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1. Inledning  

Åke Holmbergs Skuggornas Hus (1946) och Astrid Lindgrens Kati i Amerika (1951) är två 

ungdomsromaner. På baksidan av Skuggornas Hus omslag står det att berättelsen är skriven för 

ungdomar och Kati i Amerika ingår i BFB:s juniorserie. Böckerna utgavs med endast några års 

mellanrum och det går att urskilja vissa ytliga likheter i en jämförelse böckerna emellan. I de två 

böckerna kretsar handlingen kring två personer som upplever äventyr hemifrån. Handlingen 

beskriver en cirkel: de båda personerna ger sig av, möter nya miljöer och situationer för att sedan 

komma tillbaka till utgångspunkten. Kommer de tillbaka som samma personer som de var när de 

gav sig iväg, eller har det skett någon slags utveckling? Ett svar på frågan om det över huvud 

taget skett en utveckling och om så är fallet, vad för slags utveckling kommer att ge antydningar 

om romanernas genrer.  

Båda böckerna är även homodiegetiska, vilket är en term föreslagen av den franske narratologen 

Gérard Genette som ersättning för vad som tidigare kallades ”jag-roman” eller ”roman i första 

person”. Genette föreslår dock att en distinktion kan göras inom begreppet. Han resonerar så här: 

 
We will have to differentiate  with the homodiegetic type at least two varieties: one where the 

narrator is the hero of his narrative (Gil Blas) and one where he plays only a secondary role, 

which almost always turns out to be a role as observer and witness. 

 [---]  

For the first variety (which to some extent represents the strong degree of the homodiegetic) 

we will reserve the unavoidable term autodiegetic. (Genette [1972] 1980, s. 245).  

 

Kati är definitivt hjältinnan i sin egen berättelse, som alltså är autodiegetisk, men berättaren Bo i 

Skuggornas hus är snarast vittne till hur vännen Alf med intelligens och rådighet utför något av 

ett hjältedåd och växer som människa. Den berättelsen är alltså bara rätt och slätt homodiegetisk, 

enligt Genettes terminologi.  

 

När jag beskriver romanhandlingen i Skuggornas hus som att protagonisten Alf utför ”hjältedåd” 

och ”växer som människa” har jag redan antytt något om den romanens genre. Min tes är 

nämligen att Åke Holmberg här bjuder sin läsare på en kombination av två genrer. Den ena, som 

associeras till ”hjältedåd”, är äventyrsberättelsen, i det här fallet med inslag av thriller och 
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detektivroman. Här finns med andra ord en spännande handling, som ju också antyds med själva 

titeln Skuggornas hus. Vivi Edström (1980, s. 45) menar att det spännande äventyret är ett 

vanligt förekommande element i ungdomslitteraturen. Vanligtvis är denna kategori kombinerad 

med andra kompositionsmönster och genrer. Till exempel är indianboken utformad efter sina 

konventioner och krigsboken är uppbyggd utifrån sina speciella komponenter. I deckaren är det 

fråga om en gåta som protagonisten ska lösa. Handlingen bygger alltså på att ett brott begås som 

i regel uppklaras i slutet av boken (Edström 1980, s. 47).  

Den del av boken som kan kopplas till thrillern, antyder en spännande roman där skräck och 

mord är vanligt förekommande inslag. En thriller bör komponeras med hjälp av effekter som 

jagar upp läsaren och på så vis blir romanen: rafflande, hårdkokt, psykologisk eller nervkittlande 

(Svenska Akademiens Ordbok 2010).      

Uttrycket ”växer som människa” antyder genren utvecklingsroman med en psykologisk 

handling som går parallellt med det yttre äventyret. I den problemorienterade ungdomsboken är 

protagonistens inre kris ett vanligt motiv. Den unga människan befinner sig i konflikt med sig 

själv och söker sin identitet i berättelsen. Orsaker till identitetsproblemet kan grunda sig i 

konfrontationer mellan den unga huvudpersonen och föräldrar eller jämnåriga (Edström 1980, s. 

63). Den psykologiska utvecklingsromanen speglar en mognadsprocess, en utveckling och inre 

bearbetning hos protagonisten. I slutet av boken blir läsaren i regel medveten om att 

huvudpersonen löst den inre konflikten (Edström 1980, s. 66).   

 

Titeln på Lindgrens verk, Kati i Amerika, nämner en främmande plats, vilket antyder genren 

reseberättelse, eller som jag kommer att säga här, eftersom det handlar om fiktion: reseroman. 

Enligt Edström (1980, ss. 31-32) bottnar reseromanen i den episka traditionen. Odysséen, Jorden 

runt på 80 dagar och Gullivers resor är exempel på reseberättelser. Dessa böcker har inte 

specifikt skrivits för unga läsare men har ofta används till ungdomsläsning. Resan som 

kompositionsmönster ger möjligheter till att skildra händelser som protagonisten är med om 

långt hemifrån, och vid hemkomsten har huvudpersonen tagit lärdom av möten med olika 

människor och sina erfarenheter. 

Katis moster som följer med på resan behövs som en komisk kontrast till reseromanens 

utformning då hon inte alls har samma muntra inställning till Amerika som Kati har.  
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 Lindgren är alltid noga med att hennes böcker ska vara anpassade till just den publik 

(normalt en ung publik) som hon vänder sig till. Så det här verket kan också rubriceras som 

flickbok, med inslag som (åtminstone vid den här tiden) förknippades med den genren. Boel 

Westin i Den svenska flickboken: Om flickor för flickor (1994) menar att flickboken, med få 

undantag, är skriven av kvinnor och att protagonisterna i dessa böcker är flickor och unga 

kvinnor. Flickboken tar ofta upp utvecklingen från flicka till kvinna, hem och familj, problematik 

kring män, kärlek och äktenskap och är avsedd för flickor och unga kvinnor. Läsaren, 

protagonisten och författaren definierar med andra ord flickboken som genre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Karaktären ”moster” har även en funktion i flickboken då hon ser till att Kati håller sig inom 

moralens gränser för att återföreningen med pojkvännen Jan i slutet ska bli lycklig.   

 

1.1 Syfte, metod och frågeställning 

I den här studien avser jag att analysera uppbyggnad och övergångarna mellan de olika genrerna 

som författarna till böckerna Skuggornas Hus och Kati i Amerika använder sig av. Jag kommer 

att försöka beskriva växlingarna mellan genrerna och undersöka hur Holmberg och Lindgren har 

gjort för att ackommodera läsarens uppmärksamhet från den ena genren till den andra. Metoden 

är med andra ord en genreanalys av de båda verken.  

Jag försöker också visa, genom en berättarteknisk analys, hur ett genreinslag kan användas 

för att kompositionellt motivera övergången till ett inslag inom den andra genren. Enligt Skalin 

(2010, s. 12) innebär kompositionell motivering att händelser inträffar, eller att vissa specifika 

inslag finns med i handlingen för att författarens konstruktion ska gå ihop.    

 Som framgått har båda romanerna en berättarperson som också deltar i handlingen. Vi har 

därför en skillnad mellan ett berättande jag och ett upplevande jag (se Skalin). Men eftersom 

båda romanerna är skrivna i en tämligen modern stil, innebär det att vi får en rad sceniska inslag 

(t.ex. med dialog eller återgiven tankeström) där ett berättande jag ”dissolvar”, upplöses, och det 

upplevande jaget blir förgrundat (Skalin 2010). Frågan är dock om de båda romanerna ger 

samma intryck av äkta sceniskhet? Man skulle t.ex. kunna misstänka att det intrycket av ett 

berättande i efterhand skulle vara starkare i en reseroman än i en thriller. Jag kommer att 

undersöka om en sådan skillnad finns mellan Kati i Amerika och Skuggornas hus.  
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2. Kortfattad presentation av verken och författare 

I det här avsnittet presenteras en kortfattad version av handlingen i de båda böckerna som 

uppsatsen behandlar. Vidare ges en kort presentation av Åke Holmberg, men en presentation av 

en så pass känd författare som Astrid Lindgren anser jag inte vara nödvändig. 

 

2.1 Kati i Amerika 

Huvudpersonen i boken är en ung kvinna vid namn Kati. Hon bor hos sin moster som tagit hand 

om henne sedan hon i unga år förlorade sina föräldrar. Kati arbetar på ett kontor och har en 

pojkvän som heter Jan. Han delar ofta med sig av sina egna erfarenheter av Amerika vilket 

väcker Katis nyfikenhet. Kati vill skaffa sig egna erfarenheter av Amerika, hon vill uppleva 

äventyr och samtidigt se om flickorna är så vackra där som Jan påstår. En dag bestämmer sig 

Kati för att använda arvet efter föräldrarna till att finansiera en resa till Amerika. Katis moster 

som är överbeskyddande och rädd om sin systerdotter tycker inte om att Kati ska åka ensam, 

därför följer hon med på resan.  

Under resans gång får Kati och hennes moster vara med om en rad upplevelser som 

involverar olika män som de får kontakt med. De arbetar bland annat som kokerskor hos 

miljonären Mr Bates i New York, de bilar runt i Nordamerika med Bob och Kati får lift med Mr 

Milton. I New Orleans tillbringar Kati en kväll med John och får då tillfälle att sätta sig in i den 

aktuella rasdiskussionen som gör henne upprörd. Den sista anhalten är Chicago där Katis moster 

träffar sin ungdomskärlek (Lindgren 1951).     

 

2.2 Skuggornas Hus 

Boken börjar med att Bo, som är berättare åker och hälsar på sin kompis Alf. Vid första mötet 

tycker Bo att Alf verkar ledsen och nedstämd. Det visar sig att mycket har förändrats hemma hos 

Alf sedan hans pappa dog för ett halvår sedan. Alfs mamma plågas av sorg och ständig oro. Hon 

avråder Alf att göra de saker som han anser vara roliga för att hon tycker att de är farliga. 
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Morbror Erik har även flyttat in i huset och hans sympatiserar med moderns beslut. Alf upplever 

att ingen förstår honom och känner sig som en fånge i huset.  

En kväll får Alf nog och bestämmer sig för att rymma. Även om Bo inte tycker att det är 

något bra beslut bestämmer han sig för att följa med sin vän. De två rymlingarna cyklar i två hela 

dagar och gör allt för att inte bli igenkända då de är efterlysta. Under den andra kvällen på 

rymmen regnar det, Alf och Bo försöker därför finna en lämplig plats att tillbringa natten. Så 

småningom kommer de till ett hus som ser obebott ut. Bo knackar försiktigt på dörren och efter 

en stund öppnas ett fönster. En gammal dam sticker ut huvudet och frågar om det är Alf. Alf 

svarar ja på frågan och rymlingarna släpps in i huset.  

Det visar sig att den gamla damen väntar besök av två släktingar i Bo och Alfs ålder, som 

hon aldrig har träffat. Inne i huset är det mörkt och det lilla ljus som finns gör att skuggorna 

vandrar längs väggarna. Bo och Alf får även känslan av att det är något som skrämmer den 

gamla damen. Den obehagliga känslan som rymlingarna känner och en rädsla för att bli 

avslöjade gör att de vill gå och lägga sig så fort som möjligt för att tidigt nästa morgon smyga sig 

ut ur huset.  

Den gamla damen vill annorlunda, hon håller pojkarna vakna och efter en stund berättar hon 

en hemlighet som avslöjar varför hon är rädd. Hon är övertygad om att det finns en mördare i 

släkten som vill ta livet av hennes bror, Gottfrid, av ekonomiska skäl. Den gamla damen menar 

att hon är mördaren på spåren men Gottfrid tror inte på hennes misstankar. Hon ber därför 

pojkarna om hjälp. Alf och Bo tar på sig ansvaret att åka hem till Gottfrid där hela släkten är 

samlad för att lösa gåtan. Under vistelsen hemma hos Gottfrid förälskar sig både Alf och Bo i 

Marianne och senare konfronteras de även med mördaren (Holmberg [1946] 1952).             

 

2.3 Åke Holmberg 

Åke Holmberg föddes 1907 och avled 1991. Han var både en känd svensk författare och 

översättare. Holmberg debuterade 1946 med två detektivromaner för ungdomar, Skuggornas Hus 

och Ett äventyr i Stockholm (Nationalencyklopedin 1992, s. 78). Det stora genombrottet kom två 

år senare med Ture Svenston, privatdetektiv. Totalt skrev Holmberg nio böcker om detektiven 

Ture Sventon som är parodier på deckargenren (Rabén & Sjögren 2010).  
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Holmbergs karriär består av ett 40-tal titlar från moderna sagor och bilderböcker till 

nyskapande flickböcker. Den enda romanen som han skrev för vuxna är En frukost i Aquileia 

som kom i slutet av 60-talet (Nationalencyklopedin 1992, s. 78). Med sina böcker var Holmberg 

med och skapade den glansperiod som svensk barnlitteratur hade efter andra världskriget. 

Holmberg stilistiska förmåga bidrog till att han bland annat översatt böcker skrivna av författarna 

R.L. Stevensen och H.C. Andersen (Rabén & Sjögren 2010).     

 

3. Analys 

I den här delen av uppsatsen analyseras först Kati i Amerika och sedan Skuggornas Hus. En 

genreanalys görs av de olika genrer som Lindgren och Holmberg använder i de två romanerna. 

Den sista rubriken under respektive romananalys består av en berättarteknisk analys.   

 

3.1 Kati i Amerika 

 

3.1.1 Genrefrågan och flickboken  

Vad avslöjar namnet ”Kajsa Kavat” om huvudkaraktären i en av Lindgrens böcker? Jo, det 

handlar naturligtvis om en hurtig, påhittig och självständig tjej, vilket sedan bekräftas i 

handlingen. Det här är ett återkommande tema i Lindgrens böcker, exempelvis genom 

huvudkaraktärerna Pippi Långstrump, Madicken och Ronja Rövardotter. Jag vågar säga att 

beskrivningarna av dessa karaktärer inte är speciellt ”flickaktiga”. Följande citat visar hur 

Madicken beskrivs i jämförelse med hennes yngre syster Lisabet:  

 

Nästan Allt hos Lisabet är mjukt och lent och sött. (Lindgren 1960, s. 20).  

[---] 
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Hos Madicken finns inget mjukt och lent och sött. Men ett trevligt solbränt litet ansikte har 

hon, ett par frimodiga blå ögon har hon och ett tjockt brunt hår. Och så är hon rak och smal och 

vig som en katt.  

– Det var nog aldrig meningen, att hon skulle vara en flicka, säjer Linus-Ida. Jag sär, jag 

sär, en pojke skulle hon ha vatt, det är visst och sant. (Lindgren 1960, s. 21).   

 

Samma sak gäller även Kati. Intrycket som läsaren får är en hurtig, äventyrslysten och 

självständig tjej vilket bland annat språket som Lindgren använder i boken antyder. Katis 

repliker är fräcka och smått ironiska i vissa stycken som exemplifieras nedan:  

 

I sinom tid fick vi passen. Våra passfotografier var precis så vackra som dylika brukar vara. Jag 

såg ut som Belsens bödel och Moster som Pila-Britta vid planläggningen av ett nytt dåd. Jag 

tänkte för mig själv, att om vi lyckas få de här passen viserade, så är det verkligen inte illa. 

(Lindgren 1951, s. 11).  

 

Olika engelska ord och uttryck förekommer även i texten för att enligt min uppfattning ge ett mer 

ungdomligt intryck. I stycket som följer är det ordet ”drawback” som Lindgren använder för att 

tilltala sin målgrupp. Lägg även märket till hur det ”hurtiga” språket återigen präglar 

textavsnittet:  

 

Jag kunde så bra föreställa mig, hur det skulle låta. ”Ni skulle ha sett mig när jag liftade mellan 

New York och Chicago, det var förbålt livat”, - jo, för naturligtvis tänkte jag lifta, ännu har väl 

ingen människa varit i Amerika utan att lifta sig fram genom stora saltöknen eller så där. Men 

lifta med Moster! Jag är släktkär, det är jag visst det, men man kan ju ändå inte komma ifrån, 

att en moster i knäppkängor utgör en allvarlig drawback, när man står vid vägkanten och med 

spelande ögon och lyftad tumme försöka förmå vrålåkena att hejda sig lite. (Lindgren 1951, ss. 

9-10).   

 

Trots att Kati inte är speciellt ”flickaktig” målar Lindgren ändå upp ett flickideal i boken som 

tilltalar den målgrupp som Kati i Amerika är avsedd för. Följande textutdrag visar hur genren 

flickbok byggs upp i början av boken. Läsaren förstår hur viktigt det är för Kati att vara snygg 

och få den bekräftelse som hon eftersträvar att få av sin pojkvän. Kati vill åka till Amerika för att 
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se om flickorna är så vackra där som Jan framhåller att de är. Hon vill alltså ta reda på om hon 

duger för sin Jan, vilket bildar ett motiv till resan:  

  

 I all hemlighet grämde det mig lite, att Jan alltid framhöll de amerikanska flickorna som såna 

vidunder av skönhet och behag. Deras figur, deras sätt att klä sig, deras make up- oh boy! Jag 

tycker, han kunde ha sagt, att han tyckte jag också var rätt söt. Men det gjorde han inte. 

”Du är inte vacker, men du är egendomlig”, sa han. (Lindgren 1951, s. 7). 

 

Det inledande kapitlet i boken börjar, som jag senare kommer in på, med att framhålla genren 

reseroman. Sedan tenderar berättelsen att övergå mer och mer till genren flickbok fram tills dess 

att resan börjar. Textavsnittet som följer belyser hur reseperspektivet tar ett steg tillbaka: 

 

Morgonen därpå kom hon med utvakat utseende till mig och sa, att om jag nu prompt måste 

störta mig i fördärvet, så var hennes plikt att störta med. Dessutom hade hon en broder i 

Chicago, som hon alltid hade längtat efter att få återse. Moster tänkte följa med till Amerika! 

Jag kippade efter andan. Det var som om all glans och doft hade gått av min amerikaresa 

med en enda gång. Här hade man gått och välvt sina blickar mot skyn och ropat: ”Jeg vil ud, 

jeg vil ud!” Det var inte så lätt att plötsligt ställa om och börja ropa: ”Moster og jeg vil ud!” 

Tänk, alla de muntra små reseäventyr, jag hade beräknat att få vara med om och som jag 

skulle skildra så livfullt, när jag kom hem för flickorna på kontoret och andra som inte kunde 

försvara sig. (Lindgren 1951, s. 9). 

 

Här dämpas läsarens förväntningar på resan vad gäller spännande upplevelser och äventyr. I 

stället leds uppmärksamheten till Katis inre funderingar och känslor beträffande Jan, vilket nästa 

inslag visar. På så sätt får genren flickbok en framträdande roll:  

 

Ibland inbillar jag mig, att jag är kär i Jan. Själv är han varmt förvissad, för att inte säga 

odrägligt medveten om att så är förhållandet. (Lindgren 1951, ss. 5-6).     

[---] 

Men där stod Jan, gudskelov. Där stod han med en violbukett i näven, och jag hade väl aldrig 

tyckt så mycket om honom som då. Jan, som hade sagt så många hårda ord om tokiga och 

äventyrslystna flickor! Han hade ju rätt vetja! Jag klamrade mig fast vid honom och önskade 

lidelsefullt, att jag hade haft vett att stanna hemma. Men det var så dags då (Lindgren 1951, s. 

14).  
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Den första meningen ”ibland inbillar jag mig, att jag är kär i Jan” antyder att Kati är osäker på 

hur hon känner för Jan. Betoningen som ligger i orden ”odrägligt medveten” i nästa mening tyder  

på att Kati anser att Jan är för säker på Katis känslor. Resan till Amerika blir ett sätt för Kati att 

förmedla sina tvivel till Jan.   

Det sista stycket visar däremot att hon hyser starka känslor. Den känslomässiga konflikt som 

dominerar innan flyget lyfter gör att läsaren upplever ett nytt perspektiv av resan i sig. Resan 

symboliserar här ett sökande efter svaret på om Jan är mannen i Katis liv.  

 

Under reseskildringen finns vissa inslag som går att identifiera med flickboken. Delar av 

handlingen tar upp ett skönhetsideal som Kati beskriver och diskuterar. Det första exemplet är 

när Kati besöker en skönhetssalong för att göra något åt sitt utseende:  

 

En tanke slog mig. Varför skulle inte jag också kunna få lite amerikansk glamour, när jag nu 

fanns på platsen. Jag har alltid tyckt, att mitt utseende varit ett par grader för mycket 

torparflicka i villande skogen, hejdudelidudelidej. Och nu hade jag mitt livs chans att få en 

ändring. Tänk, vad Jan skulle bli glad, när han fick höra, hur jag hade snyggat upp mig. 

(Lindgren 1951, s. 29). 

[---] 

Jo, visst var jag vacker. Jag hade mascara i ögonfransarna och pancake i ansiktet och håret i de 

vidunderligaste bubblor uppe på huvudet och munnen var röd som en stoppsignal. Vild av 

triumf ilade jag att sända ett vykort till Jan.  

”Käre Jan”, skrev jag, ”du skulle inte tro dina ögons vittnesbörd, om du såg mig nu efter 

nyss genomgången skönhetsbehandling. Amerikaniserad ända upp över ögonbrynen, real 

oomphgirl” (Lindgren 1951, ss. 32-33).  

 

När Kati och hennes moster arbetar som kokerskor hos miljonären Mr Bates diskuterar Kati 

innebörden av den amerikanska företeelsen dating. Hon konstaterar att det är svårt för en ung 

flicka i alla delar av världen, då det är männen som avgör flickornas framtid. När hon nu tänker 

tillbaka på alla skoldanser och baler under de tidiga ungdomsåren känner hon sig nöjd med att 

självkänslan fortfarande är i välbehåll. Kati menar att de amerikanska flickorna har det svårare 

än svenska flickor, då graden av popularitet hos det motsatta könet kan mätas genom antalet 

dates. Att vara en grålleflicka (Katis definition av en flicka som är förbisedd, oansenlig och som 

aldrig blivit kysst) kan därför få förödande konsekvenser (Lindgren 1951, ss. 50-51).  
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En kväll får Kati själv följa med på en dubbeldate med Mr Bates dotter. Läsaren får ta del av 

förberedelserna inför kvällen där utseendet står i centrum. Katis fina klänning beskrivs och Bates 

dotter förklarar hur viktigt det är att ta med sig någon som är snygg på daten (Lindgren 1951, s. 

56).   

Bob är Katis kavaljer under kvällen vilket leder oss in på nästa inslag i flickboken. Det är 

framför allt möten med olika män som kännetecknar genren flickbok i berättelsen. Bob ska åka 

på affärsresa vilket innebär en biltur genom Nordamerika och Kati bestämde sig för att hon och 

moster ska följa med på den resan (Lindgren 1951, s. 62). Kati avslöjar redan i början av 

bilfärden för läsaren att hon är lite förälskad i Bob och hon knyter an till den känslomässiga 

konflikten som det inledande kapitlet i boken presenterar:  

 

Det är synd om mig egentligen. Jag har alldeles för lätt att bli så där lite småkär. Jag blir det 

ideligen ideligen, fast jag önskar så intensivt, att jag skulle uppslukas av en stor, ren, 

ödeläggande passion, som kunde bränna bort alla små svärmerier. Den där stora passionen har 

jag väntat på i åratal nu. Men det är lögn, det vill sig inte. Ena dan tycker jag, att Jan är det 

underbaraste på jorden, men andra dan står jag och överlägger med mig själv, om inte i alla fall 

poliskonstapeln nere på hörnet har bra mycket mer manlig charm. Jag vet varken in eller ut. 

Och som nu med Bob. Jag var faktiskt redan lite småkär i honom. (Lindgren 1951, s. 62).   

 

Under bilfärden visar Bob sitt intresse för Kati. Bob vill spendera tid med Kati utan mosterns 

närvaro, han tar bland annat med henne på bio och sjunger kärlekslåtar för henne på verandan i 

månskenet (Lindgren 1951).  

 

På tåget från Washington till New Orleans träffar Kati John. Enligt Katis omdöme är han en 

trevlig ung man med milda, bruna ögon. Katis moster är inte lika förtjust över den nya 

bekantskapen då hon nyss nöjt sig med att bli av med Bob (Lindgren 1951, s. 119-120). John 

håller Kati sällskap under de dagar som hon spenderar i New Orleans. Under en av kvällarna äter 

de middag på restaurang och åker ångbåt på Mississippi. Det är en romantisk kväll, Kati och 

John dansar på däck under stjärnorna (Lindgren 1951, s. 124).       

 

I slutet av boken, innan Kati ska återvända hem till Sverige, träffar hon Bob igen. Han vill att 

hon ska stanna kvar i Amerika men Kati vill åka hem till Sverige, hem till Jan. Bokens sista 
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meningar intygar att Kati har löst den känslomässiga konflikt som var ett av motiven till resan 

och som är ett ständigt återkommande inslag i berättelsen: 

 

Och där nere någonstans väntade Jan. Jag såg honom bakom glasväggen så fort jag kom in i 

tullen.  

”Jan”, skrek jag och förbannade glasväggen, som skilde oss åt. Han nickade allvarligt. O, 

vad han såg blek och beslutsam ut! Och så lång han var! Inte kom jag ihåg att han var så lång! 

(Lindgren 1951, s. 159-160)  

 

3.1.2 Genrefrågan och reseromanen 

Som jag tidigare nämnt avslöjar bokens titel att berättelsen fallen in under kategorin reseroman. 

De första meningarna i Kati i Amerika, som presenteras nedan, bekräftar också bokens 

genretillhörighet:   

 

Egentligen var det Jans fel. Att jag for till Amerika, menar jag. Jag blev trött på hans 

evinnerliga tjat om hur märkvärdigt allting var där borta i staterna. Så jag beslöt mig för att 

själv resa dit och titta efter (Lindgren 1951, s. 5). 

[---] 

Då sa Jan, att kvinnor ska vara ljuva och att jag bara var avundsjuk för att jag själv aldrig hade 

varit i det stora landet uti väster. 

Kanske hade han rätt. En vacker dag riskerade jag väl att återfinna mig själv i en monter 

på Riksmuseet ”Enda kända svenska exemplar, som aldrig har satt sin fot i Amerika.” 

Alla människor for ju dit. Det var visst snart något närmast nesligt att inte ha sett 

frihetsstatyn annat än på vykort. 

Så att ju längre föredrag Jan höll och ju mer led jag var på att höra dem, ju mer förtärdes 

jag av åtrå att själv få se Amerika på nära håll. (Lindgren 1951, s. 6).  

 

Läsaren får i ett tidigt skede reda på att berättelsen kommer att innehålla en reseskildring. I 

citatet motiverar även berättaren ytterligare en orsak till resan. Kati är avundsjuk på Jan som har 

varit i Amerika och hans berättelser väcker en nyfikenhet inom henne. Kati har även 

föreställningen om att ”alla” personer som är bosatta i Sverige reser till Amerika och därför 

känner hon ett desperat behov av att se kontinenten i väst med egna ögon. 
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Under resans gång träffar Kati olika män som hon umgås med. Mötet med dessa män 

representerar den del som ingår i genren flickbok. De unga männen bidrar även till de 

reseskildringar som berättelsen innehåller d.v.s. till de intryck och uppfattningar som Kati får av 

Amerika.  

Mötet med Mr Bates leder till att Kati får se ett amerikanskt hem för första gången i sitt liv. 

Kati tycker att huset är hemtrevligt men att det kanske är lite väl sockersött på sina håll. Färgerna 

som dominerar går i skärt och ljusblått, och Kati tycker att man skulle kunna skära ner lite på alla 

volanger och krusiduller som ombonar hemmet (Lindgren 1951, s. 43). Kati imponeras dock av 

de stora sängarna och det ljuvliga köket med alla elektroniska redskap, diskmaskin och ett 

gigantiskt kylskåp (Lindgren 1951, s. 44). 

Under middagen som Kati och hennes moster serverar hemma hos Mr Bates antyder Kati att 

det finns en skillnad mellan personers beteende under en svensk middagsbjudning och den som 

hon upplever i det amerikanska hemmet:  

 

Efter den första drinken lät det ungefär som om Kalle Anka skulle ha kommit i allvarligt gurgel 

med ett dussin likasinnade. Här var det inte fråga om att stå längs väggarna och glo på varann, 

som den angenäma vanan bjuder hemma hos oss. Till stor del var det väl drinkarnas fel eller 

förtjänst, hur man nu vill uttrycka det. När alla gäster på fastande mage tar en tre, fyra drinkar, 

måste ju stämningen ta ett skutt direkt upp mot taket. Varifrån den sakta och planmässigt sjönk 

nedåt, allteftersom måltiden framskred och det bara serverades isvatten. Jag ritade kurvor för 

moster på köksbordet efteråt för att förklara för henne skillnaden i ”stämning” vid en 

amerikansk och en svensk middag. (Lindgren 1951, ss. 46-47).  

 

Kurvorna som Kati målar upp illustrerar hur gästerna vid den amerikanska middagen har 

allvarsamma uttryck i ansiktet när de anländer, sedan når ”stämningen” sin höjdpunkt under 

själva middagen med stora leenden och höga skratt. Med tiden planar ”stämningen” ut och när 

gästerna ska gå hem återgår ansiktsuttrycken till att vara detsamma som de var när gästerna kom. 

Den svenska kurvan har en mer stegrande effekt. Gästerna har även här ett allvarligt uttryck i 

ansiktet när de kommer till middagen. Under måltiden övergår de sammanbitna minerna till 

blygsamma leenden och ”stämningen” är på topp lagom till gästerna ska gå hem (Lindgren 1951, 

s. 47).  
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Bilfärden med Bob gör att Kati får se stora delar av USA och hon bildar uppfattningar och får 

intryck av landet som hon gärna jämför med Sverige. Nästa textavsnitt visar en jämförelse 

gällande restaurangutbud:  

 

Det är verkligen både bekvämt och roligt att vara bilist i USA. Var som helst och hur som helst 

kan man få sig en kycklingsandwich eller en skinksmörgås eller en äppelpaj, som man så väl 

behöver. Jag kunde inte låta bli att göra jämförelser, när jag kom ihåg Jans och mina 

söndagsturer i Stockholms omgivningar den där minnesvärda våren, då Jan fick låna sin brors 

gamla kärra. Där kom man, hungrig som ett lejon, till någon liten stad. Man ville ha en bit mat 

och helst i den här kungens regeringstid. Vad gjorde man då? Rätt gissat- man gick till 

stadshotellet. Annars hade man fått svälta ihjäl. (Lindgren 1951, s. 64). 

 

Resan i bil slutar i en förort till staden Washington där Bobs familj bor. Kati beskriver området, 

huset och välkomnandet ingående. Genom Katis ögon får läsaren beskrivningen av en typiskt 

amerikansk familj i ett typiskt amerikanskt bostadsområde.  

Vita trävillor med veranda på framsidan ligger i rad och en liten trädgårdsremsa avgränsar 

husen från varandra. Ett garage skymtar någonstans i bakgrunden. Kati tycker att det ser 

hemtrevligt ut med alla glada människor som sitter på verandorna, medan snälla farbröder 

klipper gräsmattorna samtidigt som de pratar med varandra tvärs över staketet (Lindgren 1951, 

ss. 86-87). Välkomnandet gör att Kati tycker om Amerika ännu mer:  

 

Och alla ropade ”Hi Bob” åt Bob, och många kom fram och hälsade på oss och bedyrade 

ihärdigt, att dom var glada att se oss, ja, man kunde lätt få den uppfattningen, att hela deras 

framfarna liv hade varit en enda lång väntan på att Moster och jag äntligen skulle masa oss av 

till Amerika. Jag kände, att detta var ett gott land, det luktade democracy lång väg. (Lindgren 

1951, s. 87).  

 

Kati förvånas över Bobs lillebror Freds förmåga att föra ingående politiska diskussioner och drar 

slutsatsen att det måste vara de amerikanska skolornas förtjänst som uppmanar ungdomarna att 

framföra sina åsikter. Kati menar att fjortonåringar i Sverige inte deltar så obesvärat i samtal som 

rör politiska frågor som Fred gör. Hon förstår senare när Bobs pappa pratar om skola och 

utbildning att education är ett magiskt ord i Amerika. Enligt Kati verkar det som om alla 
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amerikanska föräldrar strävar efter att spara ihop tillräckligt mycket pengar för att deras barn ska 

kunna få en plats på college (Lindgren 1951, ss. 89-90). 

Nästa sekvens som jag vill belysa i reseskildringen är en beskrivning av hur den ”svarta” 

befolkningen behandlas i vissa delar av Amerika under den här tiden. Texten nedan visar hur 

Kati upptäcker förhållandet mellan den ”svarta” och den ”vita” befolkningen:  

 

Jag tog en överblick och hittade två lämpliga platser längst bak i bussen, där jag satte mig att 

vänta på Bob. Men folk tittade konstigt på mig. Visserligen hängde underkjolen under lite 

grann, men det skulle den göra, så det kunde inte vara det. Syntes det på mig att jag var 

utlänning eller hade jag fått en sotfläck på näsan? Chauffören, en bred, myndig herre i grå 

kakibyxor och läderrem om magen, kom in just då. När han fick syn på mig, sa han, så det 

hördes i hela bussen: ”You, young lady, kom fram och sitt här!” (Lindgren 1951, ss. 95-96). 

[---] 

Då såg jag det. Jag såg det och jag fick nästan hjärtklappning. Det satt bara negrer på de bakre 

platserna och bara vita i bussens främre hälft. Under den tid jag hade varit i Amerika, hade jag 

sett negrer och vita blanda sig om varandra på ett fullt naturligt sätt, ja, ja, jag vill inte påstå, att 

jag hade sett dem umgås som bröder, men det hade i varje fall inte gjorts någon skillnad i 

spårvagnar och bussar. Men det berodde på att jag ännu inte korsat floden Potomac, förklarade 

Bob. Om några ögonblick skulle jag göra det, och sedan skulle jag vara inne i Virginia, den 

nordligaste av sydstaterna. Och därmed hade jag passerat den gräns, där negrerna upphörde att 

vara människor. (Lindgren 1951, s. 97).  

 

Läsaren får ta del av Katis negativa uppfattning av Amerika som utvecklas när hon åker till New 

Orleans. Som jag framfört tidigare i analysen av genren flickbok träffar Kati John i New Orleans. 

Under den tid som Kati tillbringar med honom försöker hon lösa vad hon kallar 

”negerproblemet”.  

Vid ett tillfälle under ett restaurangbesök, försöker Kati diskutera ”negerproblemet” och 

uttrycker sin frustration över de orättvisor som hon upplever. Dessvärre får Kati inte den respons 

som hon förväntar sig av John, han förstår inte varför hon är så upprörd. Kvällen slutar med att 

Kati blir så arg att hon stormar ut från restaurangen och går hem (Lindgren 1951, s. 127). Hon 

klarar inte av att se hur de ”svarta” behandlas och inser att hon inte är rätt person att lösa 

”negerproblemet”. Därför kommer Kati överens med sin moster om att de nästa morgon ska 

fortsätta sin resa (Lindgren 1951, ss. 134-135).  
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I slutet av boken sammanfattar Kati sina intryck av Amerika. Även om de flesta upplevelser varit 

positiva längtar hon ändå hem till Sverige. Citatet nedan är en jämförelse mellan Amerika, 

platsen där allt kan hända, och den fridfulla huvudstaden i Sverige som Kati växt upp i. Lindgren 

avslutar alltså den fantastiska reseskildringen av Amerika med en hyllning till Sverige:   

 

Det var dags att återvända till en stad, där människorna såg så allvarliga ut och där allting var 

så upplinjerat och riktigt och ingen gjorde upp eldar på trottoarerna och inga byråchefer åkte 

rullskridskor. Jag ville hem till Stockholm, mitt Stockholm, där skymningen låg så blå över 

Riddarholmsfjärden och Djurgårdsbrunnsvikens vatten kluckade så milt mot 

djurgårdsstränderna. Min älskade stad som låg där så drömmande i de ljusa försommarnätterna, 

att man inte tordes tala högt för att väcka den. (Lindgren 1951, s. 159).        

 

3.1.3 Genrefrågan och berättarteknik    

Utifrån analysen av Kati i Amerika som reseroman respektive flickbok, tycks Jan vara den 

karaktär som Lindgren använder för att bygga upp båda genrerna. Redan i början av berättelsen 

finns inslag av reseroman och flickbok som motiveras med hjälp av Jan. Under berättelsens gång 

växlar Lindgren mellan genrerna och min tolkning är att genren flickbok har funktionen att 

kompositionellt motivera de inslag som hör till reseromanen.  

Genreanalysen av reseromanen visar att flickboken bygger upp de inslag som består av 

reseskildringar. De bekantskaper som Kati utvecklar med Mr Bates, Bob och John gör att vi som 

läsare får ta del av det som Kati upplever speciellt med Amerika, vilket överensstämmer med 

Skalins definition av kompositionell motivering.   

Utifrån analysen av de inslag som tillhör flickboken i berättelsen, skulle jag inte vilja påstå 

att reseromanen är en kompositionell motivering till flickboken. Däremot skulle en sådan 

tolkning vara möjlig på ett mer övergripande plan. Resan ligger för det första till grund för att 

Kati träffar dessa män. För det andra leder de upplevelser och intryck som Kati får av Amerika 

till att hon vill återvända till Sverige, och fortsätta sitt förhållande med Jan.    

Berättelsen är skriven i preteritum vilket medför att det berättande jaget dominerar i boken. Det 

finns många exempel på hur det berättande jaget gör sig synlig. Ett exempel är textavsnittet som 

följer, där berättarrösten hörs tydligt:  
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Vad är nu detta att komma och berätta så långt efteråt? Jo, se, jag kan inte låta bli att tänka på, 

hur det skulle ha varit, om den lilla söta gumman i stället hade suttit och galit i en newyork-

buss. Vilken uppståndelse det skulle ha blivit! Vilket jubel! Hon skulle säkert ha gjort lika stor 

succé som jag, när jag tappade skon på Fifth Avenue. Det var så här. Jag skulle ta en buss ner 

till Washington Square...(Lindgren 1951, s. 36) 

 

Det berättande jaget motiverar i stycket varför hon berättar historien om när hon tappade skon på 

Fifth Avenue. Orden ”så lång efteråt” avslöjar att händelsen inte äger rum i fiktionens nutid, Kati 

gör en reflektion i efterhand. Funktionen av frasen: ”Det var så här” är att markera början av en 

återberättad händelse. Kati talar på så sätt om för läsaren att nu kommer berättelsen om när hon 

tappade skon på Fifth Avenue och det berättande jaget blir därför framträdande.  

Nästa textutdrag är ytterligare ett exempel på en stark berättarröst och vilka effekter det får 

för oss som läsare:        

 

Så kom vi till Chicago, och det var där det hände. Jag har ännu inte repat mig riktigt efter 

chocken. Vem skulle ha kunnat tänka sig att- nej, jag säger det inte än! Jag säger bara, att föga 

anade Moster och jag vad ödet hade i beredskap, när vi klev på vårt apelsinfärgade 

strömlinjeformade tåg, som förde oss från Minneapolis till Chicago. (Lindgren 1951, s. 142). 

 

Meningen som slutar med ”och det var här det hände” gör att läsaren förväntar sig en 

återberättad händelse. Vi får även reda på att det är något stort som har inträffat eftersom att Kati 

uttrycker att händelsen är chockartad. Sedan börjar Kati berätta men avbryter mitt i meningen 

och säger ”nej- jag säger det inte än”. Återigen gör berättaren sig synlig genom att visa vem som 

kontrollerar vad läsaren ska få veta och i vilken tidpunkt. Händelsen sker alltså inte i fiktionens 

nutid.  

Inslaget skapar spänning i bokens slutskede, läsaren vill veta vad som har hänt. Däremot blir 

vi aldrig riktigt oroliga för Kati då ett berättande i efterhand bekräftar att det går bra för henne. 

Lindgren är enbart ute efter att göra läsaren nyfiken, vi får inte bli för oroliga för Kati då 

berättelsen exempelvis inte tillhör genren thriller. För att uppnå den tänka effekten använder 

Lindgren ett berättande jag i stället för ett upplevande jag.  
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Så småningom får läsaren ta del av den händelse som chockat Kati. Hennes moster bestämmer 

sig för att gifta sig med en gammal ungdomskärlek och därmed bosätta sig i Amerika:  

 

Långsamt återfick jag medvetandet efter jordbävningen. Vad var det Moster hade sagt: 

”Andrew vill att jag ska gifta mig med honom!” 

[---] 

Ingen ska kunna säga på min döda mull, att jag inte var en taktfull natur. Jag sa inte: ”Gift dig 

aldrig i Amerika, det får du bara elände av! Den där Andrew...” Det hade annars legat nära till 

hands att ge Moster tillbaka hennes egna ord.  

[---] 

Till sist fick jag klart för mig, hur det var: Jodå, Andrew var ju hennes ungdomskärlek, och hon 

ville så gärna gifta sig med honom, och Amerika var minnsan ett bra land att leva i, hon hade 

tyckt om det från första stund (Jo, nu skulle man höra!) men det kunde ju aldrig bli tal om att 

hon skulle lämna mig, stackars lilla föräldralösa barn, hon hade lovat min mor på dödsbädden, 

och bara hon fick tid på sig, så skulle hon nog komma över det här med Andrew. 

”Du ska så lagom heller”, sa jag. Sen la jag mig ner på kudden och skrattade för mig själv. 

Jag skulle snart bli 22 år och hade knappast tagit ett steg i livet utan Moster. Jag kunde inte 

föreställa mig, hur det skulle vara att bestämma över sig själv. Men det var i hög grad på tiden, 

att jag gjorde det, det insåg jag helt och fullt. (Lindgren 1951, ss. 151-152).  

 

I inledningen beskriver jag vilken roll karaktären ”Moster” har i Kati i Amerika. Som inslaget 

ovan visar bidrar även ”Moster” till ett häpnadsväckande slut. Hittills har berättelsen bestått av 

olika inslag av genrerna reseroman och flickbok som sakta men säkert fört handlingen framåt, 

men några oförutsägbara incidenter har egentligen inte inträffat. En reseroman slutar ofta enligt 

Edström (1980) med att huvudpersonen återvänder hem, och Lindgren väljer att hålla sig inom 

ramen för hur reseromanen ska utformas, genom att Kati åker tillbaka till Sverige. Lindgren 

använder i stället karaktären ”Moster” för att komponera ett slut som inte läsaren förväntar sig. 

Under hela berättelsen har ”Moster” visat en negativ inställning till Amerika, hon har inte 

uppmuntrat Katis svärmerier och hon har dessutom uttalat ett flertal gånger ”gift dig aldrig i 

Amerika, det får du bara elände av!”. Boken slutar med att rollerna kastas om: ”Moster” tycker 

plötsligt om Amerika, hon ska flytta dit och gifta sig, medan Kati uttrycker sin uppskattning till 

hemlandet, hon vill tillbaka till Sverige och återförenas med Jan.  
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En möjlig tolkning av slutet skulle också kunna vara att Lindgren gör genren flickbok mer 

framträdande. När resan lider mot sitt slut blir det svårt att nyttja inslag från reseromanen. I 

textavsnittet ovan tar Lindgren upp ett nytt område som enligt Westin i Den svenska flickboken 

(1994), skulle kunna höra till flickboken, nämligen klivet in i vuxenlivet, att klara sig själv, i det 

här fallet utan ”Moster”.        

 

Frågan kvarstår om romanen ger intryck av sceniskhet. I textutdraget som följer exemplifieras 

något som jag uppfattar som en scen:   

    

Vi körde vidare under tystnad. Det var tyst även i baksätet. Moster satt med slutna ögon, och 

Bob repade mod.  

”Jag tror, att det är något särskilt med svenska flickor”, sa Bob. ”Jag känner visserligen 

inte till så många men i alla fall- Garbo, Bergman- och så du, Kati!” 

”Än jag då”, sa Moster harmset och slog upp ögona. 

Vi körde vidare under ännu intensivare tystnad. Bara motorns spinnande hördes. Jag blev 

själv sömnig. Bob vände sig om och kikade på Moster.  

”Jo verkligen”, viskade han. ”Nu tror jag, att naturen har tagit ut sin rätt.”  

”Kati”, fortsatte han efter en stund, ”tror du på kärlek vid första ögonkastet.” Innan jag 

hann svara, hördes en liten torr röst från baksätet: 

”Det gör hon säkert. Hon brukar alltid bli kär vid första ögonkastet.” 

Tryckande är det bästa ord jag kan hitta på för att beskriva stämningen i bilen den 

närmaste timmen. (Lindgren 1951, ss. 68-69). 

 

Som läsare kan jag tydligt se hur Kati, Moster och Bob sitter i bilen. Karaktärstexten i form av 

dialog och anföringssatser gör enligt Skalin (2010, s. 21) att inslaget antyder en scen. Det 

berättande jaget, som varit så framträdande i de två föregående textavsnitten, märks inte här. Å 

andra sidan känns det inte som om det berättande jaget ”dissolvar” och lämnar utrymme för det 

upplevande jaget. Jag får intrycket av att Kati berättar för oss läsare vad Bob och Moster säger i 

den här situationen. Den sista meningen är enligt min mening ett tecken på att det berättande 

jaget gör sig påmind. Ett upplevande jag kan omöjligt beskriva stämningen i bilen under den 

närmaste timmen direkt efter att Moster sagt ”Hon brukar alltid bli kär vid första ögonkastet”. 

Att stämningen var ”tryckande” är en reflektion som Kati gör i efterhand. Med anledning av 
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detta tolkar jag det som att inslaget är sceniskt till sin karaktär, men det berättande jaget 

”dissolvar” aldrig.  

Följande textavsnitt är ytterligare ett exempel på hur Lindgren använder sig av en scenisk 

berättarteknik utan att ett berättande jag upplöses:      

 

Jag kunde i alla fall inte låta bli att gå in i en av de världsberömda juvelerarfirmorna och fråga 

på en ring med en stor smaragd. Jag är mycket för smaragder. Har alltid älskat dom. (På långt 

avstånd.) Jag sträckte ett lidelsefullt pekfinger mot ringen. 

”Hur mycket”, sa jag. 

”39 000 dollars”, sa den eleganta herrn bakom disken. 

”I see”, sa jag. 

Sen gick jag efter att ha bedyrat, att jag skulle tänka på saken. (Jag tänker fortfarande.) 

(Lindgren 1951, ss. 23-24).  

 

Återigen ser vi en dialog, den här gången mellan Kati och expediten i juvelaffären. Inslaget 

skulle därför kunna uppfattas sceniskt. Det skulle även här kunna tänkas vara så att Kati återger 

vad hon och expediten säger till varandra. Med tanke på repliken ”I see” kan en annan möjlig 

förklaring vara att det är ett upplevande jag som träder fram i avsnittet. Ett berättande jag skulle 

förmodligen översätta repliken till exempelvis jag förstår. Hur som helst vill jag ändå påstå att 

det berättande jaget inte ”dissolvar” i inslaget då berättaren gör sig synlig i meningen som följer: 

”(Jag tänker fortfarande)”.  

 

3.2 Skuggornas Hus 

 

3.2.1 Genrefrågan och psykologisk utvecklingsroman 

Holmberg ägnar de fyra första kapitlen åt att bygga upp genren psykologisk utvecklingsroman. 

Några spår av genren äventyrsberättelse uppmärksammas inte av läsaren här. Bokens första 

stycke lyder så här: 
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Alf var nere vid stationen och mötte mig. När man känner någon så väl som jag känner Alf, 

behöver man inte lång tid för att komma underfund med att allt inte är som det skall. Han var 

inte glad, han var över huvud taget inte riktigt sig lik. (Holmberg [1946] 1952, s. 7).  

 

Läsaren får alltså i ett tidigt skede reda på att Alf inte mår riktigt bra. En del av förklaringen är 

att Alfs pappa dog för ett halvår sedan, men det är inte bara sorgen efter fadern som är orsaken 

till Alfs dystra tillstånd, utan snarare konsekvenserna av faderns bortgång. Alf och hans mamma 

bearbetar sorgen på var sitt håll och på helt olika sätt, vilket bidrar till att båda känner sig 

ensamma. Medan Alf känner behov av att fortsätta göra roliga saker, som han gjorde när hans far 

fortfarande var i livet, anser hans mamma att allting är farligt och vill inte att Alf ska utsätta sig 

för onödiga risker. Alf får till exempel inte köpa sig en kanot som han har sparat till under lång 

tid för att hans mamma tycker att det är olämpligt. Det är ett beslut som togs efter faderns död 

och som var ett beviljat köp innan dess.  

Alfs morbror, Erik, har flyttat in i huset över sommaren för att hjälpa till. Han sympatiserar 

med moderns alla beslut vilket leder till att Alf känner sig som en fånge i sitt eget hus och inte 

får möjlighet att ta ansvar för sig själv (Holmberg [1946] 1952). Funktionen med textavsnittet 

som följer är att exemplifiera Alf situation:    

 

– som nu till exempel med cykeln, fortsatte Alf. När det blev tid att möta dig, tog jag förstås 

fram den för att fara till stationen. Det är så klart. Men så sa mamma, att det inte var värt att jag 

tog cykeln, för det kanske blev svårt att sätta väskan på den. Jag sa förstås att det klarar vi nog. 

Då sa morbror Erik som stod bredvid: ”Gör nu som mamma säger. Nu går du!” Jag struntade i 

att resonera. Jag slängde cykeln ifrån mig och sprang till station. Löjligt. Men så är det alltid. 

Aldrig får man göra en enda liten sak som man själv vill. (Holmberg [1946] 1952, s. 11).  

 

Den avgörande incidenten är när Alf och Bo bestämmer sig för att ro ut med båten på sjön. Alfs 

syster och mamma (som inte är simkunnig) följer oväntat med. Under båtturen mister de ena åran 

och tar in vatten i båten, att ta sig till land blir därför ett svårt bestyr. Med stark vilja och kamp 

klara ändå Alf och Bo upp situationen. En aning våta kommer de fyra tillbaka till huset men Alfs 

mamma är upprörd över det som inträffat och Alf får en rejäl utskällning av morbror Erik 

(Holmberg [1946] 1952). Följderna av den misslyckade båtfärden får Alf att bestämma sig för att 

rymma hemifrån vilket visas i inslaget nedan: 
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Jag märkte nog, att Alf ville säga något, som han inte kom sig för med. Han klädde av sig 

långsamt och tittade åt mitt håll, men undvek min blick. Till slut sade han lågt och liksom i 

förbigående: 

- Jag ger mig av hemifrån snart. 

- Ger du dig av hemifrån? Hur då menar du? Vart? 

- Det vet jag inte. Jag rymmer helt enkelt. Kalla det vad du vill. (Holmberg [1946] 

1952, s. 39). 

[---] 

- Vad gör du? mumlade jag. 

- Klär på mig. Bestäm dig nu, men bestäm dig fort. 

Med en duns föll jag tillbaka på kudden.  

- Tänker du verkligen ge dig av hemifrån? Viskade jag och satte mig upp igen 

Han svarade ingenting men hoppade raskt i byxorna. Jag tände lampan på nattduksbordet. 

- Jag står inte ut längre, har jag sagt. Jag står inte ut helt enkelt. (Holmberg [1946] 

1952, s. 42).  

 

Bo berättar för läsaren varför han redogör för Alfs situation i hemmet. I följande textavsnitt ser 

vi hur Holmberg gör för att motivera genren psykologisk utvecklingsroman:  

 

Jag hade helt kort kunnat börja min berättelse med att säga, att Alf rymde hemifrån och att jag 

följde med honom, eftersom jag inte visste mig någon annan råd. Och sedan hade jag rakt på 

sak kunnat fortsätta med de äventyr, vi upplevde. Men då skulle ni inte förstå. Jag tror 

verkligen, att vad man upplever betyder mindre än hur man upplever det. Bakom allt vad vi 

sade och allt vad vi gjorde, sedan vi lämnat Lindabo, låg – medvetet eller omedvetet- den 

hotande känslan av en olycka, en katastrof som närmade sig. Vår situation var ohållbar. Vi var 

till mods som under ett svart, lågt åskmoln, som gör dagen skum. Man kan inte springa undan. 

Lika gärna kan man springa ifrån sin egen skugga. Man känner sig inte fri, förrän himlen åter 

är klar. 

När jag nu efter flera år skriver ner våra upplevelser, blev det mig därför omöjligt att 

utelämna vad som ledde till vår flykt. Vi upplevde den sommaren lika mycket inom oss som i 

fråga om yttre tilldragelser. Våra äventyr i Skuggornas Hus var inte mer märkliga än den 

sällsamma omvandling som skedde med min bästa vän. Därför har jag varit tvungen att börja 

från början, annars skulle ni inte förstå. (Holmberg [1946] 1952, ss. 31-32).  
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Fram till dess att Alf och Bo rymmer från Lindabo har Holmberg alltså byggt upp genren 

psykologisk utvecklingsroman som jag nu redogjort för ovan. När de två rymlingarna ger sig av 

börjar äventyrsberättelsen som jag kommer beskriva utförligare under nästa rubrik. Den 

psykologiska utvecklingsromanen avslutas dock inte i samband med att Alf och Bo rymmer utan 

går parallellt med äventyrsberättelsen. Under handlingens gång beskriver Bo hur hans bästa vän 

förändras och hur en utveckling sker inom honom. Ett exempel är när Alf och Bo träffar 

Marianne för första gången, den flicka som de båda pojkarna senare blir förtjusta i:  

 

Emellertid mildrades chocken- ty vårt intåg på Forest Hill var en chock- högst betydligt av att 

den första människa, som vi såg, var en flicka, som satt och läste en veckotidning i en tältstol 

på gräsmattan. Hon sänkte tidningen och tittade på oss. Vi klev fram över gräset. De inströdda 

bellis, som den lyste av, står ännu så klara för min syn. 

– Är det Marianne kanske? frågade Alf. Och det var fullt i sin ordning, att just han och inte jag 

tog initiativet. Det hade han gjort ända sedan han svarat ja på frågan ”Är det Alf?” Lustigt nog 

är han annars snarare blyg än tilltagsen. (Holmberg [1946] 1952, s. 87).  

 

Bo fortsätter förklara Alfs utveckling under äventyret och menar att han får lära känna andra 

sidor hos Alf som han inte upplevt tidigare, vilket stärker deras vänskap. Nästa textutdrag belyser 

detta: 

Och så vände alla sig till oss och lyfte sina glas. Det kom så hastigt, att vi rodnade båda två. Att 

Alf blev röd under solbrännan, det såg jag, och att jag själv blev röd i ansiktet, det kände jag. 

Själv skulle jag inte för mitt liv ha kunnat säga ett ord. Hur Alf vågade svara, att ”vi är väldigt 

glada att få träffa farbror Gottfrid”, det var mer än jag begrep. Över huvud taget lärde vi mer 

om varandra under den resan än vi annars gjort under flera år. Jag upptäckte till exempel, att 

Alf har en rådighet och ett mod när det gäller, som man inte märker mycket av, då han går tyst 

och inbunden hemma. (Holmberg [1946] 1952, ss. 99-100).  

 

I enlighet med Edströms beskrivning av den psykologiska utvecklingsromanen i inledningen, 

upplever vi som läsare att Alf har löst den inre konflikten i slutet av boken. Det största beviset på 

det är att han till sist återvänder hem. Utvecklingen från att inte ”stå ut” hemma i Lindabo till att 

vilja åka hem är enligt min mening en bekräftelse på att den inre konflikten är löst. Detta är 

något som Bo framhåller när han och Alf är på väg hem: 
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Just det där att vi okända och otackade smög oss iväg i den kyliga gryningen... ja, som sagt, vi 

kände oss ädla. En riktigt behaglig känsla, om man ska vara uppriktig. En sak är säker: sedan vi 

smög oss hemifrån hade vi inte varit så väl till mods. Men det berodde också på att vårt sista 

äventyr var det bästa och det hade vi ännu framför oss. Att återvända till Lindabo var inte 

längre någonting, som Alf vägrade att tala om. Hemkomsten hade i stället blivit till ett riktigt 

trevligt samtalsämne. 

- Ska du inte telefonera och säga, att vi kommer idag? undrade jag. 

Det ville han inte, men han skickade ett telegram. Det löd så här: Kommer till middan. 

Håll potatisen varm! Och det bevisar väl, att Alf var en annan i dag än i går! I själva verket var 

den förvandling, som skedde med honom, lika märklig som de äventyr, vi upplevde i 

Skuggornas Hus. 

Jag har försökt, så gott jag kan, att redogöra för de orsaker som drev honom bort från 

Lindabo. Behöver jag förklara, varför han återvände dit, inte som en våt hund med svansen 

mellan benen, utan så glad som en speleman? Den enda medicin, som kunde hjälpa honom, 

hade han prövat, och han hade fått den i fruktansvärt kraftig dos. (Holmberg [1946] 1952, s. 

134).  

 

Det är för mig uppenbart att ”den enda medicin” som Bo talar om är själva äventyret, mordgåtan 

som förde med sig den spänning som Alf saknade i sin vardag. Genom att ta initiativ och ansvar 

för sitt handlande, vilket han inte fick göra hemma i Lindabo, sker denna förvandling. De nya 

sidor som Alf visar under äventyret gör att han slutligen lyckas lösa mordgåtan. Alf räddar den 

gamla damen i Skuggornas Hus genom att lösa mordgåtan, men han behöver lösningen lika 

mycket själv för att kunna återvända hem. Det ”hjältedåd” som han utför öppnar med andra ord 

upp dörren för en återförening med hemmet och sin familj som väntar där. I inslaget som följer 

ser vi hur Bo kommer underfund med varför just Alf löser gåtan: 

Varför hade jag inte själv kunnat avslöja Eskil? Alf hade väl snabbare hjärna än jag, kan jag 

tro. Men jag är övertygad om att en annan omständighet bidrog. Hade han inte hela tiden visat 

sig initiativrikare, påhittigare och djärvare? Han, som gick så tyst och inbunden hemma. Om 

den saken hade jag ju haft mina funderingar flera gånger förut. Jag tror, att jag kort och gott 

kan säga, att när han räddade Anna, så räddade han sig själv. (Holmberg [1946] 1952, s. 139).  

Mötet med Marianne skulle kunna jämföras med de män som Kati träffar i Kati i Amerika och 

därmed falla in under genren flickbok. Mariannes utseende beskrivs noggrant vilket bekräftar att 

Alf och Bo tycker att det är en söt och trevlig tjej. De sparkar varandra på benen under borden 
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och sticker armbågarna i sidorna på varandra när de ser henne som tecken på att de båda är 

förtjusta i henne (Holmberg [1946] 1952). I följande textavsnitt ser vi dock hur Holmberg väljer 

att ta avstånd från att berättelsen skulle kunna uppfattas som en kärlekshistoria:  

Och där satt Marianne i sin blå klänning! (Inte för att det spelar den ringaste roll, jag 

omnämner det bara i förbigående, att hon hade den blå klänningen.)  

Nu har en av oss förlovningsring på fingret, på tal om Marianne. Men om det är Alf eller 

jag, förråder jag inte. Skulle aldrig falla mig in. Detta är väl ingen kärlekshistoria heller! 

(Holmberg [1946] 1952, s. 142). 

 

Om berättelsen hade haft anknytning till genren flickbok hade Bo naturligtvis avslöjat vem av 

dem som är förlovad med Marianne. I det här fallet förstår läsaren genom bokens prägel av den 

psykologiska utvecklingsromanen att det naturligtvis är Alf som bär förlovningsringen. Det är 

Alf som är hjälten i berättelsen, det är han som har löst gåtan, och på så sätt är han den person 

som förtjänar Mariannes kärlek. Karaktären ”Marianne” är inte skapad för att figurera i en 

kärlekshistoria vid sidan av äventyrsberättelsen och den psykologiska utvecklingsromanen, hon 

symboliserar den belöning som Alf gör sig betjänt av genom sin utveckling i berättelsen. 

Läsaren förstår även att familjeförhållandet förändras till Alfs fördel i slutet av boken. Nedan 

visas det stycke som bekräftar att Alfs psykologiska utveckling förbättrar situationen i hemmet 

och att han därför kommer få det bra: 

 

Mitt i alltsammans sänkte sig över mig en trygg förvissning och ett stort lugn. Jag tyckte, att 

livet var så enkelt och så lätt att leva. Och det tyckte Alf också. Han var en helt annan än den 

Alf, som suttit vid samma bord blott några få dagar tidigare. Och förvandlingen sträckte sig 

också till tant Maria, som från den dagen bemötte honom som en vuxen, vilket han också 

praktiskt taget var, fastän hon aldrig förr lagt märke till det. (Holmberg [1946] 1952, s. 141).          

 

3.2.2 Genrefrågan och äventyrsberättelsen 

Äventyrsberättelsen börjar, som jag nämnde under ovanstående rubrik, när Alf och Bo rymmer 

från Lindabo. I det nedersta citatet på sida 21 i den här uppsatsen illustreras hur Holmberg 

motiverar den psykologiska utvecklingsromanen. Citatet visar även vad som ligger till grund för 
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flykten och därmed byggs äventyrsberättelsen upp: ”När jag nu efter flera år skriver ner våra 

upplevelser, blev det mig därför omöjligt att utelämna vad som ledde till vår flykt” (Holmberg 

[1946] 1952, s. 32).  

Själva akten där rymningen äger rum skapar spänning. Läsaren ställer sig frågande till om 

Alf och Bo kommer lyckas ta sig från huset utan att någon i familjen vaknar och upptäcker dem:   

 

Han gick fram till fönstret och drog upp rullgardinen försiktigt. Det är inte lätt att dra upp en 

rullgardin tyst, det är nästan omöjligt, och om händelsevis någon i huset låg vaken, så måste 

det ha hörts.  

Nedanför vårt fönster fanns ett sluttande plåttak. Där låg köket, i en utbyggnad. Att hasa 

sig ned på taket var ingen konst. Det smällde i plåten på ett visst ställe, när man klev där, det 

lät som ett pistolskott, tyckte jag. Lyckligtvis blåste det fortfarande, och när det blåser blir det 

ju ändå alltid en hel del oväsen i ett trähus på landet. Det knäpper och knakar lite varstans. 

Från taket hasade vi oss ner till kanten av en vattentunna och kom lyckligt ned på marken. 

Vi kunde nu anse oss trygga, ty på den gaveln, utanför vilket vi befann oss, fanns endast våra 

egna två fönster i övre våningen och köksfönstret i bottenvåningen, och där fanns naturligtvis 

ingen människa så här dags. Men vi tyckte i alla fall, att ögon spejade på oss i vartenda fönster, 

när vi hastigt smög oss bakom ett par buskar för att komma till uthuset, där cyklarna stod. 

(Holmberg [1946] 1952, ss. 43-44).  

 

De två rymlingarna gör allt de närmaste två dagarna för att inte bli upptäcka. I tidningen möts de 

av sina egna ansikten i ett av uppslagen, och förstår på så sätt att de är efterlysta. För att minska 

risken att bli igenkända kammar de unga männen håret bakåt, byter kläder med varandra och 

cyklar två olika vägar under dagarna för att senare träffas på bestämda mötesplatser när det blivit 

mörkt.  

Den andra kvällen på rymmen regnar det och Alf och Bo beslutar att de måste finna tak över 

huvudet inför den kommande natten. Letandet leder dem fram till Skuggornas Hus (Holmberg 

[1946] 1952). När de väl kommit in i huset gör, den ängsliga gamla damen (även kallad ”faster 

Anna), det kusliga huset och rädslan som Alf och Bo känner inför att bli avslöjade, att 

spänningen ökar.  

Följande textutdrag illustrerar en av beskrivningarna av huset vilket även ger boken dess 

titel:   
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Just då inträffade något besynnerligt: det ena ljuset slocknade av sig självt. Lågan krympte 

ihop, den blev liten och blå och dog ut med ett fräsande ljud. När jag berättar detta, så låter det 

väl som en dålig spökhistoria. Förklaringen var mycket enkel, vi fick den strax av faster Anna. 

Hon brukade till julen stöpa några ljus själv, och det kunde hända, att kvaliteten blev något 

ojämn. Sådant kan lätt inträffa när man stöper själv. Jag skyndar mig att förklara detta, så att 

ingen skall få det intrycket, att jag försöker skapa en skräckstämning, som inte fanns. Nej, både 

den dova knackningen och ljuset som släcktes, som om en osynlig främling hade kommit till 

huset, var så enkla fenomen som möjligt. Och likväl var skräckstämningen en verklighet.  

Skuggorna! 

Varken Alf eller jag hade förut vetat, vad skuggor vill säga. (Holmberg [1946] 1952, s. 

69). 

 

I texten ovan börjar Holmberg bygga det thriller-inslag som finns i boken. Bo förklarar att den 

skräckfyllda stämningen inte beror på knackningen eller ljuset som slocknar, eftersom det är 

saker som har sin förklaring. Den rädsla de känner inombords är i stället orsakad av skuggorna 

som vandrar längs väggarna, ett fenomen som de två unga männen inte finner någon förklaring 

till. Min tolkning är att Holmberg bygger upp en obehaglig känsla som är förenad med huset för 

att det är den plats som Alf och Bo senare konfronteras med mördaren.  

Under vistelsen i huset introduceras även den mordgåta som hör till detektivromanen. Den 

gamla damen ber de två rymlingarna om hjälp med att ta reda på vem av hennes släktingar som 

har för avsikt att döda farbror Gottfrid (Holmberg [1946] 1952, s. 79). Det märks att faster Anna 

är rädd vilket ökar spänningsvärdet i den här delen som utgör detektivromanen. 

Alf och Bo beger sig till Forest Hill för att utföra sitt uppdrag. I sökandet efter mördaren ser 

de sig själva som detektiver vilket citatet nedan belyser: 

 

Man skulle trott, att vi under lunchen, då vi hade så gott tillfälle, hade studerat hela sällskapet 

noga och försökt göra våra mer eller mindre skarpsinniga iakttagelser. Finge man tro faster 

Anna, så skulle ju en av dem vara en mördare (fastän han eller hon ännu inte lyckats). Men jag 

måste erkänna, att jag var en dålig detektiv. (Holmberg [1946] 1952, s. 110). 

 

Vid ett tillfälle ska alla släktingar på Forest Hill åka iväg för att uträtta olika ärenden. Farbror 

Gottfrid ska försöka sova en stund i lusthuset och blir därför ensam kvar på gården. Alf och Bo 

förstår att mördaren nu ser sin chans att ta livet av farbror Gottfrid. En spännande scen utspelar 
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sig då de två unga männen ser mördaren på långt avstånd. Mördaren är utklädd till kusk, vilket 

representerar huvudkaraktären i Gottfrids spökhistoria. Alf och Bo är för sent ute, ”kusken” 

lyckas skrämma ihjäl farbror Gottfrid (Holmberg [1946] 1952).  

  I den här delen av boken ökar spänningen ytterligare då rymlingarna för första gången 

kommer mördaren riktigt nära. Mördaren blir även verklig för Alf, Bo och läsaren. Innan har det 

bara varit misstankar från faster Annas sida som de unga männen och vi som läsare har förlitat 

oss till.  

Holmberg låter Gottfrid dö för att kunna trappa upp spänningen ett steg ytterligare och bygga 

vidare på thriller-inslaget. I detta skede av boken gör Alf ett desperat försök att ta reda på vem 

mördaren är. Han hittar på en historia som ska locka mördaren till Skuggornas Hus (Holmberg 

[1946] 1952, s. 124). Detektivromanen lever därför vidare trots Gottfrids död. Alf försätter Bo, 

faster Anna och sig själv i fara när han lockar mördaren till Skuggornas Hus. När de konfronteras 

med mördaren når thriller-inslaget sin höjdpunkt, som visas i det första textstycket nedan:      

 

Alf tog pennan ifrån mig och började skriva. Jag trodde naturligtvis, att han lyckats fundera ut 

ett ord. Vad han skrev med darrande bokstäver, var detta: 

Mördaren är här! 

När jag lyckats läsa vad han skrivit, gjorde jag en häftig rörelse, som om jag vidrört ett 

elektriskt batteri. Alf skev hastigt: Sitt stilla! (Holmberg [1946] 1952, s. 129).  

[---] 

Alf hade stått med sänkt huvud och andats tungt, liksom färdig till vilket förtvivlat steg som 

helst. Han tog ett språng mot dörren, knuffade i farten hänsynslöst undan faster Anna mot 

väggen. Andersson, som hörde bullret bakom sig, hann blott vända sig om till hälften, innan 

Alf med sin utsträckta hand hade gripit tag i hans hår och ryckt det av honom. En peruk! Alf 

kastade den inåt rummet och rev samtidigt med sin andra hand av honom glasögonen. 

Eskil! (Holmberg [1946] 1952, s. 130). 

 

I det sista stycket ovan avslöjas mördaren. I enlighet med Edströms definition av deckaren löser 

Alf gåtan i slutet av boken. Både Bo och läsaren får sedan en förklaring till hur Alf kunde lista ut 

att Eskil var utklädd till en trädgårdsmästare.  

Genren äventyrsberättelse avtar och lämnar utrymme för den psykologiska 

utvecklingsromanen i samband med avslöjandet. Övergången från den ena genren till den andra 
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gör Holmberg genom att likna den svåra hemkomsten, som hör till utvecklingsromanen, vid ett 

äventyr (Holmberg [1946] 1952, s. 134).       

 

3.2.3 Genrefrågan och berättarteknik 

Edström (1980, s. 43) framhåller att i böcker med flyktstrukturer är spänningsvärdet starkt 

eftersom att den unga rymlingen står utanför familjens gemenskap och befinner sig i en farofylld 

tillvaro. I de moderna rymningsböckerna spelar också de psykologiska strukturerna en central 

roll. Rymningen är ett medel för den unga människan att komma ifrån vuxenvärldens normer och 

krav och på eget bevåg söka sin identitet. Handlingen speglar en inre frigörelse som kombineras 

med de äventyrsmöjligheter som rymningen ger förutsättningar till.  

I Skuggornas Hus anser jag att det finns en tydlig koppling till Edströms resonemang. 

Holmberg använder rymningen för att motivera de två genrer som går parallellt genom boken. 

Boken börjar med, som jag tidigare visat, att bygga upp den psykologiska utvecklingsromanen 

som ligger till grund för att Alf och Bo rymmer hemifrån. Själva rymningen skapar i sin tur 

förutsättningar för de äventyr som de unga männen är med om. Äventyrsberättelsen och den 

psykologiska utvecklingsromanen har med andra ord rymningen som gemensam nämnare.  

När väl rymningen har ägt rum alternerar Holmberg de två genrerna under handlingen, som 

visats under de två föregående rubrikerna. Utifrån analyserna av den psykologiska 

utvecklingsromanen och äventyrsberättelsen skulle jag vilja hävda att den ena genren tillämpas 

för att kompositionellt motivera den andra genren och tvärtom.  

Meningen med nästa textavsnitt är att förtydliga hur Holmberg använder den psykologiska 

utvecklingsromanen för att kompositionellt motivera äventyrsberättelsen:  

 

När jag nu efter flera år tänker tillbaka på detta nattliga samtal i Skuggornas Hus, förvånas jag 

över, att vi så helt gick upp i våra roller som Alf och Arne. Men hela hennes berättelse var som 

ett enda rop på hjälp. Omedvetet sköt vi undan vårt rätta jag.  

[---] 

Vi blev till ett med de främmande gossarna, vi blev Alf och Arne. Om jag riktigt skall försöka 

att klargöra sammanhanget, så tror jag, att dessutom en annan omständighet inverkade, för oss 

lika omedveten som den förra. Man får betänka att vi drev omkring som löv för vinden. Vi 



30 

 

hade inget mål. Vi var fullständigt ur gängorna, var och en av oss på sitt sätt. Jag hade inte 

lyckats bringa Alf till förnuft. Jag ville använda den liknelsen, att vi drev omkring på havet i en 

bräcklig båt. Så steg vi äntligen i land- på en vulkanö. Men vi hade ändå mark under fötterna. 

Eller kortare uttryckt: vi hade fått ett mål. Vårt mål var att hjälpa henne. (Holmberg [1946] 

1952, s. 82). 

 

Läsaren förstår att det är Alfs psykologiska tillstånd som är anledningen till att de två unga 

männen tar på sig uppdraget. Äventyrsberättelsen med inslag av detektivroman och thriller utgör 

de äventyr som rymlingarna är med om i boken. Upplevelserna av dessa äventyr (hans medicin) 

leder, som tidigare diskuterats, till att Alf löser sin inre konflikt. Äventyrsberättelsen blir på så 

vis en kompositionell motivering till inslagen i den psykologiska utvecklingsromanen, vilket 

följande inslag belyser:  

 

Allt sedan faster Anna vid den sena timmen i Skuggornas Hus börjat sin berättelse, hade vi 

känt en spänning, som till och med förmådde skjuta i bakgrunden vår egen ställning. Till alla 

de förklaringar på vårt handlingssätt, som jag hittills kommit med, vill jag här foga ännu en. 

Kanske hyste vi en undermedveten visshet om, att redde vi upp detta svåra uppdrag, så hade 

vår flykt fått en mening och ett mål. Kanske skulle detta bryta udden av hemkomstens svåra 

ögonblick, vilket Alf hittills så oresonligt vägrat att ens diskutera. (Holmberg [1946] 1952, s. 

87). 

 

I inledningen framhåller jag att romanen har en berättarperson som även deltar i handlingen. Det 

finns därför en skillnad mellan ett berättande jag och ett upplevande jag i Skuggornas Hus.  

Det berättande jaget är mest framträdande i början av boken där genren psykologisk 

utvecklingsroman dominerar. I analysen av den psykologiska utvecklingsromanen visade jag hur 

Bo motiverar sin berättelse om Alf situation hemma i Lindabo. Det fjärde kapitlet börjar med att 

Bo säger: 

 

 Jag hade helt kort kunnat börja min berättelse med att säga, att Alf rymde hemifrån... 

(Holmberg [1946] 1952, s. 31). 

[---] 

När jag nu efter flera år skriver ned våra upplevelser, blev det mig därför omöjligt att utelämna 

vad som ledde till vår flykt. (Holmberg [1946] 1952, s. 32). 
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Citatet antyder att berättelsen så här långt är berättad i efterhand och därför är det ett berättande 

jag som läsaren möter. En tydlig berättarröst hörs som kommenterar de upplevelser och den flykt 

som varken läsaren eller det upplevande jaget känner till ännu.  

Det finns ändå partier som känns sceniska i de första kapitlen och ett upplevande jag träder 

in i handlingen. Följande inslag är ett exempel på detta:  

 

Jag vet, att han ännu inte var femtio år gammal, men han såg äldre ut. Tant Maria vände sig till 

honom: 

- Hör du, Erik, Bo får väl säga farbror åt dig? 

- Det går an, sade han och sträckte ut sin långa arm tvärs över bordet. Jag fattade 

handen, svalde i en hast sista biten av rödspättan och sade tack. 

Birgitta var alltid tyst och stillsam. Hon var förmodligen en av de snällaste människor på 

jorden, men som jag nyss nämnde, fick man genast en känsla av tvång i hennes närhet. 

[---] 

Alf var mager och snarare lång än kort för sin ålder. Han hade mörkt, nästan svart hår och 

bruna ögon. Hår och ögon hade han ärvt efter sin far. Näsan var rak och ganska stor och 

gav ansiktet dess karaktär. Sådan var han till det yttre. Eftersom jag i fortsättningen mest 

kommer att uppehålla mig vid honom, bryr jag mig inte om att försöka beskriva honom 

närmare här. (Holmberg [1946] 1952, ss. 16-17).  

 

Dialogen i inslaget tyder på sceniskhet enligt Skalin (2010, s. 21) och visst är det ett upplevande 

jag som avgör att Erik ser äldre ut än vad han egentligen är. Min tolkning är ändå att avsnittet 

visar att det berättande jaget inte ”dissolvar” med tanke på den sista meningen. Ett upplevande 

jag skulle omöjligt kunna veta att handlingen kommer att kretsa kring Alf och därför avbryter sin 

beskrivning av honom.  

Efter att Alf och bo har rymt tränger sig det upplevande jaget in mer och mer i handlingen 

och Holmberg övergår därför till allt fler sceniska inslag. I början av äventyrsberättelsen finns 

dock vissa spår av berättarrösten kvar vilket betyder att det berättande jaget inte upplöses helt:  

 

- Var har du tänkt, att vi ska vara i natt? frågade jag för att äntligen göra en början. 

- Vi hittar väl alltid en lada. 

- Nu är du efterlyst, fortsatte jag lugnt. 

- Det vet jag väl. 
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- Har du sett i tidningen då? 

- Nej, men så pass kan jag väl räkna ut av mig själv. Jag teg en stund, varefter jag sade: 

- Och jag är också efterlyst. 

- Det kan jag också räkna ut. 

Jag kände hur det började koka inom mig, men jag försökte ta det lugnt och svarade 

ingenting. 

- Har jag bett dig följa med kanske? Du kunde ha stannat hemma om du ville!  

Han brusade upp med ens. Det var som jag misstänkte: hans glada humör var bara till för 

att dölja hans oro. Det blåste bort för minsta allvarliga pust. Då jag alltjämt ingenting 

svarade, fortsatte han hetsigt: 

- Vänd om då! Vänd om hem, ifall du vill! 

- Nu ska vi resonera förståndigt, sade jag, och jag försäkrar, att det inte var lätt just då 

att inte svara i samma ton. (Holmberg [1946] 1952, ss. 50-51).  

 

Här visas ett sceniskt inslag som består av en dialog. Något spår av en berättare finns inte förrän 

i sista meningen. ”Just då” antyder en reflektion i efterhand där ett berättande jag ”försäkrar, att 

det inte var lätt”.  

När handlingen kommer till de thriller-inslag som finns med i boken tyckts det berättande 

jaget försvinna och det upplevande jaget blir förgrundat, vilket illustreras i nästa textutdrag:  

 

Ännu ville vi inte väcka farbror Gottfrid. Vårt ärende skulle bli lättare att framföra, om han 

skulle vakna av sig själv. Man kände sannerligen ingen större lust att ta honom i axeln och 

skaka honom vaken. 

Väntade vi också på något annat... någon annan? Den som springer har ett angeläget 

ärende... 

- Jag önskar, att vi hade sett den som sprang, mumlade jag till Alf. 

- Jag tror, att en av flugorna finns i närheten, mumlade han tillbaka. Om man... 

Han avbröt sig hastigt. 

- Tyst! viskade han. 

Det prasslade i gräset, svagt, på avstånd, men fullt hörbart. Det kunde vara något djur, en 

igelkott. Vi kikade mellan grenarna. Alf grep mig hårt i armen. Hans ögon stod vidöppna av 

skräck. Då såg jag. 

KUSKEN! (Holmberg [1946] 1952, ss. 116-117). 

 



33 

 

I inslaget ser vi hur ett berättande jag ”dissolvar” och läsaren får ta del av handlingen genom det 

upplevande jaget.  

Enligt Skalin (2010, s. 21) kan en scenisk text bestå av dialog eller återgivande av tankar, 

inre monolog. Genom karaktärens medvetande får då läsaren ta del av intryck och tankar i en 

specifik situation. Frågan som Bo ställer sig: ”Väntade vi också på något annat... någon annan?” 

gör han i fiktionens nutid. Ett berättande jag skulle inte behöva ställa sig den frågan då berättaren 

vet vad som kommer att hända. Det upplevande jaget funderar även över vad det är som gör att 

gräset prasslar. Han delger läsaren att det kan vara ett djur och gissar på en igelkott. Läsaren får 

sedan reda på i samma ögonblick som det upplevande jaget att det är ”kusken”. Utifrån Skalins 

kriterier gällande texter av scenisk karaktär anser jag att inslaget ovan ger en känsla av äkta 

sceniskhet.  

 

I det textutdrag som visar hur thriller-inslaget når sin höjdpunkt på sida 27 i uppsatsen, finns 

också en känsla av äkta sceniskhet. Läsaren får handlingen genom karaktärens medvetande i 

form av tankar och intryck. Min tes i inledningen, om att intrycket av ett berättande i efterhand är 

starkare i en reseroman än i en thriller, verkar stämma utifrån analyserna av Kati i Amerika och 

Skuggornas Hus. Anledningen till det har förmodligen samband med romanernas olika 

genretillhörigheter. Effekterna av ett berättande i efterhand, som visats vara tydligt i Kati i 

Amerika, blir att läsaren vet att det kommer att gå bra för Kati. Som jag tidigare diskuterat har 

inte Lindgren för avsikt att göra läsaren orolig, bara nyfiken. Holmberg vill få den motsatta 

effekten. Det skulle inte vara någon mening med en äventyrsberättelse med inslag av thriller om 

läsaren vet hur det kommer att gå för Alf och Bo. Definitionen av thriller som antyder en 

skräckfylld roman uppnår Holmberg genom att det berättande jaget upplöses och ersätts med ett 

upplevande jag. 
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4. Slutsats 

Genreanalysen av Skuggornas Hus och Kati i Amerika visar hur båda författarna gör för att 

ackommodera läsarens uppmärksamhet från en genre till en annan. Lindgren och Holmberg ”slår 

två flugor i samma smäll” genom att kombinera två olika genrer var, som går parallellt i 

romanernas handlingar.   

 

I Skuggornas Hus har det även visat sig att Holmberg använder den ena genren för att 

kompositionellt motivera inslag inom den andra genren och tvärtom. Slutsatsen blir därför att 

äventyrsberättelsen och den psykologiska utvecklingsromanen är beroende av varandra för att 

Holmbergs konstruktion ska gå ihop. 

I Kati i Amerika bygger de inslag som hör till flickboken upp reseromanen vilket innebär att 

Lindgren använder flickboken som kompositionell motivering till reseromanen. Det motsatta 

förhållandet märks dock inte lika tydligt. De inslag som hör till reseromanen används inte som 

kompositionell motivering till inslagen i flickboken. Reseromanen spelar ändå en avgörande roll 

för flickboken på ett övergripande plan. Min slutsats blir därför att Lindgren är beroende av de 

två genrernas samspel för att få ihop sin konstruktion.  

 

Analysen av de två romanerna bekräftar min tes om att intrycket av ett berättande i efterhand är 

starkare i en reseroman än i en äventyrsberättelse, i det här fallet med inslag av thriller.  

I Kati i Amerika finns inslag som antyder olika scener men det berättande jaget ”dissolvar” 

aldrig för att ge utrymme för det upplevande jaget. I en jämförelse med Skuggornas Hus 

upplöses det berättande jaget och ersätts med ett upplevande jag, vilket ger intrycket av äkta 

sceniskhet. Detta sker framför allt i de delar av äventyrsberättelsen som präglas av thriller-inslag.   
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5. Sammanfattning  

Den här studien syftar till att visa hur Åke Holmberg och Astrid Lindgren gör för att 

ackommodera läsarens uppmärksamhet från en genre till en annan genom en genreanalys av Kati 

i Amerika och Skuggornas Hus. Genom en berättarteknisk analys avser jag även att undersöka 

hur ett genreinslag kan användas för att kompositionellt motivera övergången till ett inslag inom 

den andra genren. Båda romanerna har en berättarperson som också deltar i handlingen men 

frågan är om de båda romanerna ger samma intryck av äkta sceniskhet?  

Analysen av Kati i Amerika och Skuggornas Hus visar att Holmberg och Lindgren 

kombinerar två olika genrer var, som går parallellt i romanernas handlingar. I studien kommer 

jag fram till att författarna använder den ena genren för att kompositionellt motivera den andra 

genren och tvärtom. Detta fenomen är något tydligare i Skuggornas Hus än i Kati i Amerika. 

Resultatet bekräftar även min tes om att intrycket av ett berättande jag är starkare i en reseroman 

än i en äventyrsberättelse med inslag av thriller. Skuggornas Hus ger därför ett kraftigare intryck 

av äkta sceniskhet i förhållande till Kati i Amerika.  
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