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samfund, så læseren fornemmer mangfoldigheden i en lokalitet, og hvor mange skjulte stemmer gemmer der
sig i en enkel ytring? Ekmans brug af intertekstualitet, dvs. hendes måde at genbruge andre forfattere på og
bruge dem som underliggende stemmer i en roman, undersøges ligeledes. I skælmeromanen Røverne i

Skuleskoven væver Kerstin Ekman stumper fra Selma Lagerlöfs værker ind i sin egen roman, så resultatet
bliver en eventyrlig collage, der giver mindelser til den populære animationsfilm Shrek, der er bygget over
kendte folkeeventyr. Som en anden troldkvinde rører Kerstin Ekman rundt i sin gryde, og ved hvert værk
drysser hun forskellige ingredienser i gryden. Det kan være sanseindtryk fra naturen som rævespor og

gøgeurt, biografisk stof, værker af anerkendte psykologer til at forklare menneskets psyke, og andre forfattere
og deres værker.
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