst kön 

och förlagstillhörighet fram som påverkande sociologiska faktorer. Debattens fokus på 
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positioner visar hur viktigt det sociala sammanhanget är för den kulturella värderingen. 

Exempelvis lyfts förlaget fram som en påverkande faktor i kritikernas bedömning, vilket får 

anses viktigt. Detta blir tydligt när man hävdar att Rena land måste anses som Frostensons 

verkliga debut. Eva Ström menar att en lyrikdebutant på Bonniers i princip redan är erkänd.
29

 

Alltså: att vara antagen av Bonniers kan likställas med att redan ha fått bra recensioner. 

Jäderlund skulle kunna tjäna som ett exempel på detta. Vimpelstaden recenserades 

onekligen brett för en debutant, men det finns indikationer på hur hon redan innan dess varit 

ett namn att räkna med. Ruin skriver, som nämnts, i sin recension av Vimpelstaden att han av 

sådana som visste mer om ung svensk poesi än han själv fått höra att hon är någon att hålla 

ögonen på. En spekulation är att Jäderlunds debut på Bonniers medförde att hon kunde 

behandlas minde som en debutant och mer som en erkänd poet. Debuten på det stora förlaget 

ställer henne på en relativt etablerad position i fältet. Detta kan jämföras med Frostenson, som 

debuterade på ett så litet förlag att kritikerna inte ens räknade det som hennes debut. Hennes 

”omdaning” av tematik och språk får alltså en oförväntat stor effekt, vilket skulle kunna 

tänkas leda till en hårdare behandling i mottagandet. Hon märks också då hon tar sig direkt in 

i en social krets som dittills bestått mer av de som sedermera ger sig in i debatten om hennes 

dikter än hon själv. Man kan se att hon en gång varit mer perifert positionerad, hon har gjort 

en ”resa” som är tydligare än Jäderlunds. Det är lätt att säga att nu är hon erkänd, tack vare 

Wahlström & Widstrand. 

Frostenson tar sig in på fältet med poesi som kretsar kring ”sinlighet, sensualism och 

kroppslighet”
30

, vilket utifrån Olofssons resonemang kan förstås som ”kvinnligt”. Detta blir 

inte ”hotfullt” för dem som redan är etablerade i fältet, eftersom Frostenson skriver som hon 

förväntas och inte verkar vilja etablera någonting nytt som de redan etablerade inte förstår sig 

på. Hon har valt en säkrare väg genom att inte utmana etablissemangets förväntan på 

förståelse, utan agerar i enlighet med hur en kvinna förväntas skriva ”kvinnlig lyrik”. 

En viktig fråga är hur den aktuella lyriken jämförs och presenteras, eftersom detta kan 

säga en del om hur kritikern ser på den. Jäderlund, men framför allt Frostenson ställs av sina 

kritiker inte mot all lyrik, utan snarare mot den traditionellt kvinnliga. De får alltså bara 

jämföras med hur andra kvinnor skrivit. Detta underblåser relevansen i Beckmans påstående 

om oförmåga att göra könsöverskridande läsaningar. I Beckmans och Olofssons resonemang 

blir det vidare tydligt att den strömning som de diskuterade poeterna anses vara en del av 

huvudsakligen är formad av kvinnor, och frågan ställs om dessa överhuvudtaget har 
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någonting gemensamt med manliga diktare. (Oavsett hur de läses verkar alltså det ”kvinnliga” 

vara viktigt.) Det är svårt att inte fråga sig hur den manliga postmoderna lyriken ser ut, och 

om den tampas med samma problem som den kvinnliga. Detta att poesi tarvar 

gränsöverskridande läsning innebär ju att det finns gränser att överskrida. Med utgångspunkt i 

en tanke om att ”manligt” och ”kvinnligt” endast är sociala konstruktioner borde det inte 

finnas något essentiellt kopplat till kön i lyriken. Den borde rimligtvis kallas ”kvinnlig” för att 

denna typ av förnyelse huvudsakligen bedrivits av kvinnor. Dessa ”gränser” borde alltså även 

de vara konstruktioner (och inte avhängiga av kön), vilka tjänar till att uttrycka ett avstånd till 

de yngre, oetablerade, och därmed till att ytterligare befästa den egna etablerade positionen på 

fältet. 

Ju längre debatten fortskrider, och ju mer exempelvis Engdahl och Gunnarsson försöker 

nyansera den, står det klart att det kan röra sig om ett skifte till ett nytt sätt att skriva lyrik. 

Kanske har detta bara inte blivit helt påtagligt förrän denna strömnings företrädare står i 

centrum, eller åtminstone närmare centrum, av det litterära fältet. Förnyelsen blir synlig först 

när den praktiseras av någon med inflytande över fältet. En förnyare utan inflytande är 

harmlös. Antag att en kritiker är överordnad en debutant och har möjlighet att släppa in eller 

stänga ute denne från det litterära fältet genom att döma den. Om debutanten gör någonting 

nytt, så kanske kritikern inte vet hur den skall döma. Då detta nya sätt att skriva torde tarva 

även ett nytt sätt att läsa, kanske kritiker som inte ”behärskar” detta nya berövas en del av sin 

makt. 

Det handlar helt enkelt om vad som är norm. Inte bara det manliga, utan även en lyrik som 

i första hand präglas av metaforik och därmed en kritik genomsyrad av symboltolkning. 

Beckman tar i sin avslutande text upp en koppling till fransk feminism, där hon pekar på att 

det kvinnliga identifieras som det marginaliserade: ”det kan vara tankar, erfarenheter, 

egenskaper som inte enbart kvinnor varit bärare av”.
31

 

 

Kritiken – att beskriva en diktsamling 

Åsa Beckmans huvudsakliga kritik mot kritikerna var deras ovilja att läsa på författarens, eller 

möjligen diktens, villkor – att läsa gränsöverskridande. För att se om denna kritik var befogad 

kommer i följande avsnitt kritiken av Frostensons Rena land och Jäderlunds Vimpelstaden att 
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undersökas. Kritiken har lästs med avseende på synen på eventuella nydanande drag i lyriken 

och på kritikernas inbördes förhållanden på det litterära fältet med Jäderlunddebatten i åtanke. 

Rena land 

Lyriken 

Stig Törnwall framhåller i sin anmälan av Rena land i Västerviks Tidningen den sjunde 

oktober 1981 vikten av att behärska rim och metrik innan man ger sig på fri vers.
32

 Detta är 

ett intressant förhållande till moderniteten, eftersom han menar att man måste behärska 

historien för att få grep om sin samtid och framtid. Bernt-Olov Andersson kallar i sin anmälan 

av Rena land i Arbetarbladet författarinnan för ”språkmedveten”.
33

 Det han värderar som 

positivt i dikten är ”när hon vågar vara personlig, känslig, ilsken.” Kritikerna verkar se det 

personliga som igenkännbart – dikten blir mer lättläst när den kan kopplas till en person. 

”Klarhet” är sålunda en egenskap Andersson menar är eftersträvansvärd. 

Bernt Rosengren gör i sin anmälan av Frostensons Rena land och Benita Nordlunds 

diktsamling Detta har hänt i Aftonbladet följande observation: 

När kritikerna upptäcker nya trender och tendenser skapar de dem i högre grad än de upptäcker. Det 

”nya” – en bråkdel av det utgivna – lyfts fram, allt det andra kommer mer eller mindre i skymundan.
34

 

 

Rosengren pekar alltså på hur han menar att en litterär strömning skapas – nämligen i 

interaktion med kritiker. Därmed pekar han ut hur Frostenson lyfts fram som en del av en ”ny 

kvinnlig lyrik”, som del av någonting som genom sitt diskussionsvärde får en plats på fältet. 

Detta ställs i relation till Birger Norman, som pekas ut som en politisk och religiös diktare, 

samt som centrallyriker. Norman (1914-1995) publicerade sexton diktböcker, bland andra 

Vinterfiske och Vägen längs sjön. Han skrev även flera texter och böcker om folkbildning, 

exempelvis Gammal konstnär lämnar in. Rosengren beskriver hur Frostensons och Nordlunds 

lyrik skiljer sig från just Normans: 

BÅDA SKRIVER en ”opolitisk”, introvert, bildspäckad, typiskt lyrisk lyrik: de kunde ha varit 50-

talister. Det handlar om ångest, ensamhet, kärlek och, som sig bör, ”kvinnoliv”. 

 

Rosengren konstaterar ett avstånd till samhället och menar att Frostensons metaforer är ”lite 

sladdriga, som för att dölja avsikter som skulle kunna tyckas banala och ytliga”. 

Föreställningen om riktig dikt etableras även här av intention, och i Rosengrens fall är 

samhällsengagemang samt användande av metaforer viktigt. Här misstror alltså kritikern 

poetens avsikt med metaforerna och tror att de döljer en brist på intention med innehållet. 
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Metaforanvändningen sätts i första hand i relation till annan kvinnopoesi, men likväl 

kvinnopoesi, och det är främst själva kvinnobilden som skiljer ut sig. Ringgren är obekväm, 

men ser detta som någonting positivt, och menar att ”boken är mer ’mänsklig’ än ’kvinnlig’”. 

Han antyder alltså ett mer allmängiltigt (och därmed mer förståeligt) perspektiv och avslutar 

med positiva omdömen: ”I Katarina Frostenson har vi fått en ny poet att knyta stora 

förhoppningar till.” 

I sin anmälan i Dagens Nyheter den sjuttonde november 1980 vänder sig Ole Hessler mot 

Frostensons bildspråk.
35

 Han menar att detta ”andas en unken romantisk tradition”. Valet att 

använda orden ”unket” och ”romantisk” medför en uppfattning om att han kritiserar 

Frostenson för att nyttja omoderna bilder. Hessler antyder även att det finns någonting 

svårförståeligt med Frostensons poesi, men att detta inte ligger i tematik eller bildanvändning. 

Magnus Ringgren, som senare skulle komma att involveras i Ann Jäderlunddebatten i 

egenskap av manligt vinklad kritiker, recenserade Rena land i Expressen den tjugoåttonde 

januari 1981. Intressant nog använder Ringgren den explicita benämningen ”kvinnospråk” för 

Frostensons sätt att skriva. Han finner ett språk som ”inte väjer för konstigheter och märkliga 

syntaktiska lösningar”.
36

 

Flera kritiker förstår Rena land som en kritik mot ett samhälle där ”renhet” blivit en 

tvingande norm, på bekostnad av känsla och ”sinnlighet”. En samhällskritik som verkar ligga 

nära till hands för kritikerna att gripa efter i analysen av Frostenson är feminismen. 

Frostenson blir förståelig i relation till vad kritikerna ser som en tydlig agenda. Hennes 

debutsamling är mer ”politisk” än Jäderlunds. En syltburksetikett som man däremot inte velat 

sätta på Frostenson är ”feminist” och detta backas upp och förklaras av Hessler som menar att 

hon verkar ”alltför mån om sin personliga hållning” för att ”dela ut några saftiga feministiska 

knytnävsslag”. Möjligen är det svårt att läsa lyrik som annat än centrallyrisk, som annat än 

direkt kopplad till poeten och dennes åsikter. Dock finns denna svårighet i så fall hos 

kritikerna, och kan mycket väl vara en rest från den kritiska modernistiska poesin. Den liknar 

dessutom det som senare skall bli huvudfrågan i debatten kring Som en gång varit äng. 

 

Sociologiska perspektiv 

Rena land omskrivs av flera kritiker som en debutsamling. Mats Gellerfelt anser att den borde 

räknas som Frostensons ”egentliga debut”.
37

 Frostensons position på fältet är alltså inte giltig 
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förrän hon godkänts av någon etablerad, eller antagits av ett förlag med en central och stark 

position. Att stora förlag fungerar som en ”godkänt”-stämpel kommer nära tio år senare att 

lyftas fram av exempelvis Olofsson och Ström i Jäderlunddebatten. 

Många kritiker vill gärna i fallet Frostenson sätta fingret på någon typ av tematik och kalla 

denna kvinnlig. Ändå verkar det som om det inte är specifikt ”kvinnliga erfarenheter” man 

menar att Frostenson tar upp i Rena land. Det kritikerna pekar ut som kärnan i dikten är 

samhällskritik och skärskådandet av ett samhälle som är besatt av renlighet. Möjligen är det i 

beskrivningen av konsekvenserna av detta rena samhälle som man lockas av termen kvinnlig 

lyrik. Många kritiker verkar nämligen mena att det är sensualism och kroppslighet – teman 

förknippade med ”kvinnlig lyrik” – som blir lidande på renlighetens bekostnad. I motsats till 

diskussionen kring Jäderlund finns heller ingen annan konsensus kring referenser och 

intertextualitet, utöver just den ständiga måttstocken ”kvinnlig lyrik”. Det enda undantaget är, 

som nämnts, Hessler med sin koppling bakåt genom det värderande omdömet ”unket 

romantisk”, vilket används för att karaktärisera Frostensons bildspråk. 

Frostenson verkar bitvis uppfattas som svårförståelig, men generellt är kritikerna överens 

om att ”sensualism” finns i hennes dikt. Flera kritiker beskriver Frostensons språk som 

upphackat och så vidare. Ett ord som flera gånger används för att beskriva tonfallet är 

”flämtande”. Detta kopplas lätt ihop med den sensualism som man menar skulle finnas i 

dikten, och kan kopplas till en sexualiserad läsning. Erotik verkar vara någonting man väldigt 

gärna vill se i dikten. Alltså: det verkar som om förförståelsen av ”kvinnlig lyrik” är att den 

skall vara sensuell, liksom att lyrik skall ha en metaforisk mening. 

Vimpelstaden 

Lyriken 

Ovannämnde Ruin sätter Jäderlund i kontexten ”ung svensk poesi” och deklarerar samtidigt 

sin (självbedömda) okunnighet om denna kontext. Han skriver under på lyrikgenrens svårhet 

genom att hävda att genren ställer stora krav på författaren, och kallar Jäderlunds stil ”mogen” 

i det avseende den är ”genomarbetad och svår”. Det han anser ”svårt” verkar vara det han 

uppfattar som hennes upphävande av etablerat bildspråk. En utmaning verkar också, enligt 

Ruin, ligga i Jäderlunds verklighetsavbildning. (Hur blev lyriken en verklighetsavbildning? 

Kanske grundas detta antagande i Jäderlunds egen lek med Wittgenstein och hans språkspel.) 

Svårigheterna med att bedöma, definiera och resonera kring denna poesi syns i de många 

negativa definitionerna. Det verkar lättare att peka ut hur vad Jäderlund inte gör än vad hon 

faktiskt gör och presenterar i sin lyrik. Gunnarsson reflekterar kring lyriken som en 



 20 

”mansdominerad genre” och menar att det är ”modigt” av Jäderlund att ge sig på denna.
38

 

Kanske föranleds denna reflektion av svårigheten med att direkt relatera Jäderlund till 

kvinnolyriken. (Ruin utpekar henne även som en förnyare i fråga om meningsbgyggnad. Den 

viktiga förnyelsen verkar alltså vara det ickeprivata och hennes språkhantering.) 

 

Sociologiska perspektiv 

”Ingen har lärt mig att mina händer inte försvinner om jag inte passar dem.” Detta citat av 

Wittgenstein står på baksidan av Vimpelstaden och får utgöra fond för en stor del av 

recensionsmaterialet. Jäderlund framstår där som en mer ”akademisk” poet än Frostenson, 

kanske för att kritikerna ofta väljer att diskutera diktsamlingen i relation till de referenser hon 

själv etablerat genom att anväda citat i diktsamlingen – Wittgenstein och Lucretius. 

Användandet av dessa filosofer framstår som ett effektivt sätt att påverka läsningen av sin 

egen diktsamling i en mindre sexualiserad och könad riktning. 

Lars Gustafsson tillägger dessutom Husserl och Rachmaninov.
39

 Kritikerna är mer 

benägna att diskutera Jäderlunds stil och språk än tematik. Det blir alltså snarast dessa 

faktorer som används som bedömningsgrunder. Wittgenstein verkar för flera kritiker fungera 

som en läsanvisning. Mikael Löfgren ställer Jäderlund i relation till diktare som verkat ”förr i 

världen”, till exempel Lars Gustafsson, och pekar på skillnaden i hur filosofer citeras.
40

 Det 

ställer Gustafsson som recensent av just Jäderlund i en intressant position. Han har ju med 

detta tillskrivits makt och en mer etablerad position i fältet. Trots att hon diskuteras i relation 

till dessa män jämförs hon inte explicit med män utan med det som kallas kvinnlig poesi. 

Även Jäderlund är en kvinna och därför måste alltså hennes poesi vara kvinnlig. Jäderlund 

verkar undkomma de omdömen som möjligen kan ses som sexualiserade, vilka givits om 

Frostensons poesi. Stort fokus läggs också vid hennes svala ton, medan Frostenson beskrivits 

som febrig. 

Jäderlund sätts flitigt i ett intertextuellt perspektiv, förståeligt med tanke på att hon i 

Vimpelstaden använder citat av Wittgenstein och Lucretius. Kritikerna behandlar mangrant 

detta som en läsanvisning. Kanske behövligt eftersom de i övrigt verkar finna diktningen, inte 

svag, men svårbestämd. Jäderlund jämförs med Vilhelm Ekelund och Sigurd Agrell i 

Gustafssons nämnda artikel. Ruin menar dessutom i sin nämnda artikel att dikterna ”tar 

avstånd” från någonting som fördomsfullt kan förknippas med ”kvinnlig” poesi, nämligen att 
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den skulle vara privat i överkant, vara ”dagbokspoesi”. Ett intressant omdöme, eftersom just 

begreppet ”dagbokspoesi” skulle kunna förknippas med någonting personligt, det kritikerna 

menat att Frostensons poesi var i sina bästa stunder. Flera recensenter pekar dock på denna 

distans till det personliga som en brist i Jädelunds poesi. 

Kanske är det svårt att förhålla sig till Jäderlunds poesi som ”kvinnlig” eftersom den tar 

avstånd från den sensualism man verkar se som en central del i just kvinnlig lyrik. Om 

förväntningarna är att den ”kvinnliga” dikten skall vara mjuk, inbjudande och kvinnlig kanske 

det är lätt att lägga ihop kön, sexualitet och förväntning på tillgänglighet (både lyrisk och 

kroppslig) till det som i Olofssons recension av Som en gång varit äng blir en sexualiserad 

läsning, och som möjligen kan syfta till att tvinga Jäderlund till en behändigare position på 

fältet. 

Bo Gustavsson skriver i sin recension i Uppsala Nya Tidning den tjugoförsta maj 1986 om 

några bilder och teman.
41

 Han pekar ut att det fragmentariska särdrag han menar finns i 

dikterna ”bottnar i en relations- och identitetskris” och identifierar ”bilder från en svår 

barndom och ett raserat kärleksförhållande”. Han ser också en personlig progression genom 

diktsamlingen där i de avslutande dikterna poeten blivit ”befriad från sin identitetskris”. 

Intressant ur modernitetssynpunkten är det faktum att verklighetsrelationen tas upp. 

Exempelvis tar Karl-Erik Lagerlöf upp ett problem som kommit att bli centralt i den 

senmoderna tanken, nämligen att ingenting har någon egentlig innebörd.
42

 Därmed ses 

”svårigheten att säga något om verkligheten” som en central tematik i Vimpelstaden. Vidare 

beskriver han, med stöd i Jäderlunds egen användning av Wittgenstein, ett paradoxalt 

förhållande mellan föreställningen om tinget och tinget själv, och menar att ”Jäderlund 

tecknar detta som ett levande tvivel”. ”Språk och verklighet” är också rubriken på Gunnar 

Lindéns recension, och relationen dem emellan framstår för honom som så central för 

lyrikbegreppet att den får kanske mest utrymme i recensionen.
43

 Lindén tar upp möjligheten 

till ”en ny camera obscura”
44

, vilket jag tolkar som att betyda ett nytt sätt att projicera 

verkligheten på. Möjligen är det detta nya beskrivningssätt som för Gustafsson framstår som 

tämligen introvert. Hans huvudsakliga kritik mot Jäderlund är nämligen det han benämner 

som ett försök att ”skapa ett internt publikationssystem”.
45
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All läsning fastnar dock inte i resonemang kring hur Jäderlund gestaltar verklighetstvivel. 

Ringgren recenserar Vimpelstaden i Aftonbladet jämte Per Ögrens bok Den blå trädgården.
46

 

I jämförelse med Ögren framhåller han Jäderlund som ”äventyrligare” . Hennes dikter, menar 

han, utgår från en ”textvärld”, och han framhåller att hennes poesi skiljer sig från det gängse 

genom att skriva: ”Efter en lång semantisk resa kommer Ann Jäderlund mot bokens slut fram 

till dikter som mera liknar ’vanlig poesi’”. Ytterligare en negativ definition alltså: även om 

man inte är precis i sin beskrivning av bokens första delar är det klart att den inte är ”vanlig 

poesi”. 

Viljan att beskriva vad det handlar om manifesteras i Lindéns ovannämnda recension. Han 

inleder med att skriva: ”Ann Jäderlunds Vimpelstaden är den mest löftesrika lyriska debut 

jag läst på länge”. Han fortsätter: ”Och ändå: Jag förstår den inte.” I en debutantsituation står 

alltså Jäderlunds tydligen specifika förhållande till utförandet av poesi inte i vägen för ett 

positivt omdöme. För en debutant är inte förståelsen en betydande del av litterär kvalitet. En 

vidare studie hade möjligen kunnat utröna varför det verkar som om detta blir viktigare med 

den andra diktsamlingen. Självklart måste man förutsätta att Jäderlund inte skriver helt och 

hållet likadan poesi i två diktsamlingar, men eftersom hon undersöks i egenskap av del av en 

litterär strömning förutsätter jag att samlingarnas innehåll inte kan vara helt väsensskilt. Med 

detta lyckas hon bli inskriven i ett fält – får en position, hamnar i ett litterärt kretslopp. 

Recensenterna vet efter att ha läst hennes dikter direkt var hon bör vara, trots att de inte 

förstår hennes poesi. 

Texten är inte skiljd från sin sociologiska kontext. Möjligen är Jäderlunds publicering på 

Bonniers, som tagits upp av Olofsson som en faktor som är till hennes fördel förankring i 

filosofiska texter. Hon utnyttjar i Vimpelstaden ett annat etablerat kulturellt kapital, nämligen 

Wittgenstein och Lucretius. Att detta är viktigt för kritikerna syns i hur mycket deras läsning 

påverkas av just detta. I sin nämnda artikel skriver Ruin: ”Etablerat bildspråk, såväl som 

etablerad meningsbyggnad är upphävd.” Han pekar också på vad han menar är ett ansvar hos 

den som försöker finna ”nya rum i det språk som är allas invanda egendom”. Han pekar på 

användandet av Lucretius och Wittgenstein som en del av detta tillmötesgående. 

Flera kritiker har ett anmärkningsvärt sätt att förhålla sig till de bilder som använts i 

Jäderlunds bok. De behandlas inte, som hos Frostenson, som metaforer, utan snarare som 

substantiv, eller nyckelord. Hos Maj Persson i Arbetarbladet den trettonde september 1985 

står det: ”Begrepp som t.ex. stad, stol, hål, järn, vimpel och katt dyker upp i flera dikter och 
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upprepningarna ger tyngd åt läsupplevelsen.”
47

 Ringgren adderar i sin nämnda recension 

”stycke” till samlingen. I stället för bilder som metaforer eller tematik blir intertextualiteten 

recensionernas ledstång. 

 

Åttiotalets kritik, belyst av Jäderlunddebatten 

Det kritikerna identifierar som signifikant för ”kvinnlig” poesi är att den är skriven av en 

kvinna, att den därför borde behandla viss tematik, och att språket används på ett sätt som för 

kritikerna fördunklar saker som intention och tematik.  

Culler behandlar i sin text slitningen mellan en tolkningsinriktad kritik och en 

strukturalistisk kritik med syfte att ”tydliggöra det underliggande system som gör litterära 

effekter möjliga”.
48

 Detta kan synas representera det ”gamla” och det ”nya” i diskussionen om 

och läsningen av i synnerhet Jäderlunds poesi. Att förstå det bakomliggande, vad dikten 

”symboliserar”, kan alltså antas vara centralt i det Culler kallar ”diktläsningens 

konventioner”.
49

 Det är en tolkningsstrategi de flesta kritiker verkar använda. En liknande 

slitning observeras av Mattlar i hans återblick på Ann Jäderlund-debatten. Han menar att 

Beckman tar upp detta i sin avslutningsartikel: 

 

Det handlar egentligen om två typer av läsning, menar Beckman: antingen ställer man 

kravet på full förståelse av det man läser och tränger undan det obegripliga, förkastar 

det, eller så förhåller man sig mer frågande till poesin, vilket innebär att man frigör sig 

från kravet på fasta betydelser och låter sig ryckas med av rytmen, klangen och det 

ickespråkliga i poesin.
50

 

 

Kanske är det så enkelt att det är svårt att genomskåda moderniteten, det formella, och istället 

se det innehåll som mycket väl kan tänkas vara allmängiltigt. Vilken betydelse får då 

motsättningen mellan det manliga och det kvinnliga, som det i grund och botten handlar om? 

Det centrala problemet är konstruktionen ”kvinnlig lyrik” skapad av kritikerna. 

”Uppfattningen att kritikens uppgift är att avtäcka tematisk enhet är en postromantisk 

föreställning” skriver Culler.
51

 Denna postromantiska inställning är genomgående i de 

studerade kritikernas förfarande med Frostensons och Jäderlunds texter. (Rimligt är att, med 

grund i Cullers tankar om förnyelse som konventionsbrott, det underförstådda sammanhanget 
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väger tyngre än den förnyelse poeterna levererar, och att tolkningen därmed kan framstå något 

slentrianmässig.)  

Lars Gustafsson och Lars Forsell behandlas i materialet som de under perioden 

tongivande lyrikerna, som sätter den poetiska agendan. Är det så att Jäderlund och Frostenson 

är obegripliga för att de bryter mot detta etablerade? Litteraturens ”gränser” sätts av kritiken 

att döma av dem som är etablerade på fältet, medan utmaningen och det obegripliga finns hos 

dem som försöker slå sig in. En större studie hade lämpligen tagit upp även senare reception 

för att undersöka hur mottagandet såg ut efter att Frostenson och Jäderlund fått en mer 

etablerad position inom fältet, bland annat tack vare Frostensons upptagande i akademien. 

Ett problem med kritiken beskrivet av Culler är att föreställningar om vad som är 

acceptabelt och vanliga sätt att läsa tas för givna.
52

 För mig blir det tydligt att läsning, även 

den som syftar till kritisk framställning, är förankrad i igenkänning och att förståelsen är nära 

knuten till detta. Där blir en genre som strävar bort från den medvetna förståelsen och mot det 

intuitiva komprometterad då den intuitiva läsningen ännu inte blivit en del av den tysta 

överenskommelsen Culler menar finns kring vad den litterära texten, i det här fallet lyriken, 

skall innebära.
53

 Detta nya kan måhända inte etableras förrän dess företrädare tagit sig 

närmare en maktposition som kanske skulle kunna beskrivas som fältets centrum. 

I Som en gång varit äng saknas enligt debattörerna det som Ruin i sin recension av 

Vimpelstaden pekar på som läsanvisningen, eller nyckeln till en språkligt problematisk text, 

nämligen de intertextuella referenserna, som i Vimpelstaden utgjorts av citat av Wittgenstein 

och Lucretius. Jäderlunds förnyande kvaliteter döljs då i Som en gång varit äng inte längre 

bakom någon annans kulturella kapital. Vid läsningen av Vimpelstaden och Rena land finns 

det troligen en förväntan grundad i den överenskommelse om de läsningskonventioner som 

tidigare har redogjorts för. Kanske beror diskrepansen mellan kritikernas enskilda hållningar 

på just hur dessa förväntningar ser ut. För att knyta ihop detta med den sociologiska analysen: 

kritikerns position i det litterära fältet kan sägas påverka dennes läsning genom att ligga till 

grund för hur denne förväntar sig texten. 

Det går kanske inte att avgöra vad som är hönan och ägget när det kommer till frågan om 

litterärt framåtskridande formar kritiken, eller om kritiken formar litteraturen genom att välja 

att peka på vissa företeelser. Troligen rör det sig om en process i båda riktningarna. Kritikerna 

resonerar kring hur Frostenson och Jäderlund ”gör lyrik” . I deras uppfattning om vad som 
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”gör lyrik” ingår att ha en bildvärld, den syntaktiska hanteringen och det gestaltande draget. 

Gustafsson menar i sin recension av Vimpelstaden att Jäderlund försöker skapa ett internt 

publikationssystem. (Nu anför Gustafsson inte någon närmare beskrivning av hur han tänker 

sig ett sådant publikationssystem.) 
54

 Jag frågar mig om det är möjligt, ty i det slag hon 

skriver vad som anses vara en dikt – vad Gustafsson anser vara dikt – ställs hon i ett större, ja 

oändligt publikationssytem. (Visserligen avhängigt vad som åsyftas med ett 

publikationssystem.) Kan man inte förstå någonting om dessa diktsamlingar verkar det ändå 

stå klart att det rör sig om lyrik. 

Sammanfattning och några slutsatser 

Som Mattlar påpekar i sin återblick (och som syns i det undersökta materialet) kom den debatt 

Beckman velat föra om manligt och kvinnligt mer att röra sig om positioneringar på det 

litterära fältet.
55

 Kanske är det lättast att bryta genrekonventionerna om man inte befinner sig i 

en befäst position och därmed skapar den, eller om man befinner sig i en position med 

tillräckligt mycket makt för att man skall fungera som normbildande. Det svåraste måste 

rimligtvis vara om man befinner sig i en position där man behöver försvara positionen så att 

säga både uppåt och neråt. Spekulativt skulle detta kunna synas i till exempel Olofssons 

agerande i debatten kring Som en gång varit äng, eller i hanteringen av de studerade texterna 

hos exempelvis Gustafsson samt dennes egna formuleringar recensionen av Vimpelstaden. 

Även i själva källan till problematiken, Jäderlund och hennes poesi, kan detta mönster 

skönjas. En debutant kan komma undan med brott då man förväntar sig utveckling, och i detta 

fall kanske även anpassning till förväntningar, för Jäderlund borde rimligtvis skriva lika 

”obegripliga” dikter i Vimpelstaden. 

Det finns en möjlighet att kritikerna bidragit till att skapa den position där Frostenson och 

kanske främst Jäderlund befinner sig när Jäderlunddebatten blossar upp, nära tio år efter att 

Frostenson kommit ut på ett stort förlag och blivit ett namn att räkna med på det litterära 

fältet. Kritikerna uppnådde i så fall detta till stor del genom att följa de tolkningskonventioner 

som slutligen tydliggjordes av Beckman. I recensionerna syns flera indikationer på att de kan 

läsas just så reducerande, provocerande och nischande som debatten senare kommer att lyfta 

fram. Det verkar finnas en underförstådd överenskommelse om hur debutanter bör läsas. Ett 

maktutövande sker alltså i värderandet. Inte bara i maktrelationen kvinna/man utan även i ny, 

oetablerad aktör/etablerad aktör. Anser man att någon skriver bra för att vara kvinna eller 
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debutant har man i samma slag implicit angett att ”kvinnligt” eller ”oetablerat” står för en 

lägre litterär kvalitet. 

Att Beckman i sin nämnda artikel pekar ut den sexualiserande läsningen skall kanske i 

första hand ses som maktkritik. Sexualiseringen kan tidigare ha varit inskriven i vissa 

positioner på fältet. Kanske hänger detta samman med den problematiska könsfördelning 

Beckman pekat ut, och som i den senare delen av denna studie blir synlig vid en granskning 

av dagstidningsrecensioner. Frostenson diskuteras som ”kvinnlig lyriker”, medan Jäderlund 

vid sin debut i större utsträckning slipper representera sitt kön.  

Jäderlund omskrivs i samtliga recensionsfall som debutant och anses vara oerhört mogen 

för att vara en sådan. Ruin antyder i sin nämnda recension att hon redan är omtalad i 

lyrikkännarkretsar. Rena land är Frostensons andra bok, den första gavs ut på ett mindre 

förlag. Trots detta omskrivs hon emellanåt som debutant, men kommentarerna om osedvanlig 

mogenhet uteblir. Att kalla Frostenson för debutant säger ju också en del om hur man vid 

tiden för Rena lands utgivning såg på mindre förlag och vad som krävdes för att vara en 

”riktig” författare. ”Debutant” är en mycket specifik position, eller kanske snarare roll, på det 

litterära fältet och innebär att ens position inte ännu befästs.  

Ytterligare en sociologisk aspekt är att en central del av kritikerrollen är den som skribent 

och förmedlare. Denne kan alltså i vissa avseendes ses som en länk mellan de som faktiskt är 

aktörer på det litterära fältet och de som saknar en position i detta, eller befinner sig i dess 

yttersta periferi. Jäderlunddebatten innebar onekligen en stark fixering vid internstrider i 

fältet, och rent spekulativt kan det innebära en påverkan av deras litteraturförståelse. Kanske 

är det alltså inte gränsen mellan manligt och kvinnligt som behöver överskridas, utan gränsen 

mellan två olika sätt att skriva och läsa, oaktat vilken egenskap eller position respektive sätt 

förknippas med.  

De diktläsningens konventioner som Culler beskriver verkar komma i vägen för en 

intuitiv läsning av den lyrik Frostenson och Jäderlund skriver i sina tidiga diktsamlingar. En 

spekulation om orsaken till detta är att dessa konventioner kanske ännu inte hunnit anpassas 

till Frostensons och Jäderlunds ”nya” typ av dikt. Man fäster uppenbarligen stor vikt vid 

skribentens kön som en förutsättning för dennes författarskap. Därmed borde kön även vara 

en faktor som påverkar läsning. Man konstruerar helt enkelt en delgenre och kallar den 

”kvinnlig lyrik”, en lyrik som sedan ses som obegriplig. Detta går igen i recensionerna, i 

synnerhet för Frostensons Rena land och föranleder frågan huruvida det interna 

publikationssystem Gustafsson tar upp i sin recension av Vimpelstaden är en konstruktion av 

kritikerna snarare än poeterna. Poeterna borde väl snarast försöka bli en del av någonting vi i 
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det här fallet kallar för fält. Samtidigt skapar de sig ett utrymme på detta fält. Det kan vara så 

att deras lyrik framstår som ”svårtillgänglig” för att den anses som kvinnlig och det kvinnliga 

inte är allmängiltigt i ett fält som domineras av män. Underkännande av den ”kvinnliga 

lyrikens” allmängiltighet för genren skapar ju ett ”internt publikationssystem” och oförmåga 

att tillföra någonting. 

Fältets makthavare borde ju kunna verka både lyftande och nedtryckande beroende på om 

man anpassar sig eller inte. Men en anpassning, eller kanske snarare fel anpassning borde 

kunna vara lika farlig som ett brott. Kanske kan man påstå att i det slag Frostenson inte 

anpassar sig till ”maktspråket” utan till ett kvinnligt skrivsätt har hon anpassat sig till makten 

genom att inte anpassa sig, utan istället stanna inom egen nisch, en nisch vars inneboende 

egenskap är att vara ”den andra”, minde värd om man så vill. Kanske på grund av ”lägre” 

tematik, vars plats i fältet (inte nära makten alltså) blir lätt för dem med maktposition att 

markera genom att lyfta fram dess ”annanhet”, genom att kalla den kvinnlig för att den är den 

största skillnaden mellan Frostensons och deras egen poesi. Att den inte är skriven av dem, att 

de är män och Frostenson kvinna. Relationen mellan man och kvinna ses (i en heterosexuell 

matris) som sexualiserad. En sexualiserad läsning blir alltså ett sätt att markera kvinnlighet 

och därmed annorlundaskap. 

Det finns fler parametrar i en sådan här situation än vad som är rimligt att studera i en 

uppsats av denna omfattning. En studie av mottagande kommer till syvende och sist att handa 

om åsikter. I samband med befästandet blir Frostenson och Jäderlund föremål för kritik, de är 

nu alltså verkligt ”farliga” och läses kanske därför hårdare. De företräder troligen samma lyrik 

1988 som 1980 och 1985, och de drag i kritiken som Beckman pekar på finns i närvarande 

även tidigare. Kritiken har en social funktion. Som företrädare för en tydlig strömning är 

Jäderlund mer angripbar. 

Kan det vara så att en debutant är ursäktad konventionsbrott medan en halvetablerad 

författare förväntas rätta in sig och en helt etablerad författare som förvärvat en stor mängd 

kulturellt och litterärt kapital – och besitter mer än de flesta – har frihet att bryta mot 

konventioner, men att detta då förändrar vad som är acceptabelt? Att man måste ta sig 

närmare fältets mitt för att ha makt att genomdriva förändring. Först då kan kritiker bedöma 

den nyskapande poesin som en fullt accepterad del av genren. Befästande av detta 

resonemang torde dock få dröja till framtida studier. Slutsatsen blir att lyriken är en komplex 

företeelse som både är och inte är avhängig en språkanvändning och formprestation som 

tydligt visar upp ämnet. Vidare är relationen till huruvida det innehåll som skall visas upp. Jag 

menar att man redan i mottagandet av Frostensons och Jäderlunds tidiga diktsamlingar har 
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identifierat det som senare kommer att uppfattas som provocerande nog för att debatteras. Att 

debatten inte uppstår förrän i slutet av 1980-talet kan ha flera förklaringar, men att det är 

avhängigt det faktum att en debutant torde vara mindre ”hotfull” för fältets etablerade aktörer 

är en som kan motiveras. 

Litteraturens och kritikens relation borde kanske innebära att en ny litteratur tarvar en ny 

kritik. Kanske blir det i framväxandet av en ”intuitiv” lyrik nödvändigt för kritikern att 

förmedla denna mer subjektivt. Gunnarsson gör som eventuellt enda recensent ett försök att 

framhålla möjligheterna med denna subjektiva dikt.
56

 Den konsensus med vilken manliga 

kritiker beskriver exempelvis Vimpelstaden medför att den, oavsett om den är sexualiserande 

eller inte, framstår som mer beroende av sociologiska faktorer än fria tolkningar. Även om 

kritiken inte alltid är direkt sexualiserad är den onekligen ofta könad i det att de undersökta 

poeterna ofta mäts med ”kvinnlig lyrik” som måttstock. Det tas av kritikerna för givet att detta 

är någonting specifikt deras läsare förmår förhålla sig till. En av de viktigaste slutsatserna blir 

att oavsett om det är kön eller förlagstillhörighet som påverkar mottagandet av en poet och 

dennes etablerande på det litterära fältet, så är det fler faktorer än själva dikten som ligger 

bakom resultatet. Även om problematiken med en oförstående läsning är synlig i en 

retrospektiv studie kanske det är svårt att uppfatta den som just ett problem när det rör sig om 

debutanter, eftersom man inte verkar ta debutanter på lika stort allvar. 

                                                 
56

 Gunnarsson (1989-01-30). 
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