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1. Inledning 
Kate Bush är en brittisk musiker och artist som i det närmaste har uppnått kultstatus. 

1980 var hon den första kvinnliga artist som någonsin hamnat etta på ”The UK album 

chart” med en egen låt. Hon var långt före sin tid och banade väg för andra kvinnliga 

artister. Rob Jovanovich skriver i sin biografi om Kate Bush från 2006: ”Bush’s single-

mindedness and drive made it easier for female artists to express themselves without 

reverting to stereotypical female roles.” När ryktet började gå 2005 om att Kate Bush 

efter 12 års tystad skulle ge ut ett nytt album var förväntningarna stora, så stora att det 

till och med skrevs en bok om det, Waiting for Kate Bush av John Mendelssohn, som 

beskriver hur hyresgästerna på ett pensionat, allihop fanatiska Kate Bush fans, fördriver 

tiden medan de väntar på sin hjältinnas återkomst till musikscenen.  

Den första skivan jag själv lyssnade på var Lionheart från 1978 och sen dess har 

Kate Bush varit en av de artister jag ständigt återvänt till. När Aerial släpptes 2005 hade 

Kate, liksom jag själv, förändrats, åldrats och mognat och på samma sätt som den unga, 

något galna, Kate hade tilltalat mig som ung, var den här nya Kate helt rätt. Skivan 50 

Words for Snow släpptes 2011 och är mycket tillbakalutad, sparsam och melankolisk. 

Mycket utrymme ges åt Kate Bushs röst och texterna framträder mycket tydligt. För 

mig står det klart att Kate Bush ägnar sig åt lyrik i klassisk mening. Hennes texter är 

gjorda för att framföras till musik, men de är inte där enbart för att förhöja den 

musikaliska upplevelsen. De har ett eget syfte och kan stå för sig själva. 

 
 

 
1:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att visa hur Kate Bush på albumet 50 Words for Snow 

använder sig av narrativa grepp för att gestalta främlingen, existensen av någon 

oidentifierad karaktär, som mycket tydligt är närvarande i texterna. Jag ska arbeta med 

bilden av denna främling för att jag vill ta reda på vilken betydelse denna gestalt har för 

tolkningen av texterna. Jag vill undersöka på vilket sätt främlingen kan kopplas till 

texternas tema och motiv samt med vilka medel en författare får oss att identifiera den 

ansiktslöse främlingen och göra honom/henne till något vi känner igen. Jag vill titta på 

dessa berättartekniska grepp och vilka krav Kate Bush därmed ställer på sina 

läsare/lyssnare, vilka bilder det är hon ger oss och vad som krävs för att kunna tolka 

eller förstå dem. Detta för att belysa hur viktig läsarens tolkning av texterna är och hur 
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medskapandet gör läsningen till en personlig upplevelse för var och en av oss inom 

vissa givna gränser och förutsättningar. 

I mina analyser kommer jag att leta efter motiv och teman. H. Porter Abbott 

skriver i The Cambridge introduction to narrative “A theme is abstract and motifs are 

concrete.”1 Albumets övergripande motiv är mycket tydligt snö, såväl som i betydelsen 

av ett konkret väderfenomen, som för en bild för något förgängligt och svårfångat. Men 

finns det också underliggande teman i texterna och hur påverkar det i så fall bilden av 

främlingen? En annan fråga är om texterna kräver någon särskild form av det som 

Jonathan Culler kallar förförståelse, litterär kompetens.  

Jag vill visa att det Kate Bush, och naturligtvis många andra författare, artister, 

konstnärer och skådespelare gör, är att skapa en tyst överenskommelse med sin publik 

genom det som berättas och utelämnas. En överenskommelse som gör det möjligt för 

oss att kliva in i den uppdiktade verkligheten och delta i det som pågår där.  

 
 
1:2 Metod och teori 
 
Jag har valt ut fem av de totalt sju texterna på albumet för  mer ingående analys. De två 

jag har valt bort är ”50 words for snow”, som är just detta, en upprepning av hur ordet 

snö kan sägas på femtio olika sätt, samt ”Among angels” som är den enda text som inte 

på något konkret sätt innehåller motivet snö. Jag kommer att läsa dem som lyrik då jag, 

som jag nämnde tidigare, anser att de kan stå för sig själva. En kort kommentar av den 

musikaliska presentationen kommer dock att finnas med till varje text för att ge en bild 

av hur text och musik samspelar. Jag kommer också att dra vissa paralleller till andra 

välbekanta texter där just främlingen finns med och fyller en liknande funktion.  

Jag kommer att göra en lyrikanalys av texternas struktur, form och bildspråk 

samt en tolkning utifrån detta med hjälp av läsarorienterad kritik. Jag kommer att 

beskriva textens mimetiska nivå och försöka hitta de schematiska bilder2 som, enligt 

Roman Ingarden, ger läsaren den information som behövs för att kunna tolka texten och 

sätta den i rörelse. Dessutom söker jag efter en inbjudan att stiga in, intentionala 

satskorrelat3 och tomrum att fylla ut eller låta förbli just tomrum, Porter Abbott skriver; 

                                                 
1 H. Porter Abbott  The Cambridge introduction to narrative, second edition, The Cambridge university 
press 2008 sid 95. 
2 Claes Entzenberg, Cecilia Hansson  Modern litteraturteori del 1. Studentlitteratur Lund 1992, 1993 
andra upplagan. Roman Ingarden sid 274-298. 
3 Enligt Roman Ingarden ett ställe i texten som fungerar som en ”öppen dörr” där vi kan kliva in och 
aktivt delta i texten. Cognition of the literary work of art, Nortwestern University press 1974. Originaltitel 
Vom Erkennes des literarische Kunstwerk Tubingen 1968. 

- 2 - 
 



”If filling in gaps is one of the ways the mind makes narrative dynamic, another way is 

to limit this filling in, not to go too far.”4 

De teorier jag kommer att använda mig av är de som Roman Ingarden, 

Wolfgang Iser, Hans Georg Gadamer, Umberto Eco, Jonathan Culler m.fl. presenterar.  

 
 
1:3 Läsarorienterad litteraturkritik 
 
Hans H Skei beskriver huvudfrågan i läsarorienterad litteraturkritik på följande sätt: ” I 

hur stor grad bestämmer en text sin egen mening och i hur stor grad bestäms denna 

mening av en läsare?”5 

Enligt Wolfgang Iser har en litterär text två poler som kompletterar varandra6. 

Den första är den artistiska polen som är texten skapad av författaren, den andra är den 

estetiska polen som är det förverkligande av texten som utförs av läsaren när denne 

skapar sina egna bilder och tolkningar av det skrivna. Läsaren sätter författarens verk i 

rörelse genom att relatera textens schematiserade bilder till varandra och genom detta 

komma fram till sin "tolkning" av vad författaren vill säga. Iser menar att om inget 

fanns kvar för läsaren att tillföra så uppstår uttråkning, läsarens fantasi används inte och 

det uppstår ingen dynamisk process. Det är de oskrivna aspekterna som får läsaren att 

agera och göra sig en egen bild av textens verklighet. En text innehåller såväl 

antecipation, förväntan på det som skall komma, och retrospektion, tolkning av det vi 

just nu läser i skenet av det vi redan vet. 

 

It is clear, then, that throughout the reading process there is an 
continual interplay between modified expectations and transformed 
memories. However, the text itself does not formulate expectations 
and transformed memories; nor does it specify how the connectability 
of memories is to be implemented. This is the province of the reader 
himself, and so here we have a first insight into how the synthesizing 
activity of the reader enables the text to be translated and transferred 
to his own mind.7 
 

Läsaren kan få fram skikt av sin egen personlighet genom läsakten, detta, menar Iser, 

sker framför allt då man läser texter som bjuder motstånd och ifrågasätter våra 

fördomar. 

                                                 
4 H. Porter Abbott sid 91. 
5 Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne Mellberg, Hans H Skei. En introduktion till den moderna 
litteraturteorin,  Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm 1997. Kapitel 8 sid 53. 
6 Claes Entzenberg, Cecilia Hansson ”Fenomenologi och hermeneutik”, Wolfgang Iser sid 319-341. 
7 Wolfgang Iser The act of reading, a theory of aesthetic response, The John Hopkins University press 
Baltimore-London 1978  sid 15. 
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Filosofen Roman Ingarden hävdar att en text innehåller det han kallar "intentionala 

satskorrelat", dvs. ställen i texten där läsaren bjuds in att delta. Dessa korrelat är 

indikatorer på något som skall komma och fyller läsaren med förväntan och gör 

honom/henne involverad i den verklighet som presenteras. Läsaren måste acceptera 

vissa givna perspektiv men är samtidigt fri att sätta processen i rörelse utifrån hur 

tolkningen av dessa informativa satskorrelat tolkas utifrån läsarperspektivet8.  

Umberto Eco menar att en text vill att någon hjälper den att fungera eftersom 

den är fylld av tomma platser som måste fyllas ut av den som läser9. Både Eco och 

Jonathan Culler talar om mottagarens kompetens. Författaren måste utveckla en 

textstrategi som ger innehåll åt det han uttrycker och anta att den mottagande läsaren 

besitter samma typ av kompetens och referenser som han själv. Författaren måste förse 

sin läsare med tillräcklig information för att han/hon ska kunna bli en "modelläsare", 

dvs. vara överens med författaren om förutsättningarna för den verklighet som utspelar 

sig i texten. 

 

Litteraturläsning tränar oss i trohet mot och respekt för tolkningsfrihet. Det 
finns en farlig kritisk vantro som är typisk för våra dagar nämligen att man får 
göra vad man vill av ett litterärt verk och läsa in vadhelst våra mest 
okontrollerade impulser föreslår. Så är det inte. Litterära verk inbjuder till fri 
tolkning därför att de erbjuder flera nivåer av läsning och ställer oss inför 
språkets och livets tvetydigheter.10 
 

Den läsarorienterade kritiken används flitigt i uppsatser, artiklar och avhandlingar. Den 

är intressant, anser jag, eftersom den försöker besvara det som händer i mellanrummet 

mellan författare och läsare. Detta tankesätt går att använda även inom andra områden, 

all konst naturligtvis, men även inom pedagogik, kommunikation och sociologi. Den är 

på sätt och vis en mer ”allmänt hållen” kritik, om man nu får uttrycka sig så. Det går att 

diskutera dess för- och nackdelar även med någon som inte är exempelvis  

litteraturvetare eftersom den talar till något inom oss som vi alla känner till, den 

personliga upplevelsen, tolkningen och bildskapandet.  

 
 
 
1:4 Lyrikanalys 
 

                                                 
8 Claes Entzenberg, Cecilia Hansson  Roman Inngarden sid.274-298. 
9 Claes Entzenberg, Cecilia Hansson Modern Litteraturteori del 2 andra upplagan , Studentlitteratur 1992 
Umberto Eco ” Modelläsaren” sid 120- 137. 
10 Umberto Eco Tankar om litteratur Brombergs förlag 2004 sid 12. 
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Lyrik är en av skönlitteraturens tre klassiska huvudgenrer. Ordet lyrik härstammar från 

det antika Grekland då verken framfördes tillsammans med spel på lyra. I engelskan 

används ordet fortfarande för just låttexter medan vi i Sverige har kommit att använda 

ordet som en synonym till poesi.  

Inom lyrikanalys används dels en strukturell metod som handlar om diktens 

uppbyggnad, meter och rim, vem som är diktens ”röst” och hur miljön och personerna i 

den presenteras. Dels tillkommer ett skikt av tolkning där man fokuserar på bildspråk, 

metaforer, allegorier och symboler. Poesin strider mot det vi kallar normal konversation 

på ett annat sätt än exempelvis prosa. Litteraturteoretikern Roman Jakobson menar att 

poesin kan rikta all vår uppmärksamhet på ”meddelandet som sådant”11, att den bryter 

upp språkliga fiktioner, tron på att det finns en automatisk förbindelse mellan språk och 

verklighet, genom att resa ett slags motstånd mot kommunikation och därmed förändrar 

vår verklighet12. Han framhåller att den poetiska funktionen är ett normalt inslag i 

kommunikation men när den blir ”dominant” skapar den det vi kallar poesi. Skrift är ju 

egentligen ett sätt att spara och registrera det sagda eller tänkta ordet och läsning av 

litteratur blir då en slags omvänd process, att försöka återge det som en gång sagts eller 

tänkts . Lyriken, där innehållet så att säga är komprimerat och avskalat, blir ännu en 

förvandling där mycket plockats bort. Det som återstår liknar inte alls vårt normala 

talspråk utan försöker istället förmedla en känsla eller en bild utan ambition att återge 

eller beskriva den fysiska verkligheten på ett korrekt sätt. Poesin, menar bl.a Sartre, 

bejakar sin egenart genom att säga nej till funktionen13 och är i och med det prosans 

baksida.  

Staffan Bergsten definierar lyriken i boken Lyrikälskarens handbok14: ”Inte allt 

för långa, formellt och innehållsligt sammanhållna versifierade texter som på något sätt 

står i förbindelse med en inre, själslig verklighet.” Denna inre verklighet förutsätter att 

vi kliver in och låter vår fantasi sättas i rörelse. Lyriken ger stort utrymme för personlig 

tolkning inom dess givna förutsättningar och är till sin form en genre som samtidigt 

bjuder motstånd. Lyriken är sparsmakad och ger inga enkla svar. Den ger oss inte 

detaljer och långa redogörelser över hur miljön eller personerna ser ut eller uppför sig. 

Ofta hamnar vi mitt i en berättelse, en bild, känsla eller ett skeende. 

 

                                                 
11 Arne Mellberg En introduktion till den moderna litteraturteorin,”Poetik och retorik” sid 110. 
12 Jakobsen menade att poesin skapar en motsats till den ”automatiserade”förbindelsen mellan språk och 
verklighet. 
13 Ibid. sid 126. 
14 Staffan Bergsten  Lyrikälskarens handbok, Studentlitteratur 1994 sid 16. 
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1:5 Forskningsöversikt och litteratur 
 
I såväl Storbritannien som USA är Kate Bush en person som det skrivits mycket om. 

Flera biografiska böcker finns, dock ej på svenska. Jag har läst två av dem; Under the 

Ivy av Graham Thomson samt Kate Bush, the Biography av Rob Jovanovich som 

mycket detaljerat beskriver Kate Bushs karriär, hennes betydelse och position inom den 

moderna musikhistorien samt hennes roll som banbrytande förebild för andra kvinnliga 

artister. Han citerar bl. a Björk: 

”There were so many records in my parents’ house so I saw a lot of album 
covers. I thought they were all very macho and occupied with power, things I 
didn’t like. I guess that’s what I found fascinating about Kate, she totally stuck 
out. She was so - what’s the word- so complete. The music, the lyrics and the 
way she looked, it all made sense. Especially for a thirteen och fourteen year 
old girl” 
 

 Eftersom Kate Bush själv är en mycket förtegen person och inte dyker upp i olika 

”hemma hos”-reportage eller tv-soffor så har det skapats något av en myt kring hennes 

person. Det cirkulerar många varianter på historien om hur hon upptäcktes, om varför 

hon var borta så länge från strålkastarljuset. De mer serösa artiklarna hittar man i 

magasin som brittiska Popular music, Mojo eller Clash.  Inom musikvetenskapen i 

Storbritannien och USA finns flera avhandlingar och uppsatser där såväl biografi, 

musikalisk innovation och influenser diskuteras. Jag har i arbetet med denna uppsats 

läst Ron Moy’s ”A daughter of Albion?” föreläsning inom media och kultur vid 

universitetet i Liverpool Storbritannien, som behandlar Kate Bushs influenser i text och 

musik med fokus framför allt på språket i hennes texter. Han konstaterar att Kate Bush 

bryter mot flera av popens normer bl. a genom att underlåta att upprepa låtens titel flera 

gånger i texten. Han skriver”...never has any British artist more stridently placed issues 

of poetic and ethnic register before a pop audience…”15 och uppmärksammar hur 

hennes texter ofta utvecklas till ett berättande. 

Jag har också läst en opublicerad doktorsavhandlig av Levent Donat Berköz från 

City University i London, en musiksociologisk studie kring fyra stora kvinnliga singer-

songwriters uttryck (en av dem är Kate Bush) och deras betydelse inom musikindustrin 

utifrån ett genusperspektiv. Berköz har i sin avhandling tagit fasta på hur Kate Bush 

                                                 
15 Ron Moy “A daughter of Albion? Kate Bush and mythologies of Englishness” sid 11. Department of  
media and Cultural studies, Liverpool John Moores University. Popular music online 2006 (2013-03-24) 
http://www.popular-musicology-online.com/issues/02/moy-html. 
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använder sig av personas och ”masquerade” för att gestalta feminina uttryck. Hans 

ingående analyser av flera låtar från olika skivors text, musik och visuellt uttryck berör 

även främlingsmotivet och beskriver bl.a. hur Kate Bush lånat sin röst åt denna 

främling, spöket Cathy, en ung pojke, det ofödda barnet för att nämna några, genom att 

använda sig av ett bildspråk som manipulerar vårt sätt att se på vad som är traditionellt 

manligt och kvinnligt. 

Även om dessa två skrifter har haft en annan utgångspunkt än den jag valt så har 

jag haft nytta av dem. De belyser hur texterna i Kate Bushs musik har flera dimensioner 

och erbjuder mycket intressanta tolkningsmöjligheter av hennes tidigare material. 

Att studera eller forska kring sångtexter verkar inte vara så vanligt. Det finns 

några uppsatser på kandidatnivå men annars verkar uppsatser och avhandlingar om 

sångtexter hamna i musikvetenskap, musiksocilologi eller genusvetenskap. I Sverige har 

jag bara hittat ett fåtal doktorsavhandlingar om sångtexter inom ämnet litteratur. Jag har 

haft tillgång till en artikel av Keith Negus som fokuserar på upphovsmannen inom 

popgenren. Han drar intressanta paralleller mellan musiksociologi och litteraturkritik 

och beskriver bl.a. hur fokus idag ofta flyttas från verket till uppförandet av det samma. 

Han menar också att det finns ett outtalat krav på musiker att vara autentiska, det finns 

en romantisk bild av konstnären som förmedlar sitt eget liv till publiken när det 

egentligen, enligt Negus, handlar om att en musikalisk upphovsman precis som en 

författare använder sig av narrativa grepp och tekniker.  

 
 
1:6 Uppsatsens disposition 
 
Efter denna inledning följer fyra avsnitt samt en källförteckning och bilagor med 

texterna till skivan 50 Words for Snow. 

Avsnitt två fokuserar på Kate Bushs texter i stort. Detta för att ge en bild av i vilken 

genre hon hamnar och hur hennes texter ofta skiljer sig från traditionella pop/rocktexter 

med många inslag och syftningar till klassisk skönlitteratur. 

Därefter följer analyser av fem texter från skivan. I analyserna gör jag beskrivningar av 

struktur och form för att sedan gå vidare med en tolkning utifrån den läsarorienterade 

kritiken. Jag tydliggör hur den kan användas som verktyg för förståelse av texternas 

tema och motiv och reflekterar över de bilder som förmedlas. Jag ger också en kort 

beskrivning av musiken. 

I avsnitt fyra följer en summering av hur analyserna svarat på mina inledande 

frågor. Detta för att tydliggöra vilka svar och eventuella frågeställningar som 
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framkommit. Denna del  fungerar som en slags uppsamling av det jag kommit fram till 

vad gäller frågan om främlingens funktion och syfte. 

Efter detta följer en sammanfattande reflektion där jag kort diskuterar den 

läsarorienterade kritiken och hur den kan berika mötet mellan utövare och publik. Jag 

följer upp hur Kate Bush i sina texter förutsätter ett aktivt medskapande av sin publik 

vilket gör att en läsarorienterad litteraturkritik fungerar att använda. Jag tydliggör hur 

Kate Bush använder sig av främlingen som en slags budbärare av det som blir den 

personliga upplevelsen av texternas underliggande tema. 

2. Texterna i Kate Bushs musik  
Kate Bush skriver inte det vi vanligtvis benämner traditionella pop/rocktexter16. Redan 

som ung var hennes uttryck något annat än det gängse ”hjärta och smärta”. Den text 

som gav henne priset för ”Outstanding British lyric” 1979 skrev hon redan som 

tonåring, ”The man with the Child in his Eyes”. Detta pris tilldelades hon också 2002.  I 

texterna finns många syftningar och hänvisningar till det vi kallar klassiker inom 

skönlitteraturen. Förutom den kanske mest kända ”Wuthering Heights” där Kate tar 

rollen som den döda Cathy som spökar för sin Heathcliffe ,ville hon bl.a. redan 1989 

använda Molly Blooms monolog från James Joyces Ullysseus som text till det som 

senare blev låten "The Sensual world". 2011 finns denna originaltext med på skivan 

Directors cut eftersom Kate Bush nu fick arvingarnas tillåtelse att använda den.  Andra 

exempel på hur Kate Bush använder sig av klassisk poesi och litteratur är bl.a låten 

”Bertie” från skivan Aerial där en del av A.E Housemans ”The lads in their hundreds” 

från poemet Shropshire lad finns återgivet nästan ordagrant . I texten på ”Prologue” från 

samma skiva refererar hon till Vaughan Williams ”The Lark Ascending”som inspirerats 

av ett poem med samma namn av George Meredith. 

Många av hennes sånger är små berättelser om människoöden eller företeelser 

som pågår i världen. Hon är i och med det en upphovsman som, precis som Keith Negus 

menar, kan utforskas med hjälp av fler discipliner än musikvetenskap17. Hon har genom 

åren skapat olika ”personas” för sina sånger; det passionerade spöket i ”Wuthering 

heights”, den listiga hustrun i ”Babooshka” och den clownlika varelsen i ”Sat in your 

lap”.  För att förstärka textens innehåll använder sig Kate Bush ofta av olika dialekter 

vilket inte är så vanligt i kommersiell popmusik. Ron Moy menar att Kate Bush 

                                                 
16 Här syftar jag på den uppbyggnad som majoriteten av rock- och poplåtar har, dvs. tydliga 
avgränsningar mellan verser och en återkommande refräng som oftast innehåller, och upprepar, låtens 
titel. 
17 Keith Negus “Authorship and the popular song, Music and letters vol.2”,Oxford university press 2011. 
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utnyttjar det som Barthes beskriver som ”individuell strävhet” (grain) i rösten för att 

komma åt det unika med det engelska språkets struktur och egenart trots att hon 

befinner sig i en bransch där språket av tradition ofta blir färgat av nordamerikansk 

dialekt.18 Barthes menade att ”grain” inte enbart har med en rösts klang att göra utan 

”by the very friction between music and language” något som Donat Berköz menar att 

Kate Bush skapar genom att gå in i olika personas och deras berättelser. 19 

Kate Bush förklarar varför hon så sällan talar till sin public med vanliga ord från 

scenen ”On stage I’m not me, I’m trying to create a mood and a character. I was 

speaking in so many other ways that words were not really worth their money”20 Ur ett 

kontextuellt perspektiv kan man se att Kate Bush till visa delar hör hemma i den 

brittiska progressiva rockens 70-tal där texterna tillskrevs stor betydelse och ofta var 

och är inspirerade av myter, legender och skönlitteratur. Med albumet Aerial  och 50 

Words for Snow närmar hon sig den moderna lyriken med texter som påminner om det 

vi kallar fridikt eller prosadikt. 

3. Analys och tolkning av texter på skivan 50 Words for Snow 

Jag kommer att använda begreppet ”främling” tämligen frekvent och vill därför belysa 

vad jag i lägger in i ordet. Främlingen är en motpol till de kända eller uppenbara 

karaktärerna i en text. I lyriken hittar vi sällan något detaljerat persongalleri men ändå är 

den ofta tydlig i vad eller vem den handlar om eller riktar sig till. Samtidigt finns det ett 

flertal exempel på en närvaro av någon som vi inte kan identifiera. Det är denna aktör i 

texten som intresserar mig. Jag inleder varje analys med textens inledande rader, i 

bilagan finna alla texter i fulltext. Texterna är uppställda så som de återges på det 

texthäfte som medföljer vinylskivan, utgiven av Kate Bushs eget bolag ”Fish people” 

 
3:1 Lake Tahoe 
  

Cold mountain water. Don't ever swim there.Just stand on the edge and look in there. 

And you might see a woman down there. 

They say some days, up she comes, up she rises, as out of nowhere 

Wearing Victorian dress. 

 

                                                 
18 Ron Moy  “A daughter of Albion? Kate Bush and mythologies of Englishness”. 
19 Levent Dinar Berköz “A gender musicological study of the work of four leading female singer-
songwriters”, City university of London 2012. 
20 Kate Bush citerad  i Rob Jovanovic Kate Bush, the biography, Piatkus Books Ltd 2006 sid 103. 
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Lake Tahoe består av 28 rader som skiftar i uppbyggnad. Textens mimetiska plan ger 

oss en historia om en spökkvinna som sägs ha drunknat i sjön men som stiger upp och 

letar efter sin hund vid namn Snowflake. I sin dröm springer den gamla hunden på 

stranden, i skogen och letar efter sin matte. Han hör hennes röst som ropar på honom. I 

den öppna dörren ser han kvinnan som välkomnar honom med ett gammalt ben och 

kakor. Hon talar till honom och berömmer honom. Vi vet inte vem kvinnan är, hennes 

namn, hennes ålder, hur hon dog eller när.  

I en andra läsning kan vi leta efter ledtrådar kring främlingen, kvinnan. Trots att 

texten inte ger oss några detaljer lyckas Bush ändå mana fram bilden av en ödslig plats 

där något hänt. Lake Tahoe är Nordamerikas största alpina sjö, känd för sitt klara vatten 

och ett spektakulärt panorama med bergssluttningar på alla sidor. Bristen på 

beskrivande information om kvinnan i historien sätter vår fantasi i rörelse och vi kan 

frammana bilden av henne på det sätt som passar oss. Det enda vi vet är var hon bodde, 

att hon bar en viktoriansk klänning, och att i hundens dröm är bordet dukat i huset och 

sängarna bäddade. ”Is your kitchen as you left it” frågar Kate Bush. Vi får veta att 

kvinnan hade regler för var hunden fick vistas någonstans och att hon har väntat på 

honom, saknat honom. Inga andra människor nämns i texten.  

Redan i första textraden hittar vi det som Inngarden kallar intentionalt 

satskorrelat, en inbjudan att kliva in i berättelsen; "Don't ever swim there", en 

uppmaning till läsaren som alltså redan innan berättelsen tagit fart förväntas förstå 

varför det skulle vara olämpligt att bada just där. Texten vänder sig till läsaren och 

berättelsen rullas upp. Denna första del har en extradiegetisk berättarnivå, Kate Bushs 

röst presenterar scenariot för oss. Kontrasten mellan textens inledning, med den kalla 

sjön, den döda kvinnan i sjön, det tomma huset är tydlig mot den andra delen, bilden 

som möter oss i hundens dröm. Hunden blir den intradiegetiska berättaren. Här hittar vi 

också en inbjudan, en antecipation, "But when he dreams, he runs..." och vi får följa hur 

hunden letar för att slutligen nå hemmet och kvinnan som förmanar och berömmer.  

Textens tema är saknad och längtan efter någon som försvunnit. I minnet finns 

detaljerade bilder kvar av hur allt såg ut en gång. Vad fyller då främlingen för funktion 

här? Varför kan inte Kate Bush lika väl presentera denna kvinna för oss? Wolfgang Iser 

menar att läsaren absorberas in i det han själv har producerat i en bildskapande process 

som sätts igång av det som är frånvarande i texten och det är först när han lägger ifrån 

sig boken som han ”vaknar till”21. Det som händer här är att frånvaron av information 

                                                 
21 Wolfgang Iser sid 140. 
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kring kvinnan gör att läsaren automatiskt sätter igång och gör sig en egen bild av henne. 

Läsaren kommer att göra bilden av henne till någon som passar in i den bank av 

erfarenheter, kunskap och minnen som han/hon själv äger. Detta gör att den känsla som 

texten vill förmedla genom sitt underliggande motiv, saknad, kan bli personlig för var 

och en av oss. Vi kan välja att låta kvinnan likna någon vi känner eller kände och 

därmed kan vi identifiera känslan . Vi kan känna igen detta från texter hos bl.a gruppen 

Pink Floyd där låtar som ”Wish you were here” och ”Shine on you crazy diamond” 

förmedlar saknad av en icke namngiven gestalt. Främlingens funktion är alltså att sätta 

oss in i rätt känsloläge för att vara mottagliga för textens underliggande tema. 

Lake Tahoe är en märklig sång. Den inleds av två röster som sakta sjunger de 

inledande orden, dessa röster återkommer tre gånger och skapar en sakral känsla, vid det 

intentionala satskorelatet ”don’t ever swim there” är avståndet mellan rösterna en stor 

sekund22 vilket ger ett atonalt spänningsskapande moment innan rösterna återgår till 

kvart- och kvintintervall.  Detta bryts när Kate Bush ropar på hunden i en annan tonart. 

Piano, bas och mycket sparsamt trumspel är den instrumentering som bygger upp låten 

och när texten byter till hunden Snowflakes perspektiv inleds detta med ett stråkparti. 

Det finns ingen tydlig melodi, Kate Bushs röst svävar fram över 

pianoackompanjemanget som mot låtens slut byggs upp dynamiskt. 

 

3:2 Snowed in at Wheeler Street 
 
Excuse me, I’m sorry to bother you 

 but don’t I know you? 

There’s just something about you.  

Haven’t we met before? 

We’ve been in love forever. 

When we got to the top of the hill  

we saw Rome burning. 

I just let you walk away. I’ve never forgiven myself. 

I saw you on the steps in Paris,  

you were with someone else. 

Couldn’t you see that should’ve been me?  

 

                                                 
22 ett helt tonsteg i en skala exempelvis avståndet mellan tonerna c och d på ett piano. 
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Detta är den längsta texten på albumet med 55 rader som skiftar i uppbyggnad och med 

varierande antal prominenser. Texten byter tempus på flera ställen och innehåller såväl 

analepser som prolepser vilket ger en flytande tidskänsla. Det finns upprepningar, på rad 

3 och 28 ”There’s just something about you” och orden ”I don’t want to lose you” 

upprepas tolv gånger. Ordet ”I” används som anafor men det är inte tydligt om texten 

egentligen har ett berättarjag eller två. Texten inleds med en inbjudan ” Excuse me, I’m 

sorry to bother you, but don’t I know you?” och vi har en eller kanske två 

intradiegetiska berättarröst/er som önskar att tiden kunde stå still. Vi möter vid en första 

läsning, på det mimetiska planet, två personer, eller kanske själar, som tycker sig känna 

igen varandra. De har funnit och förlorat varandra gång på gång genom historiska 

skeenden. Två älskande som nu befinner sig insnöade i en lägenhet och drabbas av 

vissheten om att de mötts tidigare och inte vill förlora varandra igen. Texten slutar utan 

att vi får veta hur det går, ”Not again! Never again”  

Referenserna till historiska händelser och platser är flera; Storbranden i Rom -64 

e.kr, 2:a världskriget, 9/11 och nu Wheeler Street i Cambridge, Storbritannien. Det går 

naturligtvis att läsa den här texten utan att förstå att de olika platserna också är olika 

nedslag i historien men då går mycket av den bildskapande processen förlorad.  Det är 

inte helt klart om personerna befinner sig på Wheeler Street just nu eller om även detta 

är ett minne. För att förstå texten måste man ha någon form av kunskap kring begreppet 

reinkarnation som ju mycket tydligt är textens tema, utan det ter sig texten helt 

obegriplig. Tanken att människor återföds in i sammanhang med saker som måste redas 

ut tillsammans med personer de känt i tidigare liv återfinns inom exempelvis 

buddhismen och teosofin. Människors relationsstatus, kön och sammanhang ändrar sig 

utifrån det som de måste lära sig eller reda ut under sitt pågående liv. Hur väl man 

lyckas med detta och hur man lever sitt liv påverkar sen det nästkommande livet, det är 

detta vi kallar karma.  Om dessa tankar ligger till grund för texten är det alltså troligt att 

dessa två främlingar inte lyckats reda ut sin relation eller lärt sig det de borde av 

varandra, det är därför de ständigt stöter på varandra i sina inkarnationer på jorden. 

Snön är passande som symbol i sammanhanget med reinkarnation. Den finns ett tag, sen 

finns den inte, försöker vi fånga den så försvinner den, smälter bort. Textens 

underliggande tema blir även här saknad, längtan efter någon och viljan att hålla denna 

någon kvar. 
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Umberto Eco skriver ”Man blir uppmärksam på ett symboliskt modus23 när man 

upptäcker att det finns något i texten som ger mening men som lika gärna skulle kunna 

utelämnas och man undrar varför det finns där.”24I den här texten är det titeln som både 

ger mening, en tydlig plats, och förvirrar. På ett ställe i texten nämns helt kort var de 

befinner sig men inte varför de två av någon anledning är insnöade i ett hus i 

Cambridge. Alla de gånger de tidigare mötts har alla varit vid betydande historiska 

platser eller händelser. Vad har hänt här eller vad kommer att hända? Denna lucka i 

texten känns stor och skulle kunna ge upphov till vilda spekulationer. Umberto Eco 

skriver dock vidare att vi idag ägnar oss åt två vantolkningar av det som skulle kunna 

vara en symbol. Det första resonemanget är att det väsentliga i det vi säger finns i det 

symboliska som vi inte känner till, även om vi säger en så banal sak som ”det regnar 

idag”. Det andra är att det i varje uttryck skulle finnas ett hemligt budskap. Vad 

adressen ”Wheeler Street” betyder får därmed förbli en fråga. 

På albumet blir denna text en duett som nästan är traditionellt uppbyggd såväl i 

form- som i instrumentering men inte heller här hittar vi popens traditionella vers-

refräng uppbyggnad. 

  

3:3 Wildman 
 
They call you an animal, the Kangchenjunga Demon, Wild Man, Metoh-Kangmi. 

Lying in my tent, I can hear your cry echoing round the mountainside. 

You sound lonely. 

While crossing the Lhakpa-La something jumped down from the rocks. 

In the remote Garo Hills by Dipu Marak we found footprints in the snow. 

 

The schoolmaster of Darjeeling said he saw you by the Tengboche Monastery. 

  You were playing in the snow. You were banging on the doors.You got up on the roof, 

Roof of the World. 

You were pulling up the rhodedendrons. Loping down the mountain. 

  They want to know you. They will hunt you down, then they will kill you. 

      Run away, run away, run away... 

 

                                                 
23 Enligt Umberto Eco ett begrepp som används för att urskilja den textuella strategin med hjälp av 
symboler. 
24 Umberto Eco sid 135. 
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”Wildman” är skriven som en prosadikt på nitton rader. Två av dessa rader avviker från 

de övriga, rad tre ”You sound lonely” är avsevärt mycket kortare än de andra och 

framstår därför som ett viktigt budskap. I rad tio upprepas ”Run away” tre gånger vilket 

också skapar en tyngdpunkt. Dessa två meningar skapar en paradox, ”You sound lonely, 

run away, run away, run away” där den första delen kan tolkas som en inbjudan, följd 

av en uppmaning att försvinna. Detta motstridiga budskap är själva kärnan i den 

berättelse vi får höra. På den mimetiska nivån tar texten oss med till snöiga berg där den 

intradiegetiska berättaren hör ekande skrik på natten, skrik som låter ensamma. 

Främlingen lämnar spår i snön, spår som berättarjaget sopar bort för att inte främlingen 

ska fångas in. Hon bjuder in oss i texten i femte raden genom att använde ”we” istället 

för att fortsätta i jagform. Genom detta kan vi nu delta i texten trots de märkliga orden 

på ett främmande språk. Iser skriver ”The dynamic interaction between text and the 

reader has the character of an event, which helps to create the impression that we are 

involved in something real”25 och det är just det som Kate Bush utnyttjar här. “We” är i 

maskopi och hjälper främlingen, ”The Wildman” medan ”they” vill veta mer om 

honom, jaga och fånga honom, för att till slut döda honom. Vilka dessa ”they” är får vi 

inte veta och inte heller anledningen till deras jakt. Kate Bush förser oss läsare med 

såväl okända som kända begrepp, ett sätt att få oss med. Vi känner igen och förstår ord 

som ”Rhododendron”, ”big brown bear” medan ord som ”Metoh-Kangmi”,” Quinghai” 

verkar obegripliga. Genom att växla mellan det kända och det okända hålls vårt intresse 

vid liv. Om vi inte hittar något begripligt i texten drabbas vi av det som Iser kallar för 

uttråkning och kan inte skapa bilder till det vi läser. Nu får vi både exotiska ord och 

sådant vi förstår och vi manar fram bilden av den vilda varelsen som leker i snön. Vem 

är han? Snömannen kanske, Yetin? Eller är bilden av denna lekfulla främling, som ”de 

andra” vill förgöra, en bild av det vilda inom var och en av oss? Det vilda och lekfulla 

som vi försöker sopa igen spåren efter? Textens tema verkar vara att det vilda och 

lekfulla ständigt är utsatt för hot och behöver skyddas och att vi samtidigt längtar efter 

att få vara just så fria. Enligt den tyska filosofen Friedrich Schiller är människan aldrig 

så mycket människa som när hon leker.26  

Detta är den singel som släpptes innan albumet och är en av de få låtar som har 

en mycket tydlig melodi och rytm. Låten inleds med att vi hör hur det blåser. Ett 

sitarliknande instrument spelar en återkommande slinga. Kate Bushs röst sjunger i 

                                                 
25 Wolfgang Iser sid 67. 
26 Friedrich Schiller Estetiska brev Kosmos förlag Stockholm 1995 kapitel 14 och 15. 
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oktaver, emellanåt mer som viskande pratsång, som effekt har hon pitchat27 ned sin röst 

och dubblerat den med rösten i sitt naturliga läge när hon och körsångaren Andy 

Fairweather-Low beskriver var och hur de hittade fotspår i snön. 

 
3:4 Misty 
 
Roll his body. 

Give him eyes. 

   Make him smile for me, 

   Give him life. 

     My hand is bleeding, I run back inside. 

I turn off the light, 

  Switch on a starry night. 

    My window flies open. 

My bedroom fills with falling snow, 

    Should be a dream but I’m not sleepy. 

I see his snowy white face but I’m not afraid. 

    He lies down beside me. 

So cold next to me. 

 

Texten handlar om hur någon bygger en snögubbe, med ögon och ett leende, som på 

natten kommer till liv. Texten är sensuell och har en stark erotisk karaktär. Snögubbens 

vita armar omfamnar berättarjaget men han väcker ingen rädsla hos berättaren som 

konstaterar att han känns så kall samtidigt som han löses upp, försvinner, smälter i 

hennes hand. Han säger inget och hans andedräkt är vit, vilket gör att berättaren kallar 

snömannen för ”Misty”. När berättaren vaknar på morgonen finns där bara några gamla 

kvistar och frusna löv kvar på de genomblöta lakanen och snögubben går inte att finna. 

Texten är uppbyggd som en fri dikt, vilket gör att vi kan höra den intradiegetiska 

berättarrösten tala i presens i korta meningar . Den enda rad som återkommer är ”so 

cold next to me”. Det finns en del allitterationer som ger textens början och slut en 

flyktig känsla, ”swith on a starry night”, ”fills with falling snow”. I beskrivningen av 

hur snögubben skapas och hur han får liv är begynnelsebokstaven i majoriteten av 

raderna labiala konsonanter (m, b) vilket ger en mjuk inramning. Detta kontrasteras i 

                                                 
27 En inspelningsteknik där du artificiellt sänker eller höjer tonhöjden på den inspelade rösten utan att 
ändra hastigheten vilket ger rösten en märklig, ”icke-mänsklig” klang. 
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mitten av texten då vi får beskrivet hur gräs och rester från trädgården smugit sig fast i 

snön. Då byter Kate Bush till dorsala konsonanter (t, g, k) vilket ger orden en betydligt 

hårdare prägel. Denna del återkommer i textens slutdel och man upplever återigen att 

dessa meningar starkt står i kontrast med textens i övrigt erotiskt sinnliga språk, som om 

berättarrösten spottar ur sig dem. ”Dead leaves, bits of twisted branches”, en föraktfull 

ton smyger sig plötsligt in för att övergå i en fråga; ”What kind of spirit is this?” 

 I en andra läsning märker vi att denna text innehåller många öppningar och 

frågetecken. Textens struktur är något hackig, varje mening är bara en rad med tydliga 

luckor fria för tolkning och eget bildskapande. Författaren förutsätter att man vet hur 

man gör en snögubbe och att man har någon slags förhållande till snö. ”Roll his body, 

give him eyes” ber Kate Bush oss i inledningen och vi kan frammana bilden av hur vi 

sätter ihop de stora snöbollarna som vi rullat i markens kramsnö. Vi vet att det ofta 

fastnar lite gräs, grus och jord i snön. Med stenar skapar vi snögubbens leende och 

ögonen och kanske sätter vi några kvistar i hans händer. Vi vet hur en snögubbe ser ut. 

Det som därefter händer är däremot inte riktigt det vi vanligen lägger in i snögubbens 

karaktär. Som någon slags spökfigur uppenbarar sig snögubben i sovrummet, är det hela 

en dröm? Han kryper sen ned i sängen hos berättaren. Han får nu funktionen av en 

älskare, kanske ett ”one-night-stand” eftersom han på morgonen helt har smält bort. På 

så sätt är han naturligtvis perfekt, inga förväntningar på att ses igen, inga pinsamma 

stunder vid frukostbordet. Berättarrösten letar efter honom men hennes värme har gjort 

att han försvunnit, en bild nog så tydlig.  

Det finns en inneboende konflikt i den här texten, utöver den uppenbara att 

snögubbar inte så ofta förknippas med heta känslor, utan också i språket som känns 

fragmentariskt med för många luckor. Jag upplever att det finns det som Porter Abbott 

kallar för ”cruxes”28. Alltså en lucka så stor att beroende på hur vi tolkar den så 

kommer det att få signifikanta effekter på hur vi tolkar texten som helhet.  Frågan om 

hur vi ska tolka snögubben är så central att hela diktens tolkning beror på detta. Välje

vi att se honom som ett ”one-night-stand” får vi en version, ser vi honom som en bild av 

en kall, distanserad partner i en dåligt fungerande relation får texten en helt annan 

innebörd, är det hela bara en dröm har vi en tredje version.  Det är som om diktens ”jag” 

har hamnat i någon slags vanmakt, hur behaglig den än vara må, som inte går att bryta 

och när de väl vaknar till sans är allt förändrat. Främlingen skänker både glädje, sa

och frustration, känslor som vi alla kan känna igen och genom att låta frågan kring vem 

r 

knad 

                                                 
28 H.Porter Abbott sid 93. 
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han egentligen är vara öppen kan vi ersätta bilden av snögubben med en person som

någon anledning väckt just dessa känslor hos oss. 

 av 

 

3:5 Snowflake 
I was born in a cloud… 
   Now I am falling. 
   I want you to catch me. 
   Look up and you’ll see me. 
   You know you can hear me. 
The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 
 

På den mimetiska nivån handlar texten om snöflingan “I” som föds i ett moln av is och 

damm och sakta faller ned mot marken och vill bli funnen. Mottagaren är helt övertygad 

om att det ska gå och upprepar gång på gång ”Keep falling, I’ll find you” trots att det är 

miljontals snöflingor som faller. På vägen ned upplever flingan världen som högljudd 

och stor men känner samtidigt att den närmar sig målet och mottagaren upprepar 

uppmaningen att fortsätta falla. Det finns en stillsam förtröstan och glädje i texten. 

Här har Kate Bush lyckats främmandegöra ett vanligt snöfall och istället målar 

hon upp bilden av två främlingar som söker efter varandra. Det sägs att alla snöflingor 

är unika vilket alltså, rent teoretiskt, skulle göra det möjligt att finna just den rätta, den 

man letar efter. Snöfallet blir en bild av något nytt som är på väg, en ny tid.   

”Snowflake” är uppbyggd som en fri dikt med ett slags växelspel mellan den 

som faller och den som tar emot. Snön besjälas och får en röst och en tanke.  Den 

reflekterar över det den ser och dansar över skogen. Diktens rader är korta och skrivna i 

presens. Även denna text är fragmentarisk utan egentlig början och slut och har något 

mycket eteriskt över sig. Vi bjuds in,”I want you to catch me”, redan från start. På 

många sätt är den här texten som ett slags eko till ”Snowed in at Wheeler street” där det 

också handlar om att finna varandra fast chansen är mycket liten. “Snowflake” är 

namnet på hunden i “Lake Tahoe” vilket inte kan vara en slump. Vad vill Kate Bush ha 

sagt med detta? Varför har hunden blivit en snöflinga? En möjlighet är att vi åter möter 

någon form av reinkarnationstanke här. ”Snowflake” återföds och nu ska han bli funnen 

av den som han längtar efter. En ny tid med nya möjligheter är på väg.  

Piano, bas och trummor ligger i bakgrunden på en suggestiv ackordslinga när 

Snöflingan talar med en ljus gossröst . Detta bryts upp när mottagarens röst, Kate Bush,  

kommer in då ackompanjemanget stannar upp för en stund. Även denna sång är mycket 

långsam och texten framträder mycket tydligt. Den har ingen tydlig melodi utan flyter 

fram, den repeterade meningen ”keep falling, I’ll find you” är även en melodisk fras 
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som är det enda stadigt återkommande även i musiken.. I mitten av sången tar den ljusa 

gossrösten en mycket hög ton, trestruket E, och allting stannar upp. 

  

4. Uppsatsens inledande frågor och textanalysernas svar 
Man skulle kunna hävda att det finns en inneboende konflikt mellan albumets motiv och 

texternas tema då snö hör ihop med kyla och temat: längtan och saknad, vanligtvis 

betraktas som ”varma känslor”. Men detta måste vi gå med på för att texterna ska bära. 

Vi får lov att acceptera att Kate Bush använder sig av snön, dels som en konkret 

företeelse men också som en symbol för det som föder möjligheter och såväl döljer som 

förtydligar, skyddar och avslöjar. 

Det genomgående temat kring främlingen är att han eller hon är efterlängtad och 

saknad och svår att hålla kvar. Han glider undan och är aldrig tydlig för oss. Det skapar 

just de luckor som Eco menar lämnar över tolkningsinitiativet till läsaren.29 Främlingen 

utan identitet eller ansikte ger oss möjligheter att frammana honom/henne precis så som 

vi önskar. Främlingens funktion blir att vara en slags budbärare, en bro, mellan text och 

läsare. En bro som förmedlar textens underliggande budskap i den form vi kan ta emot 

det utifrån textens givna förutsättningar och våra egna erfarenheter och minnen. 

Främlingen blir en personifikation för de känslor vi har svårt att beskriva, saknad och 

längtan är flyktiga känslor som tar sig olika uttryck för olika människor. Genom att 

undvika förtydligande kring främlingen, utan att för den skulle göra honom alltför 

anonym, blir gestalten den vi önskar. 

Kate Bush har valt att låta sitt album handla om snö på ett mer eller mindre 

tydligt sätt i alla albumets texter. Med hjälp av snön framträder olika figurer och 

främlingar som centrala budbärare i texterna. Vi möter en snöflinga, en snögubbe, 

snömannen, ett insnöat kärlekspar och en hund vid namn ”Snowflake”, detta är gestalter 

vi känner oss bekanta med. Främlingen är hos Kate Bush något eller någon vi alltså 

känner igen och därför är det också möjligt för oss att stiga in i texterna och dela den 

värld som hon målar upp. Genom att låta främlingen vara bekant men ansiktslös lämnar 

författaren så mycket osagt att våra egna bilder får plats. Detta är ett narrativt grepp för 

att göra oss delaktiga i läsprocessen. Om främlingen får för många egenskaper eller en 

alltför tydlig framtoning är han eller hon inte längre en främling utan en uppdiktad figur 

som vi kanske inte alls kan göra till vår egen. Främlingen hos Bush fyller oss med 

längtan men också med hopp, han ger tröst. 
                                                 
29 Claes Entzenberg, Cecilia Hansson Modern Litteraturteori del 2 sid 122. 
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På många ställen krävs det som Jonathan Culler kallar för litterär kompetens 

eller förförståelse. Kate Bush underskattar inte sin publik. Hon utgår ifrån att hennes 

lyssnare antingen vet eller kommer att ta reda på vad Rongbuk Glacier är för något eller 

hur det ser ut kring Lake Tahoe. Hennes referenser till historiska händelser i ”Snowed in 

at Wheeler street” förutsätter att lyssnaren vet om det var länge sedan det brann i Rom. 

Samtidigt förser hon sin publik med tillräckligt information för att intresset ska hållas 

vid liv och även en person utan förkunskaper kan ha glädje av texternas mimetiska nivå. 

Hon gör oss i och med detta till ”modelläsare”. 

5. Diskussion och sammanfattning 
Texterna på skivan 50 Words for Snow kan med fördel läsas som lyrik, de är visserligen 

sångtexter men är inte uppbyggda enligt den tradition vi vanligtvis ser i pop/rock med 

verser, kanske en brygga och en slagkraftig refräng. Istället är de små berättelser som i 

sin struktur påminner om prosadikter. Detta gör det möjligt att närma sig dikterna med 

hjälp av lyrikanalys och använda de verktyg den erbjuder. I texterna finns många av de 

pusselbitar man kan använda sig av för att tolka en dikt; besjälning, allegorier och en rik 

bildvärld.  Kate Bush skapar en intressant konflikt mellan motiv och tema i de enskilda 

texterna. Hon använder sig av den kalla snön för att skapa en distans mellan alla de 

starka känslor som beskrivs i texterna och hur verkligheten faktiskt ser ut.  

Främlingen blir lösningen på det problem som uppstår i skapandet av att 

presentera en gemensam utgångspunkt eller referens. Precis på samma sätt som ett barn 

gör draken i den lästa sagan ”lagom” otäck för att kunna hantera bilden av den så gör vi 

vår främling precis så lagom främmande att vi ändå känner igen dragen och kan 

identifiera oss med de känslor han väcker. Vi kan känna igen denna berättartekniska 

metod från andra dikter och texter. Främlingen används för att personifiera något 

outtalat, en känsla som vi alla kan känna igen men som samtidigt är helt subjektiv. Om 

författaren istället uttalar vem främlingen är, beskriver honom eller henne med detaljer, 

så blir dikten personlig för författaren, inte för läsaren, vilket i sin tur skapar ett avstånd. 

Läsaren läser då om författarens känslor och upplevelser, inte om sina egna.  

 Kate Bush använder sig alltså av, och utgår ifrån, läsarens medskapande vilket 

gör att en läsarorienterad tolkningsteori känns meningsfull att använda sig av då den 

visar upp de luckor och inbjudningar som finns i texterna. Att förutsätta att ens publik 

vill stiga in i det skapade möjliggör aktivitet hos mottagaren och för varje enskild 

mottagare är denna aktivitet unik. En enda text kan alltså betyda oändligt många saker, 

samtidigt som den faktiskt inte kan betyda vad som helst. 
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Läsarorienterad litteraturkritik förutsätter ett möte mellan text och läsare. Det är 

i detta möte som texten får liv och kan beröra. I textens luckor kan läsaren fylla på med 

de egna bilder, tagna ur egna erfarenheter och kunskaper, som passar in i textens 

kontext och sammanhang. I lyriken, som skulle kunna sägas vara faktatextens 

diametrala motsats, finns ett stort utrymme för detta egna bildskapande och tolkning 

vilket ger läsaren en stor frihet att använda texten som en källa till inspiration, utmaning 

eller förströelse. Hans-George Gadamer menar att läsning av litteratur helt enkelt 

handlar om frihet; ”It opens up the space in which we are free to renogotiate our 

understanding, identities and cultures...”30 

Samtidigt hävdar kritikerna att denna frihet naturligtvis kan bli alltför stor och 

därmed göra tolkningen till en subjektivism, en privat process som inte längre har något 

med texten att göra. Går det att beskriva en handling som är så privat och subjektiv som 

läsning? Den enskilde läsaren kan ju bara realisera en av alla de potentialer som en text 

erbjuder. Wolfgang Iser menar att läsaren visserligen tolkar texten men att om det sker 

på ett korrekt sätt uppfyller tolkningen samtidigt textens syfte. 

 

Now it’s certainly true that any response to any text is bound to be subjective, 
but this does not mean that the text disappears into the private world of it’s 
individual readers. On the contrary, the subjective processing of the texts is 
generally still accessible to third parties .i.e. available to intersubjective 
analysis. This however is only possible if we pinpoiont that what actually 
happens between text and reader. As we have seen, the overdetermination of a 
text produces indeterminacy and this sets in motion a whole process of 
comprehension whereby the reader tries to assemble the world of the text, a 
world that has been removed from the everyday world by this very 
overdetermination. The process of assembling the meaning of a text is not a 
private one, for although it does mobilize the subjective disposition of the 
reader, it does not lead to daydreaming but to the fulfillment of conditions that 
have already been structured in the text.31 

 
Eco skriver; ”Litteraturens värld är ett universum där det går att utföra test för att 

fastställa om läsaren har verklighetskänsla eller är ett rov för hallucinationer”.32 Det har 

utförts undersökningar bl.a. av Norman Holland och Robert Scholes där man använt sig 

av ”protokoll för läsning”. Även Roman Inngarden lade fram noggranna undersökningar 

kring textens struktur och läsarens konkretisering av verket33. 

Hur vi än vänder och vrider på det så går det inte att argumentera mot det faktum 

att litteratur alltid tolkas av sin läsare. Hur vi tolkar och om det finns en korrekt tolkning 

                                                 
30 Patricia Waugh ,Literary theories and criticism, Oxford university press 2006 sid 66. 
31 Wolfgang Iser sid 49. 
32 Umberto Eco sid 15. 
33 Roman Ingarden  The literary work of art, tredje upplagan  Nortwestern University press 1973. 
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är däremot en annan fråga som vi kanske inte kan få svaret på. I en spännande artikel av 

Michael Tengberg undersöks hur skolelever och lärare, med hjälp av litteratursamtal, 

utbyter erfarenheter och tolkningar av lästa texter ”... för att på så sätt kunna överskrida 

den gräns som den egna läsarrepertoaren sätter för receptionen.”34 

De tolkningar som jag här presenterat är självklart subjektiva och kanske är det 

först just i samtal med andra som det går att avgöra om de slutsatser man kommer fram 

till vid läsning har ett värde för andra och huruvida det går att komma fram till en 

gemensam syn på hur främlingen i en text ska tolkas och vad hans egentliga funktion är.  

Kate Bush är en text- och musikskapare som går sina egna vägar och vågar 

utmana bilden av hur en popartist ska förhålla sig till sin publik, dvs. vara lättsmält och 

lättsåld och inte ha för höga krav på sina lyssnare. Redan tidigt i sin karriär använde hon 

sig av litteratur och litterära gestalter för att belysa gamla frågeställningar på ett nytt 

sätt.  I och med detta går det att närma sig hennes verk utifrån ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv samtidigt som hennes mångsidighet öppnar för många andra infallsvinklar.   

 

                                                 
34 Michael Tengberg, ”Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal – en pilotstudie”. Didaktisk 
tidskrift Vol 18 nr4 2009, Jönköping university press. 
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Bilaga: 50 Words for Snow 
Fullständiga texter till de låtar som analyseras i uppsatsen 
 
SNOWFLAKE 
I was born in a cloud… 

  Now I am falling. 

  I want you to catch me. 

  Look up and you’ll see me. 

    You know you can hear me. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

We’re over a forest. 

  There’s millions of snowflakes. 

  We’re dancing. 

 

The world is so loud. Keep falling and I’ll find you. 

 

I am ice and dust. I am sky. 

 

I can see horses wading through snowdrifts. 

  My broken hearts, my fabulous dances. 

    My fleeting song, fleeting. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

  My broken hearts, my fabulous dance. 

  My fleeting song. 

    My twist and shout. 

I am ice and dust and light. I am sky and here. 

 

   I can hear people. 

I think you are near me now. 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 
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  We’re over a forest. 

  It’s midnight at Christmas. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

I think I can see you. 

  There’s your long, white neck. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

Now I am falling. 

   Look up and you’ll see me. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

In a moment or two. 

   I’ll be with you. 

 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 

 

   Be ready to catch me. 

The world is so loud. Keep falling. I’ll find you. 
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LAKE TAHOE 

Lake Tahoe. 

  Cold mountain water. Don’t ever swim there. Just stand on the edge and look in there. 

   And you might see a woman down there. 

    They say some days, up she comes, up she rises, as if out of nowhere. 

Wearing Victorian dress.She was calling her pet, “Snowflake! Snowflake!” 

    Tumbling like a cloud that has drowned in the lake. 

Just like a poor, porcelain doll… 

    Her eyes are open but no-one’s home. 

     The clock has stopped. 

      So long she’s gone. 

       No-one’s home. 

Her old dog is sleeping. 

  His legs are frail now. 

    But when he dreams, 

      He runs… 

Along long beaches and sticky fields. Through the Spooky Wood looking for her. 

 

The beds are made. The table is laid.The door is open – someone is calling:  

   It’s a woman. 

“Here boy, here boy! You’ve come home! 

     I’ve got an old bone and a biscuit and so much love. 

      Miss me? Did you miss me? 

Here’s the kitchen – There’s your basket. 

  Here’s the hall – That’s where you wait for me. 

    Here’s the bedroom – You’re not allowed in there. 

      Here’s my lap – That’s where you rest your head. 

        Here boy, oh you’re a good boy. 

          You’ve come home. 

            You’ve come home.” 
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MISTY 

Roll his body. 

Give him eyes. 

  Make him smile for me, 

  Give him life. 

    My hand is bleeding, I run back inside. 

 

I turn off the light, 

  Switch on a starry night. 

    My window flies open. 

My bedroom fills with falling snow, 

    Should be a dream but I’m not sleepy. 

I see his snowy white face but I’m not afraid. 

  He lies down beside me. 

So cold next to me. 

  I can feel him melting in my hand. 

    Melting, in my hand. 

 

He won’t speak to me. 

  His crooked mouth is full of dead leaves. 

  Full of dead leaves, bits of twisted branches  

  and frozen garden, crushed and stolen  

  grasses from slumbering lawn. 

  He is dissolving, dissolving before me  

  and dawn will come soon. 

    What kind of spirit is this? 

    Our one and only tryst. 

     His breath all misty, 

      And when I kiss his ice-cream lips 

     And his creamy skin, 

      His snowy white arms surround me. 

So cold next to me. 

  I can feel him melting in my hand. 

    Melting, melting, in my hand. 
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Sunday morning. 

I can’t find him. 

  The sheets are soaking 

  And on my pillow: 

Dead leaves, bits of twisted branches  

and frozen garden, crushed and stolen  

grasses from slumbering lawn. 

  I can’t find him – Misty.. 

    Oh please can you help me? 

     He must be somewhere. 

     Open window closing, 

   Oh but wait, it’s still snowing. 

     If you’re out there, 

I’m coming out on the ledge. 

I’m going out on the ledge. 
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WILD MAN 

They call you an animal, the Kangchenjunga Demon, Wild Man, Metoh-Kangmi. 

  Lying in my tent, I can hear your cry echoing round the mountainside. 

    You sound lonely. 

    While crossing the Lhakpa-La something jumped down from the rocks. 

    In the remote Garo Hills by Dipu Marak we found footprints in the snow. 

 

The schoolmaster of Darjeeling said he saw you by the Tengboche Monastery. 

  You were playing in the snow. You were banging on the doors. 

   You got up on the roof, Roof of the World. 

      You were pulling up the rhodedendrons. Loping down the mountain. 

        They want to know you. They will hunt you down, then they will kill you. 

          Run away, run away, run away. 

           While crossing the Lhakpa-La something jumped down from the rocks. 

            In the remote Garo Hills by Dipu Marak we found footprints in the snow. 

       We found your footprints in the snow. We brushed them all away. 

         From the sherpas of Annapurna to the rinpoche of Qinghai. 

     Shepherds from Mount Kailash to Himachal Pradesh found footprints in the snow. 

 

You’re not a langur monkey nor a big brown bear – You’re the Wild Man. 

They say they saw you drowned near the Rongbuk Glacier. 

  They want to hunt you down. You’re not an animal. 

    The Lamas say you’re not an animal. 
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SNOWED IN AT WHEELER STREET 

Excuse me, I’m sorry to bother you but don’t I know you? 

There’s just something about you.  

Haven’t we met before? 

 

  We’ve been in love forever. 

 

When we got to the top of the hill  

we saw Rome burning. 

  I just let you walk away. I’ve never forgiven myself. 

 

I saw you on the steps in Paris, 

 you were with someone else. 

  Couldn’t you see that should’ve been me?  

  I just walked on by. 

 

Then we met in ’42 but we were on different sides. 

  I hid you under my bed but they took you away. 

 

I lost you in a London smog as you  

crossed the lane. 

  I never know where you’re gonna be next 

   but I know that you’ll surprise me. 

 

Come with me, I’ll find some rope  

and I’ll tie us together. 

  I’ve been waiting for you so long,  

  I don’t want to lose you again. 

  Don’t walk into the crowd again.  

  Don’t walk away again. 

 

  I don’t want to lose you. 

  I don’t want to lose you. 

  I don’t want to lose you again. 
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There’s just something about you. 

  Have we been in love forever? 

 

9.11 in New York, I took your photograph. 

  I still have your smiling face…  

  In a heart-shaped frame. 

 

  Snowed in at Wheeler street, just two old flames 

 keeping the fire going. 

   We look so good together. 

 

Can’t we just stay there forever? We were so happy. 

I’d live that day over and over but the world  

won’t stop turning. 

 

  When we got to the top of the hill 

   we saw Rome burning. 

  I don’t want to lose you,  

  I don’t want to lose you again. 

 

    Don’t walk away again. Don’t leave me lost again. 

 

I don’t want to lose you. 

I don’t want to lose you. 

I don’t want to lose you again. 

I don’t want to lose you. 

I don’t want to lose you. 

I don’t want to lose you again. 

Oh no, not again! 

   Not again!  

   Not again! 

      Never again! 
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