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Från zulu till meänkieli
Sara Lidman avlyssnar, samtalar, nedtecknar 

Mångspråkighet var del av Sara Lidmans 
världsbild, en metaspråklig medvetenhet som 

lyste genom hennes författarskap, det muntliga och 
det skrivna. Hon låter ofta både talspråkets brustna 
grammatik och utomstående, exotiska ord ta plats, 
leda berättelsen, ta ställning. Men i det ryms också 
strategier med tungomål som uppbär en maktens 
förhandsrätt bara genom sin befintlighet, och andra 
som plågas av motsatsen: är nedtystade, förringa-
de. 

Den period jag skall granska omfattar Lidmans 
två Afrikaromaner och rapportböckerna Samtal 
i Hanoi och Gruva. Det är en tid på runt åtta år 
(1960–1968) med resor, vistelser, förflyttningar. Så 
här ser hennes tillvaro ut dessa år: ett halvt år i Jo-
hannesburg med utvisning 25 februari 1961 efter ett 
åtal för sedlighetsbrott för henne och ANC-mannen 
Peter Nthite; flykt till Marangu hotell under Kili-

manjaro i Tanzania, där hon skrev färdigt den för-
sta versionen av Jag och min son (1961; den andra 
utkom 1963); flyttade till Kenya, till Kisumu vid 
Victoriasjön (1962) och senare (juli 1963) till Ny-
eri i kikuyuland, Med fem diamanter (1964) tillkom 
där; reste hösten 1965 på transsibiriska järnvägen 
till Mongoliet och vidare till Hanoi (det var hennes 
första av fyra Vietnamresor), Samtal i Hanoi utkom 
1966; bodde i december 1967 i en lägenhet i Svap-
pavaara, drygt 40 kilometer sydöst om Kiruna, på-
började inspelningar av intervjuer med ett fyrtiotal 
gruvarbetare som lade grunden till Gruva (1968). 

Det är denna, hennes språkliga, globala värld 
som intresserar mig.

Igor och Gladness

Igor är sonen i Jag och min son (JOMS). Jaget är 
svensk man, jämtlänning (i ”verkligheten” en ir-
ländsk man), lyckosökare, våghals, bedragare, 
med i två krig som frivillig, i det spanska kriget på 
Francos sida och i det finska vinterkriget. Han är 
patologiskt avundsamt upptagen med den fyraåriga 
sonen som älskar sin trofasta nanny, Gladness, och 
samtidigt visar sin fader endast flyktig välvilja. Det 
är denna trio – den namnlöse fadern, nannyn och 
sonen – som utlöser en språklig kraftmätning med 
ett oförsonligt slut. 

isiZulu är ett hot mot fadern på flera sätt. Det 
faktum att Igor talar zulu är en föreställd skymf mot 
faderns narcissistiska självsyn, mot familjens pres-
tige (vid deras presumtiva återkomst till Jämtland) 
och indirekt mot det västerländska språket (svenska, 
engelska), mot de vitas självklara suveränitet. Zulu, 
föreställer sig fadern, betecknar Igors afrikanska 

ANC-mannen Peter Nthite i sin coop i Orlando. Han och 
Sara åtalades för brott mot ”immorality act.” Hon utvisa-
des ur landet; ’flydde’ till Tanzania där hon slutförde den 

första Sydafrika-romanen Jag och min son 1961 (den andra 
1963). Sara Lidman-arkivet, Umeå universitet.
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tillhörighet. Han upptäcker eller inbillar sig att so-
nen kan ”tolka världen”, sin och andras, symboliskt 
och kulturellt. Så här låter ett samtal mellan far och 
Igor under en bilresa. Sonen tittar ut, säger: ”Stanna 
– en gudugudu … Gudugudu [koltrast] tvättar pär-
lor.” Fadern förbluffad: Igors ”lilla röst … ger mig 
andnöd”.

Jag vänder blicken från denna skenvärld mot 
Igor, min verklighet, ser honom uppleva för mig 
okänsliga nyanser, hur han mottar tecken, inan-
das dem med alla sinnen, tecken vars tydning 
han ska söka i framtiden, leva efter. Hur ska jag 
få honom att vänta med sin kärlek tills vi kom-
mer hem, han måste höra min barndoms fåglar, 
längta efter mina syner. 

Orsaken till Igors förtrollning och hans suveräna 
språkbruk är Gladness Makinda (mänsklighetens 
glädje, Gladness in me), hon med sin zulu-urkraft. 
Hon språkar, sonen svarar, fadern förtvivlas: ”Han 
[Igor] springer fram och babblar något på zulu 
som jag inte förstår och utan att tänka på hur det 
sårar mig. Jag har förbjudit Gladness att tala infö-
dingsspråk med honom men deras byteshandel är 
oåtkomlig för mig.” Den oåtkomliga byteshandeln 
mellan dem innebär att den svensktalande man-
nen inte bara känner sig kränkt som lyssnare utan 
finner värdigheten i sin härkomst rubbad. I en an-
nan ”byteshandel” bryter fadern mot det rasistiska 
reglementet, även det ett tecken på en mans flathet. 
Fadern bjuder Gladness på ’boy’s meat’ i stället för 
’dog’s meat’! ”Fastän jag alltså är generösare än de 
flesta arbetsgivare låter det otrevligt i översättning 
om jag skulle framhäva att jag köper hundkött åt 
Gladness. Men livet här är för sig – det kan inte 
översättas.” Han upphöjer sig själv: Jag måste äta 
henne, ha henne, äta av den glädjen.

En gång överraskade jag Igor i ett kärleksmum-
mel där ordet Thokozile ständigt återkom i för-
bindelse med Gladness. Han rodnade till svar när 
jag frågade honom vad det betydde. Jag frågade 
Gladness … Hon sa, med blicken bortvänd: Det 
är det inre namnet.

Varje karaktär i JOMS, inte bara jaget / fadern / be-
rättaren, bär med sig och ger uttryck för den åtskill-
nadspolitik och biologiska raskontroll som gällde 

1960-talets Sydafrika. Fadern, har Lidman berättat 
många gånger, inbegrep också henne själv, liksom 
de andra européerna i romanen, vare sig de var ra-
sister, icke-rasister, eller sökande humanister. 

Jag ”skall jag lära mig zulu och bli av med slaven 
i mig!” var Lidmans avskedsdeklaration hösten 1960 
på väg till Afrika (Sara Lidman-arkivet, 20/5 1960, 
A3:1). Zulu lärde hon sig inte i vad som normalt 
avses med att ”lära sig” ett språk. Det zulu som ro-
manen bär med sig skall i Lidmans roman betraktas 
som ett afrikanskt talorgan, ett protokoll avsett att 
nedmontera okunskap om ondskans apartheid och 
öppna insikter om värdegemenskap, samförstånd. 

JOMS 1961 slutar med en åkallan på zulu till 
Gladness – Ngifunukuya kuThokozile, uThoka-
ile ngumama, ngiymthand uThokozile, ngifunukuya 
kuThokozile – och den likaledes punktlösa mening-
en ”Vad hjälper det mig nu om jag hinner till havet 
när min sons själ är förlorad åt Afrika.” Den andra 
JOMS-versionen slutar utan meningen ovan men 
med samma punktlösa zulu-åkallan. De saknade, 
metaforiska punkterna fick invänta sina uppdrag 
fram till att rasåtskillnadspolitiken luckrats upp på 
1990-talet. Då apartheid var död var ’boken’ färdig. 
Lidmans JOMS stred till slutet. 

Wachira och brudpriset

I rättegångens dramaturgi är förloraren – nästan – 
alltid den fattige, den ordlöse, den outbildade, och 
vad gäller rättstillståndet i icke-demokratiska sam-
hällen kan modifieringen ”nästan” slopas helt. Sara 
Lidmans upptagenhet med moraliska och politiska 
frågeställningar kring brott och straff, skuld och för-
soning, gjorde henne till den svenska litteraturens 
främsta etiska empiriker och den Lidman vi kommit 
att känna och beundra. Den fattige kan bära skuld, 
förlorar alltid tvisten, men är i grunden oskyldig. 
Den skyldiga är jag, förklarar Lidman, även jag är 
tjuven. Vi i väst har agerat rövare på en kontinent i 
hur många år som helst. Det är Lidmans oförsonliga 
juridik och rättssyn. Både i Kisumu och Nairobi be-
sökte hon olika rättegångar, fångade in lokala språk, 
sökte kunskap. I ett samtal från en rättegång i Nai-
robi citerar hon denna verkliga dialog: ”Domaren: 
’Varför stal du?’ Fången: ’Jag var hungrig.’ Doma-
ren: ’Tänkte du äta bordet?’ Fången djupt allvar-
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lig. ’Jag hoppades kunna sälja dörren och få något 
pengar. För dessa tänkte jag köpa ett bröd’” (Sara 
Lidman-arkivet, 24/12 1962, A3:1). Så vem stjäl 
egentligen ringen med fem diamanter i Med fem 
diamanter (MFD)? 

För att kunna tränga in i huvudpersonen, boy-
en Wachira, ”en glad beskedlig pojkes väg från ett 
ögonblick av finaste omtanke till brodermordet” 
(Lidman), i den multietniska miljön omkring ho-
nom, hans föreställningsvärld, tog Lidman, som i 
JOMS, parti för sina romanfigurer, smög in i skug-
gorna kring dem, tjuvlyssnade, tjuvtittade. I följan-
de scen placerar hon sig invid kvinnorna i arbete på 
ett fält med kåte Wachira cyklande förbi, så nervöst 
att han trasslar in sig. Den ”beskedliga pojken” är 
på friarfärd! Genom sin blick är han ett upphetsande 
objekt för kvinnornas erotiska tillmälen och ironier. 
Deras kangan i sina slingrande, erotiska arabesker 
(en trädstam med ringar sågad nästan intill kärnan; 
en mortel med stöt; ett lummigt träd med fallna äpp-
len) frammanar deras lust med hånande underme-
ningar om sig själva, liksom om männen. Det är här 
Wachira träffar Wambura för första gången. Förfat-
tarrösten (Lidman) simulerar / tolkar det sedda från 
sin upphöjda berättarposition, men kan inte kontrol-
lera den helt ut, eftersom varje ny kroppsrörelse, 
varje nytt ömsesidigt ögonkast imaginärt förändrar 
”textens” innehåll. Precis som ingen enskild flanör 
kan infånga till fullo det språk som omslingrar en 
förbipasserande Nairobi matatu-taxi laddad med 
graffiti och ordspråk. Varje iakttagare, läsare, blir 
delaktig i det som sker just i nuet, och enbart på sitt 
individuella sätt. En annan ser annat, läser annat.

Kangans bildberättelser korsas av gikuyu- eller 
kiswahiliordspråk. De metonymiska och transkultu-

rella ordspråken och bilderna problematiserar 
varandra. Lidman översätter: ’Äpplena rulla 
åt alla håll, plocka om du vill’; ’Vill du veta 
vad kärlek är, älska mig’; ’Ja du, men en av 
dina gärningar, hatar jag’; ’Du har sett mol-
net, regnet är för en annan’; ’Jag är trött på 
att vänta’. Wamburas kanga är blå med ord-
språket Itekura egwatagia ruhuho. Författa-
ren översätter: ”om regnet inte faller, skyll på 
vinden. Kunde tydas: Vad du inte får vill du 
inte ha, en vindpust är starkare än din åtrå.” 
Den mång artade scenen omfattar tre narrativa 

komponenter. Först en tematisk sång (översatt) som 
hyllar den trolovade kvinnans lycka. Med andra 
ord henne som berättigats brudpriset, i motsats till 
Wamburas öde, hon som aldrig fick de sex getterna 
i brudgåva. Det andra ett betryggande ordspråk om 
fågeln som tycks härma en tanke. Det låter så här 
på gikuyu: gaikia ngu, gaikia ngu, vilket ordagrant 
betyder ’kasta ved på elden’ i Lidmans översättning 
eller en förmaning att avsluta leken innan det blir 
mörkt. Det kan också vara (min tolkning) en politisk 
vädjan till den trälande kvinnan att nu är det dags att 
slänga bördan (veden) av huvudet! Den tredje berät-
telsetråden är en erotisk epifani. 

Cedrarna genomträngde allt kött med doftnålar, 
eukalyptusträden stötte sig upp i himlen med 
blänkande hårda stammar, det skrattade ur flam-
trädens klockor, det var rött och grymt och roligt. 
Och klagoljudet för att fullkomna hetsen, fågeln 
med sin treton gaikia ngu, gaikia ngu. 

Sammantaget bildar scenen ett orgiastiskt kärleks-
möte mellan man, kvinna, natur, mellan de manliga 
träden och det scharlakansröda kvinnliga buskträdet, 
och fågelns hetsiga vädjan om ett avslut. Skynda på! 
Dröj inte! Det är grymt, det är roligt!

Lidman gör inga direkta försök att tillmötesgå den 
svenska läsare som inte förstår de främmande orden 
utan som de flesta postkoloniala författare idag av-
kräver hon läsarens självlärande egen-aktivitet. Ord 
som bwana (S), mensab (S), shamba (S), ndio (S), 
asante sana (S), kanzu (S), posho (S), karibo/u (G, 
S), acha (G), a/m/uthungu (G), kairitu (G), aterere 
(G), irio (G), uthio (G) och andra återkommer re-
gelbundet i texten och kan anses översätta sig själva 
(S=[ki]suwahili, G=gikuyu).

Sara bodde med  
Wambûi Njonjo, Kenyas 

första kvinnliga folk-
skoleinspektör, först i  

Kisumu, nära Victoria-
sjön, i mitten av 1963,  

i Nyeri, i kikuyu land. Det 
var där bilden togs. Ro-

manen Med fem diaman-
ter tillkom åren 1963–64. 

Sara Lidman -arkivet, 
Umeå universitet.
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Sorgens, leendets, tecknens Vietnam

Vi är på tåget ”närmare Hanoi.” ”Jag kan inte veta 
vad de säger men avståndet i rum och månens håll-
ning ger en känsla av förtid …”. Lidman radar ord 
från utifrån-bakom kupéfönstret, ett efter ett annat, 
som om de var utlagda att hitta en mening, som 
behöver tolkning. Den finns inte annanstans än i 
hennes eget språk. ”Risfält … fyra flickor slungar 
vatten … en lastbil med soldater … en kvist darrar 
mellan skuldrorna … en luftvärnsbas … många med 
gevär … de svarta vida byxorna … här och där en 
man – i gulgrönspräckligt nylonskynke: trofé och 
camoflage [sic] i samma stycke … en buffel gick 
och betade … på hans rygg bodde en knatte på fyra 
eller fem … en vietnames i Vietnam, den nittonde 
oktober 1965 … vanmakten att inte kunna fånga allt 
det nya man ser …”. 

Under en månads resa i Vietnam inte bara över-
satte och tolkade Pham, Lidmans allt i allo, till det 
som vietnameserna kallar för det västerländska 
– franska och engelska – utan utsåg också lokala 
mer eller mindre språkkunniga som var villiga att 
bemöta en frågande främmande icke-imperialist. 
Lidmans egna samtal var av två slag, dels intervjuer 
med författarna Xuan och Tu Hoo som talade fly-
tande västerländska, dels ex tempore-resonemang 

med andra hon mötte, som hon kallade memorerade 
fragment. Båda utvecklades till jag-berättelser i bo-
ken. Intervjuerna och de formella (och informella) 
samtalen på engelska och franska var egentligen få. 
Hennes överföringar, parafraserna, inhämtade hon 
visuellt, estetiskt, somatiskt. Från scener som ku-
péfönstrets video framförde. Det lingvistiska var 
egentligen sekundärt.

Att det vietnamesiska var obegripligt tvang hen-
ne till olika förståelsestrategier. ”Vanmakten att inte 
kunna fånga allt” skulle visa sig vara hennes styrka, 
inte en förtvivlans svaghet. Hon låter sig hanteras i 
en ömsesidig kommunikation som öppnar innebör-
den i ”det nya man ser,” det vill säga, vad hon ser. 
Hon letar sig fram med en självklarhetens lagfart. 
Ljud, tecken, ord, inte bara engelska / franska / viet-
namesiska idiom bär elementär mening. Kan när-
varo i gemensamt kroppsspråk, laddad med glosor, 
uttryck, gester, ögonkontakt, skapa insyn? Javisst! 
Kinesen på tåget kunde dock lite engelska; likaså 
kyparen på hotellet med postulatet ”Alla vill dom 
ha henne [Vietnam], men hon tillhör oss”; kvinnan 
Nguyen Thi Hang, 21år, ledare för ett hemvärnsför-
band, som, på Saras fråga ”Ni flickor har då inte tid 
att ha kärleksbekymmer?”, förklarar ”När vi be seg-
rat fienden ska vi sjunga kärleksvisor, nu är geväret 
vår fästman”; chefsläkaren Nguyen Doc Khoan som 

Sara Lidman i malmfälten i oktober 1967 för att träffa FNL-grupperna och gruvarbetare. Som syns på bilden  
var Vietnam i centrum. Samtal i Hanoi kom till 1966 (1967, 1971). Sara Lidman-arkivet, Umeå universitet.
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visar det bombade sjukhuset med bara rester kvar: 
spottkoppar, kranar, sjukhusjournaler; munken som 
guidade i den lika förnedrade, söndertrasade pago-
den; kaptenen som höll ett patriotiskt tal vid kyrko-
gården för de räknade 701 US-flygplansvraken. Det 
sedda, det hörda, det känsliga; tillsammans blir de 
mångdimensionella upplevelser. Tecknen, ögonen, 
det bevingade, drog till sig och kommunicerade 
med Sara. 

Sådana var även griffeltavlorna med karikatyrer 
av Lyndon B. Johnson och Robert McNamara. De-
viserna i poetisk form med råd och uppmaningar: 
”Träd gröna, örter mjuka, blommor friska – du som 
vaktar människans rättigheter och liv – skydda dess 
växter.” Skämtteckningen av ett kärlekspar på en 
bänk vid en sjö. Flickan: ”vart skall din fabrik flyt-
tas?” Pojken: ”det är en hemlighet så jag kan bara 
säga det till dig, den skall flytta till X-provinsen.” 
Pelare, affischer, slagord på husväggarna: ”Ned 
med imperialisterna! Låt oss stå emot fienden såsom 
en man!” ”Leve våra tappra bröder i Nationella Be-
frielsefronten!” Lidman tyder / tolkar en mångsidig, 
rysansvärd, vidunderlig värld.

Pham översätter ofta så snabbt att ”jag [Lidman] 
sällan tänker på språkbarriären”. Språken löses upp. 
De är på väg till fronten i en jeep, klädd i blad på 
alla sidor; det är natt, de är rädda, de öppnar mat-
korgen. Sara lyssnar, filtrerar hotet omkring sig, tar 
in skönheten: ”Vi står i en klunga i den vackraste 
av världar med cikada och eldflugor och doften av 
jord, blommor och ris, står och hukar som miljoner 
vietnameser som inte får sova i natt heller. … De ry-
ter åt oss.” Då vänder den tystlåtne Binh [även han 
tolk] upp ansiktet och säger åt Makten och Hemsk-
heten däruppe, som till svar: ”Det här är vårt land.” 
Vanmakten att inte kunna fånga leendets värme, 
inte kunna bemöta ansikten, förblir för henne till 
att börja med en oförstådd maktlöshet. Som arbe-
taren som iakttar Sara och börjar skära sina naglar 
med en pennkniv utan att släppa hennes blick. Som 
om han hade läst LIFE:s ledare av den 19 februari 
1965, undrar Sara. Längre in på resan förändras 
detta: mäns och kvinnors blickar möter hennes, lika 
nyfiken och innerlig som deras. Thanh Hoa, Le Thi, 
sexton år, ”såg på mig med svarta allvarliga ögon 
… det är så skönt om natten … då kan vi gå i skola 
… folk kan skära riset …” Ömsesidighetens händer 

vidrör varandra, okända ord / språk, medkänsla upp-
går i förståelse. Nguyen Thi Hang

tar mig om armbågarna och sjunger något på 
vietnam [sic] som jag begriper utan att förstå och 
jag svarar med en ramsa från Missenträsk som i 
sin tur verkar bekant för henne – ett av dessa in-
nerliga dårsamtal i världen när man blir en fågel 
som flyger bredvid en annan fågel. 

Sara Lidman återvänder hem med ett angeläget 
ärende. Samtal i Hanoi kom att skaka Sverige. Två 
år senare var det Gruvas tur, en ”bomb i den svens-
ka offentligheten” (Birgitta Holm). 

Svappavaara.  
”En finsktalande i gruvan är sisu hela dan” 

Tillbaka från Afrika 1964 fantiserade Lidman om att 
skriva en teaterpjäs som skulle handla om en dialog 
mellan arbetare i ett svenskt industrisamhälle och 
arbetssökande på olika håll i Afrika. De senare an-
såg hon sig kunna bedöma, däremot var det svenska 
fältet för henne helt främmande. Det var ”för att inte 
säga exotisk mark” medgav hon. Att söka fabriks-
arbete var möjligt, men för riskfyllt: ”jag kunde ut-
pekas som spion.” Så det blev inget av det.

Hennes tre år upptagna med Vietnam förlade de 
svenska arbetarna i utkanten. Tills ett uppmanan-
de brev från Odd Uhrbom infann sig hos Lidman 
den 12 oktober 1967. ”Jag är en ung fotograf som 
har sammanställt ett bildreportage från Kiruna och 
Malmberget.” Gruvarbetares vardag och miljö var 
projektets tema. Lidmans uppdrag, önskade han, 
skulle vara att ”skriva en skönlitterär text till mitt re-
portage.” Så blev det – nästan – en estetik påverkad 
rapportbok med 41 bilder. Lidman bosatte sig i Svap-
pavaara och påbörjade en intensiv rush av ett 40-
tal intervjuer med gruvarbetare: bandinspelningar, 
handskrivna överföringar av de flesta av dem, urval, 
redigeringar, citat. Hon stannade i byn till senvåren 
1968. Liksom i de två afrikanska romanerna och i 
Vietnamboken befann sig språken i Gruva i makt-
positioner med henne som samhällelig, aktivistisk 
instruktör och med den simulerande berättarrollen 
avsevärt nedtonad – ordknapp, diskret, tystlåten. 
”Om månen i Svappavaara skulle man kunna sjunga 
blues om man kunde,” skrev Sara (Gruva). I det 
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’finska Sverige’ de svartas frigörande sång bluesen; 
i Joburg Afrikas gosse spelande penny-whistle, dan-
sande jives. Saras två spelrum, meän kieli och zulu, 
satte sig emot makten, ifrågasatte det övergripande, 
det svenska och det engelska. 

Den intervjumall hon tillämpade i arbetet med 
texten i Gruva liknade till en del hennes skrivande 
om Afrika och Vietnam. Hon medgav att hon hade 
tagit med sig ”den gamla frågan från Afrika”, hu-
ruvida arbetare kände någon relation till arbetare i 
andra länder. Frågan visade sig vara mer än ljum-
men bland de svenska arbetarna. Hon valde att dis-
kutera med dem kring ämnen som anknöt till de-
ras livsvillkor. Det rörde sig kring arbetet, kroppen 
(sjukdomar, hörseln), konflikter grupperna emellan, 
våld, klasskillnader, politik, fackföreningarna, barn, 
kvinnor, skolan, samer, laestadianer, Vietnam. Och 
språken. Samtalsspråket mellan Sara och arbetarna 
var svenska. Meänkieli slog ibland igenom i inspel-

ningarna utan att misstolkningar hängde kvar i Sa-
ras text. 

Majoriteten av de intervjuade var tvåspråkiga 
med meänkieli eller finska som första språk. Män-
nen berättar för Sara om sin skola där ”den fattiga 
fick pekpinnen … där den som talade finska fick 
aga … där de som hade mer kor i ladugården … så-
dana barn fick mera medhåll i skolan … blev också 
mer omhändertagna av läraren”. Och hur det var att 
vara bullerskadade, vara slavar under maskinerna, 
vara isolerade genom språket. Hon sammanfattade 
förhållningssättet till finska så här: ”Där fanns en 
skambeläggning över varje behov att taga till orda 
som kom en att tala på trots, med våld, utom hör-
håll, i fyllan – en kärlek som inte kunde odlas och 
inte utrotas.” 

Det jag fick uppleva som nytillkommen ung språk-
lärare i engelska och franska vid Tornedalsskolan i 

Haparanda på 1960–70-talen, bland vissa kol-
leger och elever, var ett modersmål i nedtystat 
själv förakt. Det skulle förändras. 1 april 2000 
utsågs meän kieli till ett minoritetsspråk med 
Umeå universitet som mäktig beskyddare, en 
garant för kompetens i forskning och under-
visning. Det kärlekshat till finskan som både 
Lidman och jag fick vara med om skulle med 
åren skrumpna till intet. Kärleken till språket i 
norra Sverige, visade sig, kunde odlas. Skam-
beläggningen är anno dazumal.

RaouL J .  GRanqviSt
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