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Inledning 

Kerstin Thorvall är unik på många sätt. Inte bara som författare av skönlitterära verk med 

särskilda litterära drag, utan som medial profil, som berättare om den vita, åldrade kvinnans 

sexualitet, som vandrare inom det litterära fältets hierarkier. Också i författarskapets 

genremässiga spännvidd finns denna unika ställning: få andra författarskap inkluderar både 

illustrationer och texter i damtidningar, en stor mängd barn- och ungdomsböcker samt 

självbiografiska romaner som fått klassikerstatus i den svenska litteraturen. Thorvall som 

person har blivit omdebatterad, ifrågasatt, avskydd och på senare år, alltmer älskad. Med en 

bakgrund som illustratör och kåsör i tidningar som Veckorevyn och Damernas Värld hade hon 

det dock allt annat än lätt att vinna den litterära elitens gunst när hon började skriva s.k. 

vuxenromaner, trots att hon skrivit ett fyrtiotal barn- och ungdomsböcker samt skrivit manus 

för både film och tv vid sin ”vuxendebut” med Det mest förbjudna (1976).1 

Dessa hennes tidigare barn- och ungdomsverk ignorerades i mottagandet av 

romanen och som Maria Jönsson skriver i sitt avsnitt av antologin Att känna sig fram: 

Känslor i humanistisk genusforskning behandlades Thorvall närmast som en ung kvinnlig 

debutant trots hennes tidigare omfattande litterära produktion och ålder (51 år).2 I 

dagstidningarna var recensenternas mottagande av Det mest förbjudna sannerligen inte nådig 

vid utgivningen; antalet dräpande kommentarer om såväl boken som Thorvall själv är 

anmärkningsvärt. Att det dels har att göra med en övergripande oförmåga för de dåtida 

recensenterna att särskilja romanens huvudperson ”Anna” från Kerstin Thorvall som 

författare är uppenbart. De flesta recensionerna som skrevs i anslutning till utgivningen av 

boken bygger mer eller mindre på den i dagsläget mer försiktigt tillämpade biografiska 

läsningen. T.ex. skriver Björn Nilsson såhär i Expressen:  

 

Att få slå upp kjolen och visa ändan bar, det är frihet, när man varit en liten rädd och 

väluppfostrad flicka… så kan man också sammanfatta sitt liv. Emellertid återstår åttioåtta sidor; 

kjolen åker upp och ner, upp och ner. Säga vad man vill om Kerstin Thorvall, på latsidan ligger 

hon icke.3 

 

Att Anna i romanen har sexuellt umgänge med många män, förvandlar Nilsson med sin 

biografiska läsning till en föraktfull bild där Thorvall själv blir den vars kjol ”åker upp och 

ner”. Denna recension och många fler är tecken på att det finns något i romanen som stör, som 

                                                           
1 Arnborg 2013, s. 201f. 
2 Jönsson 2011, s. 46. 
3 Nilsson, Expressen, 1976-09-03. 
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skaver, som verkar få recensenterna att reflexmässigt göra denna biografiska tolkning och 

överföra romaninnehållet på författaren själv. Thorvalls aldrig tillräckligt explicita förhållande 

till sin romanfigur, och den skrämmande tanken att författaren själv varit med om alla dessa 

sexuella upplevelser med en sådan passion, verkar för många av dåtidens recensenter ha varit 

obehagliga tankar som format recensionerna på flera sätt. Romanfiguren Anna och Kerstin 

Thorvall får därmed ett närmast metonymt förhållande till varandra i recensionerna, där Anna 

blir delen som automatiskt och utan ifrågasättande får representera helheten Thorvall. 

Samtidigt som det framgår hur orättvis recensionernas bild av boken och särskilt Thorvall 

själv är bör man tänka på att inte vara alltför dömande i sin läsning av receptionen på detta 

plan. Visst finns i recensenternas kommentarer om Thorvall en generell ton som kan tyckas 

orättvis, för att inte säga osmaklig, väl exemplifierat i det ovan citerade stycket av Nilsson. 

Men just sättet att läsa böcker med självbiografiska drag har till viss del förändrats sedan 

1976. Som Johanna Koljonen skriver i sitt förord till Bonniers nyutgivna klassikerutgåva av 

Det mest förbjudna: ”Idag, efter postmodernismen, läser vi självbiografisk fiktion på ett mer 

lekfullt sätt.”4 Bara ordvalet ”självbiografisk fiktion” tyder på vilka skillnader som växt fram i 

synen på litteratur med dessa inslag.  

Närmast ingen av de recensioner som skrevs vid utgivningen 1976 antyder att 

Det mest förbjudna ska behandlas som just fiktion. Vad detta beror på går självklart inte att 

besvara entydigt, men en trend där renodlat biografiska läsningar alltmer har kommit att bli 

betraktade som intellektuellt äventyrliga har de senaste åren ägt rum. Samtidigt är detta 

förändrade läsesätt knappast något som förändras som med en enkel knapptryckning, utan den 

biografiska läsningen, vilket jag också ska diskutera i analysen, är seglivad. Men fortfarande 

måste en förståelse för kritikernas dåvarande situation 1976 inom den litteraturkritiska 

diskursen finnas; de skrev under det litterära fältets då rådande normsystem. Här var en icke-

reflexiv biografisk läsning av ett verk inget intellektuellt snedsteg ännu utan snarare, 

åtminstone vad det verkar på recensenterna i ett stort antal dags- och kvällstidningar, ett 

grundläggande antagande som ansågs rimligt. Vidare finns allmänna omständigheter att ta 

hänsyn till angående de enstaka dagstidningsrecensionerna, omständigheter som fortfarande 

gäller idag: bl.a. skrev de under tidspress och var tvungna att anpassa recensionernas längd till 

tidningsformatet. De var också tvungna att ur konkurrensmässig synpunkt sticka ut med sina 

texter i jämförelse med andra recensenter – vilket kan vara nog anledning att krydda sin 

recension med vassa formuleringar som etsar sig fast i minnet på läsaren. 

                                                           
4 Koljonen 2013, s.10. 
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Med detta sagt, d.v.s. att det är viktigt att inse kritikernas dåvarande situation, 

går det inte att komma ifrån hur pass orättvis recensionernas bild av Det mest förbjudna ändå 

är. Ett tydligt jämförande exempel är Ulf Lundells debutroman Jack (1976), som betydligt 

mer enhetligt hyllades för sin skildring av en ung mans hektiska Stockholmsliv. Som Åsa 

Moberg i anslutning till mottagandet av Lundell respektive Thorvall skrev under rubriken 

”Jack och Anna” i Aftonbladet blev Lundell ”geniförklarad som talesman för en hel 

generation” med Jack. En anledning till denna unisona hyllningskör är att det handlar om en 

ung man istället för en äldre kvinna som i Thorvalls fall, något som Moberg också tar upp. 

Istället för att mer eller mindre subtilt håna författaren i recensionerna hyllades Lundell och i 

efterhand är den könskodade strukturen i kritiken solklar: Lundells mans-alter-ego betraktades 

som en allmängiltig betraktare av samtiden medan Anna i Det mest förbjudna blev alltför 

privat och motbjudande för att kunna betraktas som en talesperson för andra människor.5 

Ett helt annat recensionsmässigt mottagande rör det sig däremot om när 

Thorvalls roman När man skjuter arbetare (1993) ges ut. I samma förord som hon diskuterar 

den biografiska läsningens ökade lekfullhet skriver Koljonen: ”Först 1993, med När man 

skjuter arbetare, skulle Thorvall skriva in sig på kultursidorna och i litteraturhistorien, och det 

är inte förrän på 00-talet som även Det mest förbjudna självklart inkluderas bland de viktiga 

verken i hennes författarskap.”6 En liknande bild ger Maria Jönsson: ”Recensionerna [av Det 

mest förbjudna] är överlag negativa, och under de följande femton åren fortsätter man 

recensera hennes [Thorvalls] böcker på ett liknande sätt. Det är alltså först med När man 

skjuter arbetare som vinden vänder och Kerstin Thorvall med hennes egna ord plötsligt på 

nittiotalet blir ’Svenska Dagbladet-fin’”.7 Som exempel visar Måna Bergers avslutningsord i 

Nerikes Allehandas recension tydligt hur annorlunda tonen är i många recensioner jämfört 

med mottagandet -76: ”Kerstin Thorvall är en obändig, varm och upprorisk motkraft. Hon 

behövs.”8 

Mellan Thorvalls två böcker Det mest förbjudna och När man skjuter arbetare 

finns med andra ord en väldigt intressant receptionsmässig kontrast i dags- och 

kvällstidningarna. Den ena boken utskälld, Thorvall likaså. Den andra unisont hyllad, 

ackompanjerad av lovord riktade till samma författare. Utifrån ett tiotal olika 

tidningsrecensioner i anslutning till de respektive romanernas utgivning är mitt syfte med 

                                                           
5 Moberg, Aftonbladet, 1976-10-19.  
6 Koljonen 2013, s. 10. 
7 Jönsson 2011, s. 45-46. 
8 Berger, Nerikes Allehanda, 1993-08-27. 
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denna uppsats att ta reda på hur och varför receptionen av dessa två verk av samma författare 

kan skilja sig från varandra så pass skarpt som de gör. Jag vill undersöka hur och varför 

behandlandet av en författare kan skilja sig så markant åt när hennes romaners respektive 

romanhandlingar har stora likheter med varandra i det avseende att det i båda böckerna finns 

självbiografiska inslag. Mitt syfte är att förmedla en förståelse för hur fenomen som kan verka 

isolerade i mottagandet av en författare egentligen samverkar på ett invecklat sätt. Något jag 

också vill påvisa är att endast genom denna samverkan kan en enhetlig medial bild av denna 

författare uppstå. En dynamisk och inkluderande analys behövs för att förstå hur denna 

mottagandets skarpa kontrast kan uppstå i ett och samma författarskap, istället för att 

konstatera att mottagandet främst beror på en enskild anledning.  

 

Tidigare forskning 

Intresset för Kerstin Thorvall har ökat stadigt under 2000-talet, och nyligen kulminerade det i 

en utgiven biografi över henne, Uppror i skärt och svart av Beata Arnborg. Receptionen av 

Thorvalls böcker tas där upp, med fokus på hur Thorvall själv kände sig under dessa 

tidsperioder, och Det mest förbjudna ägnas inte oväntat en hel del förklarande sidor i skenet 

av det hårda mottagandet. Arnborg saknar dock inte ett mer receptionsanalytiskt perspektiv, 

utan söker också svar på varför mottagandet blev som det blev: bland annat har Arnborg 

pratat med Ebba Witt-Brattström i en intervju, där Brattström förklarar det hätska mottagandet 

med att Thorvall skildrade kvinnokroppen på ett osminkat sett som upprörde, hur hon lyfte 

fram ex. kroppsvätskor i boken på ett sätt som förargade kritikerna.9 Men som Arnborg själv 

skriver: ”Det var ingenting nytt för Kerstins texter. Hon skrev som hon gjort så många gånger 

förr. Men då skrev hon i en veckotidning och det handlade om att föda barn, att amma, att 

byta blöjor – det var långt från litteraturrecensenternas domäner.”10 Arnborg nämner också det 

som Johanna Koljonen tar upp: skillnaderna på biografiska läsningar av böcker enligt 

tidsandan. Precis som Koljonen ser hon en ökad försiktighet i att tolka en bok biografiskt, och 

beskriver hur ”[…] recensenter och läsare har börjat lära sig. Fiktion bör behandlas som 

fiktion […]”.11 Här vilar förklaringsmodellerna för varför Det mest förbjudna blev utskälld 

och sedan hyllad mest på tanken om den förändrade läsningen av biografisk fiktion, samt 

Thorvalls skildring av en kvinnlig kropp och dess tabubelagda funktioner.  

                                                           
9 Arnborg 2013, s. 203. 
10 Ibid., s. 203. 
11 Arnborg 2013, s. 198. 
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Maria Jönsson har mer utförligt analyserat mottagandet av just Det mest 

förbjudna. Antologin Att känna sig fram: Känslor i humanistisk genusforskning behandlar 

precis som undertiteln antyder känslor på ett teoretiskt och akademiskt sätt i olika 

humanistiska discipliner och ämnen. Jönssons textbidrag har rubriken ”Att väcka anstöt” och 

hon sammanfattar sitt eget projekt såhär: ”Min tanke är […] att Kerstin Thorvall snabbt blir 

ett slags tecken i sin samtid, hon förknippas som person och författare med känslor av genans, 

olust och till och med äckel. Som tecken, eller namn, kommer hon också att skymma sikten 

för sina texter.”12 Under kategoriartade rubriker som ”Infantil”, ”Känslosam” och ”Sjuklig” 

analyserar Jönsson mottagandet och hennes metod är ungefär densamma som jag använder i 

denna uppsats: att försöka analysera bilden av receptionen så pass mångfacetterat som möjligt 

genom att använda sig av en bred terminologi för att undkomma strama teoretiska 

restriktioner.13 Hennes ingång är känslor, min ska förklaras under ”Teori och metod” på nästa 

sida. Något intressant hos Jönsson är att hon tar upp hur bilden av Thorvall som tecken 

”fastnar” i allmänhetens kollektiva medvetande långt fram i tiden, ända fram till just När man 

skjuter arbetare utkommer. Thorvall har själv sagt om detta i en intervju 1985: ”Jag har fått så 

många dåliga recensioner att jag blivit ett begrepp. Thorvallska böcker är numera lika med 

dåliga bekännelseromaner.”14  

Trots att min teoretiska infallsvinkel skiljer sig en aning från Jönssons, och trots 

att jag har valt att fokusera på receptionen av två av Thorvalls större verk och kontrasterna 

dem emellan istället för cementerandet av Thorvall som något ”lågt” under 70- och 80-talet, 

kommer Jönsson att återkomma frekvent i analysen. Den generella forskningen kring 

Thorvalls författarskap vad gäller reception har den karaktären att det ofta rör sig om att 

inkludera Thorvall i ett större sammanhang, ex. om känslor i humanistisk forskning som i 

Jönssons fall. En lite annorlunda, men ändå talande synvinkel har Cristine Sarrimo i sin 

avhandling När det personliga blev politiskt, där Thorvall och hennes böcker ingår i 

avhandlingen som behandlar hela bekännselsegenren på 70-talet. Det är symptomatiskt och 

självklart att Thorvall ingår i dessa sammanhang: både Sarrimo och Jönsson blottlägger med 

sina respektive infallsvinklar väldigt intressanta mekanismer med sitt användande av Thorvall 

i forskningen som jämförande exempel mot andra kvinnliga författare. Men i denna uppsats 

vill jag påvisa också hur enbart Thorvalls författarskap och bemötandet av detta författarskap 

kan vara intressant i sig, utan något större akademiskt ramverk i bakgrunden där Thorvall blir 

                                                           
12 Jönsson 2011, s. 46. 
13 Ibid., s. 47ff. 
14 Intervju m. Kerstin Thorvall i Aftonbladet, 1985-09-26. 
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ett av flera exempel. Som medial persona och som skönlitterär författare är Thorvall så pass 

unik att denna uppsats inte behöver något jämförande författarskapsexempel, utan de 

receptionsmässiga kontrasterna är tillräckligt intressanta inom det thorvallska författarskapet. 

 

Teori och metod 

Att basera en receptionshistorisk analys på recensioner i tidningar kan tyckas logiskt och 

självklart, men som Johan Svedjedal påpekar i sin text ang. litteraturkritik och det litterära 

systemet finns ingen heltäckande bild av receptionen att hämta ens ur ett väldigt omfattande 

urval av tidningsrecensioner.15 Med andra ord vore det övermodigt att kalla detta för en 

fullfjädrad receptionsanalys, varför jag reserverar mig till att utföra en recensionsanalys av 

Det mest förbjudna respektive När man skjuter arbetare med utgångspunkt i dagstidningar 

och kvällstidningar. Valet av denna specifika del av receptionen beror på den maktkulturella 

status som tidningar utövade vid utgivandet av de två böckerna, och till viss del fortfarande 

gör år 2013. Här skulle en diskussion av tidningars status som maktkulturell institution i 

samtiden kunna följa, men frågan är alldeles för stor och komplex för att rymmas i denna 

uppsats. 

Det man kan konstatera är decentraliseringen och avprofessionaliseringen av 

litteraturkritiken som skett framförallt under 2000-talet: i och med att internet uppfunnits som 

medium för texter, med sin rhizomatiska struktur och därmed sina möjligheter till enskilda 

litteraturbloggar och liknande plattformar, finns helt enkelt fler fora för självständig, icke-

redaktionell litteraturkritik idag än vid utgivningen av såväl Det mest förbjudna som När man 

skjuter arbetare.16 För att begränsa arbetsbördan och ändå kunna dra intressanta slutsatser 

ifrån materialet har jag också valt att begränsa mitt analysmaterial till ett tiotal dags- och 

kvällstidningsrecensioner för respektive bok. Efter att ha tagit del av det samlade 

recensionsmaterialet i rikstäckande och lokalförankrade tidningar har jag gjort ett urval: de 

recensioner som tydligast visar upp ett ställningstagande gentemot Thorvalls böcker och 

gentemot henne som person är de jag valt att ta med i analysen. De som bortfaller gör det 

p.g.a. att de till stor del är handlingsrefererande, d.v.s. recensenterna summerar mest 

                                                           
15 Svedjedal 1998, s. 50. 
16 Rhizom: begrepp hämtat från Gilles Deleuze och Félix Guattari, överfört från den biologiska termen på 
särskilda växters rotsystem. Rhizomatiska rotsystem är inte beroende av någon överordnad stamrot i centrum 
som hos sedvanliga system, utan kan överleva även om delar av systemet dör eller försvinner. För vidare 
läsning, se: http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/VID/jfk/thesis/ch1.htm. 

http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/VID/jfk/thesis/ch1.htm
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böckernas handlingsförlopp och skriver som mest några rader om sitt eget omdöme, utan att 

komma in på Thorvall själv särskilt mycket. 

Valet av recensioner i just dags- och kvällstidningar beror också, kanske 

framförallt, på att den mediala bilden av en författare, ”tecknet Kerstin Thorvall” för att tala 

med Jönsson, formas här i större grad än i ex. tidskrifter, som läses av en mindre skara och 

också har vissa skillnader i publiceringsförhållanden jämfört med tidningar.17 Bilden av 

Kerstin Thorvall som människa formas ur det samlade recensionsmaterialet i tidningarna, och 

en viktig poäng att göra är att dessa recensioner utövar ett slags förtryck genom att cementera 

bilden av Thorvall som en dålig författare och dålig människa. Inte bara Kerstin Thorvall 

berörs, utan det samlade recensionsmaterialet bildar till att upprätthålla en maktstruktur inom 

den litterära världen: kvinnors erfarenheter är inte värda att lyssnas på. Varje recension bär på 

sin egen byggsten i konstruerandet av Thorvalls mediala persona, och tillsammans bildar 

dessa en, som vi ska se, konstruktion som länge ska finnas kvar i det allmänna medvetandet.  

Med detta syfte, att visa hur dags- och kvällstidningsrecensioner kan utöva 

förtryck, får jag ibland svårt att helt hålla med om Svedjedals text om det litterära systemet. 

Hans text har ett litteratursociologiskt perspektiv och har som påvisat viktiga poänger, men 

vid läsandet av textens slutord finns en viss otillfredsställelse kvar hos en som är intresserad 

av receptionens ideologiska perspektiv. Den avslutande meningen i Svedjedals text är: ”Låt 

oss aldrig glömma att kritik har djupt allvarlig betydelse. Men mest för författare och 

kritiker.”18 Med detta synsätt hamnar den ideologiska dimensionen i skymundan, 

recensionernas politiserande och ideologiserande aspekter, vilket kan vara farligt i ett fall så 

som Thorvalls när bilden blir så orubblig. 

Det är av denna anledning som jag valt att använda mig av begreppet 

intersektionalitet. På så vis kan flera operativa maktordningar i recensionerna och hur de 

samverkar i recensionerna av Kerstin Thorvall och hennes respektive romaner kartläggas. 

Intersektionalitetsbegreppet är ett användbart teoretiskt verktyg på grund av sin inkluderande 

karaktär, d.v.s. för att det inom intersektionell analys ryms många olika aspekter som 

interagerar med varandra för att skapa en så insiktsfull bild som möjligt av ett förtryck som 

annars kan vara flyktigt och svårt att blottlägga. Bland annat finns med denna teoretiska ram 

utrymme för mig att analysera recensionernas behandlande av Thorvall utifrån kategorin 

genus, men också utifrån ex. agens och familjenormativitet. 

                                                           
17 Ex. den mer omfattande tidspressen när man skriver i en dagstidning, vilket kan ha stor effekt på 
recensionernas utformning och innehållsmässiga kvalitet. 
18 Svedjedal 1998, s. 60. 



8 
 

Däremot måste intersektionalitetsbegreppet problematiseras. Nina Lykke skrev 2005 i 

Kvinnovetenskaplig tidskrift (numer Tidskrift för genusvetenskap): ”begreppet 

intersektionalitet [har] uppstått ur ett samspel mellan feministisk teori, postkolonial teori och 

Black Feminism […]”.19 I och med begreppets bakgrund inom dessa olika rörelser kan man 

undra om begreppet verkligen bör tillämpas på mottagandet av en vit kvinnlig författare som 

gett ut en roman i ett västerländskt land. I min analys kommer ex. kategorier som ras eller 

etnicitet inte får någon som helst position inom analysramarna. För att bemöta detta tänker jag 

citera Lykkes mest grundläggande definition av begreppet intersektionalitet i sin artikel:  

 

Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur 

sociokulturella hierarkier och maktordningar interagerar och skapar inklusion/exklusion runt 

diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, 

ålder/generation, nationalitet, osv.20 

 

Just hur hierarkierna och maktordningarna interagerar blir kärnan i resonemanget. Att 

nödtvunget använda särskilda kategorier såsom ras eller etnicitet i sin analys blir att låsa in 

sig i en trång teoretisk bur. Att intersektionalitetsbegreppet överförts från sina ursprungliga 

rötter i t.ex. Black Feminism behöver inte ses som något negativt, utan snarare som ett bevis 

på begreppets användbarhet även när frågor om ex. ras eller etnicitet inte finns med i bilden, 

samt att analysen fått fäste i akademiska kretsar bortom de som rör enbart postkolonial 

feministisk kritik och Black Feminism. Att man använder ett begrepp som är sprunget ur en 

rörelse som velat kritisera den vita, medelklassfärgade feminismen i väst, behöver med andra 

ord inte betyda att man urholkar eller förringar det rörelsen åstadkommit genom att bruka dess 

terminologi.  

I analysen tänker jag utgå ifrån särskilda kategorier för att identifiera hur 

Thorvall och hennes respektive böcker behandlas i recensionerna. Detta för att göra analysen 

tydligare, då ett användande av intersektionalitetsbegreppet, med sitt drag att försöka påvisa 

hur olika maktaxlar interagerar med varandra, kan innebära att analysen blir rörig och 

svårnavigerad. Dessa kategorier är självklart inte isolerade enheter, utan redan nu kan det vara 

värt att tydliggöra att de alltid är beroende av och konstruerar varandra trots att de i uppsatsen 

kommer att behandlas separat för tydlighetens skull. Därför väljer jag hädanefter att som Nina 

Lykke byta ut termen interagera mot intraagera. Lykke hänvisar till den feministiska fysikern 

och filosofen Karen Barad för att beskriva termen: 

 

                                                           
19 Lykke 2005, s. 8. 
20 Ibid., s. 8. 
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Barad framhåller att interaktion är något som pågår mellan avgränsade enheter som krockar med 

varandra, men utan att några ömsesidiga transformationer sätts igång. Omvänt har intraaktion att 

göra med en växelverkan mellan icke avgränsade fenomen som genomtränger varandra och som 

transformerar varandra under samspelet.21 

 

Vidare: ”Det viktiga för många feminister när det gäller intersektionaliteter mellan genus, ras, 

etnicitet, osv, är att det handlar om ömsesidiga processer där olika fenomen konstruerar och 

transformerar varandra.”22 Dessa ord sätter fingret på hur de enskilda kategorierna kommer att 

fungera i min analys. Att jag ställer upp dem separat har som sagt endast att göra med 

tydlighet, och Barads växelverkan är central för hur dessa kategorier fungerar i förhållande till 

varandra.  

För att sammanställa inledningen på ett så tydligt sätt som möjligt tänker jag nu 

presentera mina frågeställningar, med utgångspunkt i den tidigare forskningen och i den 

intersektionella växelverkan som hela tiden opererar i analyskategorierna. Frågorna är dessa: 

Vilka motiv, drag och ämnen är det som orsakar de allra största kontrasterna i recensionerna 

av Thorvalls böcker Det mest förbjudna resp. När man skjuter arbetare? Samt: hur intraagerar 

kategorierna för att dels skapa bilden av Kerstin Thorvall som ”lågt” tecken vid utgivandet av 

Det mest förbjudna resp. ”högt” tecken vid utgivandet av När man skjuter arbetare?  

 

Analys 

De specifika kategorier jag valt ut är baserade på var i recensionerna de största kontrasterna 

mellan det som skrivs om Det mest förbjudna resp. När man skjuter arbetare uppstår. Man 

hade kunnat inkludera fler kategorier, eller gjort dem mer specialiserade, men sex stycken 

med ett brett perspektiv tror jag är lagom många för en C-uppsats begränsade omfång. 

Kategorierna är följande: 

 

 Sexualitet 

 Genus 

 Moral 

 Agens 

 Normativitet (familj) 

 Säljbarhet 

                                                           
21 Lykke 2005, s. 8. 
22 Ibid., s. 8. 
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För att ytterligare tydliggöra analysen tänker jag dela upp analysen i två delar, under två 

rubriker, baserat på i vilka former dessa makthierarkiska kategorier opererar. Vad 

recensenterna väljer att skriva om i sina texter rör mer eller mindre alltid någon utav dessa två 

delar, där den ena mer handlar om litteraturen i sig och den andra berör Thorvall som 

kulturellt tecken. De två delarna är: 

 

 Böckernas form: genre, stil och språk 

 Kerstin Thorvalls mediala persona 

Böckernas Form: genre, stil och språk 

Lika viktigt att ha i åtanke vad Det mest förbjudna associerades med för genre vid 

utgivningen -76, är det att minnas vilka inslag i denna genre den inte associerades med. 

Cristine Sarrimo skriver i sin avhandling När det personliga blev politiskt: ”Kerstin Thorvalls 

Det mest förbjudna blev att döma av mottagandet själva prototypen för den kvinnliga 

bekännelsen.”23 Just termen ”bekännelse” är ofta närvarande i recensionerna av boken, och 

knappast med den filosofisk-litterära konnotation som annars kan klinga i ordet när det talas 

om ex. Rousseaus kanoniska bekännelsesamling. Istället finns en ton av hånfullhet i termen 

när den används för att beskriva Thorvalls bok, där Björn Nilsson återigen får agera exempel 

för föraktets extrem:  

 

Bekännarnas långa litteraturhistoria, från Rousseau och Strindberg till Anais Nin [sic!] och 

Christer Kihlman, rymmer förvisso storslagnare sidor. Kerstin Thorvall gjorde nog klokt i att 

fundera över vad som e g e n t l i g e n skiljer dem från hennes egna [sic!] innan hon tar itu med 

nästa bok – för det är där någonstans som det verkligt intressanta börjar.24  

 

Thorvall associerades i och med Det mest förbjudna till andra kvinnliga författare som skrev 

självbiografiskt och som var förgrundsfigurer för den kvinnliga bekännelsen som genre: bl.a. 

Erica Jong och Suzanne Brøgger. Men en viktig skillnad i hur Thorvall betraktades jämfört 

med dessa andra representanter för bekännelselitteraturen är hur Det mest förbjudna inte ses 

som en kvinnopolitisk roman. Cristine Sarrimo skriver i sin avhandling om 70-talets 

kvinnopolitiska bekännelse: ”Det självbiografiska stoff som författarna utnyttjade skulle helst, 

i enlighet med kvinnorörelsens och ideologikritikens ideal, gestaltas som ideologiskt och 

                                                           
23 Sarrimo 2000, s. 84. 
24 Nilsson, Expressen, 1976-09-03. 
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politiskt frigörande.”25 Bara i enstaka recensioner av Thorvalls roman antyds att recensenten 

ser något i Det mest förbjudna som skulle kunna tydas som identifikation med dessa politiska 

motiv. Monica Tunbäck-Hanson beskriver i sin recension i Göteborgs-Tidningen i princip hur 

mäktig boken är, men utan att överhuvudtaget kunna förklara vad det är som är så mäktigt 

med den: 

 

Kerstin Thorvalls roman Det mest förbjudna förbryllar. Den är skriven med kraft, ja, med mer 

kraft än Kerstin Thorvall någonsin visat […] Det är alltså själva trycket i Det mest förbjudna, 

som fick mig att läsa den utan uppehåll, trots att jag inte riktigt förstår motivet eller den 

människa […] som Thorvall berättar om.26 

 

Det är omöjligt att veta vad Tunbäck-Hanson syftar på med denna ”kraft”, men citatet är ändå 

det närmaste man kommer ett hyllande av Thorvalls jag-form i romanen, och för den 

tolkningen krävs också ett förbiseende av andra, tvetydiga kommentarer i samma recension. 

Sarrimo beskriver Gunilla Boëthius som ”en av de få som var odelat positiv” om Thorvalls 

roman, vilket jag ställer mig tveksam till med följande uttryck där hon uttrycker sig om Annas 

bestraffningar av sin mor: ”[det är] enformigt liksom de häftiga känslosvallen och det nästan 

pedagogiskt enkla språket.”27 Boëthius tycker heller inte att romanen är vidare moralisk: ”Nu 

är Annas liv knappast något mönster att ta efter. Det som driver henne är ju inte något 

kvinnosaksnit utan en neuros som hon själv är väl medveten om.”28 Samma besvärade känsla 

finns hos Anita Linde i Kvällsposten: ”Det är en självbiografisk roman av det slaget, där 

författarinnan kränger ut och in på sig själv och tycker att hon med sina ’laster’ och 

skuldkänslor är unik i denna världen.”29 Ilskan över att Thorvall tar sig plats för att skriva 

boken är påtaglig, och inga som helst tecken på att det skulle finnas inslag i boken som rör 

just kvinnopolitiska teman finns i recensionerna, utan snarare irriteras recensenterna av 

bristen på ”kvinnosaksnit”. 

Hos de allra flesta recensenter finns denna tendens att ifrågasätta Thorvalls 

motiv, varför hon överhuvudtaget skrivit boken. I några texter går dock recensenterna ännu 

längre än att enbart ifrågasätta motiven. Ingmar Björkstén sjukförklarar i princip Thorvall i 

Svenska Dagbladet: ”Jag kan förstå att den [Det mest förbjudna] fyller en väsentlig funktion 

på ett privat plan, men borde inte Kerstin Thorvall ha förbehållit det sig själv och sin 

                                                           
25 Sarrimo 2000, s. 83. 
26 Tunbäck-Hanson, Göteborgs-Posten, 1976-09-03. 
27 Boëthius, Aftonbladet 1976-09-03; Sarrimo 2000, s. 85. 
28 Boëthius, Aftonbladet 1976-09-03. 
29 Linde, Kvällsposten 1976-09-03. 
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läkare?”30 Genom att insinuera Thorvalls psykiska ohälsa reducerar också Björkstén Thorvall 

till, som Maria Jönsson påpekar, ett passivt objekt med förlaget som den aktör som agerar 

hennes beslutsfattande subjekt.31 Björkstén skriver bland annat också, ang. förlagets ansvar 

för utgivningen av Thorvalls bok: ”Att förlaget tillstyrkt utgivning är […] ofattbart.”32 Barbro 

Gummerus gör i Arbetet en likartad koppling till sjukdom: ”Hon är en driven skribent och 

boken känns stundtals som ett öppet operationssår […] det är som att tjuvläsa en dagbok, en 

sjukdomsjournal.”33 Här rör det sig alltså om att Thorvalls agens ifrågasätts och inte bara 

motiven till att ha skrivit boken. Björkstén får i sin recension också till en inte särskilt subtil 

koppling mellan bokens jag-form och Thorvalls ålder: ”Man får veta betydligt mera än man 

tycker sig ha något intresse för om hur en kvinna kring de 50 upplever sig själv […]”.34 

På detta sätt kopplas romanens jag-form och genre till Thorvalls agens, hennes 

förmyndarskap över sig själv. Björkstén skriver, i samma recension som han ifrågasätter 

Thorvalls mentala hälsa: ”Vi [Björkstén och Thorvall] passar inte ihop, har tydligen alltför 

olika uppfattning om vad som kan kallas förmedling av väsentliga mänskliga erfarenheter och 

vad som är egocentricitet bara för jag-diarréns skull.”35 ”Jag-diarrén” och Thorvalls oförmåga 

att ansvara för sin roman kopplas samman och bilden av Thorvall som en ohejdbar pratkvarn 

utan intresse för någon annan än sig själv framträder. En jobbig, psykiskt instabil kvinna utan 

någon kontroll över sitt eget verk, med klara paralleller till hur Maja Lundgren beskrivs av 

Maria Schottenius i hennes recension av Myggor och tigrar, något som Jönsson också tar upp 

som jämförelse.3637 Just bokens form, konstant jag-refererande i form av karaktären Anna, 

möjliggör denna patologisering för kritikerna som tycker sig voyeuristiskt ha kikat in i en 

annan människas allra innersta privatliv. Eller som Sarrimo uttrycker det: ”Romanens 

konfessionella och retoriska appell med en berättelsestruktur och jagbild som är terapeutisk 

och ett tilltal som är starkt anklagande bidrog säkerligen till att påverka mottagandet i en 

känslomässig och moralisk riktning.”38 Obehaget av att ha sett saker man inte ville se, eller 

med Björksténs ord, att man ”får veta betydligt mera än man tycker sig ha intresse för […]”39, 

förutsätter bokens form samt den redan diskuterade oklarheten i relationen mellan Anna och 

                                                           
30 Björkstén, Svenska Dagbladet, 1976-09-03. 
31 Jönsson 2011, s. 53. 
32 Björkstén, Svenska Dagbladet, 1976-09-03. 
33 Gummerus, Arbetet, 1976-09-15. 
34 Björkstén, Svenska Dagbladet, 1976-09-03. 
35 Björkstén, Svenska Dagbladet, 1976-09-03. 
36 Schottenius, Dagens Nyheter, 2007-03-09. 
37 Jönsson 2011, s. 54. 
38 Sarrimo 2000, s. 86. 
39 Björkstén, Svenska Dagbladet, 1976-09-03. 
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Kerstin Thorvall själv. Med andra ord har vi här att göra med den intraaktion som Lykke tar 

upp, hur fenomen konstruerar varandra: Thorvalls agens ifrågasätts med hänvisning till 

bokens privata, närgångna jag-form, och formen i sig bidrar till att skapa bilden av en labil, 

bedagad kvinna som måste stjälpa ur sig sitt privatliv. Som Sarrimo skriver: ”[…] Thorvalls 

roll som författare ifrågasattes; hon betraktades främst som privatperson och hennes verk 

värderades därefter.”40 

 

Sjutton år senare beskriver Bo Göthberg bekännelselitteratur som genre såhär i sin recension 

av När man skjuter arbetare:  

 

’Bekännelselitteratur’ var ett begrepp som kom i ropet under 1970-talet. De flesta skribenterna 

inom genren var kvinnor och dess mest spektakulära drag var en påfallande erotisk frispråkighet. 

Den största skandalsuccén på området blev Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna, som kom 

1976.41 

 

Ordvalen är i beskrivningen är anmärkningsvärda, särskilt som ett efterhandsreferat. 

Bekännelselitteratur kom ”i ropet” under 70-talet, dess mest ”spektakulära” drag var s.k. 

erotisk frispråkighet. Och Thorvall var den ”största skandalsuccén”. Termerna antyder hur en 

nedlåtande syn fortfarande finns på genren i allmänhet, och framförallt antyder de Thorvalls 

kommersialism, hennes säljbarhet. Kopplingen till kommersiell litteratur, där 

”skandalsuccéer” ofta blir till kassakor, är tydlig. Ordvalen konnoterar ingen egentlig litteratur 

av värde, utan en tillfällig kommersiell trend i form av att kvinnor vill berätta om sitt sexliv. 

Tonen är precis likadan som i Madeleine Gustafssons recension av Det mest förbjudna i 

Dagens Nyheter 1976. Ang. titeln Det mest förbjudna frågar hon sig retoriskt av vem det mest 

förbjudna är förbjudet för Thorvall. Hon svarar själv: ”Knappast av publiken, som säkert blir 

glad: det är en rappt och muntert skriven bok, och det är inne med öppenhet.”42 Samma typ av 

terminologi som Göthberg använder för att beskriva genren bekännelselitteratur använder 

Gustafsson för att beskriva Thorvalls roman. Hon kallar läsarna för en ”publik” som inte 

kommer uppskatta litteratur utan säkert ”blir glad”. Hon skriver att det är en ”rappt och 

muntert” skriven bok, och det första adjektivet stämmer till viss del ang. meningsbyggnad och 

den lättmanövrerade interpunktionen i romanen, men att skriva att boken är muntert skriven 

skär sig lite mot det faktum att Det mest förbjudna handlar om trasiga familjeförhållanden, 

undertryckt sexuell ångest och olycka. 

                                                           
40 Sarrimo 2000, s. 87. 
41 Göthberg, Vestmanlands Läns Tidning, 1993-08-27. 
42 Gustafsson, Dagens Nyheter, 1976-09-03. 
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Dessa termer används på samma sätt som hos Göthberg, för att koppla samman 

Thorvall och den genre i vilken hon skriver med kommersialism och säljbarhet. Ännu ett 

exempel finns hos Gunilla Boëthius i Aftonbladet som skriver om vad i Det mest förbjudna 

som är enformigt förutom de konstanta bestraffningarna av modern: ”[…] de häftiga 

känslosvallen och det nästan pedagogiskt enkla språket.”43 Ett pedagogiskt språk skulle ju 

kunna sägas vara positivt, även i en roman, men här blir det allt för inbjudande och alltför 

närliggande till den icke-litterära världen av skvaller och kommersialism. På detta vis kopplas 

Thorvalls språk, stil och genre i Det mest förbjudna samman med just säljbarhet på flera olika 

sätt, formulerat snarlikt vid utgivningen av såväl den nämna boken som När man skjuter 

arbetare. 

Det framgår också i flera recensioner av När man skjuter arbetare att 

förvånansvärt lite förändrats i synen på Det mest förbjudna. Endast i undantagsfall har vissa 

kritiker börjat omvärdera den skandalomsusade boken. En återkommande åsikt är att Thorvall 

”mognat som författare”, att hon lämnat de upproriska barnsligheterna i just Det mest 

förbjudna bakom sig. Michael Nordvall skriver i sin recension av När man skjuter arbetare i 

Nya Wermlands-Tidningen: ”Om den förra boken [Det mest förbjudna] genom sin spretiga stil 

och ’uppkäftiga’ handling är något av ett tonårsuppror […] präglas ’När man skjuter arbetare’ 

av stilistisk mognad och en mer försonande hållning till modern.”44 Barbro Gummerus är 

återigen den som fått uppdraget att recensera Thorvall i Arbetet, och har inte ändrat åsikt om 

den förra boken. Hon yttrar sig om modersporträttet, vilket jag ska återkomma till också 

senare i uppsatsen: ”Om modern skrev hon i ’Det mest förbjudna’, men där den boken kändes 

instängd och kvalmig känns ’När man skjuter arbetare’ trots sitt svåra och tunga innehåll, 

frisk och på många sätt allmängiltig.”45 Vidare skriver Gummerus: ”Bakom bokens 

huvudperson, Signe, stiger det fram en hel armé av kvinnor, våra mormödrar och – för oss 

som är lite till åren – våra mödrar, kvinnor som förödde sina liv i meningslösa och kärlekslösa 

äktenskap, som aldrig fick en möjlighet att bli till.”46 

Plötsligt har Thorvall i Gummerus och i andra recensenters ögon blivit en 

samhällsskildrare, som med skarp blick dissekerar strukturer i ett klass- och 

kvinnoförtryckande system. Och framförallt har hon blivit allmängiltig. I slutet av 

recensionen skriver Gummerus: ”Den här berättelsen har fördjupat Kerstin Thorvall som 

                                                           
43 Boëthius, Aftonbladet, 1976-09-03. 
44 Nordvall, Nya Wermlands-Tidningen, 1993-08-26. 
45 Gummerus, Arbetet, 1993-08-27 
46 Ibid. 
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författare, den är helt enkelt god litteratur […]”47. Steget från att sjukdomsklassa en författare 

i en recension, som Gummerus gjorde -76, till att hylla hennes bok som ”helt enkelt god 

litteratur” är inget litet steg. Thorvalls nya bok tycks ha det kvinnopolitiska engagemang som 

recensenterna saknade i Det mest förbjudna. En av de mest påtagliga skillnaderna i 

mottagandet av de respektive böckerna rör just allmängiltigheten, samhällsskildrandet, det 

engagerande kvinnoporträttet. Måna Berger exemplifierar synförändringen på ett talande sätt i 

sin recension av När man skjuter arbetare: ”Det är en familjetragedi med angeläget syfte och 

en fördjupad samhällsanalys ur kvinnoperspektiv.”48 Användandet av en så höglitterär term 

som ”tragedi” förekommer inte i någon recension från av Det mest förbjudna -76, trots att 

bokens handling kan sägas vara minst lika tragisk med de trasiga familjeförhållandena och 

huvudkaraktärens genomsyrande ångest. 

Inte heller skriver någon recensent om något ”angeläget syfte”, utan många 

verkar istället, som jag tidigare påpekat i analysen, ha stora problem att förstå och acceptera 

varför Thorvall överhuvudtaget skriver sin roman 1976. Här går Gefle Dagblads Martha Bonn 

allra längst i sitt resonemang och påpekar att När man skjuter arbetare till och med kan agera 

moralisk kompass för unga: ”[boken är] ett stycke kvinno- och samhällshistoria, någonting för 

speciellt dagens unga att fundera över.”49 Boëthius ord om Det mest förbjudna gör sig 

påminda som kontrast: ”Nu är Annas liv knappast något mönster att ta efter.”50. Man kan 

undra över exakt vad i de resp. böckerna som gör de till motpoler på etik- och moralskalan, 

och i synnerhet vad i När man skjuter arbetare som skulle främja det ungdomliga moraliska 

omdömet. I vissa avseenden blir det tydligt hur kritiker bygger sina värderingar av Thorvall 

som person betydligt mer på bokens formaspekter snarare än dess faktiska innehåll. Detta 

verkar inte ske medvetet utan beror på kritikernas svårigheter att skilja just formen från 

innehållet. Ungdomars lärdomar av boken är en sådan fråga, där i Martha Bonn i Gefle 

Dagblad egentligen enbart bygger sin argumentation på det faktum att När man skjuter 

arbetare skildrar ett klassamhälle på ett trovärdigt sätt. Vad ungdomarna har att lära av boken 

eller varför den skulle ge god vägledning skriver hon inte, utan det förväntas vara 

underförstått. I sin recension fokuserar hon istället ofta på att betona hur skickligt Thorvall 

lyckas framställa det gamla Sverige. Moralen har här inget att göra med författarens och 

huvudkaraktärens livsval, som är den enskilt viktigaste punkten i varje moraldiskussion i Det 

                                                           
47 Ibid. 
48 Berger, Nerikes Allehanda, 1993-08-27. 
49 Bonn, Gefle Dagblad, 1993-08-27. 
50 Boëthius, Aftonbladet, 1976-09-03. 
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mest förbjudna. Som Louise Hamiltons talande rubrik frågar i Göteborgs-Tidningen i 

recensionen av Det mest förbjudna: ”Får man lov att skriva en sån här bok?”51 

Snarare, när det gäller När man skjuter arbetare, verkar de moraliska 

lärdomarna handla om just avsaknaden på valmöjlighet hos rollfigurerna, och ett slags 

försonande jämlikhet i denna brist på påverkan av sina liv. Ex. skriver Magnus Brohult i 

Svenska Dagbladet: ”Mycket riktigt utsätts också dottern för övergrepp från den far som 

läsaren nyss slutit till sitt hjärta. Men inte ens vid detta tillfälle kan läsaren känna odelat 

antipati mot Sigfrid. Det finns så mycket i hans maniska strävan efter lycka som försonar oss 

med honom.”52 Intressant här är att en incestuös övergreppsscen förekommer också i Det mest 

förbjudna, men där finns inget spekulerande i faderns avsikter eller strävan efter lycka – den 

nämns knappt överhuvudtaget i någon recension. Istället fälls hånfulla kommentarer om 

Kerstin Thorvall själv, som alltid förutsatta av den biografiska läsningen. Björn Nilsson 

skriver: ”Här får vi honom [pappan] serverad som freudiansk snaskpåse. Vilket härligt 

biomörker att byta förtroenden i är inte hela långa livet, hur ilar det då inte i tänderna och i 

skrevet, vilken egendomlig C-film är det inte som bara pågår och pågår!”53 

En anledning till denna förskjutning i vilken typ av moral som diskuteras verkar 

vara att När man skjuter arbetare är formmässigt skriven betydligt mer som en konventionell 

roman än Det mest förbjudna. Den är skriven i tredje person, den är kronologisk, den följer 

flera olika karaktärer trots att protagonisten Hilma – en mer eller mindre verklighetstrogen 

version av Thorvalls egen mamma – alltid är i fokus. Förvisso har boken ett nydanande 

formmässigt upplägg i och med sin association till en videofilm, där begrepp som ”PLAY”, 

”REC” och ”STOP-EJECT” blir kapitelavskiljare istället för en sedvanlig numrering. Men det 

är fortfarande en mycket mer klassiskt litterär teknik som brukas av Thorvall, ett rent 

narratologiskt val av berättande där ingen fråga väcks för läsaren ang. berättarens eller – 

framförallt – författarens moraliska kompass. Inget bihang av oklarhet i förhållandet mellan 

berättarröst och författare tillkommer med användandet av denna litterära teknik, utan det 

tillför bara ett mått av litteraritet, av konstnärsmässig transparens. Genom att använda denna 

teknik fjärmas människan Kerstin Thorvall från bokens innehåll, trots att hon uppenbarligen 

är romanens författare och att den till viss del är självbiografisk. Samma typ av författare-bok-

distansering gäller för historiciteten i boken i form av ordval, meningsbyggnad och tidstypiska 

inslag. Den utspelar sig under 30-talet och bara tidsavståndet innebär ju att Thorvall inte kan 
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ha upplevt bokens innehåll på det sätt som hon antyds ha gjort i Det mest förbjudna. Ett 

talande exempel på hur bokens form skapar distans från människan Kerstin Thorvall med 

hjälp av tiden, språket och vad som beskrivs finns i denna romantiskt klingande mening, med 

litterära motiv som ett skogsrå, en jungfru och ”bottenlösa tjärnar”:  

 

Blyg, vacker och omedveten framstod hon för denne tolv år äldre sörmlänning som det vackraste 

och vänaste han sett. Ett sagoväsen, ett renhjärtat skogsrå uppstiget ur någon av landskapets 

bottenlösa tjärnar där näckrosor lyser skära och vita inne i dunklet. Samma skära färg som kom 

och gick över hennes jungfruvita ansikte.54 

 

Ett slumpvis valt jämförande stycke från Det mest förbjudna kan än mer påvisa den 

formmässiga kontrasten: 

 

Pappa och jag ville ha en hund. Det ville inte mamma. Mamma sa att det inte gick att ha hund i 

stan. Men vi bodde ju i en så liten stad. Mamma tyckte inte om katter heller. De var inte fullt 

lika illa som hundar. De skräpade ner mindre. Men de hårade av sig och kattkiss luktar så, att 

den lukten går aldrig ur, sa mamma.55 

 

Såhär i efterhand kan det citerade stycket från När man skjuter arbetare närmast verka 

pekoralt, eller åtminstone aningen högstämt i sin ambition att skriva fram en historisk 

situation. Detsamma gäller för personporträtten med den rollfigur som ska föreställa Thorvalls 

mamma: den blyga, jungfruliga norrlandskvinnan såsom det beskrivs i citatet ovan. Likaså 

fadern: den karismatiske stadsmannen med högtflygande idéer och väloljat munläder från 

sydligare trakter. Utan att ifrågasätta rollfigurernas realism kan man säga att de är aningen 

klichéartade, och det är också en av anledningarna till att bokens form – stil, genre och språk 

– får betydligt mer uppmärksamhet i moraldebatten än själva rollfigurerna. Detta trots, 

återigen, att också När man skjuter arbetare har självbiografiska inslag. Till viss del går 

denna uppfattning om pekorala stilistiska inslag igen i recensionerna, men kan knappast kallas 

för någon generell tanke i receptionen. Lena Ekstrand är i Göteborgs-Posten en av de få som 

kritiserar Thorvalls stilistiska kvaliteter, men i samma stycke som hon skriver följande 

kritiska citat berömmer hon också Thorvall för sin skarpsynta framställning av ett förflutet 

Sverige: ”Detaljrikedomen, framförallt i miljömålningarna, är ibland överdrivet rik, lämnar 

inte mycket kvar åt läsarens eget bildskapande och adjektiven är på sina ställen snubblande 

nära att ta ut varandra.”56 Mer skarpladdad kritik än dessa typer av formuleringar förekommer 

inte i recensionerna. 
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Istället är detta slags kommentarer betydligt mer frekventa hos kritikerkåren: 

”Thorvall har både humor och distans och hon är en utmärkt stilist.”, skriver Bo Göthberg om 

När man skjuter arbetare i Vestmanlands Läns Tidning.57 ”Thorvall skriver sakligt och enkelt, 

med socialt patos […]”, uttalar sig Ulrika Kärnborg ang. stilen i Sydsvenska Dagbladet.58 

Michael Nordvalls ord är också värda att påminna sig om igen: ”Om den förra boken genom 

sin spretiga stil och ’uppkäftiga’ handling är något av ett tonårsuppror […] präglas ’När man 

skjuter arbetare’ [präglas] av stilistisk mognad och en mer försonande hållning till modern.”59 

Det är anmärkningsvärt hur ofta Thorvalls syfte och motiv kopplas samman med stilen, 

språket och romanformen i recensionerna, vilket för oss in på nästa analyskategori.  

 

Kerstin Thorvalls mediala persona 

Thorvalls ”stilistiska mognad” i När man skjuter arbetare blir nästan synonym med hennes 

s.a.s. personlighetsmässiga mognad för kritikerna. Känslan uppstår att en del recensenter läser 

in att Thorvall själv tar avstånd från Det mest förbjudna bara genom att överhuvudtaget skriva 

När man skjuter arbetare. I Östgöta Correspondenten är Jan Karlssons recension titulerad 

”Kerstin Thorvall korrigerar en oförsonligt tecknad modersbild”.60 Det ska visa sig att 

recensenterna ännu, sjutton år efter Det mest förbjudna, fortfarande är benägna att läsa 

Thorvall biografiskt. Just Karlssons ordval ”korrigerar” antyder ett av Thorvall tillrättat 

tematiskt fel, ett snedsteg som nu räddas upp: den senare bokens modersporträtt dementerar i 

princip den förras. Hur den biografiska läsningen av Thorvalls böcker går till har vid 

utgivningen av När man skjuter arbetare förändrats i vissa avseenden jämfört med hur 

läsningen såg ut -76, men det är en skillnad utan egentlig betydelse: skillnaden är att det i 

några recensioner av När man skjuter arbetare finns en teoretisk medvetenhet om faran med 

biografiska läsningar, men lika fort som ämnet tas upp försvinner det också i recensionernas 

faktiska innehåll.  

T.ex. den nyss nämnde Jan Karlsson skriver först såhär tidigt i sin recension: 

”Om författarens avsikter och drivkrafter bör man uttala sig försiktigt.”61 Men senare i samma 

recension skriver han också detta: ”[…] givetvis kan jag ha fel, men hennes avsikter tycks 

mig genomskinliga, […] att ge den då som känslokall och sexualfientlig uthängda mamman 
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en sorts upprättelse […]”.62 Det motsägelsefulla är slående i att först uttrycka medvetenhet om 

riskerna med biografisk läsning, för att sedan helt ignorera dessa risker genom ett abrupt 

antagande om Thorvalls ”genomskinliga” avsikter. Att tala om någon reell skillnad i hur man 

läser skönlitteratur i biografiskt avseende har alltså inte skett, trots att en pliktskyldig 

medvetenhet nu finns hos vissa kritiker. Helt uppenbart är det att i princip alla recensenter tar 

fasta på att de tycker att modersporträttet i När man skjuter arbetare är mer nyanserat och i 

förlängningen ”bättre” än det i Det mest förbjudna. Om inte annat kan recensionernas olika 

rubriker ge en bild av hur dominant moderstemat och förlåtelsen av modern är i de allra flesta 

texterna: ”I försoningens tecken” är titeln på Tina Perssons recension i Smålandsposten, Bo 

Göthbergs i Vestmanlands Läns Tidning heter ”Mammas tur att komma till tals”.6364 Jan 

Karlsson har som sagt namnet ”Kerstin Thorvall korrigerar en oförsonligt tecknad 

modersbild”.65 

Att Thorvall återigen, trots att hon numer får hyllande recensioner, blir 

biografiskt läst har till viss del att göra med det Jönsson kallar Thorvall för, ett s.k. sticky 

sign. Begreppet lånar hon från Sara Ahmed och beskriver det såhär: ”Hon [Ahmed] menar att 

en del känslor ’häftar vid’ vissa kroppar – känslor av äckel gör till exempel att föremålen för 

äcklet upplevs ’klibbiga’ – det känns som att det är de som häftar vid oss, att de kommer mot 

oss, hotar integriteten, att det är de som skapar obehaget.”66 Vidare: ”Det upplevda äcklet 

förflyttas från den som upplever det (i det här fallet recensenten) och vidare till objektet för 

äcklet (i det här fallet Thorvall).”67 Det intressanta med denna teori är den alltjämt tvetydliga 

relationen som recensenter etablerar till Thorvall, ett slags parallellt avståndstagande och 

”tjuvkikande”. Jönsson hänvisar till ett citat av Ingmar Björkstén som själv beskriver sin 

relation på Thorvall på ett oväntat klarsynt sätt för att sedan skriva ned Thorvall så pass hårt 

som han gör: ”Sådana böcker [alltså böcker som Det mest förbjudna] är obehagliga. Man blir 

generad – å författarens vägnar. De inger en olust som lätt transponeras på författaren själv.”68 

Jönsson beskriver utifrån Ahmeds teori fenomenet på detta vis:  

 

Avsmaken eller äcklet kan på det sättet avskiljas från subjektet och förläggas till en plats utanför. Ahmed 

formulerar avskiljandet som något närmast konstruktivt – det gör det nämligen möjligt för subjektet att närma sig 

                                                           
62 Ibid. 
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det äckliga utan att själv associeras med det. För på samma gång som det äckliga måste avvisas så bär det också 

alltid med sig en dragningskraft och lockelse.69 

 

Jönsson har själv analyserat recensioner utifrån detta perspektiv där Thorvall blir ett slags 

projektionsyta för att kritiker ska kunna närma sig något så ”lågt” och ”pinsamt” som 

Thorvalls böcker och samtidigt ta avstånd från dem. Detta är som tydligast i recensionerna av 

Det mest förbjudna, men det är också uppenbart att bilden av Kerstin Thorvall har överlevt 

tidens tand när När man skjuter arbetare ges ut. Kerstin Thorvall som tecken i offentligheten 

överlever framförallt genom tre kategorier ur intersektionalitetsperspektiv. Dessa är: 

familjenormativitet, genus samt sexualitet. För enkelhets skull tänker jag här använda dem 

som underrubriker i analysen av Kerstin Thorvalls mediala persona. 

 

Familjenormativitet 

Den vanligaste aspekten av Kerstin Thorvall som recensenterna tar upp i sina recensioner av 

När man skjuter arbetare är modersporträttet. Tanken på försoning mellan dotter och mor 

dominerar i princip varenda recension, och det faktum att Det mest förbjudna inte får 

upprättelse annat än i undantagsfall pekar på att det rör sig om – återigen – att den etablerade 

bilden av Thorvall står i vägen för boken. Det finns egentligen bara ett enda undantag där 

recensenten inte läser Thorvall mer eller mindre biografiskt. Det är Magnus Brohult i Svenska 

Dagbladet som skriver följande: ”I ’Det mest förbjudna’ angrep Kerstin Thorvall 

sexualfientligheten medan den i När man skjuter arbetare snarare ges ett försonande 

skimmer.” Märk ordet sexualfientligheten, inte modern. Brohult ser inte boken främst som ett 

angrepp från Thorvall på sin mamma, utan som en kritik av repressiv uppfostran och just 

sexualfientlighet. Han skriver även, med vissa likheter med denna analys: ”Okunniga manliga 

kritiker behandlade ’Det mest förbjudna’ inte som en litterär text, utan som en utgångspunkt 

för en moralisk analys av Thorvall själv.”70 Men Brohult förblir ett undantag. Även om inte 

alla uttrycker sig som Jan Karlsson som kallar När man skjuter arbetare en korrigering av 

modersporträttet, finns samma generella vilja att läsa in förlåtelsen och försoningen hos 

Thorvall, vilket i slutändan får precis samma andemening riktad till författaren – äntligen har 

du framställt din mamma såsom hon är! 

Här finns tydliga strukturer om familjens normativa formering inbäddade, och 

kopplingen till ett stycke av Jönsson om Det mest förbjudna blir här talande: ”Recensenterna 

                                                           
69 Jönsson 2011, s. 56. 
70 Brohult, Svenska Dagbladet, 1993-08-27. 



21 
 

uttrycker ofta en rent fysisk vilja att sätta henne [Thorvall] på rätt spår, man vill bokstavligen 

knuffa henne i andra riktningar […]”71 Hon exemplifierar med en mängd exempel, bl.a. 

Gunnel Enby som skriver: ”Spänn av Kerstin, du duger, men flytta kikarsiktet från de egna 

rynkorna. Det finns intressantare utflyktsmål.”72 Denna vilja har med När man skjuter 

arbetare blivit infriad: Thorvall har äntligen förstått sig själv, sin mor och förmedlat den 

fördjupade insikten i sin bok. En dotter tillåts inte avsky sin mor, trots uppenbara anledningar 

till att göra det. En dotter ska istället förlåta, och älska. Om Maria Jönssons analys av 

recensionerna av Det mest förbjudna saknar något, är det denna uppenbara rädsla i 

recensionerna för avvikande familjerelationer. 

Något av ett hyckleri uppstår här när man tar i beräkning att recensenterna som 

recenserade Det mest förbjudna efterlyste ett större engagemang för kvinnosakskampen hos 

Thorvall. Boken ansågs för privat och recensenterna såg inga beröringspunkter med 

feministisk kamp, en kamp som vars hela ideologi bygger på kullkastandet av invanda 

mönster i såväl genus, familj och samhället i stort. Men samtidigt som en explicit anknytning 

till kvinnosakskampen efterlystes, kunde man inte hantera Thorvalls framställning av sin egen 

familj som förtryckande, som sexuellt och personlighetsmässigt repressiv. Recensenterna 

sökte subversivitet, men den subversiva kritik mot familjen som fanns i Det mest förbjudna 

ville man inte kännas vid. Istället blev Thorvall sedd som barnslig, hon blev infantiliserad för 

att använda Jönssons term.73 I efterhand är ironin över att dels uppmuntra ”kvinnosaksnit” och 

på samma gång infantilisera en författare som kritiserar samhällsnormer iögonfallande. För att 

påminna om hur det kunde se ut i recensionerna -76 kan Barbro Gummerus i Arbetet få agera 

exempel:  

 

Jag kan bara hoppas att det kommer en dag när Kerstin Thorvall genomskådar sig själv, när hon 

inser att kärlek är någonting annat än tillfälliga samlag. Om den dagen kommer kanske hon kan 

skriva en annan bok, en bok om verklig frigörelse från bl.a. föräldrafixering, ålderstänkande och 

skönhetsneuroser.74 

 

Värt att påminna om kan också Beata Arnborgs resonemang om varför det kroppsliga i Det 

mest förbjudna upprörde så pass mycket: ”Hon skrev som hon gjort så många gånger förr. 

Men då skrev hon i en veckotidning och det handlade om att föda barn, att amma, att byta 

blöjor – det var långt från litteraturrecensenternas domäner.”75 Det är inte heller bara långt 
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från litteraturrecensenternas domäner, utan inger i och med modersanknytningen en särskild 

trygghet. Arnborg skriver vidare: ”Och den gången skrev Kerstin kroppens reaktioner efter att 

den fött fram ett barn – nu handlade det om en mogen kvinnas lust, och eventuella last.”76 I 

Det mest förbjudna finns till och med explicita erkännanden om att ha varit en dålig mor från 

Annas håll, något som också bidrar till att recensenternas avsmak. En kvinnas kropp kan 

skildras ingående och utan ett förskönande skimmer – men då måste det vara moderligheten 

som står i centrum, inte kåtheten hos en äldre kvinna. På detta sätt får Thorvall flera 

okonventionella kopplingar till modersrollen, dels som mamma själv men också ang. 

relationen till hennes egen mor som inte den heller följer ett familjenormativt mönster.  

 

Genus 

Det finns två tematiska anledningar till att När man skjuter arbetare ses som mer allmängiltig 

än Det mest förbjudna. Det ena rör ett tillkommet klassmotiv. Flera recensenter betonar hur 

stark skildringen är och anknyter till hur boken skarpt skildrar klasskillnader. Exempelvis 

skriver Michael Nordvall Nya Wermlands-Tidningen: ”Och visst är Thorvalls roman en 

passning till nutiden, glömsk av historien, när dumheten, rädslan och ståndshögfärden åter 

brer ut sig.”77 Göran Greider kombinerar denna klasstematik med den andra anledningen till 

allmängiltighet, som ska analyseras här, nämligen framställningen av kollektivt kvinnligt 

genus. Greider skriver i Dagens Nyheter: ”Klassperspektivet som hon har så isande klart för 

sig, ger könskampen en annan stabilitet och mycket större styrka.”78 Ännu ett exempel på det 

kombinerade synsättet finns hos Martha Bonn i Gefle Dagblad: ”[boken är] ett stycke kvinno- 

och samhällshistoria[…]”79. En intressant motsägelsefullhet finns här i Barbro Gummerus 

recension, som i Arbetet skriver följande:  

 

Om modern skrev hon i ’Det mest förbjudna’ men där den boken kändes instängd och kvalmig 

känns ’När man skjuter arbetare’ trots sitt svåra och tunga innehåll, frisk och på många sätt 

allmängiltig […] Bakom bokens huvudperson, Signe, stiger det fram en hel armé av kvinnor, 

våra mormödrar och – för oss som är lite till åren – våra mödrar, kvinnor som förödde sina liv i 

meningslösa och kärlekslösa äktenskap, som aldrig fick en möjlighet att bli till.”80 
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 Gummerus ser alltså Thorvall som allmängiltig i När man skjuter arbetare, men denna 

allmängiltighet verkar till viss del bygga på att Hilda i boken har likheter med Gummerus 

egna mor och mormor. Förvisso antyds det bara, men ”allmängiltig” som begrepp används i 

recensionerna antingen endast som ett abstrakt adjektiv för att beskriva bokens helhet eller 

som i detta fall, med återknytning till recensenten själv. 

Inget i recensionerna handlar längre om Kerstin Thorvall själv, som människa: 

varken hennes ”koketterande” stil, hennes bakgrund som kåsör, hennes kommersiella 

intressen nämns överhuvudtaget, utan all diskussion om genus, förtryckande könsroller och 

kvinnlighet handlar om att upphöja rollfiguren Hilmas livsöde till en allmängiltig sorgesång. 

Thorvalls offentliga persona hänger kvar som tecken – men bara valda delar som går att 

förklara bort med att Thorvall nu vill ändra sig, ex. vill korrigera sin återgivning av modern. 

Faktum är att Det mest förbjudna är det av Thorvalls verk som nämns i överlägset flest 

recensioner – trots att hon skrivit många alster sedan utgivningen av den 1976.  

 

Sexualitet 

En nyckelscen i När man skjuter arbetare är när Sigfrid på bröllopsnatten våldtar bokens 

huvudkaraktär Hilma och på det sättet sår fröet till den sexualfientlighet som ska prägla Signe 

(som ska föreställa Kerstin Thorvall), deras framtida dotter. Scenen är brutal och våldsam, 

vilket flera recensenter påpekar i sina recensioner. Här följer ett utdrag ur beskrivningen av 

våldtäkten i boken, som i sin helhet är ungefär en sida lång:  

 
När hon började skrika tryckte han en hård hand över hennes mun så att hon höll på att kvävas, 

hon bet så att han släppte, men han upphörde inte att köra detta spjut ut och in och hela tiden 

tycktes det nå ännu längre in än nyss. Hans flämtningar blev högre och snabbare, han råmade 

som ett djur medan han återigen tryckte ner henne i kudden och i dödsfarans stund bet hon 

honom igen och hennes skrik gick nu in i hans ännu högre vrål, när blodets pulserande mötte 

hans stötar, vridningar och vrängningar…81 

 

Just denna bistra skildring av våld, blod och hemskhet i nära relation med sexualitet tycks 

kritikerna uppskatta. Gummerus citat på förra sidan gör sig påmint, om kvinnornas svåra 

livsöden, och det är som om det är just hemskheterna i att leva som kvinna på den tiden som 

ger Thorvalls roman ett skimmer av allmängiltighet. Thorvalls skildringar av lust, sex och 

sexualitet är i När man skjuter arbetare annorlunda än i Det mest förbjudna, där alltid en 
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kittlande spänning finns kring skildringarna av dessa saker, som i Annas fantasier/drömmar 

om incestrelationen med fadern:  

 

Jag känner hur pappas ena hand går längs mitt ena ben, att den går upp mot mina byxor, mellan 

resårbandet och strumporna kilar den in, den går innanför byxorna, den fortsätter, nej, vad roligt 

det känns, det känns, å, jag vet inte vad det känns, men det liknar ingenting annat jag känt, jag 

vill att handen ska stanna där […]82 

 

Jämfört med Det mest förbjudna framstår våldtäktsscenen i När man skjuter arbetare i princip 

som skriven av en person som räds sexuallivet och trots att fokaliseringen i romanen hela 

tiden förblir extern, känns det som om det är ett berättarjag som närmar sig bilden av modern i 

Det mest förbjudna – d.v.s. ”sexualfientlig”. Som vanligt är det den biografiska läsningen som 

förutsätter dessa tolkningar, och tanken om att Thorvall ska ”korrigera” modersporträttet 

dyker upp som biografiskt snedsteg. Den enda gången tanken dyker upp att de två böckernas 

återgivning av modern skulle kunna ha ett dialektiskt, kompletterande förhållande till 

varandra är i Tina Perssons recension i Smålandsposten. Hon skriver bland annat: ”[…] Det 

mest förbjudna är ändå nyckeln till den nya romanen.”83 

Jönsson diskuterar i sin analys kopplingen mellan Thorvalls sexualitet och 

kommersialism ang. Det mest förbjudna:  

 

Den infantila kvinnligheten sexualiseras också i recensionsmaterialet. Den förknippas ofta med 

ett beräknande drag hos författaren [Thorvall]. Hon koketterar, hon gör sig behagfull på ett falskt 

sätt. Författaren tillskrivs en sexuell position mest att likna vid den prostituerades – hon säljer 

sig, visserligen inte på gatan, men på det litterära fältet.84 

 

Kopplingen kan låta övertolkad, men se ex. följande citat av Ebba Alfving i 

Hufvudstadsbladet: ”Att Thorvalls bok sålt så bra beror antagligen på att den […] ger näring 

åt sexuella fantasier och önskedrömmar.”85 Samt följande ordval av Gummerus: ”Jag vill inte 

ifrågasätta Kerstin Thorvalls ärliga vilja att skildra sig själv i ’Det mest förbjudna’ men jag 

vill ifrågasätta förlagets spekulation i en smaskigt privat känslopornografi.”86 Plötsligt 

framstår inte kopplingen till prostitution så absurd längre, när man ser recensenternas sexual-

konnotativa terminologi. 
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83 Persson, Smålandsposten, 1993-08-27. 
84 Jönsson 2011, s. 50f. 
85 Elfving, Hufvudstadsbladet 1976-11-17. 
86 Gummerus, Arbetet, 1976-09-15. 
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Därför är det heller inte otänkbart att en återgivning av sex och sexualitet utan 

något som helst ”koketterande”, för att använda recensenternas termer, behövs för att När 

man skjuter arbetare ska bli en litterärt ansedd roman. Kopplingen Thorvall-veckopress-sex-

säljbarhet-prostitution, den koppling som så hårt varit knuten till Kerstin Thorvalls offentliga 

persona fram till utgivningen av När man skjuter arbetare 1993, kan plötsligt undergrävas i 

och med ett porträtt av sexualitet som präglas av fara, skada och närhet till döden. Här väcks 

frågan om Thorvalls eventuella beräknande i sitt författarskap, huruvida hon skrev såsom hon 

skrev för att slippa sin låghetsstämpel, men den frågan är omöjlig att få svar på.  

 

Sammanfattning och slutsats 

Det stora problemet med att använda sig av begreppet intersektionalitet är också dess största 

förtjänst: den ramteoretiska öppenheten. Att försöka visa hur olika opererande kategorier 

intraagerar med varandra i ex. mottagandet av en kvinnlig författare medför en närmast 

oundviklig rörighet. Däremot kan denna rörighet också visa på hur komplexa dessa problem 

faktiskt är, och vilka grundläggande mekanismer som ligger bakom deras existens. 

Mottagandet av Kerstin Thorvalls två böcker Det mest förbjudna och När man skjuter 

arbetare är inget undantag, utan snarare ett slående exempel. Genom att det pågår inklusion 

och exklusion (för att tala med Nina Lykke) i så pass många makthierariska kategorier, som 

dessutom hela tiden intraagerar med varandra på många olika sätt, blir dessa oerhört svåra att 

kartlägga. Men för att underlätta för läsaren tänker jag ändå försöka sammanfatta hur jag visat 

på att kategorierna samverkar i dags- och kvällstidningsrecensionerna. För det första finns 

nästan alltid en mer eller mindre biografisk läsning närvarande som själva 

grundförutsättningen för att kritisera allt annat rörande de kategorier jag ställt upp: även av 

När man skjuter arbetare. På denna grund vilar som sagt kategorierna, såväl det som skrivits 

om Thorvalls/Annas/Signes genus, agens, moral, familjenormativitet, säljbarhet och 

sexualitet. Detta vittnar minst sagt om faran att läsa författare biografiskt. 

Det vittnar också om att den biografiska läsningen så att säga smyger sig på 

även när vi tror oss ha en teoretisk medvetenhet om dess faror. Det faktum att När man 

skjuter arbetare lästes i princip lika biografiskt som Det mest förbjudna, bara att det denna 

gång var en anledning till hyllning istället för skäll, är ett bevis på den biografiska läsningens 

omedvetna dimension. Tidigare forskning hade till viss del redan kartlagt mottagandet av Det 

mest förbjudna, men När man skjuter arbetare betraktades mest som boken som gjorde 

Thorvall accepterad på kultursidorna. Detta är sant i ett avseende, men som jag försökt visa 
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behandlades hon p.g.a. att hon ännu då var ett s.k. sticky sign, som en ”mognad” författare 

som växt ifrån barnsligheterna och börjat skriva riktiga böcker. Själva När man skjuter 

arbetare blev alltså hyllad, men det thorvallska författarskapet förblev till stor del 

ouppskattat. Och varför lästes också När man skjuter arbetare biografiskt, trots att tidsandan 

börjat förändras? Som jag försökt visa med min analys finns det många anledningar, som rör 

främst bokens litterära form och Kerstin Thorvalls mediala persona. Ex. finns kopplingen 

mellan böckernas form och deras respektive kommersialism, där Det mest förbjudna tycktes 

ha en form som konnoterade alltförmycket till Thorvalls identitet som kåsör i damtidningar, 

som hade ett alltför enkelt språk, som blev alldeles för privat i sitt bruk av ”jag” och i sin 

själva meningsbyggnad. 

Det finns också förklaringen som rör det okonventionella modersporträttet, där 

återigen en biografisk läsning skapar känslan av att Thorvall med När man skjuter arbetare 

korrigerar bilden av modern i Det mest förbjudna. Den mediala bilden av Thorvalls eget 

moderskap som etablerades i Det mest förbjudna, i kombination med de aggressioner som 

Anna hyser mot sin sexualfientliga mor i boken, stör kritikerna som inte tycker att Thorvall 

anpassar sig tillräckligt mycket till traditionsenligt familjenormativa värderingar rörande 

främst förlåtelsen. Utan att repetera alltför mycket finns också ifrågasättandet av Thorvalls 

agens ang. Det mest förbjudna, där själva romanens form gav upphov till ett sjukförklarande 

från flertalet recensenter, och där förlaget blev omnämnt som Thorvalls substituerande, 

tänkande subjekt. 

I recensionerna av Thorvall finns allt detta samlade stoff, och något som är 

tydligt är att trots att det i journalistikvärlden är viktigt att sticka ut med sin text rent språkligt 

så förblir texterna lika rent tematiskt och ideologiskt. Begreppet tidsanda är ett luddigt 

begrepp, men förklarar ändå väl vilka osynliga strukturer som styr kulturjournalistiken och 

dess värderingar. Kerstin Thorvall är en av de moderna författare som exemplifierar denna 

bundenhet till tidsandan allra tydligast, genom recensionerna av hennes böcker. Just att bilden 

av Det mest förbjudna nu har förändrats och att vi nu uppskattar bokens stil, tema och 

personliga kraftfullhet på ett helt annat sätt säger något om att tiden har förändrats. Men 

lärdomen är här inte att vår tid har en mer ”sann” eller ”bättre” förståelse av litteratur, utan 

snarare att en konstant tillförsikt krävs i våra omdömen. Vår kritiska blick kommer alltid att 

vara grumlad av samtidens ideologiska strömningar – men är vi medvetna om detta finns 

alltid en möjlighet att nå längre, nå djupare in i litteraturen. 
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