”Till varje pris god…”
Om godhetsbegreppet i Sara Kadefors; Fågelbovägen 32
Svensk kyrkotidning, nr 3 2007
I Sara Kadefors roman Fågelbovägen 32 berättas det om hur Karin, en läkare som arbetar
vid en hemlig flyktingmottagning, tar sig an Katerina från Moldavien. Karin ger henne en
fristad i hemmet driven av godhet. Men efter hand upptäcker hon oväntade sidor av sig själv.
Bilden av Katerina som ett värnlöst offer förändras. Fågelbovägen är en berättelse om
relation och makt. Denna roman blev utgångspunkten för överläggningsdagar i Linköpings
stift september 2007.
Till varje pris god (UR)
Det är inte lätt att vara god. I ivern att vara goda har vi ibland för bråttom. Vi kan inte alltid
beräkna vart vår godhet för oss eller förutse dess oanade konsekvenser. Om detta handlar
Fågelbovägen 32.
Om Karin, bokens huvudperson, skriver Sara Kadefors:
”Hon minns med äckel känslan av triumf när hon uttalade hotet. Hon förstår inte. Hon som
alltid varit så sansad. Stackars Katerina. Hon måste fortsättningsvis vara god mot henne. Till
varje pris god.”
Karin är läkare. Men framför allt så är hon en litterär gestalt. En fiktiv person. Det är vi som
läsare, som gör henne levande med våra tolkningar, reaktioner och associationer I vår läsning
kan Karin således representera oss alla som arbetar med människor: pedagog, diakon, präst
och musiker.
Det som gör mig nyfiken är denna sista mening: Till varje pris god! Att vara god är bra. Sara
Kadefors bok kryllar av människor som är anständiga, empatiska, trevliga och hyfsat goda.
Varför blir det enkla och självklara så komplicerat, ja till och med destruktivt, när vi ”Till
varje pris ska vara goda”? Det är min fråga.
I en första del av föreläsningen söker jag svar på frågan i de psykologiska mönster jag finner
hos människorna på Fågelbovägen 32.

I den andra delen tänker jag låta Sara Kadefors roman få gå i dialog med två berättelser ur
Bibeln, vars mellanmänskliga relationer påminner om de mellan Karin - Katerina och Karins
övriga familj. Jag tänker då på berättelsen om Sara och Hagar i Genesis och Saul och David i
Första Samuelsboken; en matriarkal och en patriarkal förlaga och hypotext till Fågelbovägen
32.
Denna andra del av föreläsningen är inspirerad av Lina Sjöbergs nyligen utgivna
doktorsavhandling i Gamla testamentets exegetik: Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara
Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser. (Gidlunds förlag 2006). Sara Kadefors,
matriarken Sara och Sara Lidman. Alla dessa tre har något viktigt att bidra med, då vi
undersöker det vanskliga i att vara ”till varje pris god”.

A/ En psykologisk läsning:
Det finns något underfundigt med själva titeln: Fågelbovägen – Adressen ger speciella
associationer till trygghet:
Sparven har funnit ett bo åt sig, sjunger psalmisten, dina altaren Herre Sebaot
Och tryggare än guds lilla barnaskara kan ingen vara, skaldar Lina Sandell, inte ens ”fågeln
i kända nästet”.
Och Lars Åke Lundberg berättar i psalm 607 hur det är att vara nära Gud, ”som fågeln i sitt
bo”. Där kan man ha lugn och ro, rimmar han vidare.
Vi har i andigheten flitigt använt fågelboet som en metafor, en bild, för det som är tryggt och
omhändertagande.
Sara Kadefors ger oss en bild, en plats, för den absoluta godheten och rycker den sedan ifrån
oss, som om hon vill säga; att riktigt så enkelt är det inte.
”Till varje pris god” är ett narcissistiskt projekt. (UR)
Låt oss stanna kvar en stund vid fågelboet som en metafor för godhet och omsorg;
En tidig sommardag går jag utmed stranden vid Tylösand. Det är en paus i konferensen och
jag har tid över för en strandpromenad. Fyra ejdrar, således två par, vaktar sina ganska så
nykläckta ungar under deras första simtur i havet. De två ejderparen har slagit sig samman

för att effektivt kunna skydda sin avkomma. En ejder simmar längst fram, den andra bakom
ungarna och de två övriga vuxna ejdrarna skyddar vardera sidan av skaran av fågelungar.
Runt omkring flyger skränande hungriga trutar. Men ingen av dem kommer åt ungarna som
är effektivt skyddade av de vuxna i detta sällsamma samarbete mellan två par. Var för sig
hade de varit utelämnade till enkla byten för trutarna. Tillsammans utgör de ett effektivt
skydd.
I denna situation ser jag våra äldsta biologiska och effektiva rötter till godhet. Godhet är ett
unikt samarbete och ett erkännande av vårt beroende till varandra. Vi är goda mot varandra,
helt enkelt för att det har ett större överlevnadsvärde. Det lönar sig för alla att vi gör gott mot
varandra. Detta är biologi, evolutionens bidrag till vår förmåga att göra gott. En intuitiv känsla
för att skydda och värna, lika kroppsligt självklar som att den vänstra handen inte vet om vad
den högra gör, när den ger en gåva.
Med hjälp av dessa grundläggande och nedärvda affekter utvecklar vi livet igenom vår
förmåga till empati. För till skillnad från djurens godhet kan vi människor ”skapa” förändra,
förebygga och vara kreativa i godheten. Vi kan förutse händelser och utvecklingskedjor. Vi
kan också sätta en människas nuvarande situation i relation till det han eller hon upplevt
tidigare. Vi äger också tillgången till en emotionell minnesbank, en biografi, som gör att vi
kan förstå den andre genom att knyta an till vår egen erfarenhet av behov, brist och utsatthet.
Eller som Moseböckerna uttrycker det: ”Ta hand om främlingen, för ni har själva varit
främlingar i Egyptens land”. Vår förmåga till godhet bygger på en historia som både är
biografisk och biologisk. Vi minns och våra gener minns.
På ett sätt kan man säga att Karin förlorat kontakten med rottrådarna till denna biologiskt och
genetiskt betingade godhet. Liksom ”glömt” den. För henne har godheten blivit ett projekt. Ett
privat narcissistiskt byggnadskomplex, som inte tar hänsyn till alla de omständigheter som
omger hennes relation till Katerina; vem Katerina egentligen är och hur hennes eget liv
egentligen ser ut. Karin bygger upp en egen berättelse om Katerina och skapar sig en egen
uppfattning om vad hon behöver. Och då Katerina inte bejakar detta privata projekt genom
tacksamhet och behaglig hjälplöshet kränker hon därmed Karins narcissitsiska godhet.
Sonen Albin sätter ord på detta:
-

Du ville tycka synd om henne, men det ville inte hon.

-

Förlåt?

-

Du tror att det är för att vi gillar henne men det är för att du inte kan hjälpa henne
som du känner dej sån där. Om du inte får hjälpa folk så blir du galen.

Hon blev överrumplad:
-

Men snälla Albin…. Jag ….så är det inte.

-

Hon är inte som du vill att hon ska vara, det fattar ju vem som helst.

I detta projekt får andra människor inordna sig och underordna sig. Både dem jag vill hjälpa
och de som finns runt omkring mig som kollegor, arbetsledning och familjemedlemmar. Det
blir så storslaget. Allt och alla blir en del i min egen berättelse om min egen godhet.
Liksom Narcisos fastnade vid vattenkällan i beundran för sin egen spegelbild, så trasslar vi in
oss i vår egen upplevda godhet.
Karins vän Isabel ber henne besinna sig:
”Tänk om Du inte är bättre än andra, Karin. Tänk om det är så att du bara är en vanlig
människa som är bra ibland och dålig ibland”.
Men orden når inte riktigt fram till Karin. Och på det vanliga mänskliga men märkliga sättet,
så söker hon dölja känslan av total värdelöshet genom att kräva motsatsen av sig själv: perfekt
godhet och fulländad handling. Men när vi ska dölja något privat med vår godhet, förlorar vi
också tillgången till empati
Det finns ett ställe i Sara Kardefors bok, där Karin söker en tjänst som klinikchef. Under
besöket hos den psykolog som gör anställningsintervjuer konfronteras Karin med frågan om
godhet och empati:
När hon kommer till ”Kunna förstå andra människors känslomässiga stämningar” stannar
hon upp, och läser påståendet igen. Vad betyder det? Vad innebär det att ”förstå andra
människors känslomässiga stämningar”? Att kunna tolka vad andra känner och tänker? Kan
hon det? Tänk om svårigheterna mellan henne och Katerina bottnar i att hon inte förstår
andras ”känslomässiga stämningar”?
Karin anar att något är galet. Men istället för att undersöka vad detta handlar om, börjar hon
istället smussla med sitt projekt.

När godheten blir ett projekt är det alltid någon annan som får betala priset. (UR)
Det är alldeles uppenbart att många får betala ett pris för Karins vilja att vara god. Kanske att
dottern Julia är en av dem som betalar det högsta priset. Hon är till och med beredd att offra
sin egen närhet till mamma Karin, så att Karin ska kunna hjälpa andra. När mamma säger att
hon ska trappa ned sitt arbete på flyktingmottagningen protesterar Julia. Julia kan klara sig
själv, säger hon. Mamma ska vara hos dem som behöver henne. Karin har gjort sin dotter
medberoende i sitt projekt. Till varje pris god, är en ambition, som i detta ljus får ett ohyggligt
stort pris.
Det är en av de uppenbara riskerna med godhet som ett projekt. Vi styr och ställer med
människor omkring oss. Och ser dem inte längre som självständiga individer. Patietner,
konfidenter, klienter och kollegor; alla får de vara med och betala ett pris de kanske själva inte
ens är medvetna om.

Den som till varje pris måste vara god blir en ensam person. (UR)
Karin befinner sig i ett pissläge i livet. Hon kämpar med en dålig självkänsla att hålla ihop
familjen. Hon jämför sig med grannar och kollegor och kommer ständigt fram till slutsatsen
att hon är sämst, vilket inte är sant. Mannen, Jens, gör karriär som forskare i Danmark och
förutsätter att hon klarar vardagen med barnen. Sjukhuset vill ha den bäste som klinikchef,
den som kan ge allt. Där har hon ingen chans att hålla jämna steg med manliga kollegor.
Karin vill göra gott, vara god och samtidigt lyckas med sitt liv, som människor i hennes
omgivning ger sig själva en självklar rätt att lyckas. Men för Karin går den ekvationen inte
ihop. Plikten att älska andra hör ihop med en brist att tro sig själv värd att älskas.
Karin konfronteras också med en annan sanning av villkoren i arbetslivet: Den som väljer att
sätta människor i centrum har en tendens att hamna långt borta från hierarkiernas köttgrytor.
Det är som om människovårdande miljöer driver olika människor åt olika håll. De som vill
göra karriär hamnar med tiden allt längre från de komplicerade mötena med människor.
Medan de som redan har problem med att sätta gränser för sitt engagemang blir allt mer
övergivna av den egna organisationen. I denna övergivenhet lockas man att fortsätta med
godheten som projekt för att få någon form av bekräftelse, samtidigt som organisationen
betraktar en själv som alltmer udda och märklig. Man drivs därmed mot självutplånande och

depressiv ensamhet. Den människovårdande miljön tycks fungera som en slags separator, där
karriäristen drivs mot centrum av en kraft. Medan en annan slags centrifugalkraft slungar
idealisten ut mot periferin. Det är detta som gör Karin till en allt mer isolerad person; både på
jobbet och i hemmiljön.
Karin är en slags hjälte i sin egen berättelse. Men en tragisk hjälte, som inte riktigt kan förstå
sig själv. Och hon får heller ingen riktig hjälp av omvärlden att förstå sig själv. I den
ensamheten ser hon ingen annan möjlighet än att fortsätta med sitt projekt.
B/ En intertextuell läsning.
Fågelbovägen 32 och två berättelser från Bibeln.
Jag tänker nu låta två berättelser från Bibeln och deras relationsmönster ytterligare belysa
Fågelbovägen 32.
Teologen och författaren Lina Sjöberg har i sin avhandling använt Sara Lidmans
Jernbaneepos för att tolka det emotionella och mellanmänskliga dramat mellan Abraham, Sara
och Hagar i Första Mosebok. Enligt Lina kan skönlitteratur och bibeltext belysa och tolka
varandra. Vi kallar det för intertextualitet. Genom att se ett gemensamt tema i båda texterna
kan läsaren berika sin förståelse av vartdera verket. Bibelberättelsen tolkar den skönlitterära
texten och tvärtom. Det är läsaren som skapar denna relation. Huruvida författaren avsett att
knyta an till och tolka bibeltexten eller inte, saknar betydelse. Det är hos läsaren denna
relation uppstår. Ett sådant samband kan bygga på att det skönlitterära verket har referat från
bibeln eller på ett tydligt sätt knyta an till en bibelberättelse. Lina kallar ett bibelcitat i en
roman för ”fragmentarisk intertextualitet”
I Fågelbovägen finns inga sådana tydliga markörer som indikerar en relation till de berättelser
från Bibeln jag nämnde ovan: Sara och Hagar och Saul och David. Den fragmentariska
intertextualitet läsaren möter hos Sara Kadefors är till en film: Handen som gungar vaggan.
(En anknytning som ger en mängd tankar hos läsaren vilka fantasier som Karin brottas med i
sin inre värld.)
Men det finns en tematisk likhet, en relationsmarkör, som jag finner värdefullt att lyfta fram
här.
Den text från Bibeln om Sara och Hagar, som Lina Sjöberg använder sig av för att tolka Sara
Lidmans Jernbaneepos, ser jag i en intertextuell relation till Fågelbovägen 32. Dessutom
finner jag en liknande relation till berättelsen om Saul och David.

Sara och Abraham kan inte få barn tillsammans. Sara uppmanar Abraham att få barn med
Hagar, en tjänstekvinna från ett främmande land (Egypten). Hagar är Saras tjänstekvinna.
Men när Hagar blivit gravid tycker Sara att Hagar uppträder övermodigt och får en känsla
av att Hagar ser ned på henne. Sara bestraffar Hagar, med Abrahams goda minne. Hagar
flyr. I öknen får hon en uppenbarelse att hon ska bli moder åt ett talrikt folk. Lite senare när
Hagar fött sin son Ismael och då Abraham och Sara fått ett gemensamt barn, Isak, leker de
båda pojkarna med varandra. Sara tar illa vid sig. Sara kräver att Abraham ska driva bort
Hagar och Ismael. Abraham gör så. I öknen är Hagar och Ismael nära att dö av törst. En
Guds ängel visar henne på en källa och säger på nytt att hon och Ismael utgör början på ett
stort folk.
Saul är kung i Israel. Han tar den unge David till hovet och låter honom bli en del av
familjen. David har utfört den märkliga bedriften med Goliat. Han kan dessutom lugna Saul
med sitt harpospel. Alla älskar de David; Såväl Saul som hans tre barn: Jonatan, Merab och
Michal. David själv är måttligt engagerad i Sauls familj. Men då Saul märker hur barnen
uppskattar David och dras till honom, uppfylls han av svartsjuka. Han söker förgöra David
som flyr. David återkommer men tvingas snart fly igen. En komplicerad intrig utvecklas där
Saul blir alltmer paranoid. Till slut begår Saul självmord, trängd och isolerad som han är.
David övertar kungamakten efter honom. Det blev som Saul befarat. Men paradoxalt nog är
det han själv som drivit handlingen dithän.
Enligt Lina Sjöbergs metod med den skönlitterära bibeltolkningen krävs ingen medveten
avsikt från författaren att knyta an till bibelberättelsen. Detta samband uppstår hos läsaren.
Lina Sjöberg skriver: ”Makten ligger hos läsaren, men texten har auktoriteten”.
Som denne läsare ser jag en tematisk markör mellan Fågelbovägen 32 och dessa berättelser:
1. Varje berättelse har två personer i fokus; Karin – Katerina, Sara – Hagar, Saul –
David. I dessa relationer är även den starka partens familj involverad (Jens, Julia,
Albin – Abraham, Isak – Jonatan, Merab, Michal).
2. En för familjen främmande person i underordnande ställning tas in i familjen av sin
välgörare.
3. Välgöraren utvecklar en starkt emotionellt laddad relation till den andre (Saras relation
till Hagar är mer grundläggande än den Abraham har till Hagar, Saul älskar David,

Karin smyger i Katerinas rum bland fotografier och underkläder och söker en närhet
till henne)
4. Den underordnade är dock inte emotionellt involverad i de andra. Han eller hon har en
egen framtid som går utanför familjen. (Ismaels stamätt, Kungariket i Israel och
familjen i Moldavien.
5. När välgöraren ser hur övriga familjemedlemmar knyter an till den underordnade
personen uppstår en svartsjuk reaktion.
6. Den överordnade (Karin, Sara, Saul) upplever att den andre ser ned på honom/henne
7. Den överordnade fruktar därmed också att den andra/e ska överta deras plats. En
känsla av att man har en gökunge i fågelboet uppstår i berättelsen.
8. Välgöraren ser sig nödgad att demonstrera sin makt. Den tillåtande attityden förbyts
därmed till hat och hot. Den underordnade tvingas dra sig undan.
9. Ett dödligt hot uppstår (motorbåten, öknen, Sauls spjut)
10. Närstående till välgöraren söker skydda den underordnade för välgörarens
aggressivitet.
I dessa tre triangeldramer kan man se en tematisk likhet som handlar om mellanmänskliga
relationer och människans förmåga/oförmåga att hantera och förstå sina egna känslor.
Det Lina Sjöberg bland annat kommer fram till i sin avhandling är att Hagar är en betydligt
mer självständig person än vad Sara kunnat förutse. Hon har sin egen berättelse och kan inte
bli en del i Saras historia. Både Sara och Abraham är emotionellt bundna till henne, men
Hagar är inte känslomässigt bunden till dem.
Lina visar också på hur Sara har ett ambivalent förhållande till Hagar. Hon är känslomässigt
involverad i henne. Men då hon ger Hagar plats som barnaföderska, tror hon att Hagar vänder
sig ifrån henne. Sara upplever det som att Hagar sviker henne.
Allt detta stämmer väl överens på relationsmönstret i Fågelbovägen 32. Katerina har inte
samma behov av sin välgörare, Karin, som Karin har av Katerina. Däri ligger den inre
konflikten för Karin. På ett sätt är det mer Katerina som sviker henne, än vad maken Jens gör.
Den gemensamma läsningen av Fågelbovägen 32 och bibelberättelserna tydliggör också
ytterligare en dimension; Det är oerhört lätt att underskatta sina egna känslor när godheten blir
ett projekt. Man lockas till upplevelsen av äga den andre. Att den andre behöver mig och bara
mig. När så den andre, godhetens objekt, relaterar till andra människor i närheten rubbas
cirklarna för den tänkta godheten. Den som utövar det goda har på inget sätt kalkylerat med

att den andre har en egen agenda, en egen berättelse att vistas i. Välgöraren upplever sig
övergiven. Ställd inför detta faktum havererar hela projekten med ömsesidig aggressivitet till
följd.
När Lina Sjöberg undersökte intertextualiteten mellan Jernbaneeposet och Genesis kunde de
mellanmänskliga relationerna analyseras. Samma berättelse från Bibeln, ställd i relation till
Fågelbovägen 32 accentuerar relationen till den egna personligheten. Det handlar om att
kunna känna och förstå sig själv. Karin kan inte hantera den främling hon bjuder in i sitt hus,
därför att hon är främmande för sig själv; sina behov, sin egen trasighet och urgröpta
självkänsla gömd bakom en grandios självbild. Precis som både Sara och Saul tycks vara
främlingar för sina egna reaktioner. Det interpsykiska perspektivet byts ut mot ett
intrapsykiskt. Karin, Sara och Saul är utan förmåga och inre styrka att bära upp den godhet
och generositet de inbjuder till.
Verklig godhet handlar om att kunna förutse sina egna reaktioner och förmåga att efter hand
släppa relationen till andre.
Eller som Karin själv uttrycker det mot slutet av Fågelbovägen 32, då hon så klokt säger till
en väninna och kollega:
”Du måste släppa tankarna på hur det ska vara och släppa förväntningarna på hur det ska
bli. Först då blir du fri och saker och ting kan förändras”.

I slutet av Fågelbovägen 32 skiljs Karin och Katerina åt. De är två självständiga personer som
inte ryggar för vare sig den andre eller sig själva. Deras vägar är olika och det kan vara så. På
samma sätt fortsätter Sara och Hagars liv som två skilda storheter. Sara är matriark till ett
folk. Hagar åt ett annat. De klarar trots allt av att skiljas åt utan att den ene går under. Och
liksom Karin fortsätter att leva med Jens, försonas Sara med Abraham.
I berättelsen om Saul och David slutar det inte så. Saul går under och David tar över. Den
berättelsen får det slut som Karin fruktade, fantiserade om och nästan sökte föregripa med sin
otrohet och misstänksamhet. I Sauls paranoida värld och berättelse får Karins fantasier fritt
utlopp och blir till slut till verklighet.
En berättelse som följer det verkliga, goda slutet. En annan berättelse som ger fritt utlopp för
Karins skräckvärld. Hur det blev och hur det kunde sluta.

Bröderna Karamazov: godhet som föds ur bristen. (UR)
Jag ska till slut presentera en tredje berättelse för att ytterligare undersöka det intertextuella
spåret.
I en situation som speglar Fågelbovägen 32, berättar Dostojevskij i romanen Bröderna
Karamazov, om en kvinna som vill göra gott för andra utsatta människor. Hon ämnar bli
barmhärtighetssyster och söker i detta sammanhang upp en helig man vid ett kloster, en
starets, för att med hans hjälp få ett rejält avstamp i denna goda avsikt. Hon vill ha hans
välsignelse för sin ”aktiva kärlek”. En kärlek som är beredd att sluta utsatta människor till
hennes hjärta och att överge den egna familjen. Hon ska göra allt för dem; till och med kyssa
deras sår.
Till detta vill hon ha klostermannens välsignelse. Men istället för att ge sin omedelbara
välsignelse ställer staretsen en fråga till kvinnan:
”Vad gör du om de sjuka inte blir friska eller visar dig tacksamhet? Hur går det då?
Ställd inför detta scenario förvandlas kvinnans godhet till en kränkt aggressivitet som vi
känner igen hos Karin, (Sara och Saul). Hon blir arg och säger att en sådan otacksamhet
genast skulle beröva henne denna aktiva kärlek
Kvinnans ord får denne starets att associera till ett tidigare möte med en läkare som befunnit
sig i samma situation. Denne hade till slut resignerat med orden
”Ju mer jag älskar mänsklighet som helhet desto mindre kan jag älska människorna som
enskilda individer. Det vill säga var och en särskilt”.
Till skillnad från de andre tre berättelserna, så låter inte Dostojevskij linan löpa hela vägen ut.
Staretsen avbryter processen innan kvinnan kastat sig in i handling och ber kvinnan istället att
reflektera över den fortsättning som inte får äga rum: Vad gör Du om människor Du vill
hjälpa fortsätter att vara sig själva och inte underordnar sig din godhet? Staretsen så att säga
räddar kvinnan från att gå in i detta drama, genom att först be henne reflektera över detta
möjliga scenario.

Vad ska vi då göra med vår godhet? Finns det något utrymme kvar för den?
Jo det gör det.
Kvinnan i Dostojevskijs roman Bröder Karamazov får trots allt en välsignelse av klostrets
starets, om än en annan än vad hon väntat sig. Han säger till henne:

” Jag är ledsen att jag inte har något mera trösterikt att säga er, ty det är ju så att den aktiva
kärleken i jämförelse med den som man upplever i sina drömmar är hård och skrämmande.
Den drömda kärleken vill ha snabba stordåd, som raskt kan utföras och är synliga för alla.
Här kan det faktiskt gå ända därhän att man rentav offrar sitt liv, under förutsättning att det
inte drar ut för länge utan sker snabbt som på scenen och att alla tittar på och applåderar.
Den aktiva kärleken – det är arbete och uthållighet och för somliga kanske rentav en hel
vetenskap. Men jag förbereder er på att i samma stund som ni med fasa konstaterar, inte bara
att ni, trots alla era ansträngningar inte närmat er målet, utan till och med tycker er har
avlägsnat er från det – i samma stund, det vill jag förbereda er på, har ni plötsligt uppnått
målet och då kan ni tydligt bli varse den undergörande kraften från Herren, som alltid älskat
er och som hela tiden i hemlighet har väglett er”.
Det budskap som denne starets förmedlar handlar om att inte vara rädd för sin egen brist. Vi
gör så gott vi kan. Ibland blir det fel. Om vi avstår från att dölja de bristerna, försvara oss mot
dem, mobiliserar medmänniskor som ska förneka bristen eller göra om dem till något
storslaget gott, om vi avstår från allt det, kommer vi verklighet godhet nära.
Längre har vi inte kommit i den evolutionära utvecklingen från de fyra ejdrarna på
Västkusten. Vi är goda, inte för att vi är det ”till varje pris” som supermänniskor eller ofelbara
terapeuter, utan för att vi själva behöver en god värld att vistas i.
Jakob Carlander

