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Inledning

Bakgrund

Vad är det egentligen som gör en bok annorlunda från en annan, vad gör en bok till 

nobelprismaterial medan en annan bara blir en populär bok bland massorna? Är det bara ren slump 

att vissa blir det ena och vissa det andra eller syns det en tydlig skillnad i själva böckerna?

   En närmare titt på två böcker, vilka skulle kunna räknas in i de två ovan nämnda kategorierna, 

skulle kunna ge oss en begynnande insikt om vad som ligger bakom. Men det ger oss framför allt en 

inblick i hur författare i till synes liknande genrer kan använda berättartekniska grepp för att skapa 

helt skilda upplevelser.

   Genom detta kan vi också få syn på just de berättartekniska och stilistiska drag som den gällande 

läroplanen kräver att dagens lärare ska lära ut (Skolverket 2011, s 161). Ett användbart verktyg för 

framtida lärare då de vill visa gymnasieelever på exempel ur verkligheten hur de olika tekniker som 

författare använder kan utnyttjas.

Syfte och frågeställning

Båda dessa verk är skrivna av moderna författare och rör sig till viss del i en modern värld. 

Visserligen utspelar sig Munros novell någon gång för ”många år sen, innan så många av de lokala 

järnvägslinjerna drogs in” (Munro 2009, s 7), men den är åtminstone skriven i modern tid. Båda är 

nästan uteslutande skrivna med intern fokalisation som berättarmetod. Vi upplever alltså allt som 

om vi satt inuti någon och hörde dennas tankar. Den interna fokalisationen utgår inte heller 

uteslutande från en person utan i båda böckerna hoppar författaren från person till person. 

   Mitt syfte är att undersöka vad som skiljer dessa till synes ganska likartade verk. Jag frågar mig 

hur de använder intern fokalistation och vad den har för syfte i berättelsen? Avviker de från den här 

stilen någon gång och finns det i så fall något syfte bakom det? De hemligheter som finns i båda 

böckerna, hur utnyttjas de? Och hur leds vi fram till sanningen? Hur porträtteras personer och hur 

beskrivs miljöer och slutligen, har författaren någon konstnärlig vision? Något hon vill berätta, utan 

att säga det rakt ut.

Relevans i skolan

Som blivande lärare känns det viktigt att mitt skrivande också har relevans för det arbete jag ska 

utföra i framtiden. Därför ska vi undersöka vad den aktuella läroplanen, Läroplan, examensmål och 
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gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011), säger och se om det är något som 

stödjer att det här faktiskt har relevans. 

   Ämnesplanen för svenska nämner att elever ska ”läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 

och andra typer av texter” (s 160), vilket självklart är det grundläggande i det här arbetet, att läsa 

och arbeta med texter, annars vore inte undersökningen möjlig. Senare listas också mer specifikt 

vad elever ska lära sig. Punkt sex och sju är särskilt intressanta:

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, 

dels i film och andra medier

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. (s 161)

Punkt sex är väldigt nära just det vi gör i den här undersökningen då genre och berättartekniska och 

stilistiska drag är sådant vi kommer att fokusera på i undersökningen. Att böckerna dessutom 

skildrar olika tider och kulturer (visserligen inte väsensskilda men ändå tydligt avskiljda) och att 

båda böckerna är skrivna av kvinnor gör att de kan fungera för att uppfylla även det här målet. 

Särskilt det senare då en stor del av skolans klassiska kanon är skriven av manliga författare.

   Det här gör att arbetet känns relevant och skulle även kunna användas i en framtida 

undervisningssituation för att antingen låta elever själva finna olika drag i böcker eller för att lära ut 

och påvisa hur olika texter kan skilja sig trots vissa yttre likheter.

Författarpresentationer

 Anne Birkefeldt Ragde är en mycket populär modern norsk författare som är uppväxt i Trondheim 

(Gudmundsdottir 2007), vilket speglas i den bok som vi kommer fokusera på senare. Till en början 

skrev hon endast barn och ungdomsböcker men sedan 1990, då hon gav ut En tiger for en engel, 

skriver hon även romaner för vuxna (Aschehoug Agency). Hennes största framgång hittills är 

romanen Berlinerpopplarna (2007) och dess uppföljare. För den har hon fått riksmålsförbundets 

litteraturpris och tillsammans med uppföljarna har den lästs av över en miljon (Forlaget Oktober). 

Den har översatts till 21 språk och gjorts till en TV-serie som blev den mest sedda under 00-talet på 

NRK (Aschehoug Agency, Forlaget Oktober). 

   Det råder ingen tvekan om att hon är populär men någon nobelpriskandidat har hon aldrig varit 

och passar därför perfekt in i mallen för det här projektet.
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Alice Munro behöver kanske inte samma presentation då hon har förekommit i 

Nobelprisdiskussionerna många gånger (Coelho 2009). Hon har dock ännu inte nått ända fram, 

däremot så har hon mottagit ett annat väldigt högt ansett pris, Internationella Bookerpriset, för hela 

sitt författarskap (Coelho 2009). 

   Munro kommer från Kanada och skriver huvudsakligen noveller. Hon är känd som ”en av vår tids 

främsta novellförfattare” och skildrar ofta kvinnors liv i kanadensiska småstäder (Alice Munro, 

NE). 

Böckerna

Jag kommer oftast utgå ifrån Ragdes bok Berlinerpopplarna (2007) och sedan jämföra den med 

Munros novell ”Kärlek, vänskap, hat” (2009), men låt oss först få en översikt av berättelserna.

Berlinerpopplarna är den första boken i en trilogi som handlar om en familj som på grund av olika 

omständigheter har splittrats men som nu återigen tvingas ihop genom att modern i familjen dör. 

Boken kommer att handla om mötet mellan de olika kulturer som varje del av familjen nu 

representerar och om gamla hemligheter som flyter upp till ytan.

   Boken inleds med att vi upplever stunden innan ett hemligt kärleksmöte i ett skjul någonstans i 

Norge. Vi får också veta att ”kriget” precis har tagit slut och att det fortfarande finns ett slags lyrisk 

glädje över det. Till slut får vi också veta att karaktären genom vilken vi får del av händelserna heter 

Anna och att det är på gården Neshov hon hör hemma nu (vilket implicerar att mannen kommer 

därifrån).

   Precis innan mötet äger rum avbryts den berättelsen och vi slängs in, in medias res, i nutiden. Nu 

följer väldigt ingående beskrivningar av de tre bröderna i familjerna. Vi följer dem i deras vardag 

och får se vad som är normalt för dem, hur de tänker om saker och ting i allmänhet. Vi följer varje 

person fram till den stunden samtalet kommer om att modern ligger svårt sjuk på sjukhuset. Det här 

är del ett av de tre delar boken är uppdelad i.

   Den äldsta brodern Tor  bor på familjegården Neshov och driver den tillsammans med sin mor och 

sin far, som visserligen aldrig gör någonting förutom att titta på tv och som Tor uttrycker sitt hat 

mot upprepade gånger. Tor har också en dotter som han knappt har träffat då modern aldrig 

godkände kvinnan han fick barnet med. Del två handlar till en början om henne på samma sätt som 

de tidigare gjorde om bröderna. Även hon blir uppringd om modern, som är hennes farmor och får 

ta ställning till om hon vill träffa henne innan hon dör.
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   De här omständigheterna bidrar till att alla bröderna och dottern till slut samlas igen i Trondheim, 

där modern ligger på sjukhuset och där gården Neshov ligger. De olika världar och personligheter 

som presenterats tidigare krockar kraftigt och allt blir väldigt kaotiskt. I samband med det här dör 

också modern vilket bidrar till problemen. 

   Del tre börjar precis efter moderns död och då det största sammanbrottet äger rum. Det ser väldigt 

illa ut ett tag, men mot slutet börjar ändå det mesta ordna upp sig. Den gamla förfallna gården har 

blivit något finare, åtminstone på insidan och alla samlas för en julmiddag. Under julmiddagen blir 

fadern, som vanligtvis bara mumlar några ord, berusad och får äntligen mod att avslöja att han inte 

är deras far utan deras halvbror. Brödernas älskade ”farfar” Tallak är deras egentliga far. Deras 

halvbror fick gifta sig med Anna Neshov (modern), för att hon skulle kunna bo på Neshov och vara 

med Tallak. 

   I och med det här blir det återigen lite kaotiskt då Tor inte kan acceptera nyheterna. Avsnittet 

slutar med att de lyckas lugna Tor tillräckligt för att han ska komma in i huset igen och med att 

fadern, uppenbart lättad över att ha blivit av med hemligheten, går och lägger sig.

   Efter det här följer ett nytt kärleksmöte, precis som det i början. Anna möter Tallak och avslöjar 

att hon är med barn. De kommer överens om att hon ska gifta sig med Tallaks son så att Anna och 

Tallak kan leva tillsammans på gården. Det här ger läsaren en efterhandsförklaring till de händelser 

som just har utspelat sig. 

I Alice Munros novell ”Kärlek, vänskap, hat” ur novellsamlingen Kärlek, vänskap, hat (2009) följer 

vi Johanna, som är en hushållerska i en av de finare familjerna i en liten stad i Kanada. Vi följer inte 

alltid historien genom hennes ögon men vi följer alltid historien om henne, ibland genom någon 

annans ögon. 

   Själva kärnan av berättelsen är att Johanna har blivit lurad att tro att styvsonen till hennes chef är 

kär i henne och att han har startat ett hotell till vilket han behöver möbler. Detta leder till att 

Johanna tar alla möbler som styvsonen och den avlidne dottern har magasinerat och fraktar dem och 

sig själv till den lilla staden där han nu bor. Där hittar hon honom sängliggande och allvarligt sjuk 

och bestämmer sig för att vårda honom. Han blir väldigt förvånad av det här då han knappt känner 

till vem hon är. Anledning till det är att hon bara blivit lurad att han är kär i henne, men samtidigt 

har sjukdomen gjort honom så trött att han inte ifrågasätter någonting. Det slutar med att man får 

veta att de har gift sig, genom att den som lurade Johanna läser det i tidningen. 

   Självklart är det inte alls såhär enkelt och tråkigt upplagt i novellen utan vi följer först Sabitha, 
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dotterdottern till herrn i huset, när hon skriver breven som lurar Johanna. Och innan vi ens vet vem 

Johanna är på väg till så får vi veta att hon är på väg till någon som hon är kär i och tror att hon ska 

gifta sig med. Historien rullas ut successivt och genom olika perspektiv.

Metod 

För att finna mina svar kommer jag att använda mig av två metoder. Den ena är närläsning eller 

close reading som är den engelska originaltermen. En metod som ”pays close attention to 'the word 

on the page' rather than the historical and ideological context, the biography […] and so on” 

(Bennet & Royle 2009, s 320). Det innebär att jag huvudsakligen använder texten själv för att dra 

mina slutsatser och inte så mycket sidomaterial. 

   Det här känns självklart då jag är intresserad av bland annat berättarteknik och annat sådant som 

endast går att finna i själva texten och inte någon annanstans. Det finns visserligen en ådra av 

biografiskt material i båda texterna då de utspelar sig i liknande miljöer som författarna är uppväxta 

i, men det blir aldrig så stor del att det blir relevant i sammanhanget.

   Den andra metoden, komparation eller komparativ metod, ”är känd som den jämförande metoden. 

Den har sökt likheter – olikheter – mellan texter i syfte att (kausalt) förklara ett verk, i syfte att 

teckna en bild av (hela) litteraturens utveckling” (Hættner Aurelius 2002, s 45). I det här fallet 

kommer jag att använda likheter och olikheter inte huvudsakligen i syftet att förklara verket utan i 

syftet att just visa upp dessa likheter och olikheter och försöka förklara orsaken till dem.

   Närläsningen kommer alltså användas för att komma in på djupet i varje text. Komparation är 

sedan den metod vi använder när vi ska göra själva jämförelsen och dra våra slutsatser utifrån 

texternas likheter eller olikheter.

Tidigare forskning

Den komparativa litteraturforskningen är en väl utbredd och publicerad forskningsgren och det 

finns därför mycket stora mängder med tidigare forskning inom området. Det här är bara några 

exempel på sådana. 

   Anders Cullheds Diktens tidsrymd (1995) behandlar Francisco de Quevedos sonettdiktning och 

jämför den med den europeiska tradition som fanns att tillgå då han var aktiv. Vi har också Jöran 

Mjöberg och hans De såg himmel och helvete (1994) som jämför ett antal dikter som har det 

gemensamt att de behandlar drömmar och visioner.
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   Äldre komparativa verk inkluderar Swedenborgs skapelsedrama: De cultu et amore Dei (1961) av 

Inge Jonsson och Studien över stilen i Stagnelius' lyrik (1961) av Sten Malmström. Den tidigare 

använder jämförelser med texter för att visa hur nära Swedenborgs drama ligger europeeisk 

idétradition medan den senare jämför stilen i Stagnelius lyrik med möjliga inspirationskällor.

   Det finns som sagt mängder av komparativa studier inom litteraturen och dessutom mängder av 

sätt att använda komparationen på. Ingen har tidigare användt dessa två verk i en komparation 

därför lämnar vi tidigare forskning med endast allmäna exempel på hur komparation kan se ut.

Analys

Intern fokalisation

Som vi tidigare har nämnt så använder båda berättelserna intern fokalisation. För att vi ska få en så 

tydlig bild som möjligt av vad som menas med intern fokalisation så ska vi först med hjälp av 

exempel från böckerna se hur det kan se ut och vad det är för något. När vi väl har fått det klart för 

oss så kan vi påbörja vår analys. 

   Fokalisation handlar om vem det är som ser det som händer (Holmberg & Olsson 1999, s 83), (de 

kallar det fokalisering men det betyder precis samma sak). Ofta har vi en berättare som är 

allvetande, vilket innebär att vi inte ser det som sker ur någon speciell persons synvinkel. I sådana 

fall har vi nollfokalisation (Skalin 2006, s 3). Det finns också tillfällen då vi får en synvinkel som 

”är begränsad ungefär som till en filmkameras lins” (s 3), att vi alltså bara ser det som en 

filmkamera hade kunnat se. Det kallas extern fokalisation (s 3). Till sist har vi den interna 

fokalisationen som innebär att ”berättaren i detta fall återger vad en speciell karaktär ser, hör eller 

tänker, något som inte behöver sammanfalla med hur det egentligen förhöll sig” ( Holmberg & 

Olsson 1999, s 88). Alltså att vi upplever något inifrån en karaktär där vi tar del av just den 

karaktärens subjektiva värld och inget annat.

   Låt oss först ta ett tydligt exempel på intern fokalisation ur Berlinerpopplarna. Det här utspelas 

alldeles i början precis då vi återgår till nutid, efter den korta inledande minnesbilden:

När telefonen ringde halv elva en söndagskväll visste han givetvis vad saken gällde. Han tog 

fjärrkontrollen och sänkte ljudet. På TV-skärmen visades ett reportage om al-Qaida.

”Hallå Margido Neshov här”

och han tänkte: Hoppas att det är en gammal människa som har dött i sin säng och inte en 

trafikolycka. (Ragde 2007, s 9)

Ur den här texten kan vi enkelt urskilja att det är Margido och hans tankar som vi följer. Vi får till 
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och med anföringssatsen ”han tänkte” som, så tydligt det är möjligt, visar att det är just Margidos 

tankar. Men då hela boken är skriven i tredje person blir det inte alltid lika lätt att se att det ändå är 

intern fokalisation, därför bör vi även se på ett lite svårare exempel. Alldeles i början, i den tidigare 

omnämnda minnesbilden så finner vi det här stycket:

Hon stod alldeles innanför dörren till båthuset och knöt händerna nere i förklädesfickan; tänk om 

någon slog följe med honom, det hade hänt förr. För vem kunde väl ana att en vända ner till stranden 

var något annat än en vända ner till stranden, de skulle kunna få för sig att han ville ha sällskap (Ragde 

2007, s 5).

Vid en första anblick kan det här snarare låta som att en berättare berättar för oss om en händelse, 

men om vi ser lite närmare på meningarna kan vi ana att det är kvinnan själv som tänker ”tänk om 

någon slog följe”, ”vem kunde väl ana” och ”de skulle kunna få för sig”. Det är kvinnans egen oro 

som sipprar fram mellan orden och genom det förstår vi att hon är väldigt nervös och spänd inför 

mötet. Det får vi veta genom att hennes tankar färgar det som sägs. Även om det låter som en 

berättare, så är det snarare ett berättande flöde i kvinnans hjärna, en så kallad stream of 

consciousness, eller medvetandeström. De här sätten att använda intern fokalisation är de som 

genomgående används i boken. Om den interna fokalisationen faktiskt bryts någon gång ska vi 

undersöka i ett senare skede.

  

Som jag tidigare förklarat så använder även Munro genomgående intern fokalisation i sin novell. 

Men låt oss för säkerhets skull även här se ett par exempel. I början av novellen får vi följa 

stationsföreståndaren då han först möter huvudkaraktären (som inte har blivit presenterad som 

huvudkaraktär ännu):

Hennes tänder satt hopträngda framtill i munnen, som om de var redo för gräl.

”Ni får nog ta en lastbil”, sa han

”Nej. Jag vill skicka dem med tåg. De ska västerut, till Saskatchewan.”

   Hon talade med hög röst, som om han var döv eller dum i huvudet, och det var något som inte 

stämde med hennes sätt att uttala orden. En brytning. Han tänkte på holländare – det flyttade in många 

holländare i trakten – men hon var inte lika bastant som holländska kvinnor” (Munro 2009, s 7).

Precis som i Berlinerpopplarna så låter det som om det var en berättare vissa stunder, då allt är 

skrivet i tredje person, men även här kan vi se att det egentligen är personens tankar som skrivs ut. 

Första meningen blir sådan med hjälp av tillägget ”som om de var redo för gräl”. Vi förstår att det är 

stationsföreståndaren som uppfattar hennes aggressiva framtoning. Från ”hon talade med hög röst” 
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följer sedan en medvetandeström med korta avhuggna meningar som ska representera 

föreståndarens tankar. Det framgår så klart extra tydligt då författaren har lagt in ett ”Han tänkte” 

mitt i strömmen. Genom den satsen så finns det inte längre några tvivel om att det är någons tankar 

vi följer.

Vi har kunnat se att båda texterna faktiskt använder sig av intern fokalisation, men vad använder de 

det här greppet till och finns det något som skiljer sig i sättet de använder det?

  I Berlinerpopplarna kan vi närmast se det som ett sätt för oss att komma närmare karaktärerna. 

Som vi tidigare sett presenteras karaktärerna grundligt, vilket visar att de är viktiga. Det finns inte 

heller någon klar huvudkaraktär utan flera är lika viktiga. Genom att använda intern fokalisation 

kan vi ta oss ända in i psyket på dessa karaktärer, närmare än så kan vi inte komma någon och det 

kan mycket väl vara därför Ragde har valt den här framställningen. Vi kan till exempel se på Tors 

del, där han presenteras och där han börjar upptäcka att något inte är som det brukar vara:

Det var inte tänt i den gamla vedspisen, inget ljud kom ur radion i änden av köksbänken under Coop-

almanackan. Bordet var inte dukat, med äggkoppar och teskedar som det brukade vara på söndagar, 

och med en bit hopvikt toapapper bredvid faderns assiett, eftersom han alltid spillde äggula i 

skäggstubben på hakan (Ragde 2007, s 56).

Den här beskrivningen visar precis hur det brukar vara när modern är uppe och pigg, men istället för 

att bara beskriva det får vi här genom Tors tankar veta att det inte är som det brukar vara. Det gör att 

det blir mer känslomässigt laddat, som att han anar att något inte står helt rätt till. Vi får flera 

inblickar som denna i Tors psyke. Bland annat när han skjuter upp det oundvikliga genom att ”titta 

till suggan först” (s 58). Vi får också se hur mycket han tycker om sina djur (s 61-62) och hur 

mycket det påverkar honom när något händer dem (s 63). Genom att vi har fått se allt det genom 

hans egna ögon och hans tankar kring det, får vi en bättre grund till hans senare sammanbrott då 

modern får en stroke (s 88) och senare avlider (s 169).

   Förutom det att vi kommer nära karaktärerna och därigenom bättre förstår deras handlingar så får 

vi också viktig bakgrundshistoria genom att karaktärerna minns saker som hänt för längesen. Vi ser 

det bland annat när det gäller brödernas ”farfar” Tallak, som senare visar sig vara deras far. Han är 

nämligen död sedan länge och då ingen berättare finns så är det enda sättet att få någon information 

om honom genom andras minnen. Det här kan visserligen snarare vara en konsekvens av det här 

sättet att skriva och inte en orsak till skrivsättet, men det gör samtidigt att tillbakablickarna blir mer 

bundna till personerna. Det gör även att författaren inte behöver skapa en berättande återblick som 
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bryter av historien mer än vad en karaktärs tankar gör.

   Vi kan se exempel på hur det här används för att etablera Erlands förhållande till Tallak: ”Den 

ende som hade accepterat honom var farfadern, Tallak, världens bästa farfar, tog honom med ut på 

sjön och lärde honom att fiska lax med not” (s 115). På samma sätt minns Tor med glädje hur Tallak 

brukade föra statistik över temperaturen utomhus: ”Men när han gick bort försvann också glädjen 

och hans pojkaktiga iver kring all den här tämligen onödiga informationen” (s 57). Också senare 

minns Erlend farfar Tallak, men den här gången handlar det om hur och när han dog. Han vittnar 

också om att ”då dog hela gården” (s 163), vilket får sin förklaring senare då vi får veta att modern 

och Tallak var det egentliga paret och föräldrar till bröderna (s 225).

Det framgår direkt att fokalisationen inte används på riktigt samma sätt i Munros novell, här finns 

det nämligen inte så många karaktärer och bara en huvudkaraktär. Det är dock inte genom hennes 

ögon vi ser hela berättelsen, istället ser vi ofta ur andra karaktärers ögon hur Johanna (som är 

hennes namn) framstår för dem. Vi ser först hur stationsföreståndaren beskriver henne som 

”alldaglig”, talande ”med hög röst, som om han var döv eller dum i huvudet”, ”inte lika bastant som 

holländska kvinnor och hade inte så fin, skär hy eller så ljust hår”, ”nog inte fyrtio än” men ”inte 

direkt någon skönhetsdrottning” (Munro 2009, s 7). De här attributen skapar en ganska alldaglig 

kvinna, vilket ju också var det allra första han sa om henne. 

   När vi övergår till Johannas eget perspektiv förmedlar även hon en bild av sig själv som inte är 

särskilt smickrande: ”Johanna undvek spegeln som om den vore giftig till dess att hon hade fått 

kjolen på plats […]. Det var inga problem med själva dräkten. Problemet var det som stack av. 

Hennes hals och ansikte, håret och de stora händerna och tjocka benen” (s 13). 

   Men att beskriva Johanna verkar inte vara den huvudsakliga anledningen till att just intern 

fokalisation används. Visserligen fungerar det utmärkt att få ut ärliga personbeskrivningar genom 

att på det här sättet se en händelse ur flera vinklar, men det kunde möjligtvis gjorts lika bra utan 

intern fokalisation. Det huvudsakliga syftet verkar snarare vara att skapa den ironi som genomsyrar 

novellen. Ironin är en något annorlunda ironi, för den drabbar inte alls den ovetande, alltså den vi 

egentligen förväntar oss att den ska drabba. Den drabbar egentligen ingen men nu går vi oss själva i 

förväg. Vi måste först se hur intern fokalisation gör det möjligt att skapa ironi, medan själva ironin 

behandlas senare.  

   Vi börjar som sagt genom att se det hela ur stationsföreståndarens ögon. Att vi ser det ur just hans 

ögon och med hans vetskap om vad som händer gör att information undanhålls från oss om vad som 
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egentligen pågår, vi skrapar bara på ytan. 

   Sedan får vi för varje perspektivbyte en klarare bild av det hela medan vår huvudkaraktär, 

Johanna, inte följer med i våra olika hopp och därför också fortsätter vara ovetande om vad som 

sker. Hos stationsföreståndaren har vi fått veta att en kvinna försöker frakta möbler (s 7-8) och att 

kvinnan tänker följa med. 

   Efter det följer en del då vi följer Johanna själv. Vi får veta att hon ska gifta sig då hon säger: ”Det 

blir nog den klänningen jag gifter mig i” (s 15). Det hade visserligen ”aldrig varit tal om giftermål” 

(s 15), men vi förstår att hon har någon kär och att tanken på giftermål har slagit henne.

   I nästa del är det Johannas chef mr McCauley vi följer, och vi kommer in då han kommit till 

insikten att hans hushållerska har lämnat honom och tagit möbler som inte tillhörde henne med sig 

(s 22). Vi får också höra om hans svärson Ken Boudreau för första gången. Boudreau brukar låna 

pengar av McCauley och står därför inte så högt i hans bok (s 23). Det visar sig att det är han som 

har ”lockat med Johanna i sina intriger” (s 24) eller det är åtminstone vad McCauley tror, och det är 

ju det enda vi får veta genom att det är intern fokalisation som används. 

   Det är först när Edith Schultz del börjar som vi kan pussla ihop hur allt egentligen gick till. Vi gör 

det genom en återblick, även där används intern fokalisation, som visar hur Edith och hennes vän 

Sabitha, som är McCauleys dotterdotter och Boudreaus dotter, lurar Johanna att Boudreau är 

förälskad i henne (s 34-35). De gör det här genom att skriva påhittade brev till henne underskrivna 

med Boudreaus namn (s 35).

   På det här sättet hjälper fokalisationen till att skapa ironi, först genom att dölja informationen i 

vad som kallas ”dramatisk mystifikation” (Brandell 2009, s 130). Genom Edith får läsaren sedan ny 

information och efter det vet läsaren mer än karaktären, som kallas ”dramatisk ironi” (Brandell 

2009, s 129). Det skapas till och med en ironi mot Edith och Sabitha som inte vet vad deras 

oskyldiga trick har skapat för situation i verkligheten.

Syftet med att använda intern fokalisation verkar alltså skilja sig ganska tydligt mellan de två 

texterna. I Berlinerpopplarna används det på en mer grundläggande nivå genom att skapa ett nära 

band till alla karaktärer, vilket känns naturligt då romanen är mer inriktad på personer och relationer 

än ”Kärlek, vänskap, hat”.Vi får säkerligen en sorts band till karaktärerna i Munros novell också 

men aldrig på samma sätt. De går nämligen aldrig in i tankar om samma sorts känslomässiga och 

personliga ämnen som karaktärerna i Berlinerpopplarna, istället används intern fokalisation som ett 

sätt dölja information från läsaren och från karaktärerna för att sakta bygga upp en lite dråplig 
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förvecklingsnovell. En novell som genomsyras av ironi, ironi som möjliggjorts genom intern 

fokalisation.

Avvikelser

Nu när vi har gått igenom intern fokalisation så återstår frågan om författarna någon gång frångår 

fokalisationen och i så fall varför, om det finns ett syfte bakom. 

   I Berlinerpopplarna finns ett tillfälle då Ragde tydligt frångår all intern fokalisation. Det är första 

gången vi ska gå över till Tors perspektiv. Innan detta har det redogjorts för både Margidos och 

Erlands dagar och båda har slutat med att de har fått veta att modern ligger på sjukhus (Ragde 2007, 

s 31, 55). Tors dag inleds då med den här meningen: ”Ett och ett halvt dygn innan han på allvar 

tvingades förhålla sig till tanken på att hon inte skulle leva i evighet lunkade han tillbaka över 

gårdsplanen och kände hur det kurrade i magen” (s 56). Tor kan omöjligt veta vad som kommer att 

hända om ett och ett halvt dygn och därför kan vi väldigt tydligt se att författaren här går in och 

berättar något för oss. Redan i samma mening återgår Ragde dock till intern fokalisation och vi 

zoomar in på Tor och hur hans mage kurrar. 

   Varför gör hon här plötsligt ett brott i den annars konsekventa berättartekniken? Vi kan självklart 

aldrig veta helt säkert men låt oss reda ut ett par alternativ. 

   Ett alternativ är att hon, för att undvika att läsaren blir förvirrad, vill markera att hon återigen 

hoppar bakåt något i tiden och inte fortsätter efter det som nyss utspelade sig. Så gjorde hon inte i 

den föregående övergången så då uppstår frågan varför hon kände sig tvungen att göra så just här? 

Kanske var det för att Tor som nu ska introduceras grundligt, redan har introducerats i de tidigare 

delarna, då det var han som ringde till Margido och som därigenom fick Margido att ringa Erlend i 

den andra delen. För att då kunna gå tillbaka i tiden igen garderar Ragde sig genom att skriva: ”Ett 

och ett halvt dygn innan” (s 56).

   Det andra alternativet är att hon i just det här kapitlet vill bygga upp en klimax på ett annat sätt än 

de tidigare, då det nu handlar om personen i vilkens närhet själva händelsen faktiskt sker. För att 

göra det använder hon ”Ett och ett halvt dygn innan” för att introducera den tanken hos läsaren 

redan från början och därifrån stegras sedan tragedin. Stegringen sker genom en serie händelser då 

modern först uteblir från frukosten (s 56), Tor får reda på att hon är sängliggande (s 66) och till sist 

då modern får en stroke (s 88). Under tiden drabbas han också av en tragedi bland hans älskade 

grisar (s 63), vilket bidrar till uppbyggnaden av en sorglig och olycksbådande känsla i kapitlet.

12



”Kärlek, vänskap, hat” bryter betydligt oftare fokalisationen. Låt oss reda ut varför det görs här, 

alltså vilket syfte Munro kan tänkas ha. Det är i novellens allra första mening som vi ser det första 

gången. Då upplevs det självklart inte som ett brott mot något alls men blir ändå det utifrån hur 

merparten av den resterande novellen är utformad: 

För många år sen, innan så många av de lokala järnvägslinjerna drogs in, kom en kvinna med hög 

fräknig panna och burrigt rött hår in på järnvägsstationen och förhörde sig om transport av möbler 

(Munro 2009, s 7).

I den här korta meningen presenteras en ungefärlig tid, utseendet på en kvinna och den 

möbeltransport som senare blir en viktig del i handlingen. Möjligen är det just därför hon har gjort 

på det här sättet, för att kunna trycka in tre, för storyn, viktiga element redan från början istället för 

att behöva skapa en scen där allt det på något sätt ska framkomma. På så sätt får läsaren också från 

början en idé om situationen och behöver inte fundera så mycket på sådana grundläggande frågor då 

handlingen sätter igång på ett relativt abrupt sätt och genast skapar nya frågor.

   En möjlighet är också att det är just det som är syftet, att läsaren får den här informationen kastad 

mot sig precis i början så att frågorna börjar flöda för att sedan kunna besvaras i den följande 

berättelsen. Frågorna som skapas av den här inledningen är bland annat. Vem är den rödhåriga 

kvinnan? Varför/vart vill hon transportera möbler? Det här är, som vi sett tidigare, frågor som 

besvaras i berättelsen.

   Låt oss se på ett par andra exempel för att se om det hjälper oss att bena ut lite tydligare varför 

Munro har valt att använda berättande form vid just de här tillfällena. Det första exemplet ingår i 

flickan Ediths historia, då det handlar om brevskickande så blir det naturligt att det görs en del 

hoppande i tiden för att fånga upp de tillfällen då breven skrivs och nya ankommer. Men sedan 

dröjer det ett tag innan vi återupptar historien och då känner Munro sig tvungen att lägga till ett: 

”Först flera månader senare kom brevet om hotellet” (Munro 2009, s 37). Här är det mer tydligt att 

hon använder brott mot den berättartekniska koden för att orientera läsaren i tiden, men vi ser också 

att hon återigen introducerar kommande händelser genom att nämna brevet om hotellet lite på 

samma sätt som hon berättar att en kvinna ”förhörde sig om transport av möbler” (s 7) i 

inledningen.

   Det här återkommer ytterligare en gång när vi närmar oss slutet av novellen:

Mr McCauley dog ungefär två år efter det att Johanna gett sig av. Hans begravning var den sista som 

hölls i anglikanska kyrkan. Det var ganska mycket folk där. Sabitha, som nu var en sansad och söt 

flicka och oväntat smal, kom i sällskap med sin mammas kusin från Toronto. Hon hade en sofistikerad 

svart hatt och pratade inte med någon som inte först tilltalade henne. Inte ens då verkade hon ha något 
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minne av dem. (s 55)

Även om det bara är de två första meningarna som är berättande så är det intressant att se hela 

citatet då man när man läser hela kan få idén att det är intern fokalisation ändå. Första meningen gör 

det svårt genom att referera till något som har hänt för två år sen som inte känns så relevant vid det 

här tillfället att Edith borde tänka det själv men med god vilja kan vi godta det. Hon kan ha blivit 

påmind om Johanna då hon återigen träffade Sabitha och hennes familj. Den andra meningen är vad 

som verkligen visar oss att det här är berättande. Den refererar nämligen till något i framtiden, Edith 

kan omöjligt veta att det här kommer vara den sista begravningen som hålls i kyrkan. 

   Då vi har konstaterat att det faktiskt är ett brott mot den berättartekniska koden, alltså en del där 

Munro går in som berättare, så kan vi också se att det liknar de tidigare brotten. Läsaren får veta var 

och när vi befinner oss, genom att hon talar om att det är två år senare och begravning i den 

anglikanska kyrkan.

Sammantaget använder alltså Munro berättande för att orientera sin läsare. Det här hänger samman 

med att hon skriver noveller och därför måste använda tidshopp för att kunna berätta om längre 

tidsrymder på litet utrymme. För att så snabbt som möjligt få med läsaren på tåget berättar hon helt 

enkelt när och var vi befinner oss.

   I liknande fall låter Ragde (2007) istället läsaren sakta själva inse var de befinner sig i tiden. Det 

ser vi i de första personbeskrivande kapitlen i Berlinerpopplarna ( Ragde 2007, s 7, 33). 

Anledningen till de här skillnaderna kan självklart härledas till den kortare novellformen. Munro får 

helt enkelt inte plats med att alltid låta läsaren komma till egna insikter utan får hjälpa dem på 

traven ibland. När Ragde sedan, som vi såg ovan, gör en liknande tidsangivning som Munro kan vi 

snarare tolka det som att det är något speciellt med det kapitlet, det är ett kapitel som har stor 

signifikans för resten av boken. Ragde markerar det genom att bygga upp en stegring mot det 

oundvikliga.

   Det känns mer avlägset att, som i tidigare nämnda alternativ ett, se Ragdes berättande stycken 

som orienterande. Det verkar nämligen ologiskt att hon skulle göra det en enda gång i boken då 

liknande situationer uppkommer ett flertal gånger.

 

Person- och miljöbeskrivningar

Vi har berört Ragdes personbeskrivningar vid flera tidigare tillfällen, vilket kanske säger något om 
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att de är viktiga för Berlinerpopplarnas struktur. Därför ska vi nu gräva oss djupare i just 

personbeskrivningar, men också sätta dem i samband med miljöbeskrivningar och kanske framför 

allt hur de förhåller sig till varandra och vad för syfte författaren kan ha med dessa förhållanden.

   Hela den första delen av Berlinerpopplarna och lite av del två består av mestadels 

personbeskrivningar. Beskrivningarna kommer inte i vanlig beskrivande form utan genom att vi får 

följa dem i deras vardag och därigenom lära oss om dem. Det börjar med Margido och vi får genast, 

genom hans tankar, en känsla av hur han är som person: ”han tänkte: Hoppas att det är en gammal 

människa som har dött i sin säng och inte en trafikolycka […] I bakgrunden hördes höga skrik, 

djuriska, gälla. Skrik som han på sätt och vis var förtrogen med: en mors skrik” (Ragde 2007, s 9). 

Vi får direkt ett hum om vad han arbetar med och strax efter så kommer det också fram att han är 

begravningsentreprenör. Men viktigare är att vi märker att han visserligen önskar att det var en äldre 

som dog, men när han konfronteras med moderns skrik och vetskapen om att det är en pojke som 

har hängt sig, märker vi att han ändå håller sig väldigt professionell och ganska kall (s 9). När han 

sedan är på plats och träffar föräldrarna ser vi något liknande:

Margido bara observerade allting. Hur skulle han veta hur det var att mista en son, han som inte ens 

visste hur det var att få en? Dessutom kunde han inte tillåta sig att känna, hans uppgift var att 

registrera hur känslorna tog sig uttryck hos de efterlevande, så att han fick dem att ta ställning till allt 

det praktiska. Den medkänsla och sorg han dolde bakom yrkesmässigheten försökte han alltid visa 

genom att göra exakt det som de efterlevande önskade och förväntade sig av honom (s 10).

Margido observerar, han får inte känna någonting och verkar därför ha stängt av den delen nästan 

helt, istället beräknar han hur han ska hjälpa andra så mycket som möjligt i deras sorg. Vi ser också 

att han inte har någon son, och kanske ett dolt missnöje över att han aldrig har fått någon. Vi får 

också senare veta att han aldrig varit med en kvinna, och hans avstängda känslor gör det väldigt 

svårt när en kvinna ändå närmar sig: ”Han hade aldrig haft ett förhållande med en kvinna, haft en 

kvinna, det hade aldrig fallit sig så, och det var löjligt att börja nu […] Samtidigt var han motvilligt 

smickrad av den uppmärksamhet hon visade honom” (s 26). Han har gett upp tanken på att vara 

med en kvinna och han önskar det inte ens längre, men när det nu väl finns en som är intresserad så 

känner han av någonting djupt där inne. Det verkar som att han ändå har känslor men via sitt arbete 

som begravningsentreprenör och sitt ensamma liv så har han stängt av det.

   Förutom hans känslolöshet så får vi veta att hans tro till Gud har falnat för längesedan. Det märks 

först när han lyssnat till prästens välsignelse på en begravning: ”Margido lyssnade till orden som till 

en välbekant våg genom örat utan att de berörde honom” (s 23), men framförallt märks det när han 

själv har talat på en bårandakt: 
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[D]en lögn vars smak han kände i munnen blev svagare för varje gång, för varje bårandakt han höll.

   De trodde alltid att han menade det han sa, varför skulle de misstänka honom för något annat? Och 

än en gång intalade han sig att effekten av hans ord var densamma vare sig han trodde på dem själv 

eller ej (s 31).

Det märks genomgående att Margido har blivit påverkad av den miljö han lever i, huvudsakligen 

genom sitt yrke men också genom sitt ensamma liv, som det visserligen inte sägs så mycket om men 

som ändå framgår någorlunda bland annat när vi läser att hans kvällar spenderas med att se 

”naturprogram om järvbeståndet i de norska högfjällen” (s 31) och att bläddra ”litet på måfå i 

dagens tidning” (s 31). Det här ensamma och lugna passar också med det lilla samhället han rör sig 

i, där alla verkar känna alla: ”folk i granngårdarna skulle trycka sig mot rutan och undra. De skulle 

se ambulansen, polisbilen, läkarens bil och en vit Citroën CX kombi som några av dem kanske 

kände igen” (s 9). Den vita bilen är alltså Margidos bil.

Vi ser att Ragdes personbeskrivningar breder ut sig och därmed också analysen av desamma, men 

låt oss ändå fortsätta med nästa broder, Erlend, då han blir en bra kontrast mot Margido. På samma 

sätt som Margido presenterades tidigt för att sedan byggas på, så får Erlend en introduktion genom 

sina tankar precis i början av avsnittet: 

Det var egentligen en gudagåva att byrån hade skickat honom den här unga nollan att ställa färdigt 

skyltfönstret med […] han var ju söt, med härligt, mörkt och nästan kvinnligt fjun på överläppen och 

en mycket tydlig amorbåge. […] Dessutom hade han tagit av sig överdragströjan och arbetade i en 

åtsittande, honungsgul T-shirt och lågt skurna byxor som blottade ett brett parti av den svarta behåring 

som morskt och frejdigt pekade ner i riktning mot godsakerna (s 33)

Ragde skyltar direkt med Erlands starka känslor, hans stora fixering på vackra saker och han är 

väldigt öppen med sin homosexualitet. Det här visar visserligen bara hur han är i tanken men vi får 

snart också prov på hans konstnärssinne och känsla för det vackra i hur han skapar dekorationen i 

ett skyltfönster (s 34-35). Där ser vi också hans kärlek för lyx och det exklusiva genom glittrande 

kristaller och dyr champagne. I en konversation med den unga medhjälparen får vi också se att det 

inte bara är i tankarna han är så öppen med sin homosexualitet då han säger: ”Det skulle jag 

grundligt ha demonstrerat för dig om jag inte hade blivit en monogam man med kondomallergi. 

God jul vännen. Hoppas att du får något som du verkligen önskar dig. Upp bakifrån” (s 36). 

   Han är inte heller rädd för alkoholen utan dricker både för att fira och för att dränka de tankar som 

ibland bubblar upp: ”Tankarna störde honom. Han fick inte tänka. Han ville vara ren inuti när han 

började. Alkohol var antagligen lösningen. En tankedesinficerande vodka med lime” (s 47). Det han 
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just ska till att börja med är att putsa sina Swarovskifigurer, små figurer av kristall som är de 

föremål han älskar mest i världen. Då han gör det får vi se prov på hans känslosamhet, först genom 

kärleken till föremålen: ”Han kände att han fick tårar i ögonen. Han älskade sin Swarovskisamling 

på samma sätt som en del människor säkert älskade sina barn och husdjur, men antagligen var hans 

kärlek starkast” (s 49). Men sedan också genom sorgen när han tappar en av sina figurer i golvet, så 

att den går sönder: ”Han kände tårarna komma. Och just den här av alla figurerna! Det var en av de 

första som Krumme hade givit honom” (s 51). 

   Han är alltså en utåtriktad person med svallande känslor, har en känsla för det vackra och en 

kärlek för lyx. Men hur passar han ihop med den miljö han lever i? Låt oss se vad vi ges för bild av 

Köpenhamn, som Erlend har emigrerat till, i boken. Första gången staden nämns är i samband med 

att Erlend pyntar skyltfönstret, det är skyltfönstret till en smyckesbutik, och Erlend lägger ett par 

trosor i skyltfönstret och vill därigenom anspela på män som köper smycken till sina älskarinnor 

och får annat tillbaka. Staden omnämns då såhär: ”Han hade inte berättat för innehavaren om 

trosorna, men detta var Köpenhamn, mannen skulle komma att älska den underförstådda 

associationen till en tacksam kvinnas gengåva” (s 35). Köpenhamn, eller folket där, ses alltså som 

mer öppna än folk i allmänhet. Nästa gång staden nämns så är Erlend på väg hemåt och tänker att 

”någonting var alltid på gång i Köpenhamn, överallt samtidigt, utan att man visste om det, utan att 

det var möjligt att veta om det; den här staden rymde tusen gånger mer än vad en enskild människa 

kunde ta in.” (s 37). En livlig stad, full av aktivitet, med öppna människor som är lite mer 

accepterande än andra. Vi ser att staden och Erlend inte ligger så långt ifrån varandra, snarare är de 

spegelbilder av varandra. Vi ser det till sist ytterligare när Erlend och Krumme går och ser 

juldekorationerna på Tivoli i Köpenhamn, det är stora vackra dekorationer i överflöd och Erlend är 

självklart lyrisk, då det är precis som han vill ha det (s 44).

I Berlinerpopplarna är alltså karaktärerna till stor del en spegelbild av den miljö de lever i. Även 

Tor (s 56) och Torunn (s 93) visar upp sådana egenskaper i sina respektive personbeskrivande 

avsnitt, Tor som den nedgångna bonden på den slitna gården och Torunn som den moderna kvinnan 

med ett modernt arbete som föreläsande veterinärassistent och dessutom delägare till en klinik. De 

har självklart minst lika komplicerade personbeskrivningar som Margido och Erlend men vi har 

redan visat det som behöver visas och därför blir en fördjupning i även dessa överflödig.

När vi studerade den interna fokalistionen i Munros novell studerade vi några av de 
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personbeskrivningar som vi får av Johanna, låt oss se på dem igen och ytterligare några innan vi 

parar ihop henne med någon miljö.

   Vi uppmärksammade tidigare hur stationsföreståndaren såg henne som en av de ”alldagliga 

typerna” (Munro 2009, s 7) som han brukar kunna skämta med, men det är något som inte stämmer 

med just den här kvinnan. Det märker vi när hans skämtande slår fel och han får ett aggressivt 

bemötande och Johanna visar sig ”redo för gräl” (s 7). Det späs på ytterligare när han försöker 

definiera henne närmare: ”Han tänkte på holländare […] men hon var inte lika bastant […] hade 

inte så fin, skär hy eller så ljust hår” (s 7). Stationsföreståndaren fortsätter med att försöka få grepp 

om Johanna, då han iakttar hennes beteende vid betalningen:

Hon tog fram en bunt sedlar som hon förvarade i en tygpåse i väskan och betalade biljetten. Som en 

gammal kvinna. Hon räknade växeln också. Men inte så som en gammal kvinna skulle göra – hon höll 

pengarna i handen och kastade en snabb blick på dem, men hon missade inte en enda penny, det 

märktes. Sen vände hon sig oartigt om och gick, utan att säga adjö (s 9).

Hon beter sig alltså som en gammal kvinna till viss del, men samtidigt inte. Stationsföreståndaren 

har fortfarande svårt att riktigt säga vad hon är för någon, men vi har i alla fall fått bilden av att hon 

är något oartig, ganska alldaglig, kanske gammalmodig men ändå inte och att hon är som en 

holländare fast inte lika bastant eller fin i hyn. 

   Om vi ska kunna lita på det stationsföreståndaren tänker så måste vi veta lite om honom, och just 

det får vi också. Han anser att han ”kände alla i stan” (s 10) men i själva verket känner han ”ungefär 

hälften” (s 10). Han känner bara de som ”verkligen är 'stadsbor'” (s 10), vilket snarare innebär de 

han träffar genom sina olika åtagande i staden i bland annat kyrkan och olika föreningar. Det är 

alltså på den här grunden vi kan bedöma det som sägs om Johanna, genom en stationsföreståndare 

som anser sig vara i det övre skiktet av samhället och gärna ser ner lite på de som är under honom.

   Med det i åtanke kan vi se hur hans sista observation av Johanna ser ut:

Han hade kastat en blick på hennes vänstra hand när hon tog upp pengarna och blev inte 

förvånad att se att hon saknade vigselring. Med sådana skor, ankelsockor istället för strumpor 

och utan hatt eller handskar så här på eftermiddagen kunde hon lika gärna ha varit en vanlig 

bondkvinna. Men hon uppträdde inte lika tveksamt och tafatt som en sådan. Hon hade inte 

något bondskt sätt – i själva verket hade hon inte något sätt alls. Hon hade behandlat honom 

som en upplysningsmaskin (s 10).

Johanna framstår helt klart som någon som är av en lägre klass än honom, men han har ändå väldigt 

svårt att placera henne i ett fack. Hon har ”inte något sätt alls” utan är helt sin egen.
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   Hon är uppenbart inte intresserad av att göra sig till för någon och när vi sedan byter till hennes 

perspektiv märker vi att hon heller inte uppskattar när andra gör sig till och försöker luras. Hon 

måste inhandla nya kläder för sitt möte med kärleken, men när hon kommer in i affären är hon nära 

att vända i dörren då det ”[r]akt fram satt en helfigursspegel som visade upp henne i mrs Willets 

förnämliga men säckiga långa kappa […]. Det där var förstås gjort med avsikt. Spegeln var placerad 

så att kunden genast skulle inse sina brister och sen komma till slutsatsen att hon måste köpa något” 

(s 11). Hon gör det dock inte den här gången då hon är ”inställd på att skaffa det hon hade tänkt” (s 

11). Just den här inställningen att hon måste göra det här verkar förändra hennes beteende något i 

just den här butiken, som är full med ”aftonklänningar i taft och tyll” (s 12) och extravagans som 

hon aldrig kunnat tänka sig. ”Det skulle ha varit befängt att hoppas på sådan förvandling, sådan 

lycka” (s 12). Därför försöker Johanna i det här fallet anpassa sig och talar med ”inövad röst” (s 12). 

Då vi tog upp fokalisationen nämnde vi också att Johanna inte såg sig själv som särskilt snygg och 

det är här när hon provar en klänning som hon ”undvek spegeln som om den vore giftig” (s 13) och 

sedan också tycker det enda som är fel med klänningen är de delar som sticker ut, alltså hon själv (s 

13). 

   Vi ser att Johanna har en stark ådra av realist i sig, hon förväntade sig aldrig något när hon var ung 

och ser alla sina brister på samma sätt som andra ser hennes brister. Det här kan visserligen också 

betyda att hon till viss del ändå låter sig påverkas av andras syn på henne, hur hon ska se ut, men vi 

får ytterligare bekräftelse på att hon ser på sig själv väldigt förnuftigt och objektivt när 

affärsbiträdet berömmer hennes ögon: ”Den sortens smicker skulle Johanna annars ha känt sig 

tvungen att avfärda, fast just nu stämde det faktiskt. Hennes ögon var inte stora, och om hon blivit 

ombedd att beskriva färgen skulle hon ha sagt: 'De är väl bruna eller något sånt.' Men nu såg de 

verkligen mörkbruna ut, mjuka och blanka” (s 14). I vanliga fall avfärdar hon smicker men nu när 

hon kan se själv att det stämmer så gör hon inte det, även om det kanske hör till god sed att alltid 

avfärda komplimanger.

   Även mr McCauley har svårigheter att beskriva Johanna: ”såg hon gammal eller ung ut, smal eller 

lagom tjock, vad hade hon för färg på kappan?” (s 22), men Johanna har lämnat ett brev till mr 

McCauley- I det får vi veta att Johanna har avstått från sin innestående lön när hon åkt och lämnat 

mat på spisen för tre, fyra måltider (s 22). Det här visar för oss, även om inte mr McCauley 

uppfattar det på samma sätt vid tillfället, att Johanna åtminstone är omtänksam och vill göra rätt för 

sig när hon ger sig av.

   Till sist har vi även Sabitha och genom henne Ken Boudreaus beskrivningar av Johanna. Sabitha 

kallar henne bara ”Gamla Johanna” (s 33) och blir lite äcklad när hon hör att Johanna är kär i 

19



hennes far. Hon berättar dock att fadern har sagt att hon ”måste respektera henne och att det skulle 

vara synd om hon slutade” och att ”[h]an sa att hon är en riktig dam” (s 33). 

   Vi har alltså diverse olika åsikter om Johanna, men om vi lägger ihop allt verkar hon vara väldigt 

svår att beskriva, hon är inte lik något annat och kan därför inte jämföras med något. Det vi faktiskt 

kan säga om henne är sådant hon uppmärksammar oss på själv, som att hon är förnuftig och 

objektiv och en allmänt rejäl kvinna. Boudreau beskriver henne som en riktig dam. Men en sådan 

beskrivning säger mer om en personlig syn, på vad som är en dam och beskriver därför inte Johanna 

ytterligare för oss. 

   Att hon alltså inte liknar någonting annat och därför är svårbeskriven tyder på att hon inte alls 

passar in i den miljö hon lever i. Hon följer inte de sociala reglerna utan sticker ut som en gökunge i 

ett rörsångarbo.

   De flesta övriga karaktärer i novellen verkar passa in i den miljö de befinner sig i. 

Stationsföreståndaren passar in i den övre delen av samhället som han vistas i (s 10). Den förnäma 

butiksägaren passar i sin överdådiga butik och med de som vanligtvis vistas där (s 12). Vi kan också 

se att Sabitha snabbt anpassar sig till sin nya miljö när hon träffar sina kusiner i tre veckor. (s 37) 

Tillbaka kommer en Sabitha med nya vanor och lärdomar som hon har snappat upp från kusinerna 

(s 38-40).

Om vi då jämför Berlinerpopplarna med ”Kärlek, vänskap, hat” så ser vi att den förstnämnda ger 

sina karaktärer egenskaper som stämmer överens med den miljö de bor och lever i. Där uppstår 

istället komplikationerna när alla dessa olika människor samlas på en och samma plats och deras 

världar kolliderar. I Munros novell däremot så är huvudkaraktären från början utanför samhällets 

ramar och fortsätter att vara det boken igenom. I båda texterna uppstår en konflikt mellan person 

och miljö men den skapas på helt olika sätt.

Hemligheter

Verken har förutom fokalisationen också en annan likhet, det att båda döljer något för läsaren och 

för karaktärerna, men sätten de hanterar sina hemligheter på skiljer sig kraftigt, därför blir det en 

utmärkt aspekt att ytterligare jämföra de två utifrån.

   Vi har tidigare nämnt Berlinerpopplarnas stora hemlighet, att fadern egentligen inte är brödernas 

fader utan deras styvbror. Nu är det dags att se hur Ragde förbereder oss för den här stora händelsen 
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i slutet av boken. Saken är den att hon inte direkt gör det, det är först då läsaren går tillbaka och 

läser en andra gång som det märks små ledtrådar boken igenom.

   Det börjar redan i minnesbilden på de första sidorna, den handlar om Anna Neshov, innan hon blir 

en Neshov, precis innan hennes möte med Tallak (Ragde 2007, s 5). Men att Tallak är inblandad får 

vi inte veta förrän långt senare. Vi får bara veta att Anna ska få bo på Neshov och att deras 

förhållande är hemligt.

   En väldigt stor del i ledtrådarna blir sedan det fantastiskt goda förhållandet alla har haft med farfar 

Tallak, men vi fortsätter att följa ledtrådarna som de kommer i boken så att vi verkligen kan se hur 

mycket som var känt vid de olika tidpunkterna. 

   Först är det Tor som med glädje minns tillbaka till enklare tider, då farfar Tallak var med dem och 

de roade sig med saker som att notera temperaturen varje dag och föra statistik över det (s 57). Det 

är också Tor som, när modern börjar bli dålig, minns hur modern aldrig varit riktigt sjuk tidigare: 

”Hon hade maginfluensa en gång, men då hade hon hållit sig i badrummet och inte blivit 

sängliggande då heller […] Det enda han kunde komma på var när farfar Tallak dog och hon låste in 

sig i sitt sovrum i två dagar” (s 70). För förstagångsläsaren betyder det kanske ingenting men här får 

vi vår första tydliga koppling på hur stark relationen mellan modern och farfar Tallak var.

   Det är inte förrän långt senare som vi faktiskt får veta att modern heter Anna och kan koppla ihop 

henne med den inledande minnesbilden. Första gången hon benämns Anna sker det dessutom bara i 

förbifarten, då Torunn får veta vilken avdelning på sjukhuset hon ligger på (s 104).

   Erlend är den som oftast minns Tallak men han är också den som flyttat längst från hemmet och 

gömt sig för sin historia. Det är därför först när han blir konfronterad med moderns sjukdom som 

han tas tillbaka till de gamla tiderna och alla minnen, då minns han att ”[d]en enda som hade 

accepterat honom var farfadern. Farfar Tallak, världens bästa farfar, tog honom med ut på sjön och 

lärde honom att fiska lax med not” (s 115). 

   Det är också Erlend som berättar för Torunn om modern och Tallak. Han säger att modern alltid 

ville bestämma allt och aldrig ville ”sättas på undantag” (s 158), ”[u]tom när farfar Tallak levde, 

förstås. Hon lyssnade alltid på honom” (s 158), vilket visar ytterligare hur mycket modern tyckte 

om Tallak. Men Erlend fortsätter berätta tills han minns farfaderns död och då närmar sig gråten, då 

byter han samtalsämne (s 158). Han återkommer till ämnet senare under samma kväll tillsammans 

med Torunn och berättar om Tallaks död och att: ”då ... ja, då dog hela gården. Det är sant. Allt bara 

dog. Mor ... låste in sig i sitt sovrum i två dagar. Och jag ... jag hade ingen annan än honom. Vi 

gjorde allt möjligt tillsammans” (s 163). Sedan följer ett längre minne, där han berättar om hur han 
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lärde sig notfiske av Tallak (s 164-165). Han visar tydligt vilken stark relation han hade med Tallak 

och att det bara var med honom han hade en sådan relation.

   Nästa minne kommer ifrån Tor och det gäller mestadels modern men har också en koppling till 

Tallak. Tor berättar om hur modern brukade berätta om kriget och tyskarnas storslagna planer för 

samhället. Men framförallt berättade hon om träden tyskarna planterade som står där än (s 184): 

”[H]on sa alltid att det som klarar av att gro det består. De där träden betydde mycket för henne” (s 

184). Att kriget är viktigt kan vi förstå genom den inledande minnesbilden. I den framgår det att 

Anna och Tallak träffas under fredssommaren efter kriget och deras förhållande blir därmed för 

alltid sammankopplat med kriget (s 5). Om trädens anknytning till Tallak får vi däremot inte veta 

förrän precis i slutet, då den avslutande minnesbilden visar ett annat kärleksmöte mellan dem. Han 

tar då tag i ett av de relativt nyplanterade träden och försöker rycka upp det, men det går inte trots 

att det har stått där så kort tid (s 232). Det är lätt att tänka sig att de här träden efter det, har blivit en 

viktig symbol för deras förhållande. De planterades i samband med att de inledde sitt förhållande 

och växte sedan parallellt med deras kärlek. Men att räkna det som en ledtråd till hemligheten känns 

väldigt vanskligt, då det enda ledtråden anknyter till är något som sker längre fram. Det kan snarare 

ses som en del i den aha-upplevelse läsaren får mot slutet, då den kan sätta ihop alla delar eller om 

den läser boken en andra gång.

   Nästa riktiga ledtråd får vi istället när Erlend återigen minns farfaderns död: ”Han kände plötsligt 

saknaden efter farfadern igen, häftig och färsk. Det var sorg det! Då var det äkta sorg på gården” (s 

188). Det pekar mot att farfadern var det riktiga överhuvudet på gården och älskad av alla, men det 

ger oss egentligen inte något mer kött på benen, även en farfar kan ju vara älskad. Det gör dock 

Erlands nästa tillbakablick, och kanske är det här också den tydligaste ledtråden vi får, Erlend ligger 

i Tallaks gamla säng och det sätter igång minnena:

[D]et var energi i varenda liten rörelse, om det så bara handlade om att stryka svetten ur pannan, andra 

blev som sniglar i regn omkring honom, utom kanske modern, hon skrattade ofta tillsammans med 

honom, förstod vad han menade innan han hade kommit halvvägs i meningarna och hon brukade le 

när han åt ... Han mindes att farfar Tallak hade lyft upp henne i luften en gång när han själv var rätt 

liten; de visste säkert inte om att någon såg dem. Ingen gjorde sådant mitt i vardagsslitet, stod och 

skojade och lyfte upp folk i luften. Men han hade sett dem mellan väggbräderna i utedasset. Farfadern 

tog henne om midjan och lyfte henne rakt upp i luften, hon skrek och tog mark och slog på låtsas efter 

honom … modern i gul klänning och med vitt förkläde med jordgubbsfläckar, farfadern stor och stark 

framför henne. Han mindes att han hade blivit svartsjuk och rusat ut från dasset utan att torka sig 

ordentligt i baken, sprungit bort till dem och krävt att farfadern skulle göra likadant med honom. Lyft 

upp mig, farfar, lyft upp mig också! Modern hade sagt att han skulle sluta prata dumheter och gick 
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ifrån dem båda två. (s 191)

Modern och Tallak beter sig som ett kärt par gör. Modern förstår honom bättre än alla andra och 

Tallak lyfter och skojar med henne som Erlend själv säger att man inte gjorde till vardags, men det 

som sticker ut allra mest är moderns reaktion när den unga Erlend vill bli upplyft på samma sätt. 

Hon säger att han pratar dumheter och förnekar att det Erland såg har hänt. Det blir då väldigt 

uppenbart att det var något ingen skulle se.

   Så till sist kommer själva avslöjandet. Under julmiddagen kommer bröderna överens om att skriva 

över familjegården på Tor så att han kan fortsätta driva den när föräldrarna dör (s 223), men då 

bryter ”fadern” in och vill ha en del av kakan: ”Nu lyfte han det lilla glaset med en darrande hand 

och tömde det i en enda klunk, svalde flera gånger och sa: 'Nej.' 'Nej till vad då?' sa Erlend 'Vi är 

inte överens. Jag vill också...' (s 223)”.

De försöker då förklara för honom att det här inte gäller honom, då han är Tors far inte en av 

bröderna, på vilket han svarar: ”Jag är inte hans far” (s 223). Följande konversation rör 

sanningsgraden av påståendet och hur han kan ha levat på gården all den här tiden gift med sin 

styvmor. 

   Vi har under hela processen sett minnesbilder från två av bröderna, men aldrig från Margido. Hur 

är det med hans minnen av farfar Tallak? Det kommer fram då Tor inser att väsentlig information nu 

saknas: 

   ”Men att han aldrig var i lag med henne. Hur... Vi finns ju till, vi tre.” 

   Margido harklade sig kraftigt innan han sa: ”Jag såg dem tillsammans. Jag kom tidigt hem från 

skolan därför att jag hade blivit sjuk.”

   ”Farfar Tallak?” viskade han. […] Farfar Tallak. Modern hade låst in sig i sovrummet i två dygn när 

han dog. Hennes svärfar.

   ”Ja, farfar Tallak”, sa Margido. ”Men de såg inte mig. Minns du att jag grälade med mor? Senast jag 

var här? Jag tyckte att ni var så elaka mot far. Det fick finnas gränser, sa jag till mor.” […] ”Hon 

svarade att jag inte visste vad jag pratade om. Och då sa jag att jag hade sett dem. Hållas där uppe. Jag 

skäms inte, sa hon, det var Tallak och jag från början till slut (s 225-226).

Nu har vi slutligen fått den koppling vi behöver, Tallak och Anna, det var de från början till slut och 

Margido har inte kunnat ge oss några oskyldiga minnesbilder av farfar Tallak tidigare i boken då 

han har vetat hela tiden och det har Ragde velat undanhålla.

   På slutet har vi sedan den avslutande minnesbilden som knyter ihop allt och berättar om dagen då 

Tallak och Anna kom överens om hela det här arrangemanget (s 230-232). 
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Så hur ska vi se på det här sättet att hantera hemligheten i boken? Det finns inga tydliga ledtrådar 

tidigare i boken, även om det finns ledtrådar så kan en läsare som allra mest gissa sig till hur det 

ligger till men det går inte att veta säkert. Det är så klart inget misstag som Ragde har gjort, det 

framstår snarare som något som är gjort för att skapa största möjliga effekt just vid avslöjandet. De 

ledtrådar vi ändå ges är snarare något som man i efterhand ska minnas när svaret ligger tydligt 

framför oss. Då kommer insikten om att det stämmer väl överens med de minnesbilder vi sett 

tidigare. Hon har lagt in tillräckligt mycket ledtrådar för att det inte ska gå att lista ut men så att 

läsaren ändå får känslan av ”Attans, hur kunde jag missa det?”.

I ”Kärlek, vänskap, hat” (2009) utnyttjas hemligheten på ett helt annat sätt. Där Berlinerpopplarna 

in i det längsta undanhöll att det ens fanns något att avslöja, så står det klart för oss relativt tidigt i 

”Kärlek, vänskap, hat”. I Munros novell blir det istället karaktärerna som lever i ovisshet medan 

läsaren sitter på kunskapen och därigenom kan se det hela nystas upp framför sig. Det är vad som i 

litterära termer kallas dramatisk ironi (Brandell 2009, s 128).

   Det mest centrala i det här fallet blir så klart de brev som Edith och Sabitha författar utan någon 

annans vetskap (Munro 2009, s 35). Det är de som skapar hela situationen och det är alltså den 

hemligheten vi väntar på att den ska bli avslöjad, men det är självklart inte endast den händelsen 

som är viktig utan hela boken genomsyras av det här, så låt oss följa hur Munro nystar upp 

hemligheterna för läsaren och för karaktärerna eller snarare hur hon undviker att göra det för 

karaktärerna, men mer om det senare.

   Vi får en första antydan till hemlighållande redan från början, i form av mystifikation (Brandell 

2009, s 130), då vi helt utan att få veta några namn, kastas in i en handling med en kvinna som ska 

frakta möbler och en lite skämtsam stationsföreståndare (Munro 2009, s 7). Genom att undanhålla 

oss den informationen skapas så klart en nyfikenhet och det är den som ska bli drivmedlet för 

läsaren. 

   Eftersom läsaren är ovetande i början försöker vi först själva skapa oss en bild av vad som händer. 

Det första som leder oss mot breven är vetskapen om att hon inte bara tänker frakta möbler utan 

också själv tänker resa med tåget till en plats som heter Gdynia (s 8). Det här ger oss inte mycket 

ledning nu men hjälper oss att förstå bättre senare. 

   Vi kan plocka på oss ytterligare information när Johanna sen besöker klädbutiken, där hon ska 

skaffa sig något att ”sätta på sig” (s 11), vilket hon, när hon blir lite familjär med butiksbiträdet, 
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avslöjar att det ”nog blir klänningen [hon] gifter sig i” (s 15), men att hon ska gifta sig verkar inte 

helt säkert när vi läser vidare ”för det hade faktiskt aldrig varit tal om giftermål. Inte ens i det 

senaste brevet” (s 15-16). 

   Här berättar Munro inte bara för oss att det var lite förhastat sagt av Johanna utan hon introducerar 

också breven. Hon visar att breven är något viktigt, särskilt det senaste brevet. Johanna går sedan 

också och postar ett brev och i samband med det får vi ytterligare viktig information: 

Det var första gången som hon skickade brev till honom direkt. Förut hade hon lagt breven i kuverten 

med det hon fick Sabitha att skriva. Och hans brev till henne hade kommit på samma sätt (s 21).

I brevet skriver hon om det vi just har sett henne anordna, att möblerna kommer med tåg och att 

även hon kommer. Det viktiga vi får veta här, som läsaren inte vet är viktigt för tillfället men som 

blir det senare, är att det här är första gången hon själv skickar brev, tidigare har det alltid gått 

tillsammans med Sabithas brev.

   Nu följer mr McCauleys del, utifrån hans synvinkel får vi snart veta att Johannas initiativ att ta 

möblerna och åka iväg inte är helt problemfritt. Vi får veta att hon har stulit möblerna (s 22) då de 

”tillhört hans dotter” (s 26) och inte hans svärson då ”de var köpta som dotterns hemgift” (s 26). 

Svärsonen visar sig alltså vara den som Johanna har gett sig iväg för att träffa och vi får också 

berättat för oss hur dottern dött efter att ha levt ett vilt liv för att till slut gifta sig med Ken 

Boudreau, som inte direkt gjorde saken bättre. (s 25-26). Mr McCauley är dessutom extra upprörd 

då svärsonen, precis skickat brev och bett om ytterligare lån, att då dessutom ta möblerna får det att 

rinna över för McCauley (s 23).

   Nu har vi börjat bygga upp en ganska stor förståelse för sammanhanget och i det följande avsnittet 

får vi följa Edith då hon minns tillbaka till själva brevskrivandet. Det hela börjar med att Edith 

upptäcker att Johanna lägger ett brev i samma kuvert som Sabithas brev till pappan (s 31). De läser 

det och skickar sedan brevet som det är (s 32).

   I det första brevet berättar Johanna om sig själv, sin uppväxt och väg till det här jobbet, hon tackar 

också för de fina ord han skrivit om henne till Sabitha (s 32). Här ger Munro alltså läsaren en 

introduktion till själva situationen, Johanna försöker skapa kontakt med Boudreau och barnen 

upptäcker det. Det är dock först när svaret från Boudreau kommer som vi riktigt börjar se 

konsekvenserna. Det visar sig nämligen att han inte svarar på Johannas brev, men då det nu är 

Sabitha och Edith som upptäcker det först, så tycker de synd om henne och bestämmer sig för att 

göra något åt det (s 34). 

   Barnen börjar alltså skriva brev i Ken Boudreaus namn och skapar därigenom en falsk 
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brevväxling där Johanna och Ken får en allt närmre relation (s 35, 36, 42), men efter det sista brevet 

där Ken, genom Edith och Sabitha, framställs som väldigt förälskad, så kommer det aldrig något 

svar från Johanna (s 42). Anledningen till det här vet vi redan och här skapas alltså en ironi där 

läsaren vet mer än karaktärerna. Det vi vet är att Johanna för första gången skickade ett brev direkt 

till Ken, då vi upplevde det genom henne i början av novellen (s 21). 

   Den här ironin skapar en situation för läsaren där vi undrar vad som ska hända när det här brevet 

kommer fram till Boudreau och när det kommer fram att allt bara är en bluff. Vi förväntar oss att 

någon gång i framtiden kommer de komma till en punkt där allt kommer avslöjas och vi kommer 

sitta som allvetare och se det spelas ut framför oss.

   Men det är inte vad som sker, istället lyckas Munro skapa så många speciella omständigheter att 

den här bluffen aldrig avslöjas och inte nog med det, den utvecklas på ett sätt som varken barnen i 

boken eller läsaren kunde anat. 

   Det börjar med att Johanna anländer till den lilla stad där Boudreau bor, här skulle hon fått sin 

första ledtråd om bluffen genom att hon inte blir mött på stationen, men ”[h]on bekymrade sig inte 

över den saken – hon hade ändå insett att brevet kanske inte hade hunnit komma fram” (s 43). 

Första hindret är alltså avklarat och i samband med det lägger Munro dessutom in en av de få 

författarkommentarerna som förekommer i novellen: 

Det hade det; det låg faktiskt kvar på posten, för Ken Boudreau, som verkligen varit allvarligt sjuk 

under vintern, låg till sängs i bronkit och hade på flera dagar inte kunnat hämta sin post. Just den här 

dagen hade det kommit ett brev till, innehållande checken från mr McCauley. Men den hade redan 

blivit stoppad (s 43).

Genom att lägga in den här kommentaren förklarar hon att Ken Boudreau fortfarande är helt 

ovetande om situationen, man får heller aldrig veta om de faktiskt senare hämtar ut posten men efter 

det som följer har posten ändå spelat ut större delen av sin roll och skulle inte förändra någonting.

   Det visar sig alltså att Boudreau är sjuk och det är också det som räddar situationen. Johanna 

börjar direkt ta hand om honom och han själv är alldeles för sjuk och förvirrad för att ifrågasätta 

någonting (s 46-48). När han väl orkar ta sig upp så undersöker han Johannas handväska medan hon 

är borta: ”Johanna Parry, och adressen till hans svärfar på Exhibition Road. Där låg en del saker 

[…] En klarblå bankbok. Han öppnade den utan att vänta sig något ovanligt” (s 49-50). I bankboken 

upptäcker han att Johanna genom ett arv har blivit välbärgad vilket gör att hon höjs rejält i hans bok 

(s 50). Dessutom ”hade han problem med kvinnor i sitt liv” (s 53) för tillfället och ser nu en väg ut 

ur allt. Allt det här bidrar till att ”[t]ankar om pånyttfödelse [tar] form i hans huvud” (s 54) då de har 
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börjat göra planer för ett liv tillsammans (s 54).

   Här lever läsaren fortfarande med vetskapen om breven och kanske även en förväntan om att de 

ska leda till en konflikt. Men den förväntningen kan till slut strykas då Johanna tänker följande: 

Han har sin stolthet […]. Det måste man ta med i beräkningen. Det var kanske bättre att aldrig nämna 

breven där han hade öppnat sig för henne. Innan hon for hade hon förstört dem. I själva verket hade 

hon förstört breven så snart hon hade läst dem tillräckligt många gånger för att kunna dem utantill, och 

det tog inte lång tid. Det sista hon ville var att de skulle hamna i händerna på unga Sabitha och hennes 

opålitliga kamrat. Särskilt det senaste brevet, där han talade om sängen och hennes nattlinne. Inte för 

att sådant inte fick förekomma, men det kunde uppfattas som vulgärt eller fjolligt eller löjeväckande 

att sätta det på pränt (s 54) 

Av hänsyn till Boudreaus stolthet bestämmer hon sig för att aldrig nämna breven. När hon dessutom 

konstaterar att det han har skrivit kan uppfattas som fjolligt eller löjeväckande får vi känslan av att 

hon inte kommer ta upp det något mer. Samtidigt som Munro släcker läsarens förhoppningar om en 

konflikt så bjuder hon också på lite ironi. Johanna ville verkligen inte att Sabitha och Edith skulle få 

tag på breven. Det vet läsaren att de redan har gjort, då de inte bara har läst breven utan också 

författat hälften av dem.

   Vi återkommer till Edith två år senare då hon återigen blir påmind om händelserna kring breven, 

mr McCauley har dött och i ”dödsannonsen stod det att mr McCauley efterlämnade dotterdottern, 

Sabitha Boudreau, svärsonen Ken Boudreau samt mr Boudreas hustru, Johanna, och deras lille son, 

Omar” (s 55). Vi får alltså veta att de har gift sig och att de nu har en son, vilket tyder på att 

hemligheten fortfarande ligger dold. Bekräftelse på det här får vi också genom Edith: ”Hon var inte 

längre rädd för att bli upptäckt . Fastän hon fortfarande inte kunde begripa varför de inte hade blivit 

avslöjade” (s 55). Varför hon inte blev upptäckt vet bara läsaren, genom den ironi som har skapats 

tidigare i novellen. 

Sättet Munro har använt den här hemligheten är helt skild från det Ragde gjorde i 

Berlinerpopplarna. Istället för att som Ragde vilja ge en chockeffekt mot slutet så har Munro byggt 

upp det så att läsaren först ges information från flera källor så att läsaren till slut vet mer än vad alla 

karaktärer vet. Hon skapar en ironi som sedan följer med oss genom berättelsen, men istället för att 

som förväntat låta sanningen spelas upp för de inblandade så lyckas hon att genom omständigheter 

förhindra att sanningen någonsin kommer fram, vilket skapar ett för läsaren väldigt oväntat slut. Det 

här leder oss också till analysens sista avdelning, frågan om författaren har en högre konstnärlig 

vision för sitt verk.
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Den konstnärliga visionen

Med konstnärlig vision så menar jag att författaren vill säga något med sitt verk, ungefär som 

sensmoralen i många barnsagor, men förhoppningsvis något mer subtilt och mindre uppmanande. 

Då det här framträder tydligast i Alice Munros novell så börjar vi den här gången med att undersöka 

den för att sedan kunna utröna om det finns något liknande också i Berlinerpopplarna.

   Under de avslutande sidorna, när Edith reflekterar över att ingen nånsin avslöjade deras 

brevskrivande, så håller hon samtidigt på med en översättningsuppgift i latin (Munro 2009, s 55). 

Hon skriver först meningen på latin och innan hon översätter den tänker hon inte bara på att de 

aldrig blev avslöjade utan också på att de genom en underlig slump dessutom är orsaken till att 

Omar, Johannas och Kens son, existerar (s 55-56). Det här leder oss till de allra sista meningarna: 

Hon ignorerade modern och skrev: ”Du får inte fråga, det är omöjligt för oss att veta –”

   Hon stannade upp och tuggade på pennan, innan hon med en rysning av tillfredsställelse avslutade 

meningen.”– vad ödet har i beredskap för min del, eller för din” (s 56).

Meningen hon översätter blir som en sammanfattning av hela boken och det markeras också genom 

att Edith får ”en rysning av tillfredsställelse”. Hon inser med andra ord också att meningen hon just 

översatt sammanfattar precis det hon satt och tänkte på, det hon har varit med om. 

   Utan den här meningen hade det varit mindre säkert vad läsaren hade tagit med sig då hen var klar 

med novellen. Kanske hade samma slutsats uppnåtts, att man aldrig kan veta vad ödet har i 

beredskap. Det motiveras nämligen väl av berättelsen och sättet den berättas för läsaren. Det såg vi i 

förra avsnittet då ironin inte alls ledde dit läsaren förväntat sig, men genom att lägga Ediths 

latinuppgift som avslutning går alla läsare ifrån berättelsen med samma tanke, därför kan man säga 

att Munro har haft en konstnärlig vision med det hon skriver.

Finns det då något motsvarande i Berlinerpopplarna? Vi har ett antal karaktärer, med vitt skilda 

personligheter, som tvingas ihop på grund av en kris i familjen. Det här hade kunnat ge oss en bild 

av att svåra situationer kan sammanfoga även de mest skiljda personer. Men det är inte riktigt den 

bild vi får. Allt slutar inte lyckligt i en situation där alla trivs. Visserligen har karaktärerna kommit 

varandra närmre. Vi ser det både genom att de kan komma överens om att dela upp arvet och att de 

kan trösta varandra efter det chockerande avslöjandet (Ragde 2007, s 223, 225), men det är ingen 

tydlig bild av konsensus och kamratlighet i slutet, utan vi minns snarare kaoset som avslutar boken 

då vi lägger den ifrån oss.
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   Vi kommer inte hitta någon lika tydlig vision i Ragdes roman, helt enkelt för att det inte förmedlas 

något tydligt budskap på samma sätt. Istället framstår det som att målet har varit att skapa en 

realistisk skildring av hur det kan se ut då vitt skilda världar kolliderar på grund av olyckliga 

omständigheter. En del av visionen kan också ha varit att försöka visa på hur hemligheter alltid 

kommer fram på ett eller annat sätt, hur väl de än är gömda. 

   Inget av det här är självklart och inget kan sägas säkert då det helt enkelt inte framkommer någon 

tydlig vision i boken. Vi bör också notera att Berlinerpopplarna är första delen i en trilogi och 

därmed kan en större övergripande vision finnas för alla tre. Vid tidigare läsning av de övriga 

delarna har jag dock inte noterat någon sådan, men de lästes då endast som nöjesläsning och inte 

som analysobjekt.

 

Avslutande diskussion

Vi frågade oss vad som kunde skilja två till utsidan så liknande verk och har på ett grundligt vis gått 

igenom några av de aspekter där de skiljer sig. 

   Intern fokalisation genomsyrar båda verken men författarna använder det här stilgreppet på något 

olika sätt. Där Berlinerpopplarna använder den inre synvinkeln till att skapa ett känslomässigt band 

mellan läsaren och de olika karaktärerna, så använder ”Kärlek, vänskap, hat” fokalisationen för att 

skapa ironi i berättelsen. 

   De har också tillfällen då de avviker från fokalisationen när de vill åstadkomma något särskilt. I 

Berlinerpopplarna bryts fokalisationen väldigt sällan och där den bryts används brottet för att skapa 

en effekt, som då vi får veta exakt hur lång tid det är kvar till moderns stroke. Det ger effekt genom 

att läsaren då får en förväntan som sedan kan byggas på ända fram till själva händelsen. ”Kärlek, 

vänskap, hat” använder istället sina brott mot fokalisationen för att orientera läsaren. Korta 

berättande stycken visar var vi nu befinner oss i tid och rum. Det här får sin förklaring genom att det 

är en novell, vilket kräver en viss nedkortning. 

   När det gäller miljö- och personbeskrivningar så skapas i båda böckerna en konflikt mellan miljö 

och person men de uppnås på olika sätt. Berlinerpopplarnas karaktärer och miljöer är som en och 

samma, konflikten skapas genom att alla karaktärerna samlas på en och samma plats. ”Kärlek, 

vänskap, hat” har istället en huvudkaraktär som ligger helt i kontrast mot den miljö hon vistas i 

vilket skapar en naturlig konflikt mellan henne och samhället i stort. 

   Också hemligheterna som förekommer i båda verken behandlas på olika sätt. Ragde skapar en 
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chockeffekt mot slutet genom att inte ge läsaren så mycket ledtrådar om vad som händer. Munro 

visar istället upp allt för läsaren och låter karaktären vara den ovetande. Det är här den ironi som 

skapades genom fokalisation används men Munro ger ironin en oväntad twist och det visar sig att 

läsaren visserligen vet hemligheten men ändå inte kan ana upplösningen.

   Vid sidan av allt det så skiljer de sig genom att vi i ”Kärlek, vänskap, hat” kan finna en tydlig 

konstnärlig vision om vad novellen ska säga till läsaren, nämligen att det är omöjligt att veta vad 

ödet har i beredskap. Vi finner ingen motsvarighet i Berlinerpopplarna utan kan bara spekulera om 

vad Ragde kan ha velat påvisa, eller om hon ens har velat visa något.

   Slutsatsen vi kan dra av allt det här är att två, från utsidan sett, relativt lika texter kan skilja sig på 

ett stort antal sätt då de granskas närmare. De stilgrepp som författaren bestämmer sig för att 

använda kan helt förändra innehållet och även då samma stilgrepp används kan slutresultatet skilja 

sig markant beroende på författarens syfte och användning av det.

   I inledningen frågade vi oss vad som gör att en bok till nobelprismaterial och en annan till bara 

populär. Det här kan vi fortfarande bara spekulera om, men i fallet mellan de här två verken, där 

Munro är den som brukar tas upp i Nobelsammanhang, så kan vi tänka oss att det beror på att hon 

undviker det väntade och hela tiden överraskar läsaren. Ragde däremot berättar visserligen en 

spännande historia men det sätt hon gör det på är i sig inget nyskapande.
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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar Anne B. Ragdes roman Berlinerpopplarna (2007) och Alice Munros novell 

”Kärlek, vänskap, hat” (2009). Båda verken är skrivna i modern tid av kvinnliga författare och 

innehåller en rad liknande stildrag, bland annat intern fokalisation inifrån flera olika karaktärer.

   Mitt syfte har varit att se vad som skiljer två verk med liknande drag och därigenom påvisa hur de 

stilgrepp och val författaren gör påverkar slutresultatet. För att finna svaret har jag använt 

komparation och jämfört varje aspekt av böckerna noggrant. Bland annat har jag studerat hur intern 

fokalisation används, vad som gjorts genom person- och miljöskildringar och hur de hemligheter 

som har stor vikt i respektive bok har hanterats.

   Mitt resultat visar att två till synes liknande texter kan skilja sig kraftigt då man ser närmare på 

dem. Författarna har genom sina val av stildrag och hur de används skapat helt skilda historier även 

på de ställen där de använder liknande metoder. Det visar sig bland annat genom att intern 

fokalisation i Berlinerpopplarna används för att få nära kontakt med flera karaktärer medan det i 

”Kärlek, vänskap, hat” används för att se en karaktärs äventyr ur flera synvinklar och därmed skapa 

ironi.
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