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nat ge en bättre förståelse av huruvida det är rik-
tigt att karakterisera Salomonson som arbetarför-
fattare. Naturligtvis är det så att Salomonson själv 
har erfarenheter av att arbeta i de yrken som skild-
ras i romanerna, men det finns tecken på att han 
när han framträdde som författare inte i första hand 
såg sig som en arbetarskildrare. Som han skriver i 
Expressen 1959: ”Jag betraktar mig inte som litte-
rär ombudsman för någon speciell samhällsgrupp. 
Det är samhället jag vill skildra, det sociala dramat 
och människorna i detta drama.” Han avslutar även 
artikeln med att ifrågasätta om arbetarskildringen 
längre äger någon giltighet överhuvudtaget.

Det kan förklara varför huvudpersonerna och be-
rättarna i romanerna så ofta har en utanförstående 
position i förhållande till de grupper som skildras. 
Ambjörn i Grottorna, till exempel, är en journalist 
på flykt i tillvaron som tar ett tillfälligt jobb i gru-
van, och platschefen i Mannen utanför är också en 
person vars bakgrund är oklar. Jag tycker att Salo-
monsons romaner ofta ansluter till äventyrsroma-
nens genre med dess rörliga och rotlösa huvudper-
soner, som just därför var lämpade att utforska sam-
hällets olika sociala världar. Ibland tycks Johansson 
förhålla sig ambivalent till frågan om Salomonsons 
tillhörighet som arbetarförfattare, bland annat då 
han jämför Salomonson med de engelska författare 
som var samtida med honom som Alan Sillitoe och 
John Osborne, men till sist bestämmer han sig för att 
kategorisera honom som arbetarförfattare.

Jag tycker också att framställningen stundtals 
har en tendens att bli alltför mekaniskt refererande 
och inte så analytisk som man kunde önska. Det 
kan möjligen bero på dispositionen av avhand-
lingen som mekaniskt följer den kronologiska ut-
givningen av Salomonsons böcker. Jag saknar som 
sagt även en utblick mot den litterära institutio-
nens utseende i samtiden, och en jämförelse med 
hur andra författarskap hanterade frågan om litte-
raturens roll i samhället. Det skulle inte krävas nå-
gon längre utläggning, men det skulle tjäna till att 
ge en skarpare relief åt det unika och spännande 
med Salomonsons författarskap.

Som helhet är ändå Carl-Eric Johanssons avhand-
ling en mycket ambitiös och tillförlitlig receptions-
studie som ger värdefulla inblickar i den tid som 
skildras och de framtidsavgörande debatter som 
pågick. Avhandlingen visar förtjänstfullt varför 
Kurt Salomonsons i tid tämligen korta författar-
skap kom att bli så betydelsefullt, som ett slags lack-
muspapper för omvandlingen av det svenska folk-

hemmet. Johanssons studie lämnar därför ett vik-
tigt bidrag inte bara till förståelsen av Salomon-
sons särpräglade och mångtydiga romaner, utan 
ger också en inträngande bild av folkhemmets kris 
i det svenska samhällsprojektet.

Analysen av detta skeende är både grundlig och 
originell och ger resultat som sträcker sig utöver 
det rent litteraturvetenskapliga intresset. Det ma-
terial som Johansson gått igenom är mycket omfat-
tande och hans avhandling har därför alla utsikter 
att bli en källa som andra forskare intresserade av 
1950- och 60-talets samhälle och litteratur kom-
mer att ösa ur.

Anders Öhman

Carina Agnesdotter, Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand 
och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–
1982. Gidlunds förlag. Hedemora 2014.

Dikt i rörelse är en rik avhandling som behandlar 
en rad väsentliga frågor om poesins politik, reto-
rikens möjligheter och sociala rörelsers kampme-
toder. Carina Agnesdotter intresserar sig för poe-
sins funktion i sociala rörelsesammanhang och tar 
fasta på den typ av poesi som alltsedan de svenska 
folkrörelsernas framväxt har utgjort ett viktigt in-
slag vid organisationers möten och manifestatio-
ner. Denna typ av litteratur har av forskare ofta be-
traktats som ointressant, eller endast intressant på 
grund av dess sociala funktioner, inte dess estetiska. 
Under de senaste decennierna har detta förhållande 
dock ifrågasatts och förändrats, och Agnesdotter 
skriver in sig i ett forskningsfält som vill under-
söka relationen mellan denna litteraturs ärende, 
estetik och retorik.

I centrum för undersökningen står de dikter för-
fattaren, journalisten och läraren Ingrid Sjöstrand 
(f. 1922) skrev om kvinno- och fredskamp under 
ett decennium när dessa frågor debatterades som 
mest aktivt. Genom att betrakta dessa dikter som 
så kallade bruksdikter – dikter som skrivs och an-
vänds för ett särskilt syfte – vill Agnesdotter under-
söka hur de bidrar till freds-, miljö- och kvinnorö-
relsens kunskapsproduktion, men också undersöka 
dikternas funktion i specifika situationer och hur 
de i förlängningen kan ge upphov till handling. Det 
är således stora och för litteraturvetenskapen cen-
trala frågor som behandlas och avhandlingen ger, 
som avhandlingar ska, både nya insikter och väcker 
kritiska frågor som sporrar till diskussion. Innan jag 
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går närmare in på dessa aspekter av arbetet vill jag 
ge en sammanfattning av innehållet och dess hu-
vudsakliga resultat.

Avhandlingens syfte är ”att bidra till en för-
ståelse av hur poesi fungerar som retorisk hand-
ling med utgångspunkt i situationer kopplade till 
några av de nya rörelser som växte sig starka i Sve-
rige under 1970-talet, och av vad poesin säger oss 
om dessa rörelser och situationer” (13). En viktig 
utgångspunkt för Agnesdotter är den moderna rö-
relseforskningen som studerar rörelsers kulturella 
dimensioner, det vill säga den roll som konstnär-
liga uttryck spelar för att skapa kollektiv identitet 
och för att sprida rörelsens budskap och därigenom 
vinna nya medlemmar. Denna rörelseforskning har 
ofta sociologiska eller kulturvetenskapliga utgångs-
punkter, men saknar enligt Agnesdotter ett text-
perspektiv. Hon vill med sin studie bidra till en ut-
veckling av rörelseforskningen genom att förklara 
texternas funktioner i de specifika sammanhang de 
skrevs och användes.

Syftet konkretiseras längre fram i ett antal frå-
geställningar: ”Vad karaktäriserar den retoriska si-
tuation som dikten förhåller sig till och hur förhål-
ler sig dikten till situationen? Vilket syfte har dik-
ten? Hur, med vilka retoriska och litterära grepp 
och strategier, argumenterar den? I vad mån och på 
vilket sätt samverkar retoriska och estetiska funk-
tioner? Vilken kunskap ger dikten om den rörelse 
som använder den? Hur bidrar dikten till rörelsens 
kunskapsproduktion?” (14)

För att kunna besvara dessa frågor och avgränsa 
rörelsesammanhanget och materialet har Agnes-
dotter valt att studera dikter av Ingrid Sjöstrand 
som använts i sammanhang som organisationen 
Kvinnokamp för fred varit inblandad i mellan 
åren 1979 och 1982. Organisationens inriktning 
på fredskamp bidrog till att den upprättade kon-
takt med den äldre kvinnorörelsen men också med 
miljö- och alternativrörelsen, vilket gör den repre-
sentativ för både kvinnorörelsen och övriga ton-
givande rörelser i Sverige från slutet av 1970-talet. 
Poesin som skrevs och framfördes av organisatio-
nens aktiva användes även utanför det snävare rö-
relsesammanhanget – den trycktes i dagspressen, 
i antologier och sångböcker. Att det just är Sjö-
strands dikter som analyseras beror på hennes ak-
tiva engagemang i Kvinnokamp för fred och or-
ganisationens flitiga användning av hennes dikter.

Agnesdotter ansluter sig till en forskningstradi-
tion som intresserar sig för litteraturens politiska 
och sociala dimensioner. Hon skriver in sig – utan 

att själv benämna det så – i en litteratursociologisk 
tradition och hon anknyter till och bygger vidare 
på i huvudsak svensk arbetar- och kvinnolitteratur-
forskning samt rörelseforskning. Två teoretiska hu-
vudspår kan urskiljas: dels teorier om sociala rörel-
ser, dels retorisk teori. Dessa två knyts samman av 
Carolyn R. Millers syn på genre som en typifierad 
retorisk handling, vilken skapar en speciell effekt 
i en given situation – i det här fallet är situationen 
det specifika rörelsesammanhanget. En central po-
äng med Millers genrebegrepp är att vi, för att för-
stå genre som retorisk handling, måste ”klarlägga 
förhållandet mellan retorik och retorikens situa-
tionskontext” (18). Följaktligen måste närläsningen 
av Sjöstrands dikter åtföljas av kontextualisering – 
och det ser vi också genomgående i de efterföljande 
analyskapitlen, där vi får fylliga redogörelser för de 
olika politiska sammanhang och debatter som dik-
terna relaterar till.

När det gäller rörelseteori utgår Agnesdot-
ter från den inriktning som benämns teorin om 
de nya sociala rörelserna (New Social Movements, 
NSM) eller identitetsparadigmet. Begreppet kol-
lektiv identitet är ett nyckelbegrepp: först när en 
grupp individer uppfattar sig som ett ”vi” är kollek-
tiv handling möjlig. Poesin fyller en viktig funktion 
i skapandet av detta vi, som vi ska se längre fram i 
avhandlingen. Teorin betonar särskilt de nya rörel-
sernas kulturella och kognitiva dimensioner och 
beskriver hur sociala rörelser även producerar ny 
kunskap. Utifrån sociologen Håkan Thörns defi-
nition av rörelsetexter som de texter där en rörelse 
gör sig synlig för omvärlden betraktar Agnesdotter 
Sjöstrands dikter som en viktig del av Kvinnor för 
freds rörelsetexter.

Valet att använda retorisk teori, som också blir 
en metod i avhandlingen, motiveras med att de so-
ciala rörelserna är retoriska till sin karaktär; de vill 
skapa förändring och försöker göra det bland annat 
genom att använda språket som symbolisk hand-
ling. Här kombinerar Agnesdotter traditionell re-
torikanalys som bygger på de aristoteliska grund-
begreppen (exempelvis ethos, logos, pathos och me-
taforen) med modernare retorisk teori, framförallt 
Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationens 
betydelse, samt nyare metaforteori, särskilt interak-
tionsteorin som utgår från I. A. Richards. De dik-
ter som valts ut för analys är dikter som återkom-
mande använts i sammanhang med koppling till 
Kvinnokamp för fred och de andra rörelser som 
organisationen var en del av. Dikterna berör rörel-
sernas huvudfrågor i slutet av 1970-talet: kvinno-
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rörelsens kollektiva identitet och roll i fredsarbetet, 
kärnkraften och kärnvapen.

De fem efterföljande kapitlen är av lite olika ka-
raktär. Medan kapitel två, fyra och fem (”Dikterna 
om systerskap”, ”Dikterna mot kärnkraft”, ”Dik-
terna mot kärnvapen”) är mer renodlade tematiska 
analyskapitel där dikterna behandlas tar kapitel tre 
(”Kritiken mot det moderna samhället”) upp andra 
rörelsetexter av Sjöstrand. Kapitel ett (”Kvinno-
kamp för fred och kvinnorörelsen”) är ett mer kon-
textualiserande kapitel där den grundläggande re-
toriska situation som några av dikterna förhåller sig 
till blir belyst. Det görs genom att relatera kvinno-
rörelsen under 1970-talet till Bitzers situationste-
ori. Den framhåller att retorik bör betraktas som 
svar på ett påträngande problem (exempelvis i det 
här fallet kärnkraft, kärnvapen, krig eller kvinnans 
underordnade position). För att Sjöstrands poesi 
ska åstadkomma förändring måste hänsyn tas till 
så kallade retoriska villkor, vilka kan förstås som 
begränsningar eller resurser som påverkar den till-
talade publiken på olika sätt. Kvinnorörelsen utgör 
både en resurs och en begränsning, då konflikterna 
om feministisk grundsyn och målsättning stundtals 
tenderade att skymma de problem man egentligen 
ville prioritera.

Konfliktlinjerna i rörelsen illustreras med ut-
gångspunkt i den debatt som följde på nyutgåvan 
av Elin Wägners Väckarklocka 1979. Två huvudsak-
liga hållningar ställdes mot varandra: Var freden en 
kvinnofråga eller en klassfråga? Förutsatte kopp-
lingen mellan kvinnor och fred i själva verket en 
biologistisk syn på kön som hämmade kvinnokam-
pen? Den socialistiska inriktningens kritik mot den 
så kallade livmodermystiken kan betraktas som en 
begränsning i de retoriska villkor som präglade si-
tuationen, medan Wägners Väckarklocka kan be-
traktas som en resurs då hennes teorier om en för-
historisk moderålder och ett destruktivt patriar-
kat mobiliserades som argument för rörelsens sak.

De så kallade systerdikterna behandlas i kapi-
tel två och betraktas som en del av kvinnorörelsens 
kunskapsprocess. Agnesdotter ställer sig frågan hur 
dikterna bidrar till utforskande av begreppet ”sys-
terskap” och utformande av rörelsens kollektiva 
identitet och menar att systerdikternas argumen-
tation framstår som väl anpassade till den retoriska 
situation som omtalats ovan. Sjöstrand undviker 
explicita argument som låser dikterna i endera ide-
ologiska positionen. I stället byggs bilden av vilka 
”vi” är upp med hjälp av upprepningar, kontraste-
ringar, metaforer, ögonblicksbilder och exempel 

grundade i vardagliga upplevelser. Framställnings-
sättet får uppfattningarna att framstå som självklara, 
naturliga och allmängiltiga, även då de är norma-
tiva. Ibland talar avsändaren med auktoritativ och 
undervisande röst, ibland som en i kollektivet. Att 
tala som en bland många kan stärka kamplusten och 
identifikationen med rörelsen. Ytterligare ett drag 
som kan verka identifikationsskapande är att dik-
terna utgår från erfarenheter av att vara kvinna, sär-
skilt av moderskap och omsorg. Dikterna bidrar till 
rörelsens kunskapsproduktion genom att formulera 
en kvinnobild – och förebild – av ett systerskap som 
utmärks av kvinnor som är äkta och naturliga, som 
inte anpassar sig till manssamhällets trånga kvinno-
ideal utan står upp för sina egna övertygelser.

Analysen av Sjöstrands debatt-texter hjälper Ag-
nesdotter att beskriva den retoriska situation som 
dikterna om kärnkraft och kärnvapen förhåller sig 
till. Hotet mot livet framstår fortfararande som det 
påträngande problemet, men fokus har förflyttats 
en aning: från de akuta hoten mot överlevnad till 
människans livsvillkor i det moderna samhället. 
Orsaken till problemen sägs inte vara manskultu-
ren utan den kortsiktiga rationalitet inriktad på 
ekonomiska resultat som styr det moderna sam-
hället. Den största skillnaden från den tidigare be-
skrivna retoriska situationen är publiken, eller tex-
ternas mottagare. Dessa samhällskritiska texter rik-
tar sig inte endast till kvinnor utan till folket i vid 
mening.

I analysen av dikterna mot kärnvapen är Agnes-
dotters huvudsakliga syfte är att belysa hur de har 
anpassats för att övertyga arbetare att rösta nej till 
kärnkraften. Dikternas argumentation förhåller sig 
till en retorisk situation där det påträngande pro-
blemet huvudsakligen är de hot kärnkraften med-
för i människors arbetsliv och vardag. Eftersom 
ekonomiska argument var framträdande i social-
demokraternas argumentation för kärnkraften är 
det just den typen av argument Sjöstrand använ-
der i dikten – men nu genom att visa att det inte är 
industriarbetarens ekonomi som gynnas av kärn-
kraften utan industrins. Konflikten står mellan ex-
perterna och folket, på ett liknande sätt som den 
står mellan kapitalisten och arbetaren i klasskam-
pen. ”Så blev det så att Fru Svensson / förvandla-
des till en struktur / som bildade underlaget / för 
stålskräckens diktatur” (165). Till skillnad från de-
battskrifterna försöker dock dikterna inte aktivt att 
få arbetarna att byta sida. Arbetarna får själva föra 
ordet och visa att frågan kan inordnas i deras kamp 
för rättvisa och ett gott liv. Argumenten kommer 
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inifrån rörelsen, så att säga, och i stället för att tala 
om vad som kommer att hända i framtiden gestal-
tar och levandegör dikterna denna framtid.

Slutligen behandlas dikter som förhåller sig till 
kärnvapenhotet som påträngande problem. Den 
första dikten, ”Otänkbart”, publicerades i Dagens 
Nyheter strax efter att kärnvapenupprustningsbe-
slutet i Europa tagits 1979 och den utmärks av två 
till synes motsatta retoriska strategier: faktabaserad 
och metaforisk argumentation. I analysen av dik-
ten ”Europa nu” visar Agnesdotter hur en rad av 
de klassiska persuasiva greppen används för att få 
Europas folk att vakna och i förlängningen agera: 
”Sover Europa gott om natten Vilar / folken lugnt 
i nuet medan / supermänniskorna planerar / slutet 
på historien?” (201). Vi hittar en personifikation av 
Europas folk, sömnmetaforen som visar på folkets 
passivitet, hög stilnivå med hopningar, stegringar 
och antiteser, exemplum, evidentia, ethos-byggande 
som ska skapa välvilja, vi-känsla och auktoritetska-
pande tekniker. För att nå ut till en bred allmänhet 
och skapa ett vi som inbegriper det europeiska fol-
ket är dikten avskalad på ideologiskt innehåll. Den 
tredje och sista dikten, ”Stenen och gräset”, finns 
tryckt i flera versioner, och dessa jämförs med ut-
gångspunkt i frågan om hur dikten bearbetats i de 
olika versionerna för att anpassas till nya retoriska 
situationer. Agnesdotter intresserar sig här särskilt 
för samspelet mellan estetik och retorik och ställer 
frågan om den retoriska argumentationen i en mer 
traditionellt lyrisk text skiljer sig från den explicit 
politiska dikten. Vidare undersöker hon hur för-
ändringarna i den senare versionen påverkar dik-
tens funktion som bruksdikt. Den första versionen, 
som publicerades i syndikalisttidskriften Arbetaren 
1979, är mer explicit politisk, i argumentation och 
genom valet av ord. I den senare versionen, som in-
går i en antologi från 1982, har den explicita kamp-
metaforiken och det ideologiska tonats ner; i stället 
för att kritisera utsugningen av arbetarna och upp-
mana till agerande om inte livet på jorden ska utplå-
nas uttrycker dikten en mer allmän civilisationskri-
tik och blir en sorgesång över en hotande framtid. 
Eftersom den senare versionen argumenterar mer 
indirekt än den första öppnar den för en friare läs-
ning och den kan läsas frånkopplad från en speci-
fik retorisk situation. Och Agnesdotter konklude-
rar – i en slutsats som också har bäring på avhand-
lingens övergripande frågeställning om bruksdik-
tens funktion – att den poetiska dikten förefaller ha 
många retoriska fördelar. Den indirekta argumen-
tationen kräver att mottagaren lägger ner ett större 

intellektuellt arbete på tolkningen, och mottagaren 
engageras också på ett djupare personligt plan ge-
nom minnen och upplevelser som kan aktiveras av 
metaforerna. Den poetiska formen, menar Agnes-
dotter, kan alltså bidra med en fördjupad och mer 
personlig förståelse och ett större känslomässigt en-
gagemang i det problem dikten behandlar. Metafo-
rerna aktiverar en rad olika föreställningskomplex. 
Diktens låga konkretionsgrad och den höga kom-
plexiteten öppnar för en medskapande mottagare, 
vilket bidrar till dikternas retoriska effektivitet och 
kognitiva funktioner. Därigenom förmår de också 
säga något annat och något mer än exempelvis de-
battartiklar på samma tema. Avhandlingen avslu-
tas med ett sista kapitel där Agnesdotter drar ihop 
trådarna och sammanfattar sin studie.

Avhandlingens främsta styrka ligger i att den har 
en ambition att utveckla och förnya den traditio-
nella närläsningen av poesi och visa på poesins po-
litiska och samhälleliga relevans. Genom att kom-
binera närläsning med retorisk situationsteori och 
perspektiv från sociologin visar Agnesdotter vil-
ken central roll poesin har spelat – och rimligen 
fortfarande spelar – för att skapa kunskap och på-
verka attityder. Nu är givetvis inte Agnesdotter 
den första litteraturvetaren som närmar sig denna 
problematik, men jag ser hennes avhandling som 
ett viktigt fortsatt steg på den vägen, just på grund 
av dess konsekventa rörelse mellan närläsning och 
kontextualisering med hjälp av situationsteorin. 
Här tror jag det finns en genuint produktiv po-
tential för fortsatt forskning. Vad Agnesdotter bi-
drar med är att visa hur hänsyn till publicerings-
sammanhang, framförande etcetera gör det möj-
ligt att framföra grundade tolkningar av en dikts 
funktioner: vem tilltalas och påverkas av dikten? 
Men i ännu högre grad visar hon hur centrala dik-
terna var för att bygga upp organisationen Kvinno-
kamp för fred och för att föra ut dess budskap. Sam-
tidigt som dikterna ständigt återkommer till rörel-
sens centrala frågor varieras och fördjupas innebör-
den i budskapen genom dikternas olika formspråk 
eller estetiska grepp. Att även bruksdikter skrivna 
för ett specifikt sammanhang och för en särskild sak 
kan vara komplexa och mångtydiga är förvisso inte 
så förvånande och heller inte en ny upptäckt, men 
alltför få studier har gjorts över hur den typen av 
dikter fungerar i konkreta situationer. Just därför är 
det här en viktig studie och ett bidrag till historie-
skrivningen över 1970-talets rörelsesammanhang 
och poesins roll i detsamma.
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Men Ingrid Sjöstrand då? Det här är en avhand-
ling om Ingrid Sjöstrand samtidigt som det inte är 
en avhandling om Ingrid Sjöstrand. Trots att det 
är ett författarskap Agnesdotter behandlar är det 
uppenbart att det inte är författarskapet i sig som 
står i centrum, utan den roll och funktion det hade i 
rörelsesammanhanget. Att hon sedan avtäcker och 
ger perspektiv på ett till stora delar outforskat för-
fattarskap blir då bara en bonus. Hon hamnar ald-
rig ens i närheten av den fälla vi litteraturvetare 
stundtals faller i när vi hävdar att det här författar-
skapet bör undersökas för att ingen har gjort det 
förut. Visst finns det en poäng med att lyfta fram 
bortglömda författarskap, men det räcker inte som 
motivering för en undersöknings relevans. Att be-
lysa ett outforskat författarskap utgör inget veten-
skapligt problem, i strikt mening. Därför är det 
glädjande att Agnesdotter lyckas göra både och: 
visa på Sjöstrands och Diktens (ja, med versal) be-
tydelse för fredsrörelsen.

Samtidigt ger valet att endast utgå från Sjöstrand 
upphov till funderingar när man ställer dikterna i 
relation till avhandlingens överordnade syfte. Utan 
tvekan framstår Sjöstrands dikter som ett lämpligt 
och välfunnet material för undersökningen. Men 
om vi återvänder till syftesformulering på s. 13 så 
öppnar den för alternativa urval. Huvudfrågan är 
hur poesi i allmänhet fungerar som retorisk hand-
ling i 1970-talets rörelsesammanhang och inled-
ningsvis nämns flera andra författare som också 
skrev dikter inom Kvinnokamp för fred (Ann-Mar-
gret Dahlquist-Ljungberg, Elisabet Hermodsson 
och Helga Henschen, för att nämna några). Man 
kunde tänka sig att ett bredare urval av olika poeter 
skulle ha lett till ett mer heterogent men också ett 
mer representativt diktmaterial – vilket hade kun-
nat ge en alternativ bild av rörelsen och avslöja yt-
terligare retoriska funktioner hos dikterna. Trots 
allt präglas ju materialet av Sjöstrands poetiska ut-
tryck, av hennes röst och stil. Vid samtalet under 
oppositionen framkom att en delförklaring till stu-
diens fokus på Sjöstrand hade att göra med avhand-
lingens långa tillkomstprocess, och att projektet in-
ledningsvis hade handlat mer om Sjöstrands förfat-
tarskap och sedan successivt rört sig mot den teo-
retiska frågan om diktens retoriska funktion i rö-
relsesammanhang.

Denna förskjutning i problemorientering har 
lett till att avhandlingen i vissa avseenden ger ett 
något splittrat intryck, vilket till viss del avspeg-
las i formuleringen av frågeställningarna. Som alla 
goda syftes- eller problemformuleringar rymmer 

syftet två nivåer: Agnesdotter är dels intresserad av 
den mer allmängiltiga frågan om poesins funktion 
som retorisk handling i specifika situationer, dels 
intresserad av att säga något om hur Sjöstrands dik-
ter fungerar och vad de kan lära oss om 1970-talets 
alternativrörelser – det vill säga avhandlingen har 
både ett teoretiskt och ett empiriskt-historiskt 
syfte. Men frågan är om något av dessa två syften 
är överordnat det andra eller är de likvärdiga? Jag 
hittar formuleringar i inledningskapitlet som pe-
kar åt bägge håll.

Agnesdotter skriver inledningsvis (15) att hon 
genom att utgå från Sjöstrands dikter som just 
bruksdikter vill bidra till en djupare förståelse för 
en betydelsefull och vanligt förekommande dikt-
genre, som hittills är lite utforskad. Med en sådan 
formulering låter det som om den teoretiska aspek-
ten av syftet är överordnat. Men längre fram (19) tas 
löftet tillbaka i följande formulering: ”Mitt syfte är 
inte att analysera bruksdikten på ett övergripande 
plan, utan att förstå de retoriska funktioner Ingrid 
Sjöstrands dikter kunnat fylla när de använts i sam-
manhang med koppling till Kvinnokamp för fred 
och de olika rörelser organisationen var en del av.” 
Denna formulering uppfattar jag vara överensstäm-
mande med vad som sedan faktiskt görs i avhand-
lingen, och jag tycker någonstans att den ändå cen-
trala diskussionen och slutsatserna om bruksdik-
ten som genre tappas bort längs vägen. Jag hade 
gärna önskat en tydligare återkoppling till genre-
frågan i slutdiskussionen, eftersom drag som kan 
sägas vara typifierade och situationsbundna åter-
kommande identifieras i analyskapitlen. Exempel-
vis vore det intressant att problematisera på vilket 
sätt metaforen, som måste sägas vara ett typifierat 
drag, i bruksdikten är situationsbunden. Detta just 
eftersom Sjöstrands metaforer diskuteras ingående 
och omtalas som både kopplade till tradition, kon-
venans, aktualitet och mångtydighet (till exempel 
vansinnesmetaforiken, den sexualiserade metafo-
riken eller den historiska personifikationen). Min 
fråga blir då: Hur hänger det ihop med situationen? 
Vilka metaforer är möjliga att använda i bruksdik-
ten – och är vissa omöjliga? Kanske kräver bruks-
dikten en särskild typ av metaforer som samtidigt 
kan associeras till aktualitet och tradition? Tradi-
tion för att göra dem lätta att uppfatta (de måste 
uppfattas ögonblickligen), aktualitet för att de ska 
få mottagaren att lära sig något nytt och samtidigt 
associera vidare?

Frågan om vilka och hur långtgående slutsatser 
som kan dras hänger förstås ihop med valet och till-
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lämpningen av teoretiska perspektiv. Som jag redan 
inledningsvis påtalat ser jag en givande potential 
i att kombinera litteraturvetenskaplig närläsning 
med retorisk analys och sociologisk teori, och i ana-
lyserna relateras hela tiden diskussionen av diktens 
tolkning och funktion till de retoriska situationer 
dikten användes i. Samtidigt är det inte en helt lätt 
uppgift att kombinera teorier av så olika slag – jag 
tänker här närmast på sociologiska teorier å ena si-
dan och textbaserade teorier å andra. Utmaningen 
ligger i att få teorierna att samverka och att man 
genom kombinationen av teorier når längre i ana-
lysen. Risken är att det stannar vid att teorierna får 
belysa olika aspekter av materialet. När jag läser den 
inledande presentationen av teorierna om New So-
cial Movements ser jag att de självklart har något att 
säga om de alternativrörelser som behandlas i av-
handlingen (framförallt det som handlar om iden-
titetsskapande och om den kognitiva lärprocessen 
eller kunskapsproduktionen). Men i analyskapitlen 
tycker jag att teorin främst blir en tyst förutsättning 
för analysen, och framför allt i det avslutande kapit-
let hade jag gärna sett en explicit återkoppling till 
dessa teorier och tydligare formuleringar om vad 
dessa teorier bidragit med i de retoriska analyserna 
– kanske till och med hur analysen också är ett bi-
drag till teoriutvecklingen inom New Social Move-
ments! För en av de viktiga poängerna, som Agnes-
dotter också formulerar så bra inledningsvis, är ju 
att denna teori inte brukar befatta sig med textana-
lys. Så därför: Vad har teorierna om sociala rörel-
ser att vinna på att kombineras med retorisk text-
analys? Eller kanske det omvända: Vad har retorisk 
analys att vinna på ett New Social Movements-per-
spektiv? Ett problem som retorikteorin dras med 
är att den ständigt talar om handlingsbenägenhet 
och förändring, men har svårt att precisera vad som 
sker i steget mellan övertygelse och handling. Kan-
ske kan sociologisk teori hjälpa retoriken att ta ste-
get från text till socialt sammanhang; att formu-
lera vad som sker när människor börjar agera för 
att förändra någonting – helt enkelt att sätta ord 
på denna process?

Att använda Bitzers situationsteori är ett ut-
märkt val för att komma åt hur dikterna fungerar 
i de specifika rörelsesammanhang det här är frå-
gan om, och Agnesdotter visar också övertygande 
i några diktanalyser hur olika retoriska villkor på-
verkat dikternas utformning beroende på vad frå-
gan gäller, vilket tillfället är och vilken publik som 
tilltalas. Ett problem som ofta dyker upp i den här 
typen av analyser är dock hur vi når fram till vad 

som utgör det påträngande problemet. Carolyn 
R. Millers vidareutveckling av situationsteorin er-
bjuder en syn på retoriska situationer som sociala 
konstruktioner och påträngande problemen som 
skapade av objekt, händelser, intressen och avsik-
ter. Det här betyder, skriver Agnesdotter, att det 
är ”möjligt att förstå de sociala rörelsernas strävan 
att lyfta fram tidigare ouppmärksammade problem 
och på så sätt etablera nya retoriska situationer. Jag 
menar att även en rörelses bruksdikter kan fungera 
både som inlägg i redan existerande retoriska situa-
tioner och bidra till att lyfta fram nya problem” (33).

Jag är enig med avhandlingsförfattaren om att 
det är en rimlig och fruktbar tolkning av situations-
teorin. Ett alternativt sätt att formulera det på är 
att Lloyd F. Bitzers och Richard Vatz teorier inte är 
paradoxalt motsatta utan kan förenas: vi både för-
håller oss till en existerande situation och skapar 
och förändrar den. Men när vi går in i diktanaly-
serna med detta perspektiv ställs vi inför det kon-
kreta problemet att avgöra vad som ger upphov till 
vad. Utgår vi från ett på förhand definierat påträng-
ande problem och undersöker hur dikten förhåller 
sig och försöker svara på detta eller undersöker vi 
dikten och de strategier den använder och försöker 
få på så sätt få syn på vilket påträngande problem 
den är ett svar på eller kanske vilken situation den 
försöker skapa? Vilken Agnesdotters utgångspunkt 
är tycker jag inte alltid framgår tydligt i de enskilda 
diktanalyserna. Två exempel för att konkretisera: 
I dikten ”Min syster” i kapitel två tycks utgångs-
punkten vara att kvinnorörelsens diskussion om 
könens natur (samt behovet att skapa en gemensam 
identitet) är det påträngande problem som dikten 
förhåller sig till: ”I analyserna ska jag särskilt under-
söka hur bilden av kvinnan/systern konstrueras och 
ställa denna i relation till kvinnorörelsens pågående 
diskussion om könens natur och rörelsens målsätt-
ning” (106). I analysen av dikterna mot kärnkraft 
tycks det snarare vara genom analyserna som en 
slutsats nås om vilket det påträngande problemet 
är: ”Argumentationen i ’Folkvisa’ och ’Visan om 
fru Svensson och kärnkraften’ visar att dessa dikter 
förhåller sig till en lite annorlunda tolkad retorisk 
situation, där det påträngande problemet huvud-
sakligen är det hot kärnkraften medför för männi-
skors arbetsliv och vardag” (152). Min poäng är att 
finns en risk att analysen blir självbekräftande, eller 
annorlunda uttryckt, att man fastnar i ett slags cir-
kelresonemang, om man antingen genom läsning 
av dikten eller genom analys av samhällsdebatten 
sluter sig till att dikten riktar sig till en viss publik 
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eller ett visst påträngande problem och sedan ge-
nom en analys av dikten vill visa hur dikten anpas-
sats till att övertyga just denna publik eller adres-
sera detta problem.

Ytterligare en invändning som gäller tillämp-
ningen av teorin är vilka situationer som dikterna 
egentligen analyseras i förhållande till. Agnesdot-
ter skriver inledningsvis att hon skiljer mellan kon-
text och situation, där kontext är den övergripande 
nivån, i det här fallet de sociala rörelser som Kvin-
nokamp för fred var engagerade i, medan situation 
utgörs av de olika problem som rörelserna arbetade 
för, huvudsakligen kvinno-, kärnkrafts- och atom-
vapenfrågan. Det finns dock ytterligare en nivå när 
vi talar om situation, som stundtals berörs men som 
egentligen aldrig riktigt relateras till i själva dikt-
analyserna. Det är de enskilda, specifika retoriska 
situationerna då dikterna används, t ex under Kvin-
nor för freds samnordiska fredsmarsch sommaren 
1981. Att relatera dikterna till denna nivå skulle, me-
nar jag, möjliggöra en ännu mer precis analys av de 
retoriska villkor som påverkar diktens utformande 
och tolkning, av den publik som kan påverkas och 
av dikternas specifika funktion. I nuläget tenderar 
nämligen diktanalyserna stundtals – trots all kon-
textualisering – sväva i ett slags vakuum och det 
blir rätt mycket traditionell litteraturvetenskaplig 
närläsning emellanåt. Det är lite synd, med tanke 
på de inledande ambitionerna.

Visst inser jag de metodiska svårigheterna en så-
dan analys skulle medföra, men just för att Agnes-
dotter har tillgång till uppgifter om flera av dessa 
manifestationer genom arkiv och kan rekonstru-
era vad som hände och vem som gjorde vad – som 
exempelvis programmet vid manifestationen mot 
kärnkraft den 26 augusti 1979 som återges inled-
ningsvis – skulle det ha varit intressant och en möj-
lighet att ytterligare kunna konkretisera och speci-
ficera hur bruksdikten fungerar vid ett visst, speci-
fikt tillfälle. Det hade öppnat för ytterligare insik-
ter i diktens funktion: Vad betyder det till exem-
pel att den framfördes som sång? Hur uppfatta-
des den i relation till de övriga dikterna, sångerna 
och talen som framfördes? Överensstämde den 
tilltänkte mottagaren (det vill säga arbetarklassen) 
med den faktiska publiken vid det tillfället? Det 
finns ansatser till den här typen av analyser, men jag 
hade gärna sett att exempelvis analysen av ”Europa 
nu” anknöt till den i inledningskapitlet korta dis-
kussionen om diktens muntliga framföranden och 
publiceringssammanhang. Det hade varit mycket 
intressant att reflektera över skillnaderna i situa-

tioner: Sjöstrand läser exempelvis dikten själv vid 
flera av manifestationerna – hur påverkar hennes 
primära ethos åhörarnas uppfattning av diktens ar-
gumentation? Man kunde också fundera över hur 
andra retoriska villkor påverkar tolkningen – ex-
empelvis avsändaren, det vill säga vilken organisa-
tion som står bakom manifestationerna. Manifesta-
tionen i New York urskiljer sig då Kvinnor för fred 
står bakom, medan de andra sammanhangen sak-
nar tydlig kvinnorörelseanknytning. När Kvinnor 
för fred arrangerar framträder rimligen den femi-
nistiska aspekten starkare. Och så vidare.

Dessa invändningar ska dock inte skymma de 
förtjänster det retoriska perspektivet och metoden 
medför i avhandlingen. Retorikteori har av hävd 
funnits tillämpbar i litteraturvetenskapliga avhand-
lingar som behandlar äldre litteratur, företrädesvis 
klassicistisk sådan, men de senaste åren har även 
andra århundradens litteratur och andra litteratur-
typer gjorts till föremål för retorisk analys. Agnes-
dotters avhandling utgör ett viktigt bidrag i denna 
utveckling, både för att den visar hur situationste-
orin i kombination med traditionell närläsning för 
längre i analysen och för att den bestrider att reto-
risk analys av lyrik endast skulle vara instrumentell 
och reducerande. Att Agnesdotter dessutom inte 
nöjer sig med att begagna den klassiska retorikteo-
rin och fastnar i ethos, logos, pathos förtjänar också 
en eloge. Samtidigt märks det stundtals att det är en 
litteraturvetare och inte retoriker som håller i pen-
nan. Eftersom det är en avhandling i litteraturveten-
skap är det fullt i sin ordning, men när det får kon-
sekvenser för undersökningens slutsatser är det värt 
en kommentar. Det gäller definitionen och använd-
ningen av begreppen ”estetiska och retoriska grepp 
och/eller funktioner”. Förhållandet dem emellan är 
en central fråga i undersökningen (”i vad mån och 
på vilket sätt samverkar retoriska och estetiska funk-
tioner?” och ”jag vill undersöka hur, med vilka re-
toriska och estetiska grepp och strategier, dikterna 
fyller dessa funktioner” – 14, 27). Men vad är ett es-
tetiskt grepp till skillnad från ett retoriskt? Retorik 
definieras som något persuasivt, mottagaroriente-
rat och situationsbundet (26). Jag uppfattar det som 
en pragmatisk definition, men ingenstans i inled-
ningen definieras estetik eller estetiska grepp. I ka-
pitel fem omtalas förvisso, men helt i förbigående, 
”estetiska verkningsmedel som rytm, klang och bild-
språk” (176). Men det är i så fall en precisering som 
kommer väl sent. Här tycks det som om Agnesdot-
ter som litteraturvetare utgår från en konventionell 
förståelse av estetiskt grepp som ungefär ”konstnär-
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ligt grepp” och därmed inte ser nödvändigheten i att 
definiera eller formulera detta inledningsvis.

Min poäng är att genom sättet att formulera 
frågan inledningsvis förutsätts en skillnad mellan 
estetisk och retorisk funktion (14), men vari den 
skillnaden består blir aldrig tydligt för läsaren. Det 
medför att svaret på denna fråga blir rätt så intetsä-
gande – eller självklart om man så vill: Agnesdot-
ter skriver efter den jämförande analysen av ”Gräset 
och stenarna” att ”de retoriska och estetiska funk-
tionerna är sammantvinnade” och att det ”inte är 
möjligt eller produktivt att skilja estetiska och re-
toriska funktioner från varandra” samt att estetiska 
grepp blir retoriskt verksamma när det används i 
en dikt som har som syfte att övertyga i en retorisk 
situation (250 f.). Ja, jag håller helt med, men min 
invändning är: på vilket sätt har detta visats genom 
diktanalyserna? Utifrån den postulerade definitio-
nen av retorik skulle jag säga att denna utsaga är en 
förutsättning för undersökningen, inte en slutsats. 
Om bruksdikt är retorisk eftersom den används i 
en situation för att påverka mottagarens tänkande 
och handlande är givetvis de estetiska grepp som 
används också retoriska i den situationen (exem-
pelvis metaforen).

I stället menar jag att det intressanta Agnesdot-
ter faktiskt gör, och inte bara i den sista diktanalysen 
utan egentligen genom avhandlingen som sådan, är 
att precisera vilka retoriska funktioner de estetiska 
greppen fyller. Hon diskuterar vad det är som gör 
öppenhet, medskapande, tvetydigheter, komplex-
itet, indirekta argument till retoriska funktioner 
och hur de fungerar övertygande till skillnad från 
klassiska övertygandestrategier. Men hon relaterar 
tyvärr inte genomgående den diskussionen till frå-
gan om förhållandet mellan estetiska och retoriska 
funktioner. Eftersom det är en fråga som aktualise-
ras i relation till alla Sjöstrands dikter menar jag att 
denna diskussion borde kommit tidigare, och inte 
sparats till den allra sista diktanalysen. För i själva 
verket har Agnesdotter visat att estetiska grepp är 
mer än metaforer, assonanser, rim och sådant som 
vi traditionellt kopplar samman med lyrik och den 
höga stilen. Men när hon konkluderar att ”Gräset 
och stenarna” är ”en av de mest lyriska och estetiskt 
genomarbetade av Sjöstrands bruksdikter” (221) är 
det som om hon själv går i fällan och ansluter till 
en traditionell syn på politisk poesi där bruksdik-
tens estetik är underordnad retoriken. Poängen är i 
stället att Sjöstrand använder en rad olika estetiska 
grepp i sina dikter och att dessa visar sig vara cen-
trala för hur bruksdikten och den politiska poesin 

fungerar i rörelsesammanhang. Genom att tydlig-
göra detta hade Agnesdotter kunnat bredda estetik-
begreppet och trycka på att bruksdikterna natur-
ligtvis också är estetiska, men att de utmärks av en 
särskild estetik som inte utesluter det traditionellt 
”sköna” men som också i hög utsträckning handlar 
om rytmiska och formella upprepningar, efterbild-
ning och symbolskapande.

Avslutningsvis några korta reflektioner kring av-
handlingens disposition och inre sammanhang. I 
stort följer den en klar linje, det är bara första ka-
pitlets status som förefaller något otydlig. Jag blir 
inte riktigt klok på om ”Kvinnokamp för fred och 
kvinnorörelsen” ska betraktas som en bakgrund till 
de analyskapitel som följer eller om det är ett analy-
tiskt kapitel i egen rätt. Analysen av debatten som 
uppstod kring nyutgåvan av Wägners Väckarklocka 
belyser konfliktlinjerna i den nya kvinnorörelsen, 
vilket talar för att kapitlet är ett analytiskt kapitel, 
men därefter följer en beskrivning av bildandet av 
organisationen Kvinnokamp för fred, vilket talar 
för att det är mera av ett bakgrundskapitel. Samti-
digt har den interna debatten i 1970-talets kvinno-
rörelse beskrivits rätt så omfattande i Emma Isaks-
sons avhandling Kvinnokamp, vilken också åter-
kommande hänvisas till. Jag ser heller inte riktigt 
vilken betydelse kapitlet har för de kommande ka-
pitlen – visst anknyter de till den efterföljande ana-
lysen av systerdikterna och de problem som den nya 
kvinnliga fredsrörelsen uppfattade som påträng-
ande, men jag ser inte samma koppling till de ef-
terföljande kapitlen, där kvinnorörelsesamman-
hanget inte är av lika stor betydelse. Under oppo-
sitionen framkom att även här hittar vi en del av 
förklaringen till kapitlets svävande ställning i av-
handlingens långa tillkomstperiod och dess föränd-
rade ärende. När Agnesdotter skrev kapitlet hade 
exempelvis Isaksson inte påbörjat sin avhandling.

Vad gäller framställningen i övrigt är avhand-
lingen välskriven och stilen är tillgänglig i ordets 
bästa bemärkelse. Det är en avhandling skriven i 
den tradition som vill göra humanistisk vetenskap 
åtkomlig och läsbar för fler än bara kollegorna vid 
universiteten, utan att för den skull förenkla eller 
göra avkall på vetenskapligheten. Utöver att visa på 
potentialen (och förvisso begränsningarna) för lit-
teraturvetenskapen som finns i att hämta inspira-
tion från närliggande fält eller teorier vill jag också 
lyfta fram det kunskapsbidrag avhandlingen ger om 
det sena 1970-talets rörelsesammanhang bland an-
nat genom att visa hur nära kvinnorörelsen, freds-
rörelsen och miljörörelsen hängde samman. Det 
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är just genom Agnesdotters diktanalyser detta blir 
tydligt, till exempel när hon visar hur en och samma 
dikt används i flera sammanhang under flera år.

De många insiktsfulla och ögonöppnande dikt-
analyser Agnesdotter gör förtjänar också att fram-
hållas och att läsas av flera. Diskussionen av de 
olika versionerna av ”Gräset och stenarna” inspi-
rerar och borde användas exempelvis i undervis-
ningssammanhang för att belysa förtjänsterna med 
reto rik analys av lyrik och situationsteorins värde. 
Personligen fångades jag särskilt av analysen av dik-
ten ”Otänkbart” som också tematiserar kärnvapen-
hotet. Agnesdotter framför tanken att faktauppgif-
terna i dikten framstår som främmande element 
hämtade från en ofattbar yttre verklighet som ska-
ver i den poetiska texten och därmed blir till bilder 
för en verklighet byggd på en logik som avsändaren 
inte erkänner, vilket är både tankeväckande och sä-
ger oss något centralt om de möjligheter poesin har 
till skillnad från traditionell debatterande prosa. 
Det påminner oss både om diktens och diktana-
lysens betydelse, för oss som individer och för oss 
som samhällsvarelser.

Sofi Qvarnström

Carolina Ignell, Du och jag men inte vi. Om omöj-
liga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion. 
(Critica litterarum lundensis, 12). Avdelningen för 
litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum, 
Lunds universitet. Lund 2013.

Carolina Ignells Du och jag men inte vi är den första 
svenskspråkiga avhandlingen som ägnas enbart 
Coetzees författarskap. Redan med detta konsta-
terande händer någonting intressant. Kastar man 
loss från den ibland alltför familjära engelsksprå-
kiga diskursen kring författarskapet framträder, i 
bästa fall, nya horisonter. Coetzee blir en annan. 
Mer om detta snart.

J. M. Coetzee – John Maxwell Coetzee – är tvek-
löst en av vår tids mest uppburna författare. Han 
föddes 1940 i Sydafrika och debuterade relativt sent 
med romanen Dusklands 1974 (Skymningsmarker). 
Skymningsmarker var ett djärvt och formellt nyska-
pande verk som utgavs av ett radikalt sydafrikanskt 
förlag, Ravan Press. Därmed förblev den en ange-
lägenhet endast för en liten, litterärt intresserad 
krets i Sydafrika. Roman nummer två, In the Heart 
of the Country (I hjärtat av landet) som kom 1977, 
var den första att ges ut både i Sydafrika och i Stor-

britannien, och Coetzees tredje roman, Waiting for 
the Barbarians (I väntan på barbarerna), innebar 
ett internationellt genombrott när den publicera-
des 1980. Det är från detta år man kan börja räkna 
upp den långa – mycket långa – rad litterära pri-
ser som förärats Coetzee, däribland två Bookerpris 
samt Nobelpriset i litteratur 2003.

Det som numera allt oftare betecknas som ”the 
major phase”, den stora perioden, i Coetzees för-
fattarskap sträcker sig från I väntan på barbarerna 
fram till och med Disgrace (Onåd), som kom 1999. 
Denna period omfattar sju romaner, men också åt-
skillig litteraturkritik samt den knivskarpa essän 
White Writing från 1988. Med romanen The Mas-
ter of Petersburg (1994; Mästaren från Sankt Peters-
burg) som enda (eventuellt) undantag har i princip 
allt Coetzee skriver fram till Onåd anknytning till 
Sydafrika och/eller koloniala maktförhållanden. 
Den kopplingen försvinner inte helt efter Onåd, 
men något har förändrats i författarskapet de se-
naste 14 åren, vilket i princip sammanfaller med 
författarens flytt från Sydafrika till Australien.

Forskarna fick upp ögonen för Coetzee sent på 
1980-talet, och idag kan man med fog tala om en 
akademisk industri kring hans verk. En sökning 
på MLA:s databas i september 2013 gav 1057 träf-
far på sökordet ”J. M. Coetzee”. Knappt 1000 av 
dessa gällde akademiska artiklar. 42 träffar hänvi-
sade till monografier, 67 till avhandlingar, helt eller 
delvis ägnade Coetzee. Resultaten var dessutom 
inte heltäckande – det finns (minst) ytterligare nå-
got dussin böcker och avhandlingar på olika språk 
samt en mängd artiklar som MLA helt enkelt inte 
har registrerat. Det är således ett minst sagt liv-
fullt forskningsfält som Carolina Ignell oförväget 
beger sig in i.

Ignell inleder med att presentera Coetzees förfat-
tarskap samt syftet med avhandlingen och val av 
metod. Därefter placeras Coetzee kortfattat i en 
sydafrikansk historisk kontext. På detta följer ett 
längre avsnitt om postkolonialismen. Huvudde-
len av avhandlingen, ungefär tre fjärdedelar, ägnas 
den egentliga analysen av sex romaner av Coetzee. 
Analysen avrundas dels med en sammanfattande 
diskussion, dels ett efterord som tar upp Coetzees 
senaste roman, The Childhood of Jesus (2013; Jesus 
barndom).

De sex romaner – av sammanlagt femton så här 
långt – som behandlas är, i nämnd ordning, I vän-
tan på barbarerna, Onåd, I hjärtat av landet, Järn-
ålder, Diary of a Bad Year (2007; Ett dåligt år) 




