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Miscellanea

Information kring Samlaren

Som en markering av att Samlaren inte enbart vill 
utgöra ett uppsaliensiskt organ utan tvärtom syftar 
till att företräda samtliga universitet i vårt land 
lanserade jag i och med årgång 82, 1961, beteck
ningen redaktionskommitté. Initiativet kom från 
Gunnar Tideström, Svenska Litteratursällskapets 
dåvarande ordförande. De professorer som då var 
i tjänst vid de litteraturhistoriska institutionerna 
tillfrågades i ärendet och visade sig mangrant 
beredda att sluta upp under den nog så fiktiva 
beteckningen. Jag har för den delen under årens 
lopp sökt hålla kontakt med redaktionskommit
téns växlande medlemskader; låt mig här särskilt 
tacka Peter Hallberg som ständigt varit lika redo 
att stå mig bi. Redaktören för Samlaren skall 
enligt Svenska Litteratursällskapets statuter ensam 
svara för årsvolymens redigering. Verksamheten 
får väl betecknas med det vackra ordet ideell; 
arvoden ges vare sig till redaktör eller bidragsgi
vare. Dagstidningarnas kulturbilagor har helt 
andra villkor att erbjuda för artikelskribenter och 
recensenter.

Jag har trivts på min post som Samlarens redak
tör med dess möjligheter till en regelbunden kon
takt med vår alltmer vittförgrenade disciplins 
företrädare och avser att rykta mitt kall ännu någ
ra år. Låt mig här vädja om bidrag, såväl i fråga 
om uppsatser som recensioner, till kommande 
årsvolymer. Samlaren. Tidskrift för svensk littera
turvetenskaplig forskning har vid sin sida en be
tydligt yngre syster, Tidskrift för Litteraturveten
skap, som 1995 är avsedd att utgå från Uppsala, 
»med 4 fullmatade nummer per år». Humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet förhåller 
sig härvidlag nog så generöst gentemot svensk 
litteraturvetenskaplig forskning. Må de presumti
va bidragsgivarna -  till Samlaren i första hand, 
detta ärevördiga, mer än 100-åriga organ -  visa 
sig beredda att infria forskningsrådets förvänt
ningar! Som redaktör för Samlaren sedan 1961 
vill jag uttala en förhoppning om fortsatt livaktigt 
samarbete.

UlfWittrock

Apropå 1700-talets romanläsning

Historisk läsforskning är en av de nya vetenskap
liga discipliner som uppstått i mötet mellan äm
nen som litteraturvetenskap, litteratursociologi, 
bokhistoria, socialantropologi och socialhistoria. I 
det tvärvetenskapligt gynnsamma klimat som 
präglat det senaste årtiondets forskningssamhälle 
har läsforskning kunnat utvecklas till en livaktig 
och produktiv gren där forskare från olika håll har 
angripit problem som hänger ihop med receptio
nen av litteratur. Några av de mera kända namnen 
på forskare som ägnat sina mödor åt läsning och 
läsare är Robert Damton, Roger Chartier och 
Hans Erich Bödeker, för att nämna tre män från 
tre olika språkområden. Tack vare deras och en 
allt längre rad mindre namnkunniga forskares 
insatser är det som rörde den litterära processens 
mottagarsida under förgångna tider numera inte 
alldeles okänt.

Vad menar man då med historisk läsforskning? 
Begreppet är ju inte självförklarande och gömmer 
i sig ett flertal olika angreppsvinklar. Att den 
läsforskning som här är aktuell är en historisk 
vetenskapsgren har dock redan framgått. Därför 
kan man inte sätta likhetstecken mellan denna och 
den under senare tid så livaktiga »reader-response 
criticism», där läsaren företrädesvis är en ahisto- 
risk storhet, mera tänkt än verklig.1 Också den 
pedagogiska forskning som sysslar med läsinlär- 
ning, med våra bams läsvanor osv. faller utanför 
ramen. Som alla historiska vetenskaper måste 
läsforskningen bygga på ett empiriskt basarbete, 
vars resultat sedan tolkas av forskaren. En bety
dande svårighet ligger i det faktum att man här 
har att göra med en praktik som har lämnat få spår 
efter sig.2 Ändå är läsning en viktig del av den 
kulturella praxis som format den moderna männi
skan alltsedan den tidiga nya tiden.3 Tyska forska
re talar i dag gärna om »Lesekulturen» och för de 
franska är läsningen »une pratique culturelle».4 
Dagens läsforskare uppehåller sig med förkärlek 
vid 1700-talet. Det var då, under upplysningsperi- 
oden, som läsarna blev ett kollektiv, och det var 
då som en marknad uppstod där författare produ
cerade böcker som förvärvades av dem som skulle
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bli läsare. Läsarna var mottagare, de utgjorde den 
sista instansen i en kommersiell kommunika
tionsmodell och som sådana kunde de inte ignore
ras vare sig av författare, boktryckare, bokhandla
re eller lånbibliotekarier. Den tid då dessa olika 
instanser etablerades har blivit särskilt intressant 
för läsforskningen, men samtidigt visat sig särskilt 
svår att komma åt.

Inom läsforskningen ställs frågor som: vem var 
det som läste, hur många var det som läste, men 
också: hur läste de tidiga läsarna, när läste de och 
varför? Som synes är de här frågorna av olika 
karaktär: de första rör läsarna, vill göra en förflu
ten tids läsande människa synlig, de senare tar 
mer fasta på själva läsakten. Skillnaden mellan 
den i kyrkboken dokumenterade läskunnigheten 
och den färdighet som nöjesläsaren besitter är 
stor, det är uppenbart, men när och hur steget från 
funktionellt läskunnig till fiktionsvan nöjesläsare 
togs vet vi fortfarande föga om, trots läsforsk
ningens framstötar. Men det är nödvändigt att 
också se till vad som lästes om man skall kunna 
förstå hur läsarna läste. Roger Chartier hänvisar i 
sin presentation »Communautés de lecteurs» till 
Paul Ricoeurs två termer »le monde du texte» och 
»le monde du lecteur». Till mötet mellan dessa 
två fokuseras intresset. Och 1700-talets nöjesläsa
re mötte romanen. Så blir frågan: hur gick det till 
när en ny genre, romanen, mötte läsare som för 
första gången i sitt läsarliv konfronterades med 
fiktion?

I Sverige har den historiska läsforskningen ännu 
inte avsatt någon större mängd arbeten. Detta trots 
att den svenska läskunnigheten är osedvanligt väl 
dokumenterad, främst genom Egil Johanssons 
förtjänstfulla insatser. Han har kunnat konstatera 
att läskunnnigheten i Sverige redan tidigt var god, 
bättre än i många av de större europeiska länder
na.5 Men nu gällde det ju att bestämma hur det 
lästes av dem som redan hade tagit steget från det 
mödosamma bokstaverandet. Därför behövs yt
terligare empirisk grundforskning för att man 
skall kunna höja sig från rena spekulationer till en 
vetenskapligt acceptabel nivå. Än så länge produ
ceras mer principiella och teoretiska programför
klaringar än grundliga undersökningar och del
studier.

När Mats Edvardsson i en uppsats i Samlaren 
1993 (»Den föraktade genren. Om varför det var 
farligt att läsa romaner», s. 117-120) framlägger 
synpunkter på hur 1700-talets romanläsare tilläg
nade sig sin lektyr, må hans uppsats hälsas med

glädje, ty här kommer en svensk forskare som tar 
till orda i en debatt som alltsedan 1970-talet förts 
av tyska, franska, engelska och amerikanska fors
kare, men där svenska röster varit lågmälda.61 sitt 
inlägg vill Edvardsson ge en förklaring till varför 
det var farligt att läsa romaner. Detta påstående, 
på sin tid ständigt upprepat i det officiella samtal 
som fördes på tidningssidor såväl i Sverige som 
ute i övriga Europa, ter sig i dag som mycket 
tidsbundet och svårt att riktigt komma på det klara 
med för oss som lever i det slutande 1900-talet. 
Det är en sådan »besynnerlig fråga» som därför 
att den kräver ett mer intensivt arbete än en ren 
kartläggning kan ge oss en grundligare och mer 
djupgående förståelse av tidens samhälle.7 Ed- 
vardssons tes är att romanen lästes på samma sätt 
som andaktslitteratur. Den läsarten var intensiv, 
samma text lästes om och om igen under begrun
dan av det lästa. Edvardsson sammanfattar: 
»Förhöll det sig så att samtiden läste romaner på 
samma sätt som andaktslitteratur, bör romanen 
rimligen ha varit fruktad.» Trots den villkorliga 
formuleringen menar sig Edvardsson ha funnit 
förklaringen och nyckeln till den skräckblandade 
uppmärksamhet som romanläsningen tilldrog sig 
under 1700-talets senare hälft och en bra bit fram 
under 1800-talet. Till romanen, en profan genre, 
skulle läsaren av andliga skrifter ha tagit med sig 
vanan att omsätta det lästa i sin egen vardag.

Jag vill här diskutera Edvardssons artikel, jäm
föra hans uppfattning med min egen och genom 
exempel försöka föra debatten vidare. Min avsikt 
är inte att tillbakavisa Edvardssons synpunkter, 
utan jag vill hellre se detta inlägg som ett försök 
att komma djupare i förståelsen av den tidiga nya 
tidens läsare, deras sätt att tillägna sig sin lektyr. 
Mer specifikt kommer den läsforskning som äg
nas åt 1700-talet att handla om en genre, roma
nen, och en läsargrupp, kvinnor.

Som utgångspunkt för sitt resonemang om ro
manläsningens fara har Edvardsson tagit ett av
snitt i min avhandling Läsarnas nöje, 1992.8 Där 
ger jag i kapitlet »Romanen ifrågasatt» en över
sikt över romandebatten såsom den fördes på 
svensk grund. Edvardsson har fäst sig vid att jag 
där menar att romanen, när den fått sitt definitiva 
publikgenombrott, lästes på ett annorlunda sätt än 
den litteratur som tidigare hade varit tillgänglig 
för en icke-professionellt läsande allmänhet. Jag 
har framhållit att romanen lästes extensivt. Detta 
påstående kan jag grunda på uppgifter från den 
samtida svenska debatten. Nu innebär ju detta
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synsätt inte något nytt. Sedan Rolf Engelsing 
1970 först lanserade sin teori om övergången från 
intensiv till extensiv läsning som en förklaring till 
den »Lesesucht» som inte minst de sena tyska 
upplysningsmännen med förskräckelse konstate
rade och med iver angrep har detta synsätt anam
mats och även vidareutvecklats. Så har t.ex. Ha
rald Weinrich vidareutvecklat en läsarnas krono
logi, som tar sin början med den muntliga kultu
rens »Nicht-Leser» och slutar med dagens »defen
siver Leser», som måste freda sig mot ett medialt 
överutbud. Mellan de här nämnda exemplen in
placerar Weinrich Engelsings intensiva läsare, 
följd av den extensiva.9 Samtidigt har naturligtvis 
rests vissa invändningar mot uppfattningen om en 
radikal omställning från en läsart till en annan och 
att tala om en »Leserevolution» i omfattning och 
betydelse jämförbar med den politiska franska 
revolutionen eller en engelsk utrikeshandelsrevo- 
lution är en överdrift.10 Rudolph Schenda visar i 
sitt magistrala verk Volk ohne Buch att runt 1800 
var det endast 25 % av Tysklands befolkning (och 
det var välvilligt räknat) som kunde räknas som 
potentiella läsare." Robert Damton, som ju bmkar 
åberopas som en motståndare till den engelsing- 
ska uppfattningen, skriver att det sena 1700-talet 
är en vändpunkt »not by decreasing intensity but 
by increasing variety».12 Något totalt förkastande 
av den engelsingska tesen är det knappast. Men 
den extensiva läsningen bör ju ses som trend över 
en längre tidsperiod och den som läser Engelsing 
finner att han ingalunda hävdat att det skulle ha 
rått något antagonistiskt förhållande mellan de 
olika läsarterna, där den ena skulle ha uteslutit 
den andra. Det är en misstolkning som har växt 
sig stark under tidens gång. Tanken att alla nöjes- 
läsare skulle ha läst sina romaner på samma sätt 
förefaller ju heller inte särskilt övertygande.

Om Engelsings påstående om den tyska läsere
volutionen på goda gmnder kan ifrågasättas, så 
har just hans diskussion av de nya läsarnas sätt att 
ta del av romanen betytt att läsforskningen, med 
hjälp av de två begreppen intensiv och extensiv 
läsning, har fått förbättrade möjligheter att disku
tera och undersöka läsarnas läsning. Grovt ut
tryckt skulle alltså mot sekelskiftet 1800 den 
intensiva läsningen som tidigare främst hade rik
tats mot andaktsböcker och andra religiösa skrifter 
ha efterträtts av ett nytt sätt att snabbt läsa nya 
böcker i syfte att uppnå högsta möjliga nöje. 
(Weinrich inskränker syftet för den extensiva 
läsaren till att bli en social fråga. Han menar att

det skulle ha gällt att hålla sig à jour med det 
nyaste för att i sällskapslivet kunna konversera 
om vad man hade läst.) Denna utvecklingslinje 
låter sig med den retoriska terminologi som Ed- 
vardsson nyttjar beskrivas som en väg från 
»docere» till »delec-tare». Man kan också göra en 
jämförelse med den läsarutveckling som varje 
individ genomgår och tala om att läsarna inträdde 
i slukaråldem.

Edvardsson gör som många av dem som i dag 
vänder sig mot den engelsingska tesen (så som 
den i dag har kommit att uppfattas: intensiv läs
ning följdes av extensiv, punkt och slut), han tar 
avstamp i en uppsats av Robert Damton om Rous
seau och hans läsare. Damton har vid sin under
sökning av Rousseaus läsare funnit att särskilt 
läsningen av La nouvelle Héloïse (1761) knappast 
kan definieras som extensiv. Tvärtom kan han 
som flera andra peka på att denna roman lästes 
och lästes om, och av många av sina (fiktions- 
ovana) läsare uppfattades som auktoritativ på 
samma sätt som andaktslitteratur.13 Den gav också 
helt i linje med den religiösa litteraturen utrymme 
för ett starkt känsloengagemang, vilket ofta kunde 
bli så starkt att läsaren inte kunde upprätthålla en 
skillnad mellan romanfiktionen och sin egen 
verklighet. Med andra ord, de betedde sig just så 
som romanens vedersakare beskyllde dem för att 
göra. Jean François Marmontel, själv romanförfat
tare, skrev 1789 i »Essai sur les romans, considé
rés du côté moral» med stor upprördhet om La 
nouvelle Héloïse, som han ansåg vara farligare än 
det mesta därför att den under sin moraliska yta 
dolde den verkliga lasten.14 Han har tänkt sig in i 
rollen av familjefar som ser sin dotter läsa La 
nouvelle Héloïse med tårar i ögonen, uppsvullet 
ansikte och klappande hjärta. Bara detta räckte för 
att Marmontel skulle känna sig i sin fulla rätt att 
starkt kritisera Rousseau för att ha publicerat 
denna farliga skrift.15 Men Rousseau minns själv 
hur »le tout Paris» med otålighet kastade sig över 
romanen när den var ny och snabbt slukade den.16 
Ett annat exempel på att många romaner lästes 
extensivt lämnar Lous Sébastien Mercier i sina 
små Parisreportage i Tableau de Paris T  Han 
berättar där om hur parisarna stod i kö hos bokut- 
lånama för att få läsa särskilt eftertraktade verk. 
Och bokutlånama förstod att sko sig på den ex
ceptionella efterfrågan. De lånade ut häftesvis och 
per timme. Den som skulle läsa under sådana 
villkor kunde knappast ägna sig åt vad vi här 
menar med intensiv läsning!
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Ett annat exempel på en roman som grep in i 
sina läsares liv på ett sätt som i vissa fall fick 
fatala konsekvenser var Goethes Die Leiden des 
jungen Werthers (1774). Legendfloran som upp
stått i den romanens kölvatten är vittomfattande. 
Och vad går dessa historier ut på om inte att lä
sarna levt ut sina läsupplevelser långt utanför det 
rimligas gräns. I Goethemuseet i Weimar visas 
den blå rocken med de gula knäbyxorna som blev 
ett grasserande mode bland tidens unga män. Det 
är ett exempel på en påverkan av ett mera oför
argligt slag. Att Wertherläsningen också för vissa 
olyckliga läsare fick betydligt mer ödesdigra 
konsekvenser är väl känt.

Christoph Wielands tidskrift Neuer Teutscher 
Merkur var en av de arenor där läsning och läsar- 
attityder återkommande diskuterades. I en längre 
artikel 1796 uppmanades den kvinnliga adressaten 
att alltid tänka själv och bedöma det hon läst efter 
eget huvud.18 Artikelförfattaren såg läsakten som 
en kamp med författaren, där det gällde för läsa
ren att skaffa sig ett övertag över författaren som 
annars helt skulle bemäktiga sig läsaren. Den 
Werther-Yåsare som utan att själv reflektera gett 
sig romanen så i våld att han vid slutet av boken 
var beredd att upprepa Werthers gärning, »för den 
skulle efter så mycket lidande döden ge ett lika 
naturligt som skickligt slut». Den gode läsaren 
däremot skulle inte låta sig påverkas, en sådan var 
inte bokstavstroende. För den som läst som en 
reflekterande människa skulle läsningen av Wert- 
her i stället kunna föra till ett förhöjt och förädlat 
mod att leva.

Det som redovisas i denna artikel (och ofta 
återkommer) går ju utöver den enkla frågan hu
ruvida läsaren tillämpade en intensiv eller exten- 
siv läsart. Även i J. Adam Bergks Die Kunst, 
Bucher zu lesen från 1799 betonas gång på gång 
när det gäller läsningen av romaner att dessa 
måste läsas med förstånd och känsla, ja, så reflek
terande måste läsaren förhålla sig att också dåliga 
romaner kan bli belärande.19 Vad det här handlar 
om är snarast två varianter av den intensiva läs
ningen. Den fara som en utsträckt romanläsning 
kunde medföra låg i att läsaren inte kunde motstå 
den lockelse som låg i en identifikatorisk läsning 
och därmed hamnade i författarens våld. (Något 
som drabbade alltför många av Werther-läsama.) 
Författaren till artikeln i Neuer Teutscher Merkur 
uppmanar alltså sin läsare till att genom eget tän
kande läsa kritiskt och i stället för att helt gå in i 
romanens värld använda den till att reflektera över

sin egen. Det är ett förhållningssätt som i mycket 
överensstämmer med dagens synsätt, det kritiska 
tänkandet skall frigöra människan från att ha varit 
objekt till att bli en självständigt tänkande männi
ska. Men det var långtifrån alla debattörer som 
liksom Bergk och Riickert på detta sätt ville se 
läsarna myndigförklarade. Det vanliga var snarare 
att romanlektyren dömdes ut och rekommendatio
nen utfärdades att unga läsare och kvinnliga läsare 
(särskilt påverkbara) skulle skyddas från påverkan 
genom effektiv kontroll av deras läsning. Den 
extensiva läsningen däremot diskuterades knap
past av debattörerna. Den hade de inte riktigt fått 
grepp om. Och den var ju heller inte särskilt in
tressant från deras synvinkel, då den läsarten, 
genom sin »ytlighet», inte kunde påverka sina 
läsare i tillnärmelsevis samma grad som den in
tensiva.

I Sverige recenserades den nyutkomna svenska 
översättningen av Goldsmiths The Vicar o f Wake
field i Dagligt Allehanda (25/4 1783, nr 93). Den
na recension inleds med det gängse allmänna 
beklagandet av romangenrens överdrivna popu
laritet hos både författare och läsare. Men recen
senten efterlyser fler svenska översättningar av 
romaner som »jämte det de äga Romaners almän- 
na egenskap at roa större delen af Läsare, äfwen 
bibringa en sund Moral». Vi kan se att det under
hållande momentet uppfattades som en slags 
konstituerande grundegenskap. En roman var inte 
en roman om den inte på något sätt förmådde roa 
sin läsare, därom var läsare och bedömare över
ens. Men därutöver krävde bedömarna att roma
nen skulle förmedla ett moraliskt budskap. Och 
det var detta moraliska budskap som de återkom 
till, det var den moraliska halten som bedömdes i 
recensioner och artiklar, samtidigt som läsarna 
vande sig vid att alltmer bortse från den sidan i 
takt med att deras konsumtion av romaner dras
tiskt stegrades.

Så här vill jag nu avslutningsvis sammanfatta min 
syn på frågan om hur läsarna läste:

Under 1700-talets senare del blev det allt vanli
gare att den underhållande litteraturen lästes på ett 
nytt sätt. Det kan kallas extensivt, ty det innebar 
ett ytligare lässätt, där det viktiga var att få ut så 
mycket nöje som möjligt ur varje läst bok. Det 
innebar vidare att i stället för det moraliska inne
hållet var det rent berättartekniska synpunkter 
(man läser för att se hur det går) som fick betydel
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se for den läsare som hade drivit upp sin läskun
nighet och läshastighet

men
samtidigt fanns ett intensivt lässätt, dels hos mer 

rutinerade och professionella läsare, dels hos de 
läsare som inte tagit steget över till nöjesläsning

men
även de som utvecklat sin läsning till att bli mer 

extensiv kunde i vissa fall läsa intensivt. Så t.ex. 
lästes ofta 1700-talets stora romansuccéer inten
sivt. De är särskilt lämpade för en sådan läsart då 
de i viss mån kan sägas stå på gränsen mellan 
roman och rådgivningsbok {Robinson Crusoe, 
Pamela, La nouvelle Héloïse, Werther) och där
med kunde de mera direkt projiceras på läsarens 
egen verklighet.

Jag kan alltså i vissa stycken instämma med Ed- 
vardsson:

Antagandet att de tidiga romanläsama tillämpa
de samma intensiva läsart på romaner som de 
hade gjort på sin andaktslitteratur förefaller vara 
välgrundat. Vanan att i den uppbyggliga an
daktslitteraturen söka efter svar på hur man skulle 
bete sig i det privata skulle de alltså ha tagit med 
sig när de i sin läsning övergick till fiktionsberät- 
telser. När de vid fiktion ovana läsarna konfronte
rades med romaner förvandlade de också dessa till 
brukslitteratur. De råd och rättesnören som de 
hade vant sig vid att fínna i den religiösa litteratu
ren fortsatte de att söka i romaner.20

Däremot hävdar jag att när romanproduktionen 
hade blivit så betydande att den kunde svara mot 
behov hos en läsekrets som kunde kallas en läsan
de allmänhet hade denna allmänhet lämnat den 
intensiva läsningen. Den var vid det laget medve
ten om att romanen och rådgivningslitteraturen 
(religiös eller profan) var två helt olika genrer 
som krävde olika läsarter och olika grad av enga
gemang från läsarens sida. Den intensiva läsning
en av romaner representerar en tillvänjningspro- 
cess, som kan ses som i stort sett avslutad mot 
sekelskiftet 1800. Då hade det stora flertalet av 
romanläsama övergått till att genom den extensiva 
läsningen förskjuta tyngdpunkten i sin läsning 
från den långsamma, begmndande och rådsökan
de till den snabba, nöjessökande och nyhetstörs- 
tande.

Det finns alltså en kronologi att ta hänsyn till i 
historien om hur det lästes. 1760-talets läsare 
betedde sig inte på samma sätt som 1790-talets

och dessa läsares litterära landskap var också 
mycket olika.

Om denna utveckling var de i pressen debatte
rande herrarna inte riktigt medvetna. De fortsatte 
att se den romanläsande publiken som en tämligen 
obildad hop som knappast kunde hålla isär ro
manfiktionen och den verklighet den själv levde i. 
Dessa män oroades när de såg hur romanen rent 
produktionsmässigt blev den dominerande genren 
-  vi kan för första gången tala om en masslittera
tur -  och de förskräcktes vid tanken på vilka kon
sekvenser det skulle få om varje läsare skulle 
kräva utrymme för att »iscensätta» sin privata 
läsning.

Dessa reflexioner har föranletts av Edvardssons 
artikel. Som sammanfattning av mina synpunkter 
på läsarter skulle jag vilja använda ordet mång
fald. Det gör Robert Damton i sin betydelsefulla 
artikel »First Steps Toward a History of Rea
ding», och det tror jag är den bästa utgångspunk
ten för att undgå att låsa sig vid schablonmässiga 
och reduktionistiska mönster. Det finns naturligt
vis också andra aspekter på gångna tiders läsning 
än intensiv och extensiv läsning som skulle vara 
värda att diskutera. Vilken betydelse har det haft 
att det var kvinnor som i så hög grad var engage
rade som läsare? Och hur var det med männen? 
Ägnade de sig inte alls åt nöjesläsning? Min för
hoppning är att vi nu via en fortsatt diskussion 
skall kunna nå fram till fördjupad förståelse av 
gångna tiders läsare och deras läsvanor.

Margareta Björkman
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